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1 Inleiding
Het college legt met de jaarrekening verantwoording af over het door hem in 2012 gevoerde bestuur.
De jaarstukken van de gemeente Amsterdam bestaan uit twee boekwerken:
 de Jaarrekening 2012 van de centrale stad
 de gebundelde zeven 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 dertien programma’s 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
De budgetten met betrekking tot de Raadsgriffie en de gemeentelijke Ombudsman maken onderdeel
uit van de gemeentelijke begroting/rekening. Deze organisaties hebben echter een eigen, directe
positie ten opzichte van de gemeenteraad. Vandaar dat zij zich ook separaat verantwoorden ten
opzichte van uw raad.

Accountantscontrole
De accountant heeft de jaarrekening gecontroleerd. Haar controleverklaring treft u achterin dit boek
aan.

Besluitvorming
De gemeenteraad stelt de jaarrekening vast. Deze wijzigingen daarin worden opgenomen in het
vaststellingsbesluit van de gemeenteraad en zullen vervolgens financieel-administratief worden
verwerkt in de aanvangssituatie voor de jaarrekening over 2013.
Amsterdam, 19 april 2013
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Leeswijzer
Jaarrekening 2012
1. Inleiding
De Jaarrekening 2012 is primair bedoeld voor de gemeenteraad en vormt de verantwoording van ons
college aan uw raad. De Jaarrekening 2012 is onderwerp van een accountantscontrole.
2. De bestuurlijke en financiële hoofdlijnen
In dit deel van de jaarrekening worden de 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 programma’s
De kern van de jaarrekening wordt gevormd door de programma’s, die zijn onderverdeeld in twee of
meer subprogramma’s. In de programma’s wordt aangegeven welke maatschappelijke effecten
werden nagestreefd in 2012, in hoeverre voorgenomen doelstellingen en resultaten zijn bereikt en
welke activiteiten en middelen daartoe zijn ingezet. Ieder programma is onderverdeeld in:
1. Bestuurlijke hoofdlijnen
in deze paragraaf wordt aangegeven wat het programma 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 sub programma
hier wordt per sub programma aangegeven welke resultaten zijn behaald en welke activiteiten en
middelen daartoe zijn ingezet
3. Realisatie prioriteiten
hier is informatie opgenomen over de door uw raad toegekende prioriteiten bij de Begroting 2012
die nog niet zijn gerealiseerd
4. 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.
5. Kredieten
6. Prioriteiten
Algemene dekkingsmiddelen
Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV)
4. Verplichte paragrafen
Wettelijk is voorgeschreven dat voor een aantal onderwerpen een paragraaf wordt opgenomen waarin
een “dwarsdoorsnede” wordt gepresenteerd van de verschillende programma’s.
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 2012
toegelicht.
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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, de verantwoording van de van het rijk ontvangen specifieke
uitkeringen en de personele overzichten.

6

2 Bestuurlijke en financiële
hoofdlijnen
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Bestuurlijke en financiële hoofdlijnen
2. 1 Inleiding
In deze jaarrekening legt het College van Burgemeester en Wethouders verantwoording af
over de uitvoering van het beleid dat in de Begroting 2012 is vastgelegd. In de bestuurlijke en
financiële hoofdlijnen geven we een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen van het
afgelopen jaar en van de resultaten die we in 2012 hebben geboekt. De volledige
toelichtingen zijn opgenomen in de afzonderlijke programma’s en paragrafen.
In de bestuurlijke en financiële hoofdlijnen komen de volgende onderwerpen aan de orde:
2.1 Inleiding
2.2 Bestuurlijke hoofdlijnen
2.2.1 Sociale ontwikkelingen
2.2.2 Economische en ruimtelijke ontwikkelingen
2.3 Financiële hoofdlijnen
2.3.1 Rekeningresultaat 2012
2.3.2 Significante afwijkingen
2.3.3 Voorstellen tot resultaatbestemming
2.3.4 Reserves en voorzieningen
2.3.5 De ontwikkelingen van de bestaande reserves en voorzieningen
2.3.6 Overige onderwerpen
Het financiële resultaat in de Jaarrekening 2012 vóór bestemmingsvoorstellen bedraagt
€ 95,9 miljoen positief. Als uw raad de door het college noodzakelijk geachte voorstellen
overneemt – die deels voortkomen uit niet begrote reservemutaties, maar wel verband
houden met activiteiten in 2012 – sluit de jaarrekening nog met een positief saldo van € 63,3
miljoen. Het positieve resultaat is vooral het gevolg van een aantal meevallers (bijvoorbeeld
bij de Noord/Zuidlijn en door renteopbrengsten) als ook van het eenmalig een geringer
beroep doen op de algemene middelen door het toerekenen van kosten aan het
Participatiebudget. De economische werkelijkheid is guur en aanzienlijk minder florissant dan
dat dit positief resultaat doet vermoeden. Het aantal werkzoekenden en bijstandsuitkeringen
nam voor het tweede achtereenvolgende jaar fors toe. De kredietcrisis, de valutacrisis en de
recessie hebben zich in 2012 versterkt doorgezet en kregen een steeds groter effect op de
economie van Amsterdam en op de mogelijkheden van het bestuur om die te beïnvloeden.
Met name de verdieping van de crisis op de Amsterdamse onroerendgoedmarkt is een
bepalende factor geweest. De woningmarkt bleef ook in 2012 op slot en de woningbouw liep
opnieuw fors terug. Dit noopt het college om vergaande maatregelen te treffen teneinde de
neerwaartse spiraal te doorbreken, zoals het strenger sturen op kasstromen op kavelniveau,
het ingrijpen in de proceskosten door ondermeer het aantal projectbureaus terug te dringen
en het opschonen van het onderhanden werk. Tevens hebben wij een voorziening getroffen
om het financiële risico bij het Vereveningsfonds (VEF) af te dekken.Terug kijkend moeten we
constateren dat het een verstandig besluit is geweest om in 2012 in reactie op de stresstest
de gemeentelijke weerstand te versterken met een extra dotatie aan de Algemene (Risico)
Reserve.
In 2012 was het door de val van het kabinet en het daarop volgende Lenteakkoord lastig om
zicht te houden op de effecten van de rijksbezuinigingen. Het Lenteakkoord draaide, met voor
minima deels een gunstig effect, een aantal door het kabinet Rutte I ingezette bezuinigingen
terug – zoals de huishoudtoets – maar niet alles. De eigen bijdrage GGZ bleef in 2012
bijvoorbeeld gehandhaafd, en per 1 oktober 2012 is een BTW verhoging doorgevoerd. Het
college zag het als zijn opgave om voor de meest kwetsbaren de cumulatieve effecten van de
bezuinigingen zoveel mogelijk te temperen.
Ook in 2012 heeft het college zich ingespannen om de uitgaven terug te brengen. De
hervormingen en bezuinigingen die we konden verwezenlijken zijn het resultaat van het
traject van heroverwegingen dat in 2010 is ingezet (Inzet op herstel I) en dat in 2012 een
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vervolg kreeg met Inzet op Herstel II en 1 Stad 1 Opgave (1S1O). De laatste operatie is
vooral gericht op het wegnemen van overlappingen bij de taakuitvoering van diensten en
staddelen. Deze bezuinigingsmaatregelen belasten de Amsterdamse burgers niet financieel,
maar raken vooral het gemeentelijke apparaat. Hiermee anticipeerden we op de
rijksbezuinigingen en de te verwachte terugval van inkomsten (zoals leges, erfpacht).
Door al deze ontwikkelingen is het financieel perspectief van onze gemeente onzeker
geworden. We voorzien dat de crisis ook zal doorwerken in 2013 en dat de financiële
gevolgen daarvan voor Amsterdam nog niet afnemen. Met het pakket aan maatregelen willen
wij de dreiging van oplopende tekorten in de toekomst tegengaan. In de financiële hoofdlijnen
gaan wij in op het financiële beeld van 2012.

2. 2 Bestuurlijke hoofdlijnen
Wij vinden het belangrijk om te vermelden dat wij ondanks de grote maatschappelijke en
financiële impact van de economische crisis, en ondanks de omvang van de
rijksbezuinigingen en de gemeentelijke financiële opgaven, in 2012 zoveel mogelijk hebben
vastgehouden aan de doelstellingen van ons programakkoord. Dat wij ons zijn blijven inzetten
voor een sociaal, duurzaam, bereikbaar, economisch sterk en internationaal georiënteerd
Amsterdam.
Er zijn ook redenen voor optimisme. Amsterdam blijft in vele opzichten een aantrekkelijke
stad met een sterke economie, al is onze internationale concurrentiepositie niet onbedreigd.
Steeds meer internationale bedrijven wisten de weg te vinden naar onze stad en vestigden
zich hier. De Amsterdamse haven heeft een goed jaar doorgemaakt. En Amsterdam was en
blijft een geliefde plek om te wonen, studenten, gezinnen, buitenlandse werknemers en
creatieve ondernemers vestigden zich er nog altijd graag.
In 2012 hebben wij de Amsterdammers de ruimte gegeven om zich te ontwikkelen en te
ondernemen. Wij hebben bijzondere aandacht gegeven aan kwetsbare Amsterdammers die
te maken hebben gehad met een opeenstapeling van problemen. Hierbij hebben wij de eigen
kracht van onze inwoners aangesproken en versterkt, overeenkomstig onze wens dat
iedereen, op zijn of haar manier mee kan doen en betrokken is bij de stad.
2.2.1 Sociale ontwikkelingen
Werk en Inkomen
In 2012 zijn 43.652 Amsterdammers van een bijstandsuitkering voorzien. Het aantal
werkloosheidsuitkeringen (ww) nam het afgelopen jaar met 21,5 % fors toe, tot 17.200
personen in november 2012. Nog steeds is de doorstroom naar de bijstand vanuit de ww
relatief laag (6 à 7% van de ww-gerechtigden). Het aantal ouderen in de bijstand neemt
verhoudingsgewijs toe. In juli heeft uw raad de notitie ‘Jongeren maken Amsterdam.
Jeugdwerkloosheid voorkomen en bestrijden’ vastgesteld, met daarin de vernieuwde aanpak
jeugdwerkloosheid. Samen met partners in de stad en vooral met jongeren zelf, wordt ervoor
gezorgd dat Amsterdamse jongeren werken of op weg zijn naar werk. Het aantal jongeren
met een uitkering daalde en veel Amsterdamse jongeren naar school of werk toegeleid. Deze
succesvolle aanpak wordt in 2013 voortgezet en geïntensiveerd.
In 2012 zijn 4.076 mensen uitgestroomd naar werk en dat is iets boven de doelstelling
(4.000). Vergeleken met einde van 2011 is het aantal mensen met een uitkering voor
werkzoekenden in 2012 vrijwel gelijk gebleven (stijging van 0,2%).
Afschaffing slavernij
In 2012 is een omvangrijk programma opgesteld voor de herdenking in 2013 dat de slavernij
150 jaar geleden werd afgeschaft In juni is het programmaplan besproken in uw raad. Het
programma wordt in 2013 uitgevoerd met als hoogtepunt de nationale herdenking in het
Oosterpark op 1 juli 2013.
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Armoedebestrijding
Behalve op het handhaven van het huidige armoedebeleid, hebben we ons in 2012 gericht op
‘versterken’ en ‘verbinden’ en was er speciale aandacht voor ouderen.
In 2012 was het ‘herontwerp schuldhulpverlening’ waarin de centrale stad en de stadsdelen
gezamenlijk zijn opgetrokken een belangrijke ontwikkeling. Het leidde tot een andere aanpak
van de schuldhulpverlening. In 2012 waren er geen wachtlijsten in de schuldhulpverlening.
We ontvingen 8.552 meldingen Vroeg Eropaf, een stijging van 26% ten opzichte van 2011 en
in het maatjes project zijn 237 nieuwe koppels gestart.
Herontwerp stelsel Wmo
Amsterdam heeft in 2012 sterk ingezet op het vernieuwen van de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo). Door de Wmo verder te ontwikkelen kunnen toekomstige
decentralisaties beter ‘landen’. Deze decentralisaties omvatten niet alleen begeleiding, maar
ook verzorging. De taakstelling (korting) op de budgetten die overgedragen worden is nu 25%
met als ingangsdatum 1 januari 2015. Er tekent zich een beeld af van toenemende taken die
op de gemeente afkomen, bij een fors beperkt budget. Grote groepen mensen die nu nog
zorg en ondersteuning ontvangen zullen niet langer of aanzienlijk minder zorg ontvangen, die
zij bovendien vaak zelf zullen moeten betalen.
Onderwijs
De investeringen in de Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs worden steeds meer zichtbaar in
duidelijke verbeteringen bij deelnemende scholen, die in 2012 in aantal zijn gegroeid van 80
naar 85 scholen. In navolging van het project Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs heeft uw raad
in april 2012 het plan Kwaliteitsimpuls Voortgezet Onderwijs Amsterdam 2012-2014 en het
plan voor de Aanpak van risicoscholen vastgesteld. In 2012 nemen zes scholen deel aan de
kwaliteitstrajecten. De kwaliteitsaanpak werpt zijn vruchten af. Kregen in 2008 nog
negenduizend kinderen slecht onderwijs (op tweeënveertig zwakke en zeer zwakke scholen),
thans is dit aantal gedaald tot vijfentwintighonderd (op negen á tien zwakke scholen).
In 2012 is in verband met de veranderingen binnen het stedelijke schoolveiligheidsbeleid
gewerkt aan een doorontwikkeling van de schoolveiligheidsteams. De aanpak is gestart met
de veertien scholen met de hoogste verzuimcijfers. Er zijn zeven Vakantieschool Taalklassen
gestart.
In het schooljaar 2011-2012 is het voortijdig schoolverlaten ten opzichte van het schooljaar
2006-2007 met 39,2% afgenomen. Het verzuimbeleid blijft een speerpunt voor de komende
jaren. Er is een nieuw convenant Aanval op de uitval 2012-2015.
Kwaliteit Kinderopvang/Commissie Gunning
Vanaf begin 2012 is het bureau Handhaving Kinderopvang operationeel, met als doel de
kwaliteit van alle kindercentra in de stad op een hoger kwalitatief peil te brengen. In november
2012 is op www.amsterdam.nl een kwaliteitswijzer online gegaan waar ouders kunnen zien
hoe het ervoor staat met de kwaliteit van de kinderdagverblijven in Amsterdam.
Jeugd
In april 2012 heeft uw raad de visie op de zorg voor de jeugd vastgesteld. Samen met de
(keten)partners is gewerkt aan de hervorming van de inrichting van de jeugdzorg en de wijze
waarop de gemeente dit wil besturen en financieren. In 2012 waren in het kader van ‘Samen
DOEN in de Buurt’ tien teams operationeel die 1.450 huishoudens bereikten.
De forse bezuinigingen op de decentralisatie-uitkering Jeugd & Veiligheid van het Rijk heeft
geleid tot sanering van het aanbod. In de aanloop naar het nieuwe stelsel voor jeugdzorg ‘Om
het Kind!’ zijn succesvolle onderdelen uit nog bestaande interventies – Nieuwe
Perspectieven, Lokale trajectbegeleiding – gebundeld in één samenhangende aanpak IPA.
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Top 600
Om de stad veiliger te maken pakt Amsterdam gericht 600 veelplegers aan die zich inlaten
met high impact delicten. De aanpak Top600 kent drie doelen die gezamenlijk moeten leiden
tot een veiliger Amsterdam. Deze drie doelen zijn: (1) het verminderen van de huidige
omvang van high impact delicten, (2) het verbeteren van het persoonlijk perspectief van de
Top600 subjecten (en hun directe omgeving) en (3) het voorkomen van toekomstige instroom
van hun broertjes en zusjes. Eind 2012 waren 171 personen gedetineerd, 156 personen
onder toezicht van de reclassering en 292 personen gescreend door de GGD. 86 personen
stroomden uit de Top600, omdat zij niet meer aan de criteria voldeden.
Bestuurlijk stelsel
In juli 2012 heeft de Tweede Kamer ingestemd met de aanpassing van de gemeentewet
waardoor deelgemeenten geen bestaansgrond meer hebben. In november 2012 heeft uw
raad de hoofdlijnen van een nieuw bestuurlijk stelsel vastgesteld en besloten dat er zeven
territoriale bestuurscommissies komen met in totaal maximaal 98 leden. Het gaat om
bestuurscommissies met college- en raadsbevoegdheden, waarvan de leden uit hun midden
een dagelijks bestuur kiezen. De leden van de bestuurscommissies worden gekozen in
rechtstreekse verkiezingen per gebied.
De verdeling van taken en bevoegdheden zal veranderen in het nieuwe bestuurlijk stelsel.
Beleidskaders worden stedelijk vastgesteld, lokale taken hebben vooral een lokale functie en
lokaal bereik. De omvang van het pakket van bevoegdheden en taken van de
bestuurscommissies en de gevolgen daarvan voor het budget worden nog nader bepaald,
maar zullen kleiner zijn dan in de huidige situatie.
2.2.2 Economische en ruimtelijke ontwikkelingen
Economie
In 2012 hebben zich 124 nieuwe internationale bedrijven in de regio Amsterdam gevestigd.
In de benchmark van ‘European Cities Monitor’ behaalde Amsterdam de vierde plaats
en steeg in de ranking van congressteden van plaats negen naar plaats acht. Amsterdam
heeft plek twee bereikt in de Lonely Planet ranking van te bezoeken steden.
Om sterker te staan in de onzekere economische toekomst zijn er twee belangrijke publiekprivate samenwerkingsorganen opgericht, de Stichting Amsterdam Economic Board en
Stichting Amsterdam Marketing, die beide op 1 januari 2013 formeel de status van stichting
kregen. Verder is de Stichting 2013 begonnen met de activiteiten voor het feestelijke jaar.
In 2012 is, conform door uw raad aangenomen motie, het project Amsterdam Metropolitan
Solutions gestart. Het project heeft een meervoudig doel, te weten de versterking van de
economische structuur, het aantrekken van de banden met andere steden en de werving van
talent op het gebied van toegepaste technologie.
Eind 2012 is definitief besloten tot fusering van de Amsterdam Economic Board met AIM (de
Amsterdamse Innovatiemotor) en Kenniskring Amsterdam, zodat er met ingang van 1 januari
2013 één organisatie staat.
Haven en verzelfstandiging Haven en AEB
In 2012 is het traject van verzelfstandiging van de Amsterdamse Haven succesvol afgerond.
In november 2012 heeft uw raad besloten dat de verzelfstandiging van het Amsterdamse
havenbedrijf (Haven Amsterdam) per 1 april 2013 verantwoord kan plaatsvinden. De
gemeente zal als aandeelhouder dit bedrijf op meer afstand volgen.
2012 een goed jaar voor de haven: de totale overslag van de haven komt in 2012 uit op 77,1
miljoen ton. Dit is een stijging met 2,9% ten opzichte van 2011 en een record. De import
daalde in 2012 met 0,2% tot ongeveer 50,5 miljoen ton. De export steeg met 9,6% tot
ongeveer 26,6 miljoen ton.
In juni 2012 heeft de minister van Infrastructuur en Milieu een voorkeursbeslissing genomen
over de eerdere aanleg van een grotere nieuwe zeesluis in IJmuiden. Uw raad stemde hier in
juli 2012 mee in.
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Voor de realisatie van de transitie van AEB naar een duurzaam grondstoffen- en
energiebedrijf is verzelfstandiging cruciaal. Het onderzoek naar de mogelijkheid AEB te
verzelfstandigen is in 2012 opgepakt en dat heeft geleid tot een positief principebesluit door
het college en de raadscommissie.
Wonen
De ontwikkelingen op het gebied van bouwen en wonen werden in 2012 zoals in de
voorgaande jaren sterk beïnvloed door de economische recessie. De woningbouw liep fors
terug. In de koopsector is er sprake van een kopersstaking. De groei in de koopwoningsector
is in 2012 afgevlakt naar een half procent. Deze terugval wordt nauwelijks gecompenseerd
door de bouw van meer huurwoningen. Corporaties zijn terughoudender met investeren en
ook andere ontwikkelaars bouwen minder dan in het verleden. De verkoop van bestaande
huurwoningen is in 2012 op een laag niveau gebleven. De corporaties hebben slechts rond
de 1.400 huurwoningen verkocht, terwijl er in Bouwen aan de Stad ruimte is voor de verkoop
van 3.000 woningen per jaar. Ook de verkoop van particuliere huurwoningen verloopt minder
snel. Om de beweging op de woningmarkt te stimuleren is besloten tot een vereenvoudiging
van de woonruimteverdeling. De gemeente snoeide in het planaanbod, maar zocht wel naar
alternatieve manieren om de productie op peil te houden, bijvoorbeeld door zelfbouw te
bevorderen. Het aantal studentenwoningen is in 2012 opnieuw gegroeid. Dat is mede het
gevolg van de planmatige inzet van alle partijen om deze woningen te realiseren. Daarnaast
blijkt dat het bouwen van studenteneenheden in toenemende mate rendabel kan
plaatsvinden.
Zuidas
Na jarenlange voorbereidingen hebben Rijk, Provincie Noord-Holland, Stadsregio Amsterdam
en de Gemeente Amsterdam in 2012 een voorkeursbeslissing genomen over de middellange
termijn ontwikkeling van ZuidasDok. In oktober 2012 heeft uw raad hier unaniem mee
ingestemd. Met de voorkeursbeslissing wordt een essentiële impuls gegeven aan de verdere
ontwikkeling van de bereikbaarheid van Zuidas en de gebiedsontwikkeling in de flanken.
Vastgoed
De kantorenmarkt kent nog steeds een grote leegstand. Het betekent dat de druk om het
nieuwbouwprogramma voor kantoren te reduceren en de leegstaande voorraad te
transformeren toeneemt. De leegstand van kantoren is waar mogelijk benut om te voldoen
aan de vraag naar andere functies, zoals hotels, studentenhuisvesting, broedplaatsen,
kleinschalige bedrijvigheid, woonzorginstellingen en maatschappelijke functies. In 2012 heeft
ruim 87.500 m² bruto vloeroppervlak een andere invulling gekregen.
Bereikbaarheid
De internationale economische crisis heeft ook gevolgen voor de ontwikkeling van de
bereikbaarheid van de Amsterdamse regio. Grote projecten als SAA (Schiphol, Amsterdam,
Almere) en OV-SAAL (Schiphol, Amsterdam, Almere, Lelystad) gaan toch door, maar de
rijksbrede bezuinigingen hebben wel gevolgen voor het openbaar vervoer. Samen met de
Stadsregio Amsterdam wordt gezocht naar een effectieve inzet van de schaarse middelen. In
2012 werd de oprichting van de Dienst Metro een feit, waarmee de aansturing en uitvoering
van het metrosysteem van de Gemeente Amsterdam verbeterd wordt.
Eind 2011 heeft het college de contouren van de nieuwe Amsterdamse regelgeving voor
taxi’s vastgesteld, die aansluiten op de nieuwe Taxiwet. Voorjaar 2012 is de concept
verordening vrijgegeven voor inspraak, waarna de verordening in het najaar door het college
isvastgesteld. De verordening kan in het tweede kwartaal van 2013 operationeel zijn.
In 2012 presenteerden wij een nieuw parkeerplan waarmee drie langlopende opgaven in het
parkeerdomein geïntegreerd worden aangepakt, namelijk de wachtlijsten voor een
parkeervergunning, de structurele leegstand en de ambitie om de stad nog autoluwer te
maken. Eind 2012 heeft uw raad het MeerJarenPlan Fiets bekrachtigd waarin afspraken zijn
vastgelegd voor de constructie van 38.000 parkeerplekken voor fietsen en de aanleg van
tenminste vijftien kilometer fietsstroken tot 2020.
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In 2012 werd het meerjarenplan Verkeersveiligheid 2012,voor het veiliger maken van de
infrastructuur en het beïnvloeden van het gedrag van de verkeersdeelnemers vastgesteld, en
is de Mobiliteitsaanpak Amsterdam, gericht op bereikbaarheid en verbetering van de
openbare ruimte, vrijgegeven voor inspraak. Verder is de studie Beter Benutten Regionaal
OV Amsterdam gepresenteerd. Daarin wordt geconstateerd dat de afstemming tussen trein
en lokaal openbaar vervoer ingrijpend moet worden verbeterd, om te voorkomen dat reizigers
onnodig veel kilometers moeten maken binnen de stad.
Er zijn in 2012 belangrijke resultaten behaald bij de bouw van de Noord/Zuidlijn. Zo was er op
1 december de mijlpaal van de afronding van de laatste boorwerkzaamheden door
boormachine ‘Victoria’. Daarmee kwam een einde aan het boorproces dat op 25 maart 2010
begon in de startschacht bij het Damrak. In het najaar zijn de drie tunnelelementen
afgezonken in het IJ. De verwachte datum voor de start exploitatie van de Noord/Zuidlijn blijft
oktober 2017. In het eerste kwartaal heeft het college de definitieve stationsnamen
vastgesteld.
Het project Renovatie Oostlijn (ROL) heeft een moeizame start gehad en een goede
afronding vergt een uiterste inspanning. Voor die afronding is een robuust en realistisch
Integraal Plan van Aanpak gemaakt. Over de afrekening van kosten uit het verleden is met de
aannemer overeenstemming bereikt. De eerste twee nieuwe metrotreinen voor het bestaande
net zijn in 2012 geleverd, waarna de testfase in Amsterdam is gestart.
Groen
Er is geïnvesteerd – onder andere de vanuit de Groenmiddelen 2012 – in knelpunten in de
ecologische verbindingszones, in parken (Rembrandtpark, Noorderpark) en in braakliggende
terreinen (om de aanleg van moestuinen mogelijk te maken). Op ruim 120 daken is een groen
dak aangelegd met een totale oppervlakte van bijna 10.000 m².
Duurzaamheid
Voor de verwezenlijking van onze ambitie Amsterdam duurzaam te maken hebben wij het
programma Amsterdam Beslist Duurzaam 2011-2014 opgesteld, dat vier pijlers kent; Klimaat
en energie, Duurzame bereikbaarheid en luchtkwaliteit, Duurzame innovatieve economie en
Materialen en consumenten.
.
Pijler klimaat en energie
In 2012 is het vloeroppervlak van de gemeentelijke kantoren teruggebracht wat een CO2
reductie van 1.285 ton per jaar opleverde. Over de bestaande woningvoorraad zijn in het
kader van het convenant Bouwen aan de Stad II en energiebesparende maatregelen in totaal
4.415 woningen aangepakt. In 2012 is de Amsterdamse Energielening van start gegaan,
gefinancierd uit het AIF. Door uitstel en vertraging van projecten dreigt het percentage
klimaatneutrale woningen in de huidige bestuursperiode uit te komen op circa 15% en fors
achter te blijven bij de doelstelling. Naar aanleiding hiervan vroeg uw raad in juni 2012 bij
motie om heronderhandeling bij lopende projecten teneinde daarin alsnog klimaatneutraal
bouwen in te steken.
Pijler duurzame bereikbaarheid en luchtkwaliteit
In 2012 was er veel animo voor subsidies voor elektrische taxi’s en bestelvoertuigen en
waren 120 van de 185 beschikbare subsidies toegekend. Eind 2012 was ongeveer de helft
van de 1.000 geplande oplaadpunten voor electrische auto’s geplaatst. Inmiddels zijn er meer
dan 3.500 regelmatige gebruikers en is elektrisch rijden voor steeds meer Amsterdammers
een gewone vorm van mobiliteit is geworden.
Duurzame innovatieve economie
Het realiseren van de doelstelling om de windmolens uit te breiden is onzeker, omdat de
Provincie Noord-Holland een besluit heeft genomen dat een verbod inhoudt op de plaatsing
van windmolens. Het college strijdt voor het ongedaan maken van dit verbod.
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Stedelijke Duurzaamheidsindex 2012
Voor het tweede jaar leggen wij u de resultaten van de stedelijke duurzaamheidsindex voor.
De index is bij uitstek een monitoringsinstrument die over een langere tijd de mate van
verduurzamen van de stad zichtbaar maakt. De duurzaamheidsindex omvat tien indicatoren
die gerelateerd zijn aan de projecten binnen de vier pijlers van het
duurzaamheidsprogramma. In de paragraaf Duurzaamheid is een uitgebreid overzicht van de
resultaten van de Duurzaamheidsindex opgenomen.

2.3 Financiële hoofdlijnen
In de financiële hoofdlijnen geeft het college een overzicht van de voornaamste financiële
ontwikkelingen en resultaten in 2012. De volledige toelichtingen zijn opgenomen in de
programma’s en de verplichte paragrafen.
2.3.1 Rekeningresultaat 2012
Het resultaat van de rekening 2012 bedraagt vòòr bestemmingsvoorstellen € 95,9 miljoen. Na
de noodzakelijk geachte bestemmingsvoorstellen resteert er een positief saldo van € 63,3
miljoen. Dit is het geval als uw raad de door het college noodzakelijk geachte voorstellen voor
resultaatbestemming overneemt. Het gaat dan om niet begrote reservemutaties die
samenhangen met activiteiten en werkzaamheden in 2012, waarvan uw raad wordt gevraagd
zich daar expliciet over uit te spreken. Voorheen werd deze categorie reservemutaties –
minder inzichtelijk – ‘intracomptabel’ verwerkt. Daarnaast komt onderuitputting voor als
gevolg van tempoverlies waardoor het budget in 2013 nog nodig is. Wij verwijzen naar de
nieuwe richtlijn reserves.
Resultaatverklaring vòòr bestemmingsvoorstellen (resultaatbepaling)
Een deel van het saldo van € 95,9 miljoen wordt verklaard door het enerzijds nemen van een
voorziening voor het Vereveningsfonds (Vef) en anderzijds een drietal grotere positieve
ontwikkelingen die alle echter incidenteel van aard zijn. Dit betreft:





1

de vrijval bij Noord/Zuidlijn (bij de Dienst Metro ) van € 60,9 miljoen
hogere rentebaten bij het programma Algemene dekkingsmiddelen van € 38,4 miljoen
een voordeel van € 23,7 miljoen door toerekening van kosten aan het participatiebudget
bij DWI en DMO, waardoor er geen beroep op de Algemene dienst nodig was
een dotatie voorziening VEF van € 70 miljoen

Voorts is het resterend bedrag een saldo van een aantal meevallers, waarvan:
 € 10,9 miljoen onderbesteding binnen het programma Zorg, waarvan € 9,9 miljoen binnen
de doelstelling ‘Amsterdammers kunnen volwaardig participeren en kiezen uit een
samenhangend pakket van zorg- woon- en mobiliteitsvoorzieningen’
 € 10,6 miljoen bij het programma Educatie, jeugd en diversiteit, waarvan € 5,2 miljoen
binnen de doelstelling ‘De Amsterdamse jeugd geniet onderwijs in geschikte gebouwen’
 € 10,1 miljoen bij het programma Milieu en water, waarvan € 7,7 miljoen binnen de
doelstelling ‘Amsterdam is vitaal, leefbaar en duurzaam’
 € 8,2 miljoen bij het programma Openbare ruimte, groen, sport en recreatie, en voor
infrastructuur, waarvan € 8,1 miljoen bij de doelstelling ‘De openbare ruimte is kwalitatief
hoogwaardig en homogeen ingericht en voor alle Amsterdammers toegankelijk’
 € 6,7 miljoen bij het programma Verkeer en infrastructuur, waarvan € 4,6 miljoen bij de
doelstelling ‘Goede mobiliteit in Amsterdam’
 € 4,5 miljoen bij het programma Facilitair en bedrijven, waarvan een voordeel van € 7
miljoen bij de doelstelling ‘Verbeteren van de gemeentelijke ICT in de periode 2010-2014’
en een nadeel van € 1,5 miljoen bij de doelstelling ‘Efficiënt en effectief uitvoeren van
beheer, onderhoud en productontwikkelingstaken binnen de ruimtelijke sector’

1

Een gedeelte van deze vrijval is extracomptabel verwerkt.
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2.3.2 Significante afwijkingen
Het rekeningresultaat 2012 vòòr bestemming wordt voor een groot gedeelte bepaald door
een drietal posten, die incidenteel van aard zijn.
Vereveningsfonds
Bij het eindejaarsRAG van 2012 heeft het college vastgesteld dat de crisis van de afgelopen
jaren zicht heeft verdiept. De vastgoedprijzen blijven dalen en er wordt steeds minder
gebouwd. Het college constateert dat deze inzichten vragen om een fundamentele
verandering in de manier waarop de gemeente omgaat met haar bouwplannen.
Dat heeft het college ertoe gebracht de volgende maatregelen te nemen.
 Kasstroomsturing op kavelniveau
De kasstroomsturing die nu al geldt op het niveau van het hele fonds wordt ingevoerd op
kavelniveau. Een bouwkavel kan alleen verder ontwikkeld worden wanneer het saldo van
kosten en opbrengsten binnen vier jaar positief is, en de opbrengst zeker.
 Opheffen projectbureaus
De stedelijke projectbureaus (met uitzondering van het projectbureau Zuidas) worden
opgeheven. Hun werk wordt overgenomen door een kleinere en wendbare organisatie op
centraal stedelijk niveau, die zich concentreert op het op de markt brengen van een selectie
van kavels die (nagenoeg) klaar liggen. Alle contacten en onderhandelingen met potentiële
ontwikkelaars en alle gronduitgiftes zullen centraal worden gecoördineerd vanuit de nieuw te
vormen team Gebiedsontwikkeling. Zo kunnen ook investeerders die in Amsterdam willen
bouwen daarin optimaal worden ondersteund.
 ‘Opschonen ‘grondproductiekapitaal’
Het ‘grondproductiekapitaal’ bestaat uit alle gerealiseerde kosten en opbrengsten in de nog
lopende grondexploitaties. Deze worden extra kritisch doorgenomen. Delen van plannen die
al opgeleverd zijn worden afgesloten. Op sommige plannen zal hierdoor moeten worden
afgeboekt. Elders kan sprake zijn van een vervoegde winstafdracht. Indien delen van plannen
niet meer worden uitgevoerd wordt de boekwaarde verrekend. Ook zal sprake zijn van vrijval
uit risicovoorzieningen. Immers tegenover al het bestaande grondproductiekapitaal – en de
daarover berekende rente – staan voorzieningen binnen het Vereveningsfonds. Bij het
opschonen kunnen die vrijvallen.
Deze maatregelen leiden tot een compacte portefeuille projecten waarbinnen de risico’s van
prijs en marktafzet slechts zeer beperkt aanwezig zijn. Het effect hiervan is zichtbaar in een
eerste nieuwe opstelling van de balans van het Vereveningsfonds. In deze balans zijn de
onvermijdbare kosten opgenomen en de opbrengsten van alleen die projecten die de
komende vier jaar zeker doorgaan. Opbrengsten uit projecten zonder zekere afnemer zijn niet
opgenomen. Deze nieuwe balans resulteert in een mogelijk financieel risico van maximaal
€ 70 miljoen. Het college heeft besloten om hiervoor een voorziening van € 70 miljoen te
treffen in de algemene dienst.
De wethouder Grondzaken rapporteert elk kwartaal aan het college en aan de gemeenteraad
over de uitvoering van de maatregelen en hun financieel effect.
Vrijval Dienst Metro
De vrijval bij de Dienst Metro is het gevolg van de, door het college, uitgevoerde Integrale
Financiële Risico-analyse, die laat zien dat een vrijval van € 60,9 miljoen mogelijk is. Wij
hebben uw raad over de achtergrond van deze vrijval reeds uitvoerig geïnformeerd. De vrijval
komt nu ten gunste van het rekeningresultaat om de aanzienlijke voorziening voor het Vef
mogelijk te maken. Mocht in de toekomst blijken dat een deel van de voorziening Vef kan
vrijvallen door meevallende afsluiting van plannen, dan zal uw raad worden voorgesteld om
deze vrijval – tot een maximum van € 60,9 miljoen – te doteren aan het Amsterdams
Investeringsfonds (AIF).
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Financiering
Het onderdeel Financiering heeft per saldo een positief resultaat van € 38,4 miljoen; dit wordt
op hoofdlijnen verklaard door het resultaat van de renteomslag (€ 58,5 miljoen hoger dan
geraamd). Het resultaat van de omslag draagt in 2012 direct bij aan het exploitatieresultaat
van de financiering aangezien de egalisatiereserve de maximale omvang van € 60 miljoen
reeds heeft bereikt.
Zoals eerder is afgesproken worden de stadsdelen en Waternet gecompenseerd voor dit
hoge resultaat uit de omslagrente: deze compensatie neemt in 2012 toe met € 11,9 miljoen.
De bespaarde rente eigen financieringsmiddelen heeft een lager dan begroot resultaat van
€ 7,7 miljoen. Deze verslechtering treedt vooral op doordat in de jaarrekening het vaste
voorschot in mindering wordt gebracht op de reserves van de Dienst Metro. Hierdoor wordt
minder rente bespaard op de reserves van de Dienst Metro. Dit vaste voorschot was niet
geraamd (een verslechtering van € 10,3 miljoen). Deze vermindering wordt gedeeltelijk
goedgemaakt door het hogere volume van een aantal andere reserves, zodat er per saldo
€ 7,7 miljoen minder aan rente wordt bespaard.
2.3.3 Voorstellen tot resultaatbestemming
Toepassing van de nieuwe richtlijn reserves heeft tot gevolg dat onttrekkingen en dotaties die
niet zijn begroot, niet intracomptabel verwerkt mogen worden in de jaarrekening, zoals in
vorige jaren wel het geval is geweest. Uitzondering hierop zijn mutaties in de zogeheten
systeemreserves / egalisatiereserves. De mutaties die niet begroot zijn, worden als
resultaatbestemmingen aangemerkt. Dit leidt ertoe dat er dit jaar veel
resultaatbestemmingsvoorstellen aan uw raad worden voorgelegd.
Resultaatverklaring na bestemmingsvoorstellen
Het college legt uw raad per saldo € 43,5 miljoen (onttrekkingen en toevoegingen) aan nietbegrote mutaties voor en een totaal van € 76,1 miljoen aan nieuwe voorstellen. Indien uw
raad instemt met deze door ons noodzakelijk geachte resultaatbestemmingen, daalt het
rekeningresultaat tot € 63,3 miljoen.
(Bedragen x € 1 miljoen)
Resultaat voor bestemming
Mutaties bestaande reserves
- waarvan onttrekkingen
- waarvan dotaties
Nieuwe reserveringsvoorstellen
Resultaat na bestemming

95,9
43,5
49,8
-/- 6,3
-/- 76,1
63,3

In de programma’s gaat het college nader in op de individuele reserveringsvoorstellen.
Volledigheidshalve is in bijlage 1 een volledig overzicht opgenomen van alle voorstellen.
2.3.4 Reserves en voorzieningen
Reserves vormen het eigen vermogen van de gemeente. Uw raad bepaalt welke reserves
worden gevormd en hoe deze vervolgens muteren; daarmee vult uw raad haar budgetrecht
in. Een algemeen kenmerk van een reserve is ook dat de gemeenteraad de bestemming van
deze middelen kan veranderen. Een reserve wordt gevormd voor een door de raad wenselijk
geacht doel (bestemmingsreserve); daarnaast bestaat er de Algemene (Risico) Reserve
waaruit resterende risico’s als die zich voordoen gedekt kunnen worden. Voeding van
reserves komt voort uit bestemming van het rekeningresultaat. Dat kan al via de begroting
maar ook pas bij vaststelling van de jaarrekening. Alle mutaties (dotaties, onttrekkingen en
vrijval) van reserves zijn daarom een vorm van resultaatbestemming.
Voorzieningen zijn vreemd vermogen. Wij zijn genoodzaakt, daarin gevolgd door uw raad, om
geld apart te zetten voor een onvermijdelijke toekomstige uitgaven die een relatie hebben met
het lopende jaar. Hiertoe wordt dan een voorziening gevormd; verslaggevingsvoorschriften
zijn daarbij leidend (getrouw beeld). Door uw raad zijn de middelen in een voorziening, in
tegenstelling tot die in een reserve, niet van bestemming te veranderen. Een voorziening kan
dus gevormd moeten worden; als daarentegen de noodzaak verdwijnt, dan moet de
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voorziening vrijvallen. Dotaties aan en vrijval vanuit voorzieningen zijn lasten respectievelijk
baten en maken daardoor onderdeel uit van de resultaatbepaling.
In reactie op opmerkingen in het verslag van de Rekeningencommissie bij de Jaarrekening
2011, motie 317 van uw raad, en de aanbevelingen uit de verkenning van de gemeentelijke
reserves van de gemeentelijke Rekenkamer, is er extra aandacht uitgegaan naar de
verwerking van de reserves in de jaarrekening. Daarnaast leggen wij uw raad voorjaar 2013
de nieuwe nota reserves en voorzieningen ter besluitvorming voor. Deze nota heeft tot doel
een kader te verschaffen gericht op het in lijn houden van het gebruik van
bestemmingsreserves en voorzieningen met de verslaggevingregels en het budgetrecht van
uw raad en op het geven van richting aan het gebruik van reserves en voorzieningen als
(additioneel) budget.
Toepassing van de nieuwe richtlijn reserves heeft tot gevolg dat onttrekkingen en dotaties die
niet zijn begroot, niet verwerkt mogen worden in de jaarrekening van de gemeente.
Uitzondering hierop zijn mutaties in de zogeheten systeemreserves / permanente reserves.
De mutaties die niet begroot zijn, worden als voorstellen tot resultaatbestemming aan de raad
voorgelegd.
2.3.5 De ontwikkeling van de bestaande reserves en voorzieningen
De onderstaande grafiek toont op hoofdlijnen de ontwikkeling van de algemene reserves,
bestemmingsreserves en voorzieningen in de afgelopen vijf jaar.
Figuur 1 - Ontwikkeling reserves en voorzieningen 2008 - 20122
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Een algemene tendens is dat de gemeentelijke reserves sinds de toename in 2009 als gevolg
van de Nuon-middelen geleidelijk afnemen en dat de voorzieningen sterk toenemen. De
toename van de voorzieningen in 2012 is in belangrijke mate het gevolg van de nieuwe
voorziening voor het Vereveningsfonds van € 70 miljoen. De stand van de algemene reserves
neemt af en dat komt vooral door de steeds negatiever wordende algemene reserve van het
Vereveningsfonds, -€ 235 miljoen, die tot de algemene reserves wordt gerekend.

2

De reserve afkoopsommen dient ter financiering van in erfpacht uitgegeven grond. Om deze reden en, ook gezien
de omvang die de weergave sterk zou vertekenen, is de reserve niet in het overzicht verwerkt. De reserve
afkoopsommen steeg in 2012 met 57,1 miljoen naar € 4.422 miljoen.
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Onderstaand overzicht bevat de in de Jaarrekening 2012 verwerkte mutaties van reserves en
voorzieningen van meer dan € 10 miljoen. De mutaties worden toegelicht in de programma’s.

Programma

(bedragen x € 1 miljoen)

Dotatie

Onttrekking
(incl. vrijval)

Reserves
Werk en inkomen

Reserve preventieve onderwijs uitgaven

21,7
32,4

Verkeer en infrastructuur

Egalisatiereserve Inkomensdeel en
Conjunctuur
Gemeentelijk aandeel kosten Noord/Zuidlijn
Mobiliteitsfonds – bestemmingsreserve

49,6

42,9

490,2

653,1

59,4

101,5

Facilitair en bedrijven

Uitvoeringsplan

Stedelijke ontwikkeling

Algemene reserve grondexploitatie
Bestemmingsreserves grondexploitatie

24,8
10,2

Reserve Zuidas Grondexploitatie

Algemene dekkingsmiddelen

15,3

Stimuleringsfonds volkshuisvesting,
erfpachtdeel
Gronddeel Stimuleringsfonds

18,1

18,4

40,7

15,3

Afkoopsommen erfpacht

100

42,9

Algemene Risico Reserve

10,8

Reserve incidentele ruimte 2010

0

26,4

Voorzieningen
Verkeer en infrastructuur
Facilitair en bedrijven
Stedelijke ontwikkeling

Exploitatie en investeringen NZK-veren

24,8

Voorziening Ontwikkelingen Parkeerbeheer

13,8

Gronddeel Stimuleringsfonds
Risico's grondexploitatie

Algemene dekkingsmiddelen

10,6

Risicofondsen N/Z-lijn

13

27,7

352,4

117,1

Risico Voorziening

61,2

Risicovoorziening KKGG Noord-Zuidlijn

42

Voorziening risico t.b.v. risico's
Vereveningsfonds

70

42

In onderstaande tabel staan de nieuw gevormde voorzieningen. Deze worden toegelicht in
het betreffende programma.
Programma

(bedragen x € 1 miljoen)

Dotatie

Voorzieningen
Algemene dekkingsmiddelen

Voorziening t.b.v. risico's Vereveningsfonds

70

Cultuur en monumenten

Afbouwkosten kunstkijkuren
Voorziening kunst en cultuur

0,38

Stedelijke Ontwikkeling

Voorziening Energieleningen

0,3

Economie en haven

Voorziening Sanering en externe veiligheid

Milieu en water

Voorziening Afvalpunten

Werk en inkomen

Afbouwkosten Stichting Bijzondere Noden

4,2
1
5,1
0,24

2.3.6 Overige onderwerpen
Hervormen, bezuinigen en innovatie
Inzet op Herstel 1 (IoH1) is de besparingsopgave uit het huidige programakkoord over de
jaren 2011-2014. In totaal telt de besparingsopgave op tot € 186 miljoen vanaf 2014. Dit
bedrag is opgebouwd uit drie onderdelen, te weten besparingen op de bedrijfsvoering (€ 104
miljoen) en besparingen binnen het fysieke (€ 41 miljoen) en sociale domein (€ 41 miljoen).
Tot en met 2012 is de besparingsopgave ruim € 120 miljoen. Meer dan de helft hiervan
betreft het efficiënter en goedkoper organiseren van de bedrijfsvoering. De uitvoering van het
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bezuinigingspakket verloopt voorspoedig. Als we rekening houden met incidentele
alternatieve maatregelen en een vrijval uit de risicovoorziening ICT om niet gerealiseerde
besparingen te compenseren, is bijna 93% van € 120 miljoen gerealiseerd. Zoals in de
8-Maandsrapportage 2012 gemeld, is de uitvoering op enkele onderdelen vertraagd. Het gaat
vooral om huisvesting, ICT en inkoopvoordelen Grond, Weg en Waterbouw. Wij hebben uw
raad toegezegd het niet gerealiseerde besparingsbedrag, in 2012 € 8,8 miljoen, in de
komende jaren alsnog te realiseren. Bij de 4-Maandsrapportage 2013 zal het college hiervoor
een voorstel doen.
Frictiekosten
Het realiseren van bezuinigingen kan gepaard gaan met frictiekosten. Het college streeft
ernaar deze kosten zoveel mogelijk binnen de reguliere dienstbegrotingen te dekken. Daar
waar dat niet lukt, wordt een beroep op de reserve frictiekosten gedaan. Voor 2012 wordt aan
uw raad voorgesteld in totaal € 7,1 miljoen te onttrekken aan deze reserve3. Het grootste
gedeelte, € 5 miljoen, is gebruikt voor de innovatie van werkprocessen, waaronder ook de
centrale inkoopfunctie. Deze investeringen zullen zich terugverdienen in besparingen. Voorts
heeft het college fors gestuurd op het bevorderen van de mobiliteit van medewerkers. Dit
heeft geresulteerd in een lager aantal boventalligen dan voorzien en daarmee relatief lage
frictiekosten. Bijna € 1,8 miljoen wordt hiervoor aan de reserve onttrokken. De overige € 0,3
miljoen is gebruikt voor algemene proceskosten. Na deze onttrekkingen resteert nog € 20
miljoen resteren voor dekking van frictiekosten door IoH1 in 2013 en verder.
In de paragraaf Bedrijfsvoering gaan wij nader in op zowel de realisatie van de besparingen
als op de frictiekosten.
ICT
Eind 2011 heeft het college de opdracht gegeven om maatregelen uit te werken voor een
strakkere sturing op de ICT-uitgaven. Dit heeft geleid tot een aantal vervolgbesluiten en
maatregelen in de loop van 2012. Door deze besluiten is de basis gelegd voor een sluitende
begroting tussen de dienst ICT en haar afnemers. De potentiële scheefloop is in de
Jaarrekening 2012 teruggebracht tot circa € 1,2 miljoen. Hiermee is rekening gehouden in de
risicovoorziening. Daarnaast is er een nieuw bekostigingsmodel uitgewerkt en door het
college vastgesteld, waarbij de volgende drie vormen van bekostiging zijn benoemd.




Direct uit begroting van Dienst ICT: van toepassing daar waar het vaste kosten betreft,
waarbij een verdeelsleutel moeilijk te vinden is en een verdeelsleutel geen toegevoegde
prikkel geeft
P*Q bekostiging: van toepassing daar waar de afnemer het volume (Q) kan beïnvloeden
Projectbekostiging: van toepassing waar het hoofdzakelijk variabele kosten en variabele
kostenposten betreft.

Deze kostenverdeling wordt gefaseerd doorgevoerd, waarbij de invoering gekoppeld is aan
de gefaseerde overgang van de decentrale ICT naar Dienst ICT. Het model dient als kader
voor de opbouw van de begroting van de Dienst ICT.
Stand van zaken moties en amendementen
De indiening van moties en amendementen is één van de sturingsmechanismen van uw raad:
tijdige informatie over de voortgang is wezenlijk. Bij vertraging of intentie tot niet uitvoeren
van een motie of amendement kan een gemeenteraad bestuurlijk interveniëren.
In bijlage 2 bij deze hoofdlijnen is een overzicht opgenomen van de voortgang van de moties
en amendementen aangenomen bij de Jaarrekening 2011 (indien relevant), Kadernota 2012
en Begroting 2012.
Opvolging opmerkingen en bevindingen ACAM bij de Jaarrekening 2011
Uw raad heeft 23 mei 2012 tijdens de debatten over de Jaarrekening 2011 een motie
aangenomen die het college verzoekt de aanbevelingen van de ACAM bij de Jaarrekening
2011 op te volgen, met uitzondering van de aanbeveling over ‘hard closure’ bij de 83

Hiervan wordt € 5,6 miljoen voorgelegd als resultaatbestemming.
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maandsrapportage. Uw raad heeft ons verzocht om over de opvolging van deze
aanbevelingen bij de bespreking van de Begroting 2013 te rapporteren. Dat hebben wij
gedaan met een brief aan de commissie JIF. Hieronder is een overzicht opgenomen van de
stand van zaken bij de Jaarrekening 2012.
ACAM deed ondermeer aanbevelingen voor een governencemodel voor strategische
veranderingen en slagvaardig en bevoegd management met doorzettingsmacht. Het college
heeft de gemeentesecretaris opdracht gegeven een grootschalige organisatieverandering
voor te bereiden. In mei 2013 wordt een uitvoeringsplan opgeleverd. Dat is later dan
aangekondigd, maar pas op dat moment zal duidelijk zijn hoe het nieuwe bestuurlijke stelsel
er uit ziet en kan ook de invloed van bezuinigingen beter op waarde geschat worden. Voor de
concerncontrol is het van groot belang dat het college de concerncontroller de bevoegdheid
heeft toegekend om, controlmaatregelen zo nodig dwingend op te leggen en de handhaving
te bewaken. Aan de aanbevelingen voor het risicomanagement werd met een hernieuwde
stresstest en met de aanvang die in 2012 is gemaakt met de integratie van de
weerstandsvermogens en het risicomanagement van centrale stad en stadsdelen
tegemoetgekomen.
De aanbeveling de 8-maandsrapportage een volwaardige rapportage te laten zijn werd
opgevolgd. De cijfers in deze Jaarrekening 2012 worden verklaard ten opzichte van de
8-Maandrapportage 2012 die daarmee de status van begrotingswijziging heeft. De
versterking van de gemeentelijke control kreeg gestalte in het gelijknamige implementatieplan
dat op 21 november 2012 in de commissie JIF besproken is. Verder heeft er een pilot met de
tussentijdse afsluiting van de boeken plaatsgevonden.
Ook op het stuk van de vereenvoudiging van bedrijfsprocessen en de vermindering van de
administratieve lastendruk zijn in 2012 de nodige initiatieven genomen, en dat geld ook voor
de versterking van de financiële functie. In de paragraaf Bedrijfsvoering wordt uitgebreider op
de opvolging van de opmerkingen ingegaan.
Beheersing van risico’s
Het afgelopen jaar hebben zich verschillende risico’s voorgedaan die het college vooraf had
onderkend. Te denken valt aan de verdere verslechtering van de onroerend goed markt, het
uitblijvende herstel van de economie, ombuigingen van de rijksoverheid en de moeilijke
omstandigheden op de afvalmarkt. Vaak ontwikkelen risico’s zich toch anders dan verwacht;
reactie daarop vraagt om voordurende alertheid en creativiteit. De voorgenomen
verzelfstandiging van AEB kan ook worden gezien als voorbeeld van risicobeheersing: door
het op afstand zetten kan dit gemeentelijke bedrijf nog beter als bedrijf opereren, hetgeen in
de turbulente afvalmarkt noodzakelijk is. Sommige risico’s namen ook af, zoals de vrijval van
voorzieningen bij de Noord/Zuidlijn laat zien.
Eind 2012 is en het onderzoek afgerond naar het totale vorderingenbestand bij DWI voor het
I-deel lieten zien. De uitkomsten van het dit laatste het onderzoek hebben geleid tot een
gewijzigde methodiek voor het bepalen van de voorziening debiteuren cliënten. Door deze
wijziging is de voorziening debiteuren nauwkeuriger vastgesteld en komt het benodigde
bedrag lager uit. Het onderzoek heeft geleid tot een incidentele vrijval van € 11,0 miljoen.”
Het bewijst eens te meer hoe belangrijk het is om bij de voorbereiding en uitvoering van
beleid, in bedrijfsprocessen en projecten, alert te zijn op de risico’s die zich kunnen gaan
voordoen en daar verstandig mee om te gaan. Het is zaak om dat goed te organiseren, zoals
in de Visie op Control, maar meer nog een kwestie van cultuur. Wij hebben daar in 2012 ook
stevig in geïnvesteerd. Het Program Let/Op is daar een aansprekend voorbeeld van. Maar
het college is ervan overtuigd dat het beter kan en moet en risicomanagement blijft een
belangrijk speerpunt, bestuurlijk en ambtelijk. De spelregels voor balanssturing, waarover uw
raad binnenkort wordt geïnformeerd, is daartoe een nieuw, in potentie krachtig, instrument.
Bij de Begroting 2013 heeft uw raad ingestemd met een toevoeging van € 91 miljoen aan de
Algemene (Risico) Reserve, gezien het actuele risicoprofiel zoals dat onder andere uit de
stresstest 2012 bleek. De verdere verslechtering van de onroerend goed markt en nog niet op
orde zijnde beheersing van de kasstromen, maakte het noodzakelijk een extra voorziening
van € 70 miljoen te treffen ten behoeve van het Vereveningsfonds.
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In financiële zin zijn wij er in geslaagd om in de jaarrekening de gevolgen van opgetreden
risico’s te dekken met meevallers, zodat uiteindelijk geen beroep moest worden gedaan op de
Algemene (Risico) Reserve. Behoedzaam ramen loont.
Zoals de laatste jaren gebruikelijk, is bij deze rekening de benodigde weerstandscapaciteit
geactualiseerd. Ten opzichte van de rekening 2011 is ons risicoprofiel substantieel
toegenomen, economische onzekerheid en mogelijke verdere ombuigingen van het Rijk (al
dan niet in het kader van de centralisaties van het sociale domein) zijn hier met name debet
aan. Hierbij moet in het oog worden gehouden dat niet alle risico’s gekwantificeerd kunnen
worden. De huidige omvang van de Algemene (Risico) Reserve (€ 262 miljoen) biedt
voldoende weerstandscapaciteit om met een zekerheid van 90% de resterende (voor zover
mogelijk gekwantificeerde) risico’s te dekken. Er is dan rekening gehouden met de ervaring
dat niet alle risico's zich tegelijkertijd en in volle omvang voordoen.
Het college zal in de kadernota voorstellen doen om de Algemene (Risico) Reserve op het
niveau te houden dat nodig is bij een aanvaarbaar niveau van risicobereidheid. Hierbij zal
onder andere gebruik worden gemaakte een actualisatie van de stresstest.
Zie voor een uitgebreide toelichting de paragraaf Risico’s en weerstandsvermogen.
Schulden
De langlopende schulden (vreemd vermogen) zijn anno 2012 € 2,96 miljard. Deze omvang
voldoet aan de normen zoals die door uw raad zijn vastgelegd in het Treasurystatuut. Dit
vreemd vermogen is aangetrokken om de kredietaanvragen, bedrijfsvoering en leningen aan
derden te kunnen financieren. Gebieds- en vastgoedontwikkeling, verkeer en infrastructuur
zijn de voornaamste activiteiten waarvoor dit vreemde vermogen is aangetrokken. Het gaat
dan om de financiering van bouwrijp maken van gemeentelijke grond en het in erfpacht
uitgeven daarvan en infrastructurele projecten, waarbij de Noord/Zuidlijn het meest in het oog
springt.
De gemeente heeft ook een portefeuille aan uitstaande leningen van € 707 miljoen. Dit zijn
voornamelijk leningen aan bedrijven waarin de gemeente een deelneming heeft, een deel
daarvan voormalige diensten of dienstonderdelen. De kortlopende schulden bleven binnen de
door het Treasurystatuut voorgeschreven normen. De gemiddelde netto vlottende schuld
bedroeg € 342 miljoen. Daarmee bleef de Gemeente Amsterdam ruim binnen de door de Wet
financiering decentrale overheden aangegeven kasgeldlimiet.
Amsterdam InvesteringsFonds (AIF)
Eind 2011 bedroeg de stand van het AIF € 159,9 miljoen. Bij de Kadernota 2012 en de
Begroting 2012 is besloten tot een aantal uitnames uit het fonds voor in totaal € 32 miljoen.
Dit betreft € 7 miljoen voor het ‘Project 1012’, € 5 miljoen voor transformatietrajecten en
€ 20 miljoen voor het sociaal domein. De beginstand van het fonds werd daarmee
teruggebracht tot € 128 miljoen.
Conform de besluitvorming van uw raad over de werkwijze voor het AIF is in 2012 aan het
fonds € 5,7 miljoen rente toegevoegd over de beginstand en zijn de Escrow gelden 2011 en
2012, samen € 18,5 miljoen toegevoegd. In 2012 is voor € 1 miljoen aan uitgaven ten laste
van het fonds gebracht en dat brengt de eindstad 2012 van het fonds op € 151,2 miljoen.
Op basis van de voorstellen die in 2011 en 2012 door uw raad zijn goedgekeurd, is aan het
eind 2012 € 48,6 miljoen gereserveerd. Deze reservering heeft vrijwel geheel betrekking op
de pijler Klimaat, duurzaamheid en luchtkwaliteit. Per einde 2012 is (verdeeld over de pijlers)
nog € 102 miljoen beschikbaar voor projecten.
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Bijlage 1
Voorstellen bestaande reserves:
Programma
Werk en inkomen

(Bedragen x € 1 miljoen) Dotatie
frictiekosten PAO

0,18

frictiekosten KGA

0,19

decentralisatie uitkering pilot loondispensatie

Zorg

Verkeer en
infrastructuur
Openbare ruimte,
groen, sport en
recreatie
Cultuur en
monumenten

Milieu en water
Economie en
haven

0,2
0,2

uitvoeringskosten E&I

9,0

9,0

instapcursussen

2,1

2,1

investeringen Maatschappelijke Opvang (MO)

0,2

nazorg detentie

0,4

geweld achter de voordeur

0,4

friends

0,03

sport jeugd

0,08

sociale competentietrainingen taakspel
WW van voormalig DAB-Parkeergebouwen
medewerkers
gemeentelijk aandeel Noordzuidlijn

0,08

13,7

Leidseplein

0,07

openbare ruimte gelden

0,12

0,08

0,1

Museumplein op orde

13,7

0,1

400 jaar grachten

0,04

Amsterdams Restauratiefonds

0,04

milieuprioriteiten

0,03

0,02

garantstelling Westpoortbus

0,1

0,1

fonds strategische projecten

5,1

3,3

DIHA

4,2

2,8

verbeteren achterland

3,6

3,6

0,07

0,07

0,3

0,3

promotie Sail 2015
WW en wachtgeld (SHI)

0,05

wachtgeld (IBA)

0,03

achterstallig onderhoud
gemeentelijke bijdrage herstructurering Food
Center Amsterdam
Stedelijke
ontwikkeling

Waarvan
vrijval

werkende armen

voorbereidingskosten Europese subsidies
Facilitair en
bedrijven

Onttrekking

wijkaanpak
uitvoering strategiefase
energiebesparing bestaande woningvoorraad van
woningcorporaties
studentenhuisvesting

2,1

2,1

0,91
0,5
0,15
0,35
0,2

aanleg van een tijdelijk strand op IJburg

0,02

Dienstverlening
WW-uitkeringen (DPG)
Algemene
frictiekosten heroverwegingen 2011-2012
dekkingsmiddelen
NEMO
ondersteuning kwetsbare groepen/cumulatie
armoede
basisregistratie WOZ

0,4

Totaal

6,3

0,02

0,06
5,6
4,2
0,9

0,9

49,8

38,1
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Voorstellen voor nieuwe reserves
Programma
Werk en inkomen

Bedragen x € 1 miljoen
Re-integratie
Educatie werkt!

Zorg

Educatie, jeugd en diversiteit

Aanvraag
23,7
9,0

ombouw ATCG

0,8

vorming van een AWBZ frictiebudget

9,2

invoeringskosten AWBZ

1,2

organiseren homeless World Cup
VVE/OAB

0,5
1,5

om ’t kind

1,2

samen DOEN in de buurt

2,1

decentralisatie LHTB

0,1

Milieu en water

oprichtingskosten omgevingsdienst

1,0

Dienstverlening

gegevensdistributie DIVA

0,6

Algemene dekkingsmiddelen

commissie Deetman Stedelijk Museum

0,3

Rode loper

5,0

walmuren damrak

4,3

Basis ICT/Symphonie

0,5

migratie datacenter
Verzelfstandiging AEB
BR Kadaster
Totaal

0,7
14,0
0,4
76,1
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Bijlage 2: Voortgang moties en amendementen

Nr.
M/A
Onderwerp
Stand van zaken
Bij Begroting 2012 aangenomen moties en amendementen
903

Motie

Gouden Eeuw

937

Motie

945

Motie

Duurzame vrijzone ofwel sustainable tax &
rule zone
Gevolgen vreemdelingenbeleid

950

Motie

Veelplegers lokale regelgeving effectiever
straffen

958

Motie

Nulmeting taxiproblematiek medio 2012

961

Motie

GGD-inspecties kinderdagverblijven

963
964
972

Motie
Motie
Motie

975

Motie

Wmo-egalisatiereserve
Draagkracht Wmo
Geen 'spookinkomsten' bij gemeentelijke
diensten
Integrale subsidiedoorlichting

De 10 do’s en don’ts over wat Amsterdam moet doen voor de derde gouden eeuw worden in het voorjaar
2013 naar de raad gestuurd.
Deze is uitgebreid opgepakt en heeft tot een onderzoek geleid. Zie ook de tekst hierover in de Jaarrekening
2012 in het programma SO bij doelstelling 2012 ‘kansen duurzame vrijzone’
Het procesvoorstel is besproken in de driehoek van 9 juli. De politie is bezig met de uitwerking van een
aanpak. Deze uitwerking ondervindt vertraging wegens uitval van de deskundige op dit gebied. De
verwachting is dat daardoor de commissie AZ niet eerder dan begin 2013 over het resultaat kan worden
geïnformeerd. De planning is dat de politie een voorstel voor uitvoering inbrengt in de driehoek van 17 april
2013. Afhankelijk hiervan zal daarna het college de raad over de afdoening van de motie informeren voor het
reces. Er zijn geen financiële gevolgen voorzien.
De afhandeling van deze motie wordt meegenomen met de beantwoording van de twee sets schriftelijke
vragen van het CDA over 1. toepassing van het principe ‘de vervuiler betaalt’ en 2. gemeentelijke handhaving
en toezicht. Het onderwerp wordt geagendeerd voor de commissie AZ van 15 november 2012 en is hiermee
afgehandeld.
De beantwoording van de motie is voor kennisgeving aangenomen in de commissie VVL van 5 juli 2012
(BD2012-00391).
Beantwoording aangeleverd voor vergadering raadscommissie JIF van 16 mei 2012 (BD2012-004029) en
voor kennisgeving aangenomen.
Motie is betrokken bij het opstellen van de Kadernota 2013.
Motie is betrokken bij het opstellen van de Kadernota 2013.
Dit criterium wordt toegepast bij het opstellen van de bezuinigingen van ´1 Stad, 1 Begroting´ en ´Inzet op
Herstel 2´.
Zie motie 1043.
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Nr.
981

M/A
Motie

Onderwerp
Problemen in het Amsterdamse
techniekonderwijs

986

Motie

Aanval op laaggeletterdheid

1000

Motie

Illuminatie

1001

Motie

1017
1018

Motie
Motie

Katteneigenaren verplichten hun katten te
chippen
Nieuwe koers Milieucentrum Amsterdam
Financiële stresstest voor Amsterdammers

1019
1020

Motie
Motie

Verdere reductie inhuur externen
Kinderen in Armoede 3 - Stadspas

1021

Motie

Realisatie Amsterdamse universiteit voor
Toegepaste Wetenschappen

1022

Motie

Schoolzwemmen

1023

Motie

Overleg huurders - verhuurders

Stand van zaken
Het masterplan Grand Design techniek wordt nu uitgevoerd samen met onderwijsinstellingen en bedrijfsleven.
Over de voortgang wordt de commissie op de hoogte gehouden via de voortgangsrapportages op de
arbeidsmarktbrief, naar verwachting wordt de eerstvolgende op 22 november in de gecombineerde
commissie EZP/WPA/JIF behandeld. Het college geeft met het Grand Design uitvoering aan de motie en
daarmee kan de motie als afgehandeld worden beschouwd. De commissie ontvangt in het eerste kwartaal
2013 nog wel een plan van aanpak, waarin zij nader worden geïnformeerd over de stappen die worden
genomen om techniek weer op de kaart te zetten in Amsterdam.
Bestuurlijke reactie op de motie is aangeleverd voor de commissie WPA d.d. 6-9-2012 en voor kennisgeving
aangenomen.
Het plan ten behoeve van de inzet van stadsilluminatie vanwege de viering van 400 jaar grachtengordel is
uitgevoerd. Van 7 december 2012 tot en met 20 januari 2013 lichtte Amsterdam 44 dagen op tijdens het
eerste Amsterdam Light Festival.
Uitwerking is voor kennisgeving aangenomen in commissie EZP van 7 maart 2013.
De beantwoording van de motie is akkoord bevonden in de raadsbehandeling van 20 juni 2012.
Parallel aan de Jaarrekening 2012 wordt de rapportage ‘Stapelingseffecten Rijksbegroting 2013’ van O&S
aan de commissie JIF voorgelegd.
De motie is verwerkt in de Begroting 2012. Rapportage vindt plaats via de reguliere P&C producten.
Beantwoording motie is ter kennisneming aangeleverd en akkoord bevonden voor commissie WPA d.d. 10-52012 (BD2012-002352).
Onder de titel Amsterdam Metropolitan Solutions wordt de beantwoording van deze motie is in november
2012 aan de raad aangeboden. Bij de jaarrekening 2011 is € 0,2 miljoen beschikbaar gesteld voor een
vervolgonderzoek dat is afgerond en wordt vervolgd met de prijsvraag Amsterdam Metropolitan Solutions
(besluit B&W van 28 februari 2013 en besproken in cie EZP van 28 maart 2013). In juni wordt de raad
geïnformeerd over de voortgang inzake prijsvraag AMS.
De raadsleden zijn per brief d.d. 11 april 2012 geïnformeerd over de uitvoering van de motie. De brief is ter
kennisname naar de commissie JIF gestuurd.
Op 26 juni 2012 heeft B&W ingestemd met de bekostiging van het schoolzwemmen VSO voor schooljaar
2012-2013.
Beantwoording van de motie is besproken en afgehandeld in de commissie BWK d.d. 11 april 2012.
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Nr.
1035

M/A
Motie

Onderwerp
Buddyzorg

Stand van zaken
De ontwikkelingen rondom de Veilige Haven krijgt op dit moment voorrang. Het programma Veilige Haven
biedt hulp, advies en opvang aan Amsterdammers met homo-, biseksuele, lesbische of
transgendergevoelens. COC Amsterdam neemt dit programma over van Schorer, dat eerder dit jaar failliet is
gegaan. De GGD onderzoekt of het aanbod van Veilige Haven nog aansluit bij de behoefte van de doelgroep
en of eventuele aanpassingen in de uitvoering nodig zijn. Daarna, vanaf oktober, zal uitvoering aan de motie
gegeven worden.
Het onderzoek is afgerond. De resultaten van het onderzoek worden voor de zomer in Raad gepresenteerd.
Daarmee zal ook aan de beantwoording van deze motie worden voldaan.

1036

Motie

Hervormingsagenda

1043

Motie

Begroting 2013 subsidieherziening

1045

Motie

Level playing field bij aanpak woonfraude

1046

Motie

1047

Motie

Doelmatiger benutting GBA-gegevens voor
bestrijding woonfraude
(studenten)huisvesting in winkelstraten niet
frustreren

1048

Motie

Koppelverhuur woning en garage

1049

Motie

Recreatieschappen

1051

Motie

Amsterdamse Bos

1053

Motie

WWS-puntentellingen DWZS

1058

Motie

Pact van Amsterdam

De beantwoording van deze motie is opgenomen in hoofdstuk 4.5 ‘hervormingen beleid’ in de Kadernota
2013.
In de commissie JIF van 3 oktober is het overzicht van door de Gemeente Amsterdam in 2011 verstrekte
subsidies besproken. In het kader van het programma ‘uniformering en vereenvoudiging subsidies’ wordt het
subsidieproces in de hele gemeente uniform ingericht. Er komt één subsidieverordening en de controle wordt
meer gericht uitgevoerd. Het centrale subsidieloket start vanaf 1-1-2014.
De beantwoording van de motie is voor kennisgeving aangenomen in de commissie BWK van 9 mei 2012
(BD2012-004324).
De beantwoording van de motie is opgenomen in de brief over de afhandeling van de motie 1045 (zie motie
1045).
De motie is meegenomen in de nieuwe welstandsnota ‘de schoonheid van Amsterdam’, die op 10 april 2013in
de raadscommissie BWK en ook in de deelraden zal worden behandeld. Daarmee is aan deze motie gevolg
gegeven.
De beantwoording van de motie is voor kennisgeving aangenomen in de commissie BWK van 27 juni 2012
(BD2012-006211).
Op 11 april 2012 is aan de vertegenwoordigers van de stadsdelen in de recreatieschappen en aan de
betreffende schappen (via voorzitter J. Bond) een brief gestuurd waarin de wens tot bezuinigen is gemeld. De
raad is hierover in december 2012 geïnformeerd.
De besprekingen over de bijdrage van € 1 miljoen van Amstelveen (zie brief wethouder aan commissie BWK
30 november 2011) zijn afgerond en door de raad van Amstelveen behandeld. (zie ook preadvies op motie
750 bij Begroting 2013). De eerste gesprekken zijn in Q1 van 2013 gestart.
De beantwoording van de motie is voor kennisgeving aangenomen in de commissie BWK van 27 juni 2012
(BD2012-006009).
Beantwoording motie is aangeleverd voor commissie WPA d.d. 10-5-2012 (BD2012-003094) en voor
kennisgeving aangenomen.
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Nr.
1060

M/A
Motie

Onderwerp
Vreemdelingenbeleid

1061

Motie

1065

Motie

Effectiever en strenger straffen van
afvalovertreders
Nieuwe aanpak van misstanden in de
prostitutie

1066
1067

Motie
Motie

Rendement sportsubsidies
Benchmark Re-integratiebedrijf

1069

Motie

Onderzoek financieringsstromen onderwijs

1072

Motie

één norm voor algemene reserves van
stadsdelen

1075

Motie

Exploitatie gemeentelijke parkeergarages

Stand van zaken
Onderdelen I en II: Het Wereldhuis en ASKV hebben subsidie ontvangen voor het samenstellen van een
boekje over de basisrechten van vreemdelingen zonder verblijfsvergunning genaamd ‘Paspoort van
Amsterdam. Er is tevens besloten om de tijdelijke bijdragen voor levensonderhoud en onderdak aan
kwetsbare vreemdelingen en gezinnen na 6 jaar enigszins te verhogen. Een brief over het gebruik van de
middelen naar aanleiding van vragen van het raadslid Flos is ter kennisname aangeleverd voor de commissie
AZ van 15 november. Ten aanzien van onderdeel III uit de motie: dit is meegenomen in de Kadernota en
Begroting 2013. Bij het indienen van de motie werd uitgegaan van de invoering van strafbaarstelling en de
effecten die dit zou kunnen hebben op de werkbelasting van genoemde organisaties. Deze organisaties
hebben documentatie ontwikkeld over de basisrechten van vreemdelingen zonder verblijfsvergunning.
(Paspoort van Amsterdam en website). De gemeente heeft een bijdrage geleverd aan de ontwikkelkosten.
Met ingang van 1 juli 2012 zijn de bijdragen (voor levensonderhoud/onderdak) vanuit het Fonds Gevolgen
Vreemdelingenwetgeving aan zeer kwetsbare vreemdelingen na 6 jaar enigszins verhoogd. Schriftelijk is
informatie over de aanwending van het fonds op verzoek van de VVD verstrekt op 17-8-2012 en 21-1-2013.
De voeding van het fonds is meegenomen in de Kadernota 2013 en Begroting 2013. Op dit moment wordt
een reactie voorbereid op het initiatiefvoorstel van Groenlinks ‘Perspectief bieden: Een proactief Amsterdams
vreemdelingenbeleid’.
Zie motie 950.
De beantwoording van de motie is opgenomen in de Nota van Uitgangspunten Prostitutiebeleid 2012-2017.
Op 4 oktober 2012 is deze nota besproken en akkoord bevonden in de commissie AZ. De nota is
geagendeerd voor behandeling in de raad op 7 november 2012 en is akkoord bevonde..
Het antwoord op de motie is opgenomen in de rapportage van BMC inzake Sport 2.0.
Beantwoording motie is aangeleverd voor commissie WPA d.d. 31-5-2012 (BD2012-004298) en voor
kennisgeving aangenomen.
De raadsleden zijn per brief d.d. 1 november 2012 geïnformeerd over de uitvoering van de motie. Daarvoor
had de wethouder op 19 september 2012 de commissieleden alvast een kort inzicht gegeven in de financiële
positie van de schoolbesturen in Amsterdam. De brief van 1 november 2012 is betrokken bij bespreking van
het agendapunt Financiële positie onderwijsinstellingen in de commissie JIF van 21 november 2012. Een
update over 2011 volgt zoals toegezegd in de commissie van 21 november 2012 in de commissie JIF van 17
april of 5 juni 2013.
Het college heeft besloten tot integratie van het weerstandsvermogen en risicomanagement van de centrale
stad en stadsdelen. Het college gaat het beleid inzake het weerstandsvermogen betrekken bij het nieuwe
beleid voor balanssturing. De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de spelregels die in dit kader worden
ontwikkeld. De spelregels worden, voor zover mogelijk (onder andere afhankelijk van het huidige bestuurlijk
stelsel), toegepast in de Jaarrekening 2012.
PGA dient uiterlijk 31 december 2013 kostendekkend te zijn, in meerjarenbegroting wordt gestreefd naar
eerdere kostendekkendheid. Echter, door economische recessie en thuiswinkelen (internet) blijven
opbrengsten achter. Als recessie aanhoudt dan zal de kostendekkendheid niet in 2013 worden bereikt.
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Nr.
1078

M/A
Motie

1081

Motie

Onderwerp
Geen gouden handdrukregeling bij
gemeentelijke deelnemingen
Aanpak jongerenoverlast

1080

Motie

Ambachtseconomie/maakeconomie

1132

Motie

Sociaal leenstelsel voor vrouwen richting
scholing, werk en economische
zelfstandigheid

Stand van zaken
De motie is verwerkt in het beloningsbeleid gemeentelijk deelnemingen, dat op 23 mei 2012 is akkoord is
bevonden in de gemeenteraad.
Een brief inzake de wijze waarop uitvoering gegeven wordt aan de motie is ter kennisgeving aangenomen in
de commissie AZ van 4 oktober 2012.
Dit is meegenomen in de Arbeidsmarktbrief die in de commissie WPA op 10 mei 2012 is besproken en voor
kennisgeving is aangenomen (BD2012-004072). De voortgang rond de acties uit de Arbeidsmarktbrief is op
13 december 2012 in de commissie EZP besproken.
De commissie WPA is per brief d.d. 21 maart 2012 geïnformeerd over de voorstellen voor de uitwerking van
het sociaal leenstelsel (de scholingslening). Sinds 1 juni is gestart met de scholingslening.

Bij Jaarekening 2011 aangenomen moties en amendementen, voor zover betrekking hebbend op 2012
Nr.
310

M/A
Onderwerp
Motie
Hard closure 8 maandsrapportage

Stand van zaken
DWZS, DWI, DMO, DMC en DICT hebben gerapporteerd over de wijze waarop ze een hard closure kunnen
uitvoeren (rapport van bevindingen). 26 november 2012 heeft de wethouder financiën schriftelijk geantwoord
op vragen over de 8-maandsrapportage (n.a.v. JIF 21 november). Deze brief (vraag 9, pagina 4) noemt de
belangrijkste conclusies van de pilot hard closure. De rapportage over de uitkomsten van de pilot hard closure
is ter kennisname naar de raadscommissie JIF gestuurd en akkoord bevonden.
Onder Algemene dekkingsmiddelen verwerkt in de 8 maandsrapportage 2012.

315

Amen- Escrow naar het Amsterdams
dement Investeringsfonds

317

Motie

Onderzoek extracomptabele reserves

Motie 317 is betrokken bij het nieuwe beleid voor reserves en voorzieningen dat in het voorjaar van 2013 aan
de raad zal worden aangeboden.

324

Motie

Aanbevelingen ACAM overnemen

De commissie JIF is geïnformeerd voorafgaand aan behandeling Begroting 2013 in de raad op 7 november.

330

Motie

Verbeterplan aanbestedingen

Op 17 juli 2012 heeft er een bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen de Burgemeester en de betrokken
wethouders, waarin ‘10 punten naar een innovatiever aanbestedingsbeleid en professioneler
opdrachtgeverschap’ zijn besproken. Deze 10 punten leiden tot (structurele) verbeteringen in de
aanbestedingen en het opdrachtgeverschap van de gemeente. Thans worden de punten verder uitgewerkt.
Gezien de raakvlakken en overlap vindt de uitwerking plaats in overleg met de ontwikkelingen in de Inkoop
GWW (maatregel 7 en 8 uit ‘Eén stad, één opgave’). De motie is in commissie JIF aangenomen, en is ter
kennisgeving in commissie AZ (28 februari 2013) afgedaan.
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Bij Kadernota 2012 aangenomen moties en amendementen
Nr.
N’461

M/A
Motie

Onderwerp
welstandsvrij bouwen

R465

Motie

Colleges

S466

Motie

energie academie

T467

Motie

voorscholen

U468

Motie

schoolbibliotheken

AA474

Motie

AD477

Motie

pijler stedelijke ontwikkeling en
bereikbaarheid
verlagen afvalstoffenheffing

AK’484

Motie

kerntakendiscussie

AQ
AR

Motie
Motie

woningen in de modale huursector
AR financiering opleidingen door DWI
cliënten

AS

Motie

binnenlucht kwaliteit scholen

Stand van zaken
Over de afhandeling van deze motie heeft u inmiddels een brief ontvangen van wethouder van Poelgeest
(dd. 8 november 2011: beantwoording motie van raadslid Sahin inzake welstandsvrij bouwen (N/461’).
Over de afhandeling van deze motie hebben de leden van de commissies EZP en WPA een brief
ontvangen van wethouder van Es en wethouder Gehrels (dd. 8 november 2011: Arbeidsmarktbrief). Deze
brief is in een gecombineerde commissie EZP op 13 december besproken.
De motie is samen beantwoord met motie 582 in de raadscie EZP van 19 april 2012 en is ter kennisname
aangenomen.
Over de afhandeling van deze motie hebben de leden van de commissie JIF inmiddels een brief
ontvangen van wethouder Asscher (dd. 3 november 2011: voortgang danwel afwikkeling aangenomen
moties).
Over de afhandeling van deze motie hebben de leden van de commissie JIF inmiddels een brief
ontvangen van wethouder Asscher (dd. 3 november 2011: voortgang danwel afwikkeling aangenomen
moties.
Het college heeft de pijler stedelijke ontwikkeling en bereikbaarheid gehandhaafd. In de gemeenteraad van
30 november is de uitwerking van amendement B’ behandeld en afgehandeld.
Het College heeft bij de stadsdelen aangedrongen op het verbeteren van de efficiency in de afvalketen ten
einde een verlaging van de afvalstoffenheffing te realiseren. Bij de reguliere portefeuillehoudersoverleggen
is dit een verschillende keren aan de orde gesteld. Zoals gesteld in het preadvies bij deze motie gaat het
om een taak waarvan de verantwoordelijkheid primair bij de stadsdelen ligt.
Momenteel wordt gewerkt aan een plan van aanpak om de afvalketen te optimaliseren. Resultaten worden
besproken in het bestuurlijk overleg dat hiertoe is ingericht. De resultaten worden nog voor het zomerreces
verwacht.
Deze motie wordt uitgevoerd in het kader van Amsterdam Financieel Gezond. In het kader van de
ontwikkeling van een ramingmodel voor de gemeente Amsterdam (zie Kadernota 2013) worden de taken,
inkomsten en uitgaven van de gemeente geanalyseerd en geobjectiveerd. De uitgaven worden beoordeeld
op noodzakelijkheid. Hiertoe wordt Amsterdam ook vergeleken met gemeenten met dezelfde objectieve
kenmerken voor een taakgebied. In de begroting van 2014 presenteren we de resultaten van het
ramingmodel.
Is verwerkt in de eerste begrotingswijziging 2013, pagina 15.
Wethouder van Es heeft in commissie WPA 17/11 reactie gegeven.
Begin 2012 is een start gemaakt met het ‘sociaal leenstel’. Medio 2013 komt een evaluatie beschikbaar.
Over de afhandeling van deze motie hebben de leden van de commissie JIF inmiddels een brief
ontvangen van wethouder Asscher (dd. 3 november 2011: voortgang danwel afwikkeling aangenomen
moties).

30

Nr.
AT

M/A
Motie

Onderwerp
integratie kinderdagverblijven en
voorscholen

AU

Motie

kinderen in armoede

AV’

Motie

kinderen in armoede 2

AX

Motie

top 600

AY

Motie

subjectieve veiligheid

AZ

Motie

overlegwet

BA

Motie

5000 banen brede economische basis

BB

Motie

jongerenwerk nieuwe stijl

BC

Motie

gesubsidieerde arbeid

BG

Motie

BL

Motie

Doelstellingen en indicatoren programma
akkoord
Amsterdamse Green Deal

Stand van zaken
Over de afhandeling van deze motie hebben de leden van de commissie JIF inmiddels een brief
ontvangen van wethouder Asscher (dd. 3 november 2011: voortgang danwel afwikkeling aangenomen
moties).
De uitwerking van deze motie vindt u in de Meerjarenbeleidsplan Inkomen en Armoedebestrijding. Deze is
reeds in de commissie WPA behandeld en is op 21/22 december in de Raad behandeld en afgedaan.
Over de afhandeling van deze motie heeft u inmiddels een brief ontvangen van wethouder Ossel (dd. 9
november 2011: afhandeling motie over ‘Kinderen in Armoede 2’).
De plannen voor de top600 worden al uitgewerkt in samenhang met de vastgestelde visie op
jeugdcriminaliteit. Met de werkwijze van het programma Top600 legt het college de basis voor de aanpak
van (jeugd)criminaliteit in de toekomst. Bij de behandeling van de Begroting 2012 heeft het college een
financieringsvoorstel ingediend waarbij de relatie gelegd wordt naar de doelstellingen van de aanpak
Top600. De motie is afgedaan tijdens de behandeling van de Begroting 2012.
Het college ziet net zoals de raad het grote belang van een veiligheidsbeleid dat zich niet alleen richt op
het verbeteren van de objectieve veiligheid, maar heel specifiek ook op de subjectieve veiligheid van
bewoners, ondernemers en bezoekers van deze stad. Daarbij is een belangrijke taak weggelegd voor
politie en stadsdelen, die immers als eersten de signalen van betrokkenen oppikken van wat er speelt in
een wijk.
Door middel van de prioriteiten en inzet die wordt beschreven in het meerjaren veiligheidplan Amsterdam
2012-2014 beoogt het College een wezenlijke bijdrage te leveren aan het verbeteren van de subjectieve
veiligheid. Het Veiligheidsplan Amsterdam 2012-2014 is in de commissie besproken op 17 november en
voor kennisgeving aangenomen.
Besproken 11 april 2012 in de commissie en ter kennisneming 25 april 2012 voor kennisgeving
aangenomen in de Gemeenteraad.
Over de afhandeling van deze motie hebben de leden van de commissies EZP en WPA een brief
ontvangen van wethouder van Es en wethouder Gehrels (dd. 8 november 2011: Arbeidsmarktbrief). Deze
brief is in een gecombineerde commissie op 24 november 2011 behandeld.
Over de afhandeling van deze motie hebben de leden van de commissie JIF inmiddels een brief
ontvangen van wethouder Asscher (dd. 3 november 2011: voortgang danwel afwikkeling aangenomen
moties.)
In de commissie WPA van september zijn de gevolgen van de afbouw van gesubsidieerde arbeid
besproken. In de commissie van 17/11 is het onderwerp opnieuw aan de orde geweest. In december is
inzicht gegeven in de aanvragen voor de stelpost van € 2,6 miljoen.
Met de Begroting 2012 heeft het college doelstellingen en bijbehorende indicatoren aan de raad
voorgelegd. De Begroting 20120 is door de raad aangenomen.
Is op 1 februari 2012 behandeld in de raadscommissie BWK en daarmee afgedaan.
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Nr.
BM

M/A
Motie

Onderwerp
Wederkerigheid

Stand van zaken
De uitwerking van deze motie vindt u in de Meerjarenbeleidsplannen Inkomen en Armoedebestrijding en
Re-integratie, volwasseneducatie en inburgering. Deze zijn reeds in de commissie WPA behandeld en
worden op 21/22 december in de Raad behandeld en afgedaan.

BN

Motie

Kwetsbare groepen

Motie

Stimulering technische en exacte
economie, kennis en kunde

De aanpak van kwetsbare gezinnen, die aanleiding was voor deze motie, is verbreed naar kwetsbare
huishoudens. Dit najaar is reeds gestart met pilots waarbij de focus in eerste instantie wel ligt op gezinnen.
De aanpak van kwetsbare huishoudens is behandeld en afgedaan in de commissie JIF van 14 december
2012.
Verder wordt bij de hervormingen per domein (re-integratie, armoede, jeugd, zorg) juist de kwetsbare
groepen zoveel mogelijk ontzien. Dit is reeds vertaald in de meerjarenbeleidsplannen re-integratie,
volwasseneneducatie en inburgering 2012 en Inkomen en armoedebestrijding 2012.
Deze motie is in lijn met beantwoording van motie 666 (=motie BA) afgehandeld.

BO
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34

Programma’s
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
Dienstverlening
Algemene dekkingsmiddelen
Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing
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1 Openbare orde en veiligheid
Maatschappelijk effect
In Amsterdam moet iedereen zich altijd vrij en veilig kunnen voelen. De laatste jaren is onze
stad veiliger. Maar tegelijkertijd wordt de ‘moderne’ criminaliteit steeds gewelddadiger:
woningovervallen, straatroof en gewelddadige berovingen van ondernemers. Wij willen deze
high impact criminaliteit terug dringen en veiligheidsgevoel van de Amsterdammers vergroten.
1. Program m a Openbare Orde en Veiligheid

Kerncijfers
Rekening
2011

Bedragen x € 1 miljoen
Lasten per doelstelling
1.1 De veiligheid in alle 78 buurten is verbeterd
1.2 Minder jeugdcriminaliteit en overlast
1.3 Crisisbeheersing en brandw eerzorg
1.4 Veiligheidsbureau
5.2 Openbaar vervoer en taxi's zijn sociaal veilig
Totaal lasten Baten per doelstelling
1.1 De veiligheid in alle 78 buurten is verbeterd
1.2 Minder jeugdcriminaliteit en overlast
1.3 Crisisbeheersing en brandw eerzorg
1.4 Veiligheidsbureau
5.2 Openbaar vervoer en taxi's zijn sociaal veilig
Totaal baten +
Resultaat voor reserveringen
Toevoegingen aan reserves Onttrekkingen aan reserves +
Totaal m utaties reserves
Resultaat na reserveringen
(ten laste van de algemene middelen)

Begroting
Begroting
2012
2012
(inclusief
(na 8eerste
m aandsbegrotings- rapportage)
w ijziging)

Rekening
2012

Rekening
2012
m inus
Begroting
2012 na 8m aandsrapportage

33,1
9,3
78,5
1,8
0
122,7

33,5
6,5
80,9
3,0
1,0
124,9

34,2
5,9
76,2
3,0
1,0
120,3

32,9
6,2
74,2
1,9
1,5
116,7

-1,3
0,3
-2,0
-1,1
0,5
-3,6

7,1
0,0
1,8
1,8
0
10,7
-112,0
7,6
0,7
-6,9

2,7
0,0
2,2
3,0
0,0
7,9
-117,0
7,0
8,5
1,5

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

3,8
0,4
2,1
1,9
0,5
8,7

-111,0
8,2
7,1
-1,1

-108,0
8,0
7,2
-0,8

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

-118,9

-115,5

-112,1

-108,8

3,3

Het resultaat na reserveringen is € 3,3 miljoen minder negatief dan begroot in de 8e maands.
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Programma 1. Openbare Orde & Veiligheid
Lasten en baten totaal van programma en per doelstelling

Begroting 2012 (inclusief eerste begrotings‐
wijziging)
Begroting 2012
(na 8‐maands‐rapportage)

bedragen x € 1 miljoen
0

20

40

60

80

100

120

140

Lasten
To taal lasten pro gramma incl do taties aan reserves
De veiligheid in alle 78 buurten is verbeterd 1.1
M inder jeugdcriminaliteit en o verlast 1.2
Crisisbeheersing en brandweerzo rg 1.3
Veiligheidsbureau 1.4
Openbaar vervo er en taxi's zijn so ciaal veilig 5.2
-To evo egingen aan reserves

Baten
To taal baten pro gramma, incl o nttrekkingen aan reserves
De veiligheid in alle 78 buurten is verbeterd 1.1
M inder jeugdcriminaliteit en o verlast 1.2
Crisisbeheersing en brandweerzo rg 1.3
Veiligheidsbureau 1.4
Openbaar vervo er en taxi's zijn so ciaal veilig 5.2
Onttrekkingen aan reserves

Ontwikkelingen en beleidskaders
 De Bestuursdienst voert de regie op het prostitutiebeleid en dan in het bijzonder de
aanpak van misstanden in deze branche. In 2011 heeft de Tweede Kamer ingestemd met
het wetsvoorstel regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche (Wrp). Op
30 oktober 2012 is deze wet aangehouden door de Eerste Kamer. De minister gaat zich
herbezinnen op de wet. De minister heeft Amsterdam en andere steden uitgenodigd om
voorstellen te doen voor pilots om samen met het Rijk meer inzicht te krijgen in de
effectiviteit van verschillende instrumenten om misstanden te voorkomen
 In het kader van de pilot BIJ (Bestuurlijke informatievoorziening Justitiabelen) ontvangt de
gemeente informatie over vrijkomende geweld- en zedendelinquenten om
maatschappelijke onrust te kunnen voorkomen. In 2012 heeft het Rijk de pilot BIJ
geëvalueerd. De verwachting was dat pilot in 2012 omgezet zou worden in een reguliere
informatiestroom, maar dit is niet gebeurd. De G4 heeft een aantal verbeterpunten
aangedragen. In 2012 heeft Amsterdam tachtig meldingen ontvangen
 Op 19 november 2012 heeft de minister van Veiligheid en Justitie in een beleidsbrief het
landelijke coffeeshopbeleid uiteengezet, dat geldt vanaf 1 januari 2013. De wietpas is
afgeschaft. Het ingezetenencriterium wordt landelijk ingevoerd maar de handhaving
hiervan kan gefaseerd worden, binnen de kaders van het lokale coffeeshopbeleid dat
door de lokale driehoek wordt vastgesteld
 De decentralisatieuitkering Marokkaans-Nederlandse probleemjongeren (MNP) is
beëindigd. Deze middelen werden beschikbaar gesteld voor de periode 2009-2012
 Per 1 januari 2013 is de nieuwe politiewet ingevoerd, waarmee er een nationaal
politiekorps wordt geïntroduceerd. Belangrijk onderdeel van de wet is dat het gezag over
de politie blijft zoals het was, maar dat het beheer overgaat van regionaal naar nationaal
niveau. Financiële verantwoording over de politie komt daarmee op nationaal niveau te
liggen.
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1.1 De veiligheid in alle 78 buurten is verbeterd
1.1.1

Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?

Indicatoren

1

Nulmeting en

Rekening

Begroting

Bereikt

Te behalen resultaat

peildatum

2011

2012

2012

2010-2014

80

1/1/2010

74

78-74

70

3.289

1/1/2011

3.275

3.230

ernstige geweldsdelicten

5.519

1/1/2011

5.219

5.756

Aangiften woninginbraken

5.663

1/1/2011

5.384

5.888

1. Objectieve
veiligheidsindex
2.

78-72

Aangiften/misdrijven

3. Subjectieve

1/1/2010

veiligheidsindex

76

a. Element buurtproblemen

63

1/1/2010

74
60

61-57

73
59

61-55

b. Element vermijding

81

1/1/2010

76

79-75

75

79-73

4. Leefbaarheidsindex

100

1/1/2011

99

99

De objectieve en subjectieve veiligheidsindex voor Amsterdam hebben zich in 2012 verder
verbeterd. De indexcijfers bevinden zich binnen de marge voor het te behalen resultaat voor
2014. Het objectieve indexcijfer bestaat uit de elementen inbraak, diefstal, geweld, overlast,
vandalisme, verkeer en drugs. Deze elementen worden gemeten met behulp van in totaal 36
indicatoren. Het subjectieve indexcijfers bestaat uit drie elementen: veiligheidsbeleving,
vermijdingsgedrag en buurtproblematiek. Deze elementen worden gemeten met behulp van
in totaal 31 indicatoren.
De aangifte diefstal/inbraak woning is in 2012 met 10% toegenomen. Met de komst van de
Nationale Politie in 2013 is besloten om de resultaten niet langer op basis van aangiften te
volgen, maar op basis van het aantal misdrijven. Misdrijven geven een vollediger beeld van
criminaliteit, want niet van alle misdrijven wordt aangifte gedaan. Vandaar dat het aantal
misdrijven ook vermeld staat. Vanaf 2013 worden de aangiftecijfers woninginbraken
vervangen door misdrijvencijfers woninginbraken.
Nieuw in 2012 is de rapportage over de leefbaarheidsindex2. Een openbare ruimte die
schoon, heel en veilig is draagt bij aan het verminderen van gevoelens van onveiligheid. Het
basisjaar 2010 is gesteld op 100. De leefbaarheid in Amsterdam is tussen 2010 en 2012 met
99 punten iets verbeterd.
De leefbaarheidsindex bestaat uit drie deelindexen (fysiek, overlast en sociaal). Elke
deelindex bestaat uit acht indicatoren.
1.1.2

Wat hebben we ervoor gedaan?

Top 600
 In 2012 zijn inmiddels alle personen uit de Top600 in regie genomen. Iedere persoon
heeft een regisseur die een plan heeft opgesteld waarin de gezamenlijke en integrale
aanpak van de betreffende persoon is opgenomen
 Monitoring van de uitvoering van de aanpak Top600 teneinde tussentijds te kunnen
bijsturen is opgezet
 Uw raad is in 2012 vier keer gerapporteerd over de voortgang binnen de drie pijlers van
het programma (1) lik op stuk, (2) de combinatie straf en zorg (3) beperken van in- en
doorstroom van broertjes en zusjes

1

Bij alle hier opgevoerde indexcijfers (indicatoren 1, 3 en 4) is daling een positief effect.
De leefbaarheidsindex komt voort uit het programakkoord en er wordt in de Jaarrekening 2012 voor het eerst
formeel over gerapporteerd. Als basisjaar wordt 2010 aangehouden.

2
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Er zitten 181 personen vast, bijna 300 personen zijn gescreend, ruim 140 gezinnen zijn in
het kader van de broertjes/zusjes benadering bezocht, 156 personen staan onder
toezicht van de reclassering en 89 personen zijn inmiddels weer uitgestroomd. Verder
zijn er projecten: aanpak leerplicht, aansluiting nazorg detentie, oudergesprekken en
ambtswoninggesprekken slachtoffer opgezet
In 2012 zijn vier regisseursdagen georganiseerd om de integrale aanpak door de
regisseurs te ondersteunen en twee bestuurlijke conferenties om het draagvlak te
vergroten en de aanpak verder te brengen
Alle Top600 personen zijn opgenomen in het cliënt volgsysteem waarin de regisseurs
hun voortgang in de aanpak van een persoon kunnen registreren. Het programmabureau
beheert en ontwikkelt het systeem en zorgt voor de juridische basis onder de aanpak

Veiligheidshuis
 In 2012 heeft het Veiligheidshuis (VH) de bestaande processen, die onder andere zijn
gericht op het behandelen van doelgroepen als jeugd (12-18) en volwassen veelplegers,
verstevigd. Gaandeweg is gewerkt aan verbetering van de processen. Het VH heeft in
2012 een aanzet gedaan voor een nieuwe toekomstvisie, die is gericht op meer
flexibiliteit en inzet op ‘maatwerk’ versus ‘confectie’. Deze visie wordt in 2013 ter
besluitvorming voorgelegd
 Er is ruimte gereserveerd voor flexibele inzet op actuele en gebiedsgebonden
problematiek betreffende openbare orde en veiligheid die om een partneroverstijgende
aanpak vraagt. In 2012 is ondersteuning en inzet geboden op urgente lokale
problematiek in buurt en wijk. Alle stadsdelen maakten hier gebruik van en op die wijze is
het VH verbonden met de aanpak van overlastgevende en criminele jeugdgroepen
 In 2012 organiseerde het Veiligheidshuis twee wasstraten. Een wasstraat is een
werkwijze die zich kenmerkt door een eenmalig thema, op een specifiek moment met
daaraan gekoppeld de samenwerking tussen VH, Politie, OM en andere relevante
partners die is gericht op extra snelle passende afdoening
 In 2012 heeft het Veiligheidshuis een platform opgezet waarbinnen de plannen van
aanpak van alle uitgezette Top600 dossiers op kwaliteit worden getoetst en waar nodig
aangevuld
 In de tweede helft van 2012 heeft het VH een werkwijze ontwikkeld en uitgevoerd om de
aanpak van personen die uitstromen van de lijst Top600 te borgen, met als oogmerk een
verantwoorde afronding van de ingezette interventies dan wel inbedding in de reguliere
organisaties
Jeugdcriminaliteit en overlast
 In 2012 is de Stichting Aanpak Overlastgevende Amsterdam (SAOA) geëvalueerd.
Geconcludeerd is dat de straatcoaches en de gezinsbezoekers bijdragen aan de afname
van jeugdoverlast en een permanente rol hebben gekregen bij die aanpak
 In 2012 zijn de straatcoaches en gezinsbezoekers van SAOA in zes stadsdelen (NieuwWest, West, Noord, Oost, Centrum en Zuid) ingezet. Halfjaarlijks is aan de hand van de
actuele situatie bepaald hoeveel koppels (stadsbreed zijn zeventien koppels beschikbaar)
werden ingezet en op welke plaatsen in de stad. Daarnaast is de inzet van het flexteam in
2012 gecontinueerd. Dit team wordt voor een korte periode ingezet bij ‘brandhaarden’, als
aanvulling op de reguliere inzet. Drie stadsdelen hebben hiervan in 2012 gebruik
gemaakt (Centrum, West en Zuid). Daarnaast heeft de SAOA extra inzet geleverd voor
het tijdens de zomermaanden prettig en veilig houden van het Vondelpark. Ook is het
ingezet op situaties waar sprake is van intimidatie in de woonomgeving
 In 2012 zijn vanuit de stadsdelen in totaal 235 aanmeldingen gedaan voor een
huisbezoek, waarbij de ouders zijn geconfronteerd met het gedrag van hun kinderen.
Verder zijn ook in 2012 weer alle ouders van Marokkaanse kinderen die een
Haltafdoening krijgen thuis bezocht (totaal ongeveer 150)
 Het traject Overlastgevende Multiprobleemgezinnen (OMPG) heeft continu een caseload
van 45 overlast veroorzakende multiprobleemgezinnen in begeleiding gehad. In de loop
van 2012 is de OMPG-aanpak ‘ingevlochten’ in de nieuwe aanpak Intimidatie in de
woonomgeving, die per 1 januari 2013 van start is gegaan
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Recidivebeperkende trajecten
 2012 was een overgangsjaar, vanwege de opbouw van de Intensieve Forensische
Aanpak (IFA). De IFA is een nieuwe ambulante aanpak voor zware Amsterdamse meeren veelplegers, in het bijzonder de Top600. De formele start van IFA was 1 mei 2012; per
1 september 2012 is de IFA operationeel
 Alle voormalige recidivebeperkende trajecten zijn in dit programma opgegaan. De IFA
heeft een speciale variant voor jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking
(LVB). Omdat LVB-ers meestal langer begeleiding nodig hebben, zijn de trajecten voor
deze doelgroep in een aantal gevallen verlengd. In totaal hebben ongeveer 300
Amsterdamse jongeren in 2012 een recidivebeperkend traject doorlopen
Donnerprogramma
 2012 was het laatste jaar van het Donnerprogramma. Daarin is een aantal activiteiten
uitgevoerd die specifiek zijn gericht op Marokkaans-Nederlandse jongeren. Daar waar
ook andere jongeren en hun gezinnen baat bleken te hebben bij deze werkwijze, zijn de
activiteiten ook voor deze groep uitgevoerd. Bovendien zijn alle projecten waar mogelijk
gericht op ondersteuning van de Top600
 Voor de doelgroep criminele jongvolwassenen is samen met Reclassering Nederland de
module ‘Tussen Advies en Toezicht’ ontwikkeld. Doel daarvan is versterking en verrijking
van het advies aan het Openbaar Ministerie, zodat vaker adequate straf/zorgcombinaties
kunnen worden opgelegd. In samenwerkingt met de William Schrikkergroep is
geëxperimenteerd met verlengde begeleiding van jongeren met LVB, die de leeftijdsgrens
van 18 jaar zijn gepasseerd. Bij hen vervalt het strafrechtelijk kader zodra ze 18 worden,
terwijl in veel gevallen nog begeleiding nodig is om recidive te voorkomen
 Het Servicepunt van Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam (BJAA) is in 2012
afgebouwd; BJAA heeft nog enkele Marokkaanse jongeren begeleid tussen de
voorgeleiding en schorsing
Prostitutie en mensenhandel
De Bestuursdienst financiert de bestuurlijke toezichthouders die zijn aangesteld bij de Dienst
Stadstoezicht. Tot 1 december 2012 hebben de toezichthouders 549 vergunningcontroles
uitgevoerd en 1162 raamcontroles. De politie heeft in samenwerking met de gemeente vijf
controles op de escortbranche uitgevoerd. In totaal zijn vijfentwintig escortbedrijven
gecontroleerd.
De Bestuursdienst voert de regie op het prostitutiebeleid en dan in het bijzonder de aanpak
van misstanden in deze branche. In 2012 kwam de Nota van Uitgangspunten Prostitutiebeleid
2012-2017 tot stand en werd op 19 december 2012 vastgesteld door uw raad. Er is gestart
met de uitvoering van de Nota door middel van een programmatische aanpak. De eerste
resultaten zijn zichtbaar:
 een concept APV is opgesteld (deze wordt in februari 2013 vrijgegeven voor inspraak)
 ketenpartners werken volgens het getekende RIEC (Regionaal Informatie en Expertise
Centrum) convenant informatiestromen. Hierin staan heldere afspraken over het
vastleggen en rapporteren van signalen van mensenhandel. Met dit convenant kan de
gemeente het eerder gesignaleerde knelpunt in de beschikbaarheid van informatie
aanpakken. Het convenant maakt voor partners helder wie welke informatie nodig heeft
om zijn rol in de keten te kunnen vervullen
 eind 2012 is gestart met de werving van bestuurlijke toezichthouders die als doel heeft
het aantal toezichthouders te verdubbelen
Buurtveiligheid
 De Dienst Stadstoezicht (DST) is onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de
burgemeester gebracht en omgevormd van bedrijf tot dienst waarmee een betere inzet
op de problemen mogelijk is
 Er is een model ‘Flexibilisering inzet gemeentelijke handhaving’ opgesteld waarmee inzet
van 20% van de capaciteit van alle gemeentelijke handhavers op de meest urgente
problemen in de stad is georganiseerd. Onder stedelijke handhavingsregie wordt een
stuurhut informatie en een machinekamer operatie ingesteld. De samenwerking tussen
de gemeentelijke handhavingsonderdelen is versterkt. De aanpak richt zich op taxi,
prostitutie, horeca en coffeeshops, op ernstige overlast inclusief Top600, op woonfraude
en op een te benoemen, actueel probleem
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De Vliegende Brigade wordt informatie gestuurd ingezet in de hele stad, op problemen
die de stadsdeelgrenzen overschrijden. De brigade is ingezet in West, Centrum en Zuid.
Per inzetgebied zijn plannen van aanpak opgesteld waarin een samenhangende inzet
van stadsdelen, politie, SAOA, cameratoezicht en pleinenaanpak vastgelegd. Het gaat
daarbij om de aanpak van drank- en drugsproblemen, van jeugdoverlast en andere
ernstige vormen van overlast
De samenwerking tussen de politie DST en de stadsdelen is versterkt. Het aantal
Buurtveiligheidsteams in uitgebreid tot tien
Er was extra inzet voor preventief toezicht op winkelgebieden; het aantal overvallen is
met ruim 30% gedaald

Minder geweld
 In 2012 is er in 392 situaties van (mogelijk) huiselijk geweld door de politie beoordeeld of
er een huisverbod moest worden opgelegd, waarna in 267 gevallen daadwerkelijk een
huisverbod is opgelegd. Verdere activiteiten van de gemeente in het kader van de
aanpak van geweld achter de voordeur, worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid
van Dienst Wonen, Zorg en Samenleven en worden daar verantwoord
 In 2012 is het casusoverleg voetbalvandalisme geformaliseerd. In dit overleg tussen
driehoekspartners en Ajax wordt systematisch informatie uitgewisseld over alle incidenten
rondom de voetbalwedstrijden van Ajax. Ook vindt afstemming plaats over de
sanctionering. Beoogd wordt de ‘lik op stuk’ aanpak van voetbalvandalen te versterken.
Rondom de Europese wedstrijden van Ajax, dikwijls een aanleiding voor vandalen om in
de binnenstad voor onrust en geweld te zorgen, is het in 2012 relatief rustig gebleven.
Het proactieve politieoptreden is hier mede debet aan.
Geweld tegen dienaren algemeen belang
 Het college heeft op 30 oktober 2012 definitief ingestemd met het standaardprotocol
agressie en geweld dat uitgaat van de volgende gedragslijnen:
- er worden duidelijke grenzen gesteld aan toelaatbaar gedrag en dit wordt ook
kenbaar gemaakt
- eventueel voordeel dat wordt behaald uit agressief gedrag wordt altijd teruggenomen,
en de schade die de gemeente lijdt wordt altijd verhaald
- alle incidenten met agressie en geweld worden geregistreerd3
- er wordt altijd aangifte gedaan wanneer er sprake is van schade of letsel
 Er is een gemeentebreed trainingsprogramma opgesteld voor alle medewerkers met een
publieke taak. Via een interne communicatiecampagne wordt het personeel over de
gemeentelijke aanpak geïnformeerd en over het belang van het melden van incidenten.
Veilig Ondernemen
 De Gemeente Amsterdam maakt deel uit van het Regionaal Platform
Criminaliteitsbeheersing Amsterdam Amstelland. (RPCAA). De wethouder EZ (voorzitter)
en de burgemeester hebben zitting in de stuurgroep. Het RPCAA zet zich in voor het
terugdringen van overvallen, inbraken en diefstal
 De Subsidieregeling Veilig Ondernemen Amsterdam (SVOA) stelde ondernemers in de
gelegenheid een gratis veiligheidsscan van hun onderneming te maken. Zij konden
subsidie aanvragen voor de in de scan geadviseerde veiligheidsmaatregelen
 Het RPCAA is er ondermeer in geslaagd om ondernemers in grote getale te laten
deelnemen aan overvaltrainingen en specifieke trainingen voor de horeca
 Met de stadsdelen is een Nazorgplan Overvallen vastgesteld, waarbij iedere getroffen
ondernemer door het stadsdeel wordt ondersteund en begeleid na een overval
 De burgemeester bezoekt regelmatig ondernemers en hun medewerkers die getroffen
zijn door een overval, en biedt indien nodig aanvullende ondersteuning
Cameratoezicht
 In 2012 was er in 21 gebieden cameratoezicht met in totaal 219 camera’s

3

Alle gemeentelijke diensten, bedrijven en stadsdelen zijn aangesloten op het Gemeentelijk Incidenten Registratie
systeem (GIR)
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Er is gestart met flexibele inzet van camera’s. De inzet blijft plaatsvinden daar waar het
noodzakelijk is. De camera’s – die zijn gericht op de hot spots – worden verplaatst indien
probleemgebieden binnen de wijk of buurt zich verplaatsen. Door deze flexibele inzet
wordt een zo groot mogelijk effect bereikt tegen zo laag mogelijke kosten. Nieuw is de
participatie van burgers en ondernemers ter verhoging van de veiligheidsbeleving.
Ondernemers in de cameratoezichtgebieden zijn benaderd voor een financiële bijdrage in
het cameraproject. In een aantal gevallen zijn zij bereid gevonden om de elektra voor de
camera’s te leveren
Centralisatie Cameratoezicht: In 2012 heeft de centralisatie van het cameratoezicht
verder vorm gekregen. De Centrale Camera Toezicht Ruimte (CCTR) is operationeel
Er is een contract gesloten met één leverancier die zowel de CCTR als het materieel voor
alle cameraprojecten levert en onderhoud. Dit resulteert behalve in kwalitatieve
verbetering in een besparing op de aanbestedingskosten van nieuwe projecten. Een
belangrijk onderdeel van de CCTR is het Incident Managementsysteem (IMS). Door het
IMS vindt er een uniforme registratie plaats voor een betere monitoring en sturing.
Daarnaast is in 2012 een nieuw beleidskader voor de centrale regie en het
evaluatiekader (de effectmeting) opgesteld

Horecabeleid
 In 2012 is de Horecavisie 2011-2014 verder uitgewerkt. Er zijn spelregels opgezet voor
een proef met 24uurs-horecavergunningen buiten de traditionele uitgaansgebieden. Naar
verwachting zullen de eerste vergunningen in het eerste kwartaal van 2013 verleend
worden
 Nachtzaken in de uitgaansgebieden Rembrandtplein en Leidseplein hebben de
mogelijkheid gekregen om aan de hand van een door de bedrijven op te stellen rooster
één dag in de maand 24 uur geopend te blijven. Vanaf september 2012 maken alle
deelnemers gebruik van deze mogelijkheid. De proef loopt tot 1 juli 2013
 Op 18 september 2012 is het deurbeleid horeca door het college vastgesteld. Het nieuwe
beleid dat per 1 januari 2013 van kracht is gegaan is op drie pijlers gestoeld:
- het aanvullend voorschift in de exploitatievergunning dat horecaondernemers
verplicht hun deurbeleid aan de bezoekers kenbaar maken
- het bundelen van meldingsbronnen (politie en Meldpunt Discriminatie Regio
Amsterdam; www.mdra.nl) voor een goed overzicht van de zaken waarover
meldingen over weigering aan deur binnenkomen
- bestuurlijk stappenplan in lijn met het three strikes you’re out principe die de
gemeente in het kader van de handhaving hanteert
 De handhavingstrategie voor publiektoegankelijke inrichtingen, waaronder de horeca, is
per 1 september 2012 van kracht geworden
 Op het gebied van terrassen(overlast) is in het kader van het stedelijke kader voor
terrassenbeleid onder andere de winterterrasregeling aangepast
 In de stadsdelen Centrum en Zuid wordt een pilot, gericht op het meten van de
geluidbelasting van de horeca/terrassen, gehouden. Deze pilot loopt tot augustus 2013
Coffeeshops
Naar aanleiding van het regeringsbeleid voor coffeeshops – 1 januari 2013 van kracht – heeft
Amsterdam de eigen nieuwe beleidsvoornemens geformuleerd, die gericht zijn op preventie
van cannabisgebruik door jongeren en het tegengaan van criminele inmenging in de branche.
Coalitieproject 1012
De gelden die zijn gereserveerd voor project 1012 betreffen proces- en projectkosten.
Proceskosten zijn de kosten voor het projectmanagement. Projectkosten betreffen de kosten
die samenhangen met de aankoop van bordelen, zoals de planschadevergoedingen die ten
behoeve van deze aankopen en de sluiting van de aanwezige raambordelen worden
uitgekeerd.
Vreemdelingen zonder verblijfsvergunning en EU-burgers
 Illegaliteit is een maatschappelijk ongewenste situatie, waarin de gemeente wordt
aangesproken op haar zorgplicht als iemand in een zeer kwetsbare positie verkeert of
dreigt te komen die daar zelf op dat moment geen verbetering in kan aanbrengen. In het
bijzonder (maar niet uitsluitend) gaat het hier om mensen die lichamelijk of geestelijk
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ernstig ziek zijn en gezinnen met kinderen zonder een verblijfsvergunning waarmee de
gemeente bekend raakt, veelal via lokale maatschappelijke en particuliere organisaties.
In 2012 zijn 109 personen/gezinnen in kwetsbare posities tijdelijk ondersteund vanuit het
Fonds Gevolgen Vreemdelingenwet
Om vrijwillige terugkeer te bevorderen loopt het project Bridge To Better dat wordt
gefinancierd door de Dienst Terugkeer en Vertrek van het ministerie van V&J, met
cofinanciering door de Gemeente Amsterdam. In 2012 zijn 48 vreemdelingen binnen dit
succesvolle project teruggekeerd
De uitbreiding van de EU zorgt de afgelopen jaren voor een forse toename van het aantal
EU burgers uit Midden en Oost-Europa in Nederland. Een deel van hen is kansloos op de
arbeidsmarkt en heeft geen middelen van bestaan. Deze mensen vervallen vaak tot
verslaving, overlastgevend gedrag en overlevingscriminaliteit of erger. Het
Veiligheidshuis gaf in de eerste helft van 2012 extra aandacht aan geregistreerde APVveelplegers uit EU-landen. De lijst is gehalveerd van 108 naar 53 eind 2012
Tot eind 2013 is de Poolse organisatie Barka ingehuurd om ‘gestrande’ EU burgers terug
te geleiden naar met name Polen en de Baltische staten. Hierbij wordt samengewerkt met
organisaties als de Regenboog, Leger des Heils, Veldwerk en politie. Vanaf april tot eind
2012 zijn 110 personen teruggekeerd. In Polen kunnen deze mensen opvang en
begeleiding krijgen, zodat er werkelijk sprake is van duurzame terugkeer.

Radicalisering
In juli heeft het college de notitie Heroriëntatie radicaliserings- en polarisatiebeleid
vastgesteld, met daarin een geactualiseerd dreigingsbeeld en een kritische terugblik op de
uitgangspunten en de uitvoeringspraktijk. Het beleid voor komende jaren wordt meer risk
based. Er zijn zeven activiteiten benoemd waarmee signalen van radicalisering en polarisatie
vroegtijdig kunnen worden herkend en concrete risico’s kunnen worden ingeperkt.
Het Meld- en adviespunt radicalisering heeft in 2012 meer dan vijfentwintig casussen
behandeld, waaronder zeventien nieuwe meldingen. Hiervan vielen er zes in de zwaarste
categorie. Daarnaast zijn netwerken opgebouwd, is onderzoek gedaan naar risicogroepen en
is actief geïntervenieerd bij maatschappelijke spanningen.
1.1.3

Wat heeft het gekost?

De veiligheid in alle 78 buurten is verbeterd
Rekening Begroting
Begroting
2011
2012
2012
(inclusief
(na 8eerste
m aandsbegrotings- rapportage)
w ijziging)
Bedragen x € 1 miljoen
1 Lasten
33,1
33,5
34,2
2 Reserves (dotaties)
7,6
7,0
8,2
Totaal lasten
40,7
40,5
42,4
1 Baten
7,1
2,7
4,1
2 Reserves (onttrekkingen)
0,4
8,3
7,1
Totaal baten
7,5
11,0
11,2
Resultaat ten laste van de
33,229,531,2algem ene m iddelen

Rekening
2012

32,9
8,0
40,9
3,8
7,2
11,0
29,9-

Rekening
2012
m inus
Begroting
2012 na 8m aandsrapportage
1,30,21,50,30,1
0,21,3

Mutaties van Begroting 2012 (incl. eerste begrotingswijziging) naar begroting na 8maandsrapportage
Het saldoverschil bedraagt € 1,7 miljoen en dat is het gevolg van:
 lagere uitgaven dan begroot van in totaal € 1,2 miljoen op de volgende reserves:
Cameratoezicht, Pilot Coffeeshops, OBT, Kaderwet prostitutie, Vreemdelingenwetgeving,
P1012
 een verhoging van het budget SAOA ad € 1,0 miljoen
 toekenning van het budget Top600 ad € 0,1 miljoen
 ophoging budget Veiligheidshuis ad € 1,1 miljoen
 een verlaging van het budget vreemdelingenwetgeving ad € 0,2 miljoen
 diverse nominale ontwikkelingen ad € 0,2 miljoen
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Mutaties van begroting na 8-maandsrapportage naar Jaarrekening 2012
Het saldo van de Jaarrekening 2012 is € 29,9 miljoen, € 1,3 miljoen lager dan het saldo van
de Begroting 2012 na de 8 maandsrapportage. Een toelichting op de verschillende
onderdelen is hieronder in detail opgenomen.
Veiligheidsplan
Op het veiligheidsplan is een voordelig saldo gerealiseerd van € 2,6 miljoen. De lasten zijn
€ 2,2 miljoen lager en de baten € 0,4 miljoen hoger dan begroot. Het grootste verschil tussen
begroting en rekening zit op het onderdeel toezicht en handhaving waar per saldo sprake is
van een onderschrijding van € 1,8 miljoen. De begroting voor straatcoaches is bij de 8maandsrapportage met € 1,0 miljoen verhoogd. De bijdrage van de centrale stad aan
handhavers blijkt lager dan gedacht. Voor het overige wordt de onderschrijding voornamelijk
veroorzaakt door vertraging bij de verbouwing van de centrale cameratoezichtruimte.
De baten zijn € 0,4 miljoen hoger door de bijdrage van de politie aan de veiligheidsmonitor en
een bijdrage van derden aan cameratoezicht.
Aan het Veiligheidsplan is € 24,9 miljoen besteed op de volgende onderdelen.
 Top 600, veelplegers en Veiligheidshuis: € 2,6 miljoen
 Jeugdcriminaliteit en overlast (Bestuursdienst): € 4,8 miljoen aan recidive beperkende
trajecten; € 6,5 miljoen aan straatcoaches en gezinsbezoekers
 Toezicht en handhaving door handhavers op straat: € 5,5 miljoen
 Cameratoezicht: € 2,3 miljoen
 Minder geweld: € 0,3 miljoen voor gebiedsaanpak, preventief fouilleren en voetbalgeweld.
 Nieuwe acties en subsidies: € 1 miljoen voor pilot ziekenhuis, deurbeleid, extra inzet
stadstoezicht en opstartkosten van treiteraanpak
 Overige veiligheidsprojecten: € 0,9 miljoen voor bijdrage aan hulp toeristen, bureaukosten
veiligheidsplan en de veiligheidsmonitor
 Prostitutie en mensenhandel: € 0,9 miljoen voor tegengaan van misstanden in de
prostitutiebranche en huiselijk geweld.
Overige onderdelen
 Commissie en secretariaten politieorganen:
 Informatiehuishouding radicalisering:
 Bestuurlijke bestrijding georganiseerde criminaliteit:
 Vreemdelingen beleid:
 Aanpak wallengebied:

€ 0,5 miljoen
€ 0,4 miljoen
€ 1,0 miljoen
€ 1,0 miljoen
€ 5,5 miljoen

Prioriteiten en posterioriteiten 2012
#

Omschrijving

S/I

Beschikbaar

Ultimo 2012

Voorstel om

Omschrijving

Volledig

Uiterste

gesteld

betaald of

ultimo 2012

gerealiseerd

uitgevoe

datum

(x € 1.000)

verplicht

op te nemen

resultaat

rd? (J/N)

geplande

(x € 1.000)

in reserve

uitvoering

(x €1.000)
1.

Top 600

I

500

500

0

J

2.

Cameratoezicht

S

1.000

1.000

0

J

3.

Veiligheidshuizen

S

275

275

0

J

4.

Voetbalwet

S

150

150

0

J

5.

Pleinaanpak

S

150

150

0

J

6.

Bestuursdienst

S
-325

-325

0

nieuwe stijl

J

Toelichting prioriteiten en posterioriteiten 2012
Top 600
Deze prioriteit van € 0,5 miljoen is incidenteel toegekend als dekking voor projectleiders, het
Actiecentrum Top600, het organiseren van conferenties en de communicatie rond het project.
Veiligheidshuis
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Deze prioriteit van € 0,275 miljoen is toegekend als dekking voor het verder versterken van
de werkwijze door meer buurt- en wijkgericht aandacht te geven aan de problemen. Hiermee
is de zichtbaarheid van het Veiligheidshuis vergroot.
Stelpost
Voor de hervorming van Veiligheid en Openbare Orde zijn prioriteiten toegekend in de vorm
van een stelpost. Hiervan is € 1 miljoen ingezet voor cameratoezicht en € 0,3 miljoen is
ingezet voor additionele veiligheidsmaatregelen zoals tegengaan voetbalgeweld en de
voorbereidingen van de treiteraanpak.
Bestuursdienst nieuwe stijl
Deze posterioriteit uit Inzet op Herstel 1 is uitgevoerd.
1.1.4

Risico’s

Project 1012
Met het herbestemmen van raambordelen in de binnenstad gaat een risico van planschade
gepaard. De belangrijkste risicobeheersingsmaatregel kan zijn dat de gemeente besluit om
het vastgestelde bestemmingsplan niet volledig uit te voeren, wanneer sluiting van
raambordelen duurder uitvalt dan geraamd. Dit kan tot gevolg hebben dat de doelstelling voor
vermidering van het aantal ramen in de prostitutie niet gerealiseerd wordt. De Regeling
Risicovolle Projecten is op het project van toepassing.
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1.2 Minder jeugdcriminaliteit en overlast
1.2.1

Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?

Indicatoren

Nulmeting en peildatum

Rekening

Begroting

Bereikt

Te behalen resultaat

2011

2012

2012

2010-2014

1.Afname recidive:
- First offenders

30%

25%

- Licht criminelen

45%

44%

23%

- Potentieel jeugdige

63%

65%

40%

veelplegers
- Harde kern jeugd
2. Afname aantal

57%
90%

2/2010

89%

83%

40

2010

28

28-25

27

6

2010

4(op6

nnb

6

problematische jeugdgroepen
3. Aantal VO scholen dat een
schoolveiligdheidsteam heeft

locaties)

In de loop van 2012 heeft de politie de methodiek voor het berekenen van recidivecijfers
aangepast, omdat die niet voldeed. Daarom is het niet zinvol om indicator 1 (afname recidive)
voor 2012 in te vullen. Voor 2013 zijn nieuwe indicatoren opgesteld.
Het aantal problematische jeugdgroepen is verder afgenomen. Eind 2012 waren er 27
jeugdgroepen in de regio Amsterdam-Amstelland.
1.2.2

Wat hebben we ervoor gedaan?

Schoolveiligheidsteams
Op 4 april 2012 heeft uw raad met het vaststellen van het plan voor de Aanpak van
risicoscholen en het plan van de Kwaliteitsimpuls Voortgezet Onderwijs Amsterdam 20122014 (KVA) ingestemd met het doorontwikkelen van de schoolveiligheidsteams. Zie voor
meer informatie over KVA het programma Educatie, jeugd en diversiteit.
In 2011 zijn er zes schoolveiligheidsteams (SVT) ingericht die tot en met het schooljaar 20112012 op vier scholen continu actief waren en daarnaast op andere scholen flexibel zijn
ingezet. In 2012 is in verband met de veranderingen binnen het stedelijke schoolveiligheidsbeleid gewerkt aan een doorontwikkeling van de SVT’s, gericht op schoolveiligheid, verzuim,
kwaliteit en zorg, vanwege het sterke onderlinge verband.
De aanpak is gestart op de veertien scholen met de hoogste verzuimcijfers. Doel van de
gesprekken met de scholen is het verzuim terug te dringen. Als op een school in de stad een
onveilige situatie ontstaat, of is ontstaan, en de basale veiligheid niet meer gegarandeerd is,
dan wordt met de school afgesproken om een SVT in te zetten.
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1.2.3

Wat heeft het gekost?

Minder jeugdcrim inaliteit en overlast
Rekening
2011

Bedragen x € 1 miljoen
1 Lasten
2 Reserves (dotaties)
Totaal lasten
1 Baten
2 Reserves (onttrekkingen)
Totaal baten
Resultaat ten laste van de
algem ene m iddelen

Begroting
Begroting
2012
2012
(na 8(inclusief
m aandseerste
begrotings- rapportage)
w ijziging)

Rekening
2012

9,3
9,3
-

6,5
6,5
-

5,9
5,9
-

6,2
6,2
0,4
0,4

9,3-

6,5-

5,9-

5,8-

Rekening
2012
m inus
Begroting
2012 na 8m aandsrapportage
0,3
0,3
0,4
0,4
0,1

Deze middelen zijn besteed aan activiteiten van DMO. De activiteiten voor het Veiligheidsplan
zijn opgenomen in de budgetten van de doelstelling 1.1De veiligheid in alle 78 buurten is
verbeterd
Mutaties van begroting na 8-maandsrapportage naar Jaarrekening 2012
Het saldo in de Jaarrekening 2012 is € 5,8 miljoen (totale lasten € 6,2 miljoen en totale baten
€ 0,4 miljoen). Ten opzichte van de vastgestelde Begroting 2012 zijn de lasten € 0,3 miljoen
hoger en de baten € 0,4 miljoen hoger. Dit wordt onder andere verklaard door de kosten voor
het preventief interventieteam zoals gemeld in de 4-maandsrapportage (€ 0,3 miljoen lasten)
en een bijdrage van leerplicht aan het preventief interventieteam (€ 0,3 miljoen baten).
Prioriteiten en posterioriteiten 2012
#

Omschrijving

S/I

Beschikbaar

Ultimo 2012

Voorstel om

Omschrijving

Volledig

Uiterste

gesteld

betaald of

ultimo 2012

gerealiseerd

uitgevoerd?

datum

(x € 1.000)

verplicht

op te nemen

resultaat

(J/N)

geplande

(x € 1.000)

in reserve

uitvoering

(x €1.000)
1.

Basisinfrastructuur

I

risicojongeren
2.

Amendement c’
Mobiel jeugdteam

3.000

1.100

0

1.100

1.100

0

I

Zie toelichting

J

Zie toelichting

J

Toelichting prioriteiten en posterioriteiten 2012
Basisinfrastructuur risicojongeren
De prioriteit Basisinfrastructuur risicojongeren van € 3 miljoen is als volgt verdeeld:
Een bedrag van € 1,7 miljoen is ingezet voor onderwijsactiviteiten binnen het programma
Educatie, jeugd en diversiteit (zie doelstelling 4.1). De resterende € 1,3 miljoen is
hoofdzakelijk ingezet voor extra trajecten Nieuwe Perspectieven en het informatiesysteem
Jeugdnetwerken. Van het bedrag van € 1,3 miljoen is € 0,2 miljoen niet besteed.
Preventief Interventie Team (mobiel jeugdteam)
De € 2,0 miljoen uit Amendement c’ was in de vastgestelde begroting in zijn geheel bij DMO
ondergebracht. Naar aanleiding van de 4 maandsrapportage is deze prioriteit verdeeld over
DMO, OOV en de GGD. Voor DMO resteert € 1,1 miljoen. Dit bedrag is aangevuld met € 0,5
miljoen uit middelen Stenen voor Sociaal en een bijdrage van € 0,3 miljoen uit leerplicht. In
2012 was bij DMO voor deze activiteit totaal € 1,9 miljoen beschikbaar. De resterende € 0,9
miljoen van de oorspronkelijke prioriteit wordt in de jaarrekeningen van de bestuursdienst
(OOV) en de GGD verantwoord.
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1.2.4
Risico’s
In het kader van de Top 600 begeleidt de Gemeente Amsterdam jongeren op de lijst Top 600
naar werk door middel van een leerwerkplek. Dit zijn jongeren met een zwaar crimineel
verleden. Werkgevers die bereid zijn deze jongeren een leerwerkplek aan te bieden, lopen
het risico dat deze jongeren schade veroorzaken die de werkgevers zelf niet kunnen
verzekeren. Gelet op het belang dat de Gemeente Amsterdam hecht aan de intensieve
begeleiding van deze jongeren wil zij garant staan voor eventuele schade bij de werkgevers
die deze jongeren veroorzaken gedurende de periode dat zij stage lopen.
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1.3 Crisisbeheersing en brandweerzorg
1.3.1

Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?

Indicatoren
1. eerste tankautospuit binnen de

Nulmeting en

Rekening

Begroting

Bereikt

Te behalen

peildatum

2011

2012

2012

resultaat 2010-2014

-

-

80%

80%

98,5%

2010

95%

95%

norm ter plaatse
2. Paraatheid: kazernes 24 uur bezet

Brandweer Amsterdam-Amstelland kan realisatiecijfers 2012 leveren die de nieuwe normen
uit het Besluit Veiligheidsregio’s volgen. De cijfers representen echter het niveau van
Amsterdam-Amstelland en niet het niveau van de Gemeente Amsterdam. Brandweer
Amsterdam-Amstelland kan die laatste cijfers op dit moment nog niet leveren.
Brandweer Amsterdam-Amstelland is recent begonnen met het daadwerkelijk meten van de
opkomsttijden. Eind 2011 zijn realisatiecijfers aangeleverd ten behoeve van het rapport ‘Ter
Plaatse’ van de Inspectie Veiligheid en Justitie. Uit dit rapport bleek dat Brandweer
Amsterdam-Amstelland, met 76%, ruim boven het landelijk gemiddelde zit. Op nationaal
niveau is, onder andere naar aanleiding van dat rapport en van de groeiende investeringen in
preventie, een discussie gestart over het bijstellen van de wettelijke norm voor opkomsttijden.
Eerste tankautospuit binnen norm ter plaatse
De norm van 80% staat al sinds jaar en dag in de Amsterdamse begroting, maar is niet
gebaseerd op de wettelijke norm. Op basis van het nieuwe dekkingsplan, de landelijke
discussie over opkomsttijden normen en de meetresultaten van Brandweer AmsterdamAmstelland kan voor 2013 en verder een realistische norm worden opgesteld. In 2012 geldt
voor de regio dat als de in de praktijk gangbare acceptatieminuut wordt meegerekend, in 72%
van de meldingen de eerste tankautospuit binnen de normtijd ter plaatse was.
Amsterdam kent een hogere kazernedichtheid dan de Amstelland-gemeenten en het
opkomstpercentage voor Amsterdam ligt derhalve aanzienlijk hoger. Zoals aangegeven kan
de brandweer dat percentage op dit moment nog niet leveren.
Paraatheid kazerne 24 uur bezet
De paraatheid, bemensing van de kazernes op regionaal niveau is nagenoeg 100%. De
brandweervoertuigen zijn in 99% van de gevallen beschikbaar voor een operationele inzet.
1.3.2 Wat hebben we ervoor gedaan?
Brandweerzorg
 Het Veiligheidsbestuur van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland is
verantwoordelijk voor de Brandweer Amsterdam-Amstelland
 In 2012 stond de uitvoering van de transitieovereenkomst centraal en zijn de beoogde
maatregelen geïmplementeerd. De brandweer kan de door Amsterdam opgelegde
taakstelling (2013 en 2014) realiseren. De maatregelen betroffen onder meer het
schrappen van een aantal opstelplaatsen (waaronder de zevende man), het herbeleggen
van taken van beroepskrachten naar vrijwilligers en het samenvoegen van twee kazernes
in stadsdeel Zuidoost
 Conform afspraken in de transitieovereenkomst zijn 7.544 woningen in stadsdeel
Zuidoost benaderd om het brandveiligheidsbewustzijn te vergroten. De lessen worden in
kaart gebracht om de uitrol naar andere delen van de stad zo effectief mogelijk te laten
verlopen
 Als sluitstuk van de afronding regionalisering wordt gewerkt aan het verbeteren van het
sturingsinstrumentarium van de veiligheidsregio, zodat het bestuur en de deelnemende
gemeenten meer inzicht krijgen in de relatie tussen prestaties en de inzet van middelen.
Dit vormt de basis voor de dienstverleningsovereenkomst
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Crisisbeheersing
 Draaiboek vrede is dit jaar niet ingezet. Er zijn elf incidenten in Amsterdam geweest
waarbij volgens de Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijding Procedure (GRIP) is
samengewerkt. Voorbeelden zijn het trein-incident bij het Centraal Station; de ontploffing
van een woonboot, dreigende verzakking van de Noord/Zuidlijn. Er is adequaat
opgetreden
 Demonstraties, manifestaties en evenementen zijn bestuurlijk begeleid. Denk aan onder
meer Koninginnedag, Gay Pride, 4 en 5 mei, de Amsterdam Marathon maar ook de
Notweg, de demonstraties naar aanleiding van de anti-moslimfilms, anti en pro Palestina
demonstraties en Occupy
 Het beleidscentrum is beschikbaar gebleken op de momenten waarop dat nodig was.
Er is niet van de budgetten voor crisisbeheersing afgeweken.
Brandblusvoorzieningen
Waternet plaatst en onderhoudt brandkranen. Brandweereisen ten aanzien van de minimale
volumestroom leiden tot een grotere dimensionering van het leidingnet dan voor de levering
van drinkwater strikt noodzakelijk is. De meerkosten ten gevolge van de grotere
dimensionering en de hogere onderhoudskosten komen ten laste van de
brandblusvoorziening.
1.3.3

Wat heeft het gekost?

Crisisbeheersing en brandw eerzorg
Rekening
2011

Bedragen x € 1 miljoen
1 Lasten
2 Reserves (dotaties)
Totaal lasten
1 Baten
2 Reserves (onttrekkingen)
Totaal baten
Resultaat ten laste van de
algem ene m iddelen

Begroting
Begroting
2012
2012
(na 8(inclusief
m aandseerste
begrotings- rapportage)
w ijziging)

Rekening
2012

78,5
78,5
1,8
0,3
2,1

80,9
80,9
2,2
0,2
2,4

76,2
76,2
2,2
2,2

74,2
74,2
2,1
2,1

76,4-

78,5-

74,0-

72,1-

Rekening
2012
m inus
Begroting
2012 na 8m aandsrapportage
2,02,00,10,11,9

Mutaties van Begroting 2012 (incl. eerste begrotingswijziging) naar begroting na 8maandsrapportage
 Vrijval van verplichtingen uit oude jaren en vrijval van verkeerd verwerkte
prijscompensatie en een verhoging van de bijdrage brandweerzorg: € 1,9 miljoen
 Opnieuw berekenen van de kosten van de oude FLO regeling (functioneel
leeftijdsontslag) leverde een vrijval op van € 2,4 miljoen
 Een incidentele verlaging van € 0,4 miljoen vanwege incidentele hogere opbrengsten
voor het Openbaar Meld Systeem
Mutaties van begroting na 8-maandsrapportage naar Jaarrekening 2012
Het saldo van de Jaarrekening 2012 is € 72,1miljoen en dat is € 1,9 miljoen lager dan begroot
bij de 8-maandsrapportage en dat wordt verklaard door:
 Brandweerzorg: lasten € 70,8 miljoen conform begroting voor regionale en lokale
brandweerzorg. Een terugbetaling van de GHOR uit 2011 € 0,2 miljoen valt vrij in de
jaarrekening
 FLO Brandweer:onderbesteding van per saldo € 1,3 miljoen doordat minder
brandweerlieden hun aanspraak hebben doen gelden. In 2012 is berekend dat voor 2012
nog € 1,6 miljoen vanuit de gemeente nodig was – zonder rekening te houden met door
de Brandweer gereserveerde middelen. Het gevolg van deze verrekening leidt in 2012
per saldo tot een vrijval van € 1,35 miljoen. Vanaf 2013 vervalt de aparte bijdrage voor
FLO en valt dit bedrag vrij in de rekening
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Crisisbeheersing: € 0,7 miljoen (Koninginnedag, bestuursdwang en beleidscentrum) is
conform begroting besteed. De afwikkeling van een betwiste vordering van het GVB op
de gemeente over gemaakte kosten tijdens de WK huldiging in 2010 leidt tot een vrijval
van € 0,3 miljoen

Prioriteiten en posterioriteiten 2012
#

1.

Omschrijving

Koninginnedag

S/I

S

Beschikbaar

Ultimo

Voorstel om

Omschrijving

Volledig

Uiterste

gesteld

2012

ultimo 2012

gerealiseerd

uitgevoerd?

datum

(x € 1.000)

betaald of

op te nemen

resultaat

(J/N)

geplande

verplicht

in reserve

(x € 1.000)

(x €1.000)

425

425

uitvoering
0

J

Toelichting prioriteiten en posterioriteiten 2012
Prioriteit Koninginnedag
Aan de prioriteit Koninginnedag is met ingang van dit jaar een bedrag van € 0,4 miljoen
structureel toegekend. Naar aanleiding van de evaluatie 2011 zijn de aard en opzet van het
beleid voor Koninginnedag in 2012 veranderd. Uit de evaluatie van Koninginnedag 2012 blijkt
dat de beleidskeuzes die in aanloop van de afgelopen viering zijn gemaakt en de uitvoering
daarvan op de dag zelf succesvol zijn geweest. In 2012 is een gewijzigd pakket aan
maatregelen op het gebied crowdmanagement, ordehandhaving en communicatie ingezet om
Koninginnedag veilig en feestelijk te laten verlopen. Dit jaar is het toegekende bedrag volledig
besteed.
Posterioriteit brandweerzorg
De posterioriteit brandweerzorg wordt in 2013 (€ 1 miljoen) en 2014 (€ 1,7 miljoen)
gerealiseerd.
1.3.4 Risico’s
Crisisbeheersing heeft per definitie een onvermijdelijk en ongepland karakter. Calamiteiten
kunnen niet worden begroot en benodigde budgetten en de dekking hiervan worden bij
manifestatie, aan uw raad ter goedkeuring aangeboden.
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1.4 Veiligheidsbureau
1.4.1 Wat gebeurt er?
Het Veiligheidsbureau ondersteunt het bestuur van de Veiligheidsregio. Het bureau adviseert
het regionale Veiligheidsbestuur over brandweerzorg, geneeskundige hulp bij ongevallen en
rampen en integrale crisisbeheersing. Het Veiligheidsbureau ontvangt als onderdeel van de
regionale beheerstaak rijksmiddelen (BDUR middelen)4 waaruit een deel van de regionale
taken van de Brandweer Amsterdam-Amstelland, de GHOR5 en het bureau zelf worden
gedekt. Daarnaast ontvangt het bureau een bijdrage van de regiogemeenten.
1.4.2

Wat heeft het gekost?

Veiligheidsbureau
Rekening
2011

Bedragen x € 1 miljoen
1 Lasten
2 Reserves (dotaties)
Totaal lasten
1 Baten
2 Reserves (onttrekkingen)
Totaal baten
Resultaat ten gunste van de
algem ene m iddelen

Begroting
Begroting
2012
2012
(inclusief
(na 8eerste
m aandsbegrotings- rapportage)
w ijziging)

1,8
1,8
1,8
1,8

3,0
3,0
3,0
3,0

-

-

3,0
3,0
3,0
3,0
-

Rekening
2012

1,9
1,9
1,9
1,9
-

Rekening
2012
m inus
Begroting
2012 na 8m aandsrapportage
1,11,11,11,1-

Mutaties van begroting na 8-maandsrapportage naar Jaarrekening 2012
Het Veiligheidsbureau valt onder de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio en de Wet
op de veiligheidsregio. Het bureau valt niet onder de budgetverantwoordelijkheid van de
Gemeente Amsterdam. Vanaf de Begroting 2013 wordt dit onderdeel niet meer opgenomen in
gemeentebegroting van Amsterdam.

4
5

BDUR: Brede Doeluitkering Rampenbestrijding.
Geneeskundige Hulpverlening Organisatie in de Regio.
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5.2

Openbaar vervoer en taxi’s zijn sociaal veilig

Doelstelling 5.2 valt onder programma Verkeer en infrastructuur.
Openbaar vervoer en taxi's zijn sociaal veilig
Begroting
Rekening Begroting
2012
2011
2012
(na 8(inclusief
m aandseerste
begrotings- rapportage)
w ijziging)
Bedragen x € 1 miljoen
1 Lasten
1,0
1,0
2 Reserves (dotaties)
Totaal lasten
1,0
1,0
1 Baten
2 Reserves (onttrekkingen)
Totaal baten
Resultaat ten laste van de
1,01,0algem ene m iddelen

Rekening
2012

1,5
1,5
0,5
0,5

Rekening
2012
m inus
Begroting
2012 na 8m aandsrapportage
0,5
0,5
0,5
0,5

1,0-

-

Voor toezicht en handhaving taxi’s is een prioriteit van € 1 miljoen ingezet om de problemen
in de taxibranche aan te pakken. De lasten zijn € 0,45 miljoen hoger dan de begroting. Deze
hogere lasten worden gedekt door hogere baten welke afkomstig zijn van Dienst
Infrastructuur Verkeer en Vervoer (DIVV). De uitgaven zijn conform begroting voor toezicht en
verkeersregelaars Leidseplein en Centraal Station.
In 2012 is de handhaving op taxi's geïntensiveerd, vooruit lopend op de nieuwe
taxiverordening, die in 2013 volledig van kracht is. Op het Centraal Station is handhaving
geflexibiliseerd zodat deze op onverwachte momenten plaatsvindt. Ook is een dubbele
slagboom geïnstalleerd. Op het Leidseplein is het aantal avonden toezicht uitgebreid, in
samenwerking met Stadsdeel Centrum. Maandelijks zijn er gezamenlijke handhavingsacties
op taxi's geweest met inzet van Dienst Stadstoezicht (DST), Inspectie Leefomgeving en
Transport en de Belastingdienst. Hiermee is de toon gezet voor de handhaving van de
nieuwe taxiverordening en zijn met beperkte bevoegdheden toch resultaten gehaald. Op de
standplaats Centraal Station zijn daardoor 141 vergunningen voor twee of meerdere
maanden geschorst. Op het Leidseplein is de (toeter)overlast afgenomen.
De kosten van de handhaving kunnen niet rechtstreeks verhaald worden op de taxibranche.
Wel gaat de taxibranche in de nieuwe verordening een veel grotere rol spelen in het toezicht
op de eigen taxichauffeurs, onder meer door de inzet van serviceteams.
Prioriteiten en posterioriteiten 2012
#

1.

Omschrijving

Toezicht handhaving

S/I

Beschikbaar

Ultimo

Voorstel om

Omschrijving

Volledig

Uiterste

gesteld

2012

ultimo 2012

gerealiseerd

uitgevoerd?

datum

(x € 1.000)

betaald of

op te nemen

resultaat

(J/N)

geplande

verplicht

in reserve

(x € 1.000)

(x €1.000)

1.000

1.000

uitvoering
J

Toelichting prioriteiten en posterioriteiten 2012
Prioriteit toezicht handhaving
Voor toezicht en handhaving taxi’s is een prioriteit van € 1 miljoen ingezet om de problemen
in de taxibranche aan te pakken.
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1.5

Reserves, voorzieningen en investeringen

1.5.1

Reserves

Re s e r ve s

Bedragen x € 1 miljoen
nr . Re s e r ve s
b estaande reserves
1 A ankopen V an Traa-team
2 Decentralisatie uitkering Pilot
Cof f eeshops
3 Decentralisatiegelden OOV
4
5
6
7
8

Gevolgen vreemdelingenw etgeving
Reserve OOV
Wij A msterdammers
nieuwe reserves
Invoeringkaderw et prostitutie
Regie-unit OBT

Totaal r e s e r ve s

doe l
s te l
ling

Stand
ultim o
2011

Stand
ultim o
2012

Ge r e alis e e r de
m utatie s 2012
+

Be gr ote m utatie s
2012

-/-

+

-/-

1.1

16,6

7,0

5,6

18,0

7,0

4,0

1.1

0,2

-

0,1

0,1

-

0,1

1.1
1.1
1.1
1.1

2,2
0,9
2,8
0,3

0,2
-

0,4
1,0
-

2,2
0,4
2,0
0,3

0,4
-

0,1
0,5
2,1
-

1.1
1.1

-

0,4
0,4

0,1
0,1

0,3
0,4

0,4
0,4

0,1
0,2

23,0

8,0

7,3

23,7

8,2

7,1

1.5.1.1. Gehandhaafde reserves
Reserve Aankopen van Traa
Deze reserve is bestemd voor planschadekosten in het kader van Project 1012 hetgeen als
doel heeft onroerend goed te onttrekken aan het criminele circuit. De betaling van
planschades is niet op voorhand te plannen en wordt daarom niet begroot. De werkelijke
mutatie betreft een dotatie van € 7 miljoen afkomstig uit het AIF en een onttrekking van € 5,5
miljoen. De onttrekking betreft bestedingen aan uitgaven voor planschade bij 3 panden en
proceskosten. De stand van de reserve ultimo 2012 is € 18,1 miljoen.
Reserve Gevolgen vreemdelingen wetgeving
Deze reserve heeft als doel om vreemdelingen te ondersteunen die in Amsterdam in
humanitair schrijnende omstandigheden verblijven. Deze middelen worden ingezet voor
tijdelijke bijdragen in levensonderhoud en onderdak. Er is een onttrekking van € 0,5 miljoen
begroot. De werkelijke onttrekking bedraagt € 0,4 miljoen en is besteed aan begeleiding van
Vreemdelingen. De stand van de reserve is eind 2012 € 0,4 miljoen.
Reserve OOV
Deze middelen zijn bestemd voor centrale camera toezichtsruimte (CCTR) en voor de aanpak
van illegale bordelen. In de begroting 2012 is rekening gehouden met een onttrekking van €
2,1 miljoen en een dotatie van € 0,4 miljoen (horecavisie/EZ: € 0,3 miljoen; dotatie BIBOB: €
0,1 miljoen). De werkelijke onttrekking bedraagt € 1 miljoen en de dotatie € 0,2 miljoen.
Omdat de verbouwing van de centrale cameratoezichtruimte is vertraagd en hierdoor de
bestedingen achterlopen is navenant minder onttrokken. De dotatie aan de reserve is lager
omdat de werkelijke bijdrage van EZ € 0,12 miljoen is. De stand van de reserve is ultimo 2012
€ 2 miljoen.
Reserve Wij Amsterdammers
In 2013 zal deze reserve worden toegevoegd aan de reserve Decentralisatiegelden.
Op 05 juni 2012 is ‘Heroriëntatie Radicaliserings- en polarisatiebeleid’ vastgesteld. De in
reserve gehouden middelen worden tot en met 2014 ingezet om dit beleid te uitvoeren.
Reserve Decentralisatiegelden
Deze reserve is gevormd uit resterende doeluitkeringen voor de projecten Veiligheid en
Leefbaarheid en Marokkaans Nederlandse Probleemjongeren en uit de decentralisatieuitkering Polarisatie en radicalisering (Wij Amsterdammers). In de Begroting 2012 is rekening
gehouden met een onttrekking van € 0,1 miljoen. Er heeft geen onttrekking plaatsgevonden
en de stand van de reserve ultimo 2012 blijft € 2,2 miljoen.

55

Reserve Pilot Coffeeshops
Deze reserve is gevormd uit de decentralisatieuitkering Pilot coffeeshops. De pilot loopt door
tot en met 2013 en is gericht op het tegengaan van overlast en het bevorderen van
transparantie, beheersbaarheid en kleinschaligheid van de branche enerzijds en een meer
evenwichtige spreiding van coffeeshops anderzijds. In de begroting is uitgegaan van een
onttrekking van € 0,1 miljoen. De werkelijke onttrekking bedraagt € 74.000. De stand van de
reserve ultimo 2012 is € 0,1 miljoen.
Nieuwe Reserves
Reserve Invoering kaderwet prostitutie
Deze reserve is in 2012 gevormd nadat het reserveringsvoorstel in de Jaarrekening 2011 is
goedgekeurd. De dotatie in 2012 was € 0,4 miljoen. De middelen zijn bestemd voor de
aanpak van misstanden in de prostitutie. In de begroting is uitgegaan van een onttrekking van
€ 0,1 miljoen. De werkelijke onttrekking bedraagt € 87.000 en is besteed aan het Programma
Prostitutie ter dekking van de kosten van de programmamanager. De stand van de reserve
ultimo 2012 is € 0,3 miljoen. Deze reserve blijft gedurende de looptijd van het programma,
naar verwachting tot 2015.
Reserve Regie-Unit OBT
Deze reserve is in 2012 gevormd nadat het reserveringsvoorstel in de Jaarrekening 2011 is
goedgekeurd. De dotatie in 2012 was € 0,4 miljoen. Deze middelen zijn bestemd voor de
implementatie van Organisatie Bestuurlijk Toezicht (OBT) gedurende de looptijd van het
programma tot 2015. In de begroting is uitgegaan van een onttrekking van € 0,2 miljoen.
De werkelijke onttrekking bedraagt € 50.000 en is besteed aan organisatiekosten voor
implementatie van OBT. De stand van de reserve eind 2012 is € 0,35 miljoen.
1.5.1.2 Voorzieningen
Er zijn geen voorzieningen.
1.5.1.3 Investeringen
Er zijn geen investeringen.
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2 Werk en inkomen
Maatschappelijk effect
Werk maakt Amsterdammers onafhankelijk. Daarnaast is arbeid de beste weg uit armoede. Daarom
willen we zoveel mogelijk Amsterdammers uit de bijstand aan het werk krijgen, al is werk niet voor
iedereen te realiseren. Belangrijk is dat mensen maximale zelfredzaamheid bereiken.
Kerncijfers
2. Programma Werk en Inkomen
Kerncijfers
Rekening
2011

Begroting
Begroting
(na
2012 2012
8-maands(inclusief
rapportage)
eerste
begrotingswijziging)

Bedragen x € 1 miljoen

Rekening
2012 Rekening 2012
minus
Begroting
2012 na 8maandsrapportage

Lasten per doelstelling
2.1 Meer Amsterdammers ontwikkelen zich
naar werk
2.2 Meer jongeren gaan terug naar school of
aan het werk
2.3 Een deel van de Amsterdammers in de
WSW werkt bij reguliere werkgevers
2.4 Amsterdammers beheersen de
Nederlandse taal en hebben kennis van de
samenleving
2.5 Klanten worden bij uitkeringsaanvragen
snel en adequaat geholpen
2.6 Amsterdamse minima krijgen aanvullende
inkomensvoorzieningen aangeboden
2.7 Versterken van de schuldhulpverlening
Totaal lasten Baten per doelstelling
2.1 Meer Amsterdammers ontwikkelen zich
naar werk
2.2 Meer jongeren gaan terug naar school of
aan het werk
2.3 Een deel van de Amsterdammers in de
WSW werkt bij reguliere werkgevers
2.4 Amsterdammers beheersen de
Nederlandse taal en hebben kennis van de
samenleving
2.5 Klanten worden bij uitkeringsaanvragen
snel en adequaat geholpen
2.6 Amsterdamse minima krijgen aanvullende
inkomensvoorzieningen aangeboden
2.7 Versterken van de schuldhulpverlening

192,7

177,2

136,5

-

-

90,0

89,3

89,3

91,6

2,3

75,9

46,7

30,2

42,7

12,5

631,0

616,6

641,6

636,2

5,4-

78,0
-

56,4
15,6

62,0
15,6

57,4
12,6

4,6-

1.067,6

1.001,8

975,2

983,0

129,8

87,5

92,5

107,4

-

-

84,0

85,3

85,3

87,6

2,3

78,7

37,2

0,9-

27,7

28,6

485,9

504,8

573,2

577,8

4,6

12,0

2,8

2,8

1,5

-

-

-

-

-

-

142,5
-

-

6,0
-

3,07,8

14,9
-

1,3-

Totaal baten +

790,4

717,6

752,9

802,0

49,1

Resultaat voor reserveringen

277,217,0
25,2
8,2

284,210,5
10,5

222,355,3
5,5
49,8-

181,055,3
4,2
51,1-

41,3
1,31,3-

269,0-

273,7-

272,1-

232,1-

40,0

Toevoegingen aan reserves Onttrekkingen aan reserves +
Totaal mutaties reserves
Resultaat na reserveringen
(ten laste van de algemene middelen)

Het resultaat na reserveringen is € 40 miljoen minder negatief dan begroot in de 8e maands.
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Begroting 2012 (inclusief 1e begrotingswijz)

Programma 2. Werk en Inkomen

Begroting 2012 (na 8‐maands)

Lasten en baten totaal van programma en per doelstelling

Rekening 2012

bedragen x € 1 miljoen
0

200

400

600

800

1.000

1.200

Lasten
Totaal lasten programma incl dotaties aan reserves
Meer Amsterdammers ontwikkelen zich naar werk 2.1
Meer jongeren gaan terug naar school of aan het werk 2.2
Een deel van de Amsterdammers in de WSW werkt bij reguliere 2.3
werkgevers
Amsterdammers beheersen de Nederlandse taal en hebben kennis 2.4
van de samenleving
Klanten worden bij uitkeringsaanvragen snel en adequaat geholpen 2.5
Amsterdamse minima krijgen aanvullende inkomensvoorzieningen 2.6
aangeboden
Versterken van de schuldhulpverlening 2.7
‐Toevoegingen aan reserves

Baten
Totaal baten programma, incl onttrekkingen aan reserves
Meer Amsterdammers ontwikkelen zich naar werk 2.1
Meer jongeren gaan terug naar school of aan het werk 2.2
Een deel van de Amsterdammers in de WSW werkt bij reguliere 2.3
werkgevers
Amsterdammers beheersen de Nederlandse taal en hebben kennis 2.4
van de samenleving
Klanten worden bij uitkeringsaanvragen snel en adequaat geholpen 2.5
Amsterdamse minima krijgen aanvullende inkomensvoorzieningen 2.6
aangeboden
Versterken van de schuldhulpverlening 2.7
+Onttrekkingen aan reserves

Ontwikkelingen en beleidskaders








In december 2012 is de werkloosheid verder gestegen tot 7,2% (bron: CBS 2013)
De flexibilisering van de arbeidsmarkt zet onverminderd door. In het derde kwartaal van 2012
bestond 69% van de werkzame beroepsbevolking uit werknemers met een vaste arbeidsrelatie
Het aantal Werkloosheidsuitkeringen (WW) nam het afgelopen jaar fors toe, landelijk met 25%, onder
Amsterdammers met 21,5% (tot 17.200 personen in november 2012)
Nog steeds is de doorstroom naar de bijstand vanuit de WW relatief laag (6 à 7% van de WW
gerechtigden)
Met de val van het kabinet in mei 2012 werd het wetsvoorstel voor de Wet werken naar vermogen
controversieel verklaard:
¯ de huishoudtoets is teruggedraaid
¯ de aangekondigde bezuinigingen op de Sociale Werkvoorziening (SW) opgeschort, en ook de
zogenoemde herstructureringsfaciliteit ten behoeve van de SW-sector (Sociale werkvoorziening)
In de voorbereiding op deze wet en de invoering van de huistoets is door de gemeente veel energie
en capaciteit ingezet. In de tweede helft van 2012 is gestart met het voorbereiden op de
aangekondigde opvolger, de Participatiewet
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Per 1 januari 2012 is de WIJ (Wet Investeren in Jongeren) overgebracht naar de Wwb (Wet werk en
bijstand). Voor jongeren geldt sindsdien een zoekperiode van vier weken. Pas daarna kan een
bijstandsaanvraag worden ingediend
De Wwik (Wet werk en inkomen kunstenaars ) is per 1 juli 2012 afgeschaft

In 2012 waren de uitgaven voor de inzet van re-integratie-instrumenten uit het zogenaamde Werkdeel
(W-deel) van de begroting fors lager dan begroot, waarbij sprake is van onvoldoende tijdig en
accuraat geraamde onderschrijdingen. Dit is aanleiding geweest voor een verbetertraject financiële
functie voor het W-deel en een verscherpt toezichtregime
Daarnaast is gezocht naar mogelijkheden om te intensiveren op het re-integratiebeleid

59

2.1 Meer Amsterdammers ontwikkelen zich naar werk
2.1.1 Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?
Indicatoren

Nulmeting en
peildatum
38.428
(2009)

Rekening
2011
39.222

Begroting
2012
46.900

Bereikt
2012
37.504

2. Uitstroom naar werk in een jaar

2.513

(2009)

4.815

4.000

4.076

3. Aandeel uitstroom vijftig
plussers in de totale uitstroom
naar werk

14%

(2009)

13,5%

14%

12,8%

In aantallen:

344

(2009)

394

560

522

4. Relatief % uitstroom naar werk
(uitstroom naar werk gedeeld door
totaal klantenbestand)

7,6%

(2011)

12%

10%

11%

1. Aantal klanten met een reintegratiedoelstelling

Te behalen resultaat
2010-2014
2011: 45.800
2012: 46.900
2013: 46.500
2014: 46.000
2010: 3.500
2011: 3.500
2012: 4.000
2013: 4.000
2014: 4.200
2011: 14%
2012: 14%
2013: 14%
2014: 14%
2011: 490
2012: 560
2013: 560
2014: 588
2012: 10%
2013: 10%
2014: 10%

Aantal klanten met een re-integratiedoelstelling
In 2012 liep het aantal klanten met een re-integratiedoelstelling sterk terug naar 37.550. Voor de helft
hangt deze daling samen met het intrekken van de Wwik per 1 juli 2012. Daarnaast liep ook het aantal
mensen met een structureel gesubsidieerde baan terug als gevolg van de afbouw van de gemeentelijke
financiële bijdrage voor de voormalige Id/Wiw-regeling1.
DWI-klantenbestand
Werkzoekendenuitkering
Ondernemersinkomen
Loonkostensubsidie
WIW-baan
WWB-baan
ID-baan
Overige detacheringen (ex-sportbeh., ID-deta, SPPA)
Klanten met re-integratiedoelstelling

eind dec. eind mrt.
2011
2012
36.337
36.127
1.074
948
558
338
363
287
78
72
544
443
346
311
39.300
38.526

eind juni
2012
36.072
222
312
191
35
376
211
37.419

eind sept.
2012
36.126
236
318
179
33
318
190
37.400

eind dec.
2012
36.392
196
361
162
32
246
184
37.550

Het aantal huishoudens met een werkzoekendenuitkering is vrijwel gelijk gebleven. Een
minimale toename met 55 huishoudens, ofwel 0,2%, deed zich pas voor aan het eind van het jaar. De
bestandsontwikkeling in Amsterdam was in 2012 gunstiger dan landelijk.
De afname van het aantal tijdelijke loonkostensubsidies weerspiegelt de grotere terughoudendheid bij
werkgevers om personeel aan te nemen. Daarnaast hangt het lagere aantal tijdelijke subsidies samen
met een aanscherping van de voorwaarden in 2011. In juli 2012 zijn de voorwaarden versoepeld om
beter te kunnen inspelen op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, zoals de flexibilisering (al past het
instrument niet op alle vormen van flexibele arbeid).

1

Instroom-doorstroombanen/Wet inschakeling werkzoekenden
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Uitstroom naar werk in een jaar
Uitstroom naar werk

Resultaten 2012
2

Uitstroom naar werk uit werkzoekendenuitkering
Jongeren zonder inkomensvoorziening naar werk
Niet-uitkeringsgerechtigden naar werk
Uitstroom vanuit Zoekperiode naar werk
Totaal

3.182
582
198
114
4.076

Naast de genoemde 4.076 klanten zijn nog eens 261 mensen vanuit een uitkering of gesubsidieerde
baan doorgestroomd naar (niet-gesubsidieerd) werk:
 werkuitstroom vanuit andere uitkeringsregelingen: 175 klanten, waarvan 22 vanuit de voormalige
regeling voor kunstenaars Wwik en 153 klanten het Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen)3
naar (zelfstandig) werk
 uitstroom naar regulier werk vanuit een Wwb-gesubsidieerd dienstverband (voormalige ID en WIW en
Wwb-detacheringen) naar regulier werk of SW-gesubsidieerd werk bedroeg 86 werknemers
Er werken gemiddeld 2.500 mensen met een werkzoekendenuitkering in deeltijd. Minimaal 60 mensen
per maand vinden deeltijdwerk. De doorstroom naar ‘meer werk’ (door urenuitbreiding) en deels uitstroom
uit de uitkering ligt bij deeltijdwerkers rond de 20%. In eerste instantie resulteert deeltijdwerk meestal niet
in uitkeringsonafhankelijkheid. Om die reden wordt deeltijdwerk pas meegeteld bij het uitstroomresultaat
van 4.076 klanten als iemand volledig uitkeringsonafhankelijk is geworden. Dit jaar zijn er significant meer
klanten met deeltijdwerk/-inkomsten (stand eind 2012: 2.703 klanten, 14% meer dan eind 2011).
Aandeel uitstroom vijftig plussers in de totale uitstroom naar werk
Van de uitkeringsgerechtigde klanten die uitstromen naar werk is 12,8% ouder dan 50 jaar, dit komt neer
op 522 personen.
2.1.2 Wat hebben we ervoor gedaan?
Aantal klanten met een re-integratiedoelstelling
Met ingang van 2012 is de gemeentelijke subsidie aan ID-werkgevers met 40% verlaagd. Van inleners
van gesubsidieerde werknemers werd een vergoeding gevraagd voor 40% van de loonkosten. Voorheen
konden ID-werkgevers nog maximaal 18 maanden subsidie doorbetaald krijgen, wanneer zij aangaven de
werknemer regulier in dienst te nemen. De toegang tot deze afbouwregeling is gestopt in 2011. Het
besluit om de gemeentelijke bijdrage aan gesubsidieerd werk af te bouwen, heeft in 2012 geleid tot een
verdere afname van het aantal gesubsidieerde werknemers. Toch blijkt een deel van de
inleners/werkgevers in staat om de loonwaarde van deze werknemers te betalen. In 2013 moet blijken of
zij ook op de langere termijn deze loonwaarde kunnen en willen opbrengen.
Voor de groep gesubsidieerd werkenden die in 2012 zijn ontslagen of nu met ontslag worden bedreigd
zijn verschillende ondersteunende maatregelen vastgesteld ter vergroting van eigen zelfstandigheid (Brug
naar een baan). Het gaat hierbij om ondersteuning bij de WW-aanvraag, extra aanbod in het kader van
het Sociaal Plan, mobiliteitsmaatregelen, en een aanbod van het programma Blijf Vitaal (gericht op een
gezonde levensstijl, financiële redzaamheid, deelname aan vrijwilligerswerk et cetera )
Uitstroom naar werk in een jaar
Amsterdammers die niet in staat zijn in hun eigen levensonderhoud te voorzien, worden gestimuleerd om
zichzelf te ontwikkelen zodat uiteindelijk uitstroom naar werk mogelijk is. Door de laagconjunctuur is de
uitstroom in 2012 onder druk komen te staan. De uitstroomdoelstelling is daarom nadrukkelijk
doorvertaald naar individuele doelen voor klantmanagers, consulenten en accountmanagers.

2

Dit aantal omvat 2.840 klanten van wie de uitkering is beëindigd met als geregistreerde reden ’uitstroom naar werk’.
Daarnaast gaat het om 342 uitkeringsgerechtigden waarvan vast is komen te staan dat zij naar werk zijn uitgestroomd,
maar waarbij de geregistreerde uitstroomreden een andere is. Dit komt bijvoorbeeld voor als de klant verzuimd heeft
DWI zelf te informeren over zijn werkzaamheden, en deze gegevens achteraf via UWV beschikbaar zijn gekomen.
3
Het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) regelt de financiële bijstand die gemeenten kunnen geven aan
zelfstandigen. Verschillende groepen zelfstandigen kunnen ervoor in aanmerking komen. De vorm van de financiële
ondersteuning en de voorwaarden verschillen per situatie.
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In 2012 is re-integratie in eigen beheer vorm gegeven door de vorming van het Re-integratie Bedrijf
Amsterdam (RBA).Op 19 december 2012 heeft uw raad in dat kader besloten tot het onderbrengen van
het onderdeel Begeleiden en Detacheren van Pantar naar de Dienst Werk en Inkomen (DWI). In
2012 zijn veel klanten actief geworden op een traject van het RBA (3100 trede 3)4. Er zijn 601 klanten
uitgestroomd naar regulier werk, 269 deelnemers uitgestroomd naar parttime werk en 549 anderszins.
Als iemand zich aanmeldt voor een uitkering, moet hij of zij eerst proberen zelf werk te vinden
(zoekperiode). 370 (27,4%) keer is de klant niet terug gekomen voor een bijstandsaanvraag. Van 170
klanten blijkt dat ze inmiddels aan het werk zijn. Van deze personen zouden er 114 mogelijk recht hebben
gehad op een uitkering. Deze 114 personen worden meegeteld bij de uitstroom naar werk. Dit is een
daling ten opzichte van het resultaat in 2011 waarin 258 personen op deze grond werden meegeteld bij
de uitstroom.
524 NUG-klanten (niet uitkeringsgerechtigden) begonnen in 2012 aan een traject en 198 van hen
stroomden uit naar werk. Beide doelstellingen zijn daarmee behaald (500 en 150).
Het college geeft alleenstaande ouders prioriteit. Het uitstroomcijfer voor deze groep is 433 klanten
(doelstelling 750). 2012 laat een lichte stijging zien ten opzichte van de gemiddelde uitstroom (circa 400
per jaar). Het aantal werkers in deeltijd onder deze doelgroep is toegenomen met 11% naar 687 klanten.
Verschillende instrumenten zijn ontwikkeld:
 groepsaanpak voor alleenstaande ouders, met empowerment en aandacht voor specifieke
onderwerpen zoals kinderopvang en schulden
 intensieve, kortdurende taaltrajecten voor alleenstaande moeders
 samenwerking met werkgevers, zoals het convenant met een grote cateraar in oktober 2012
resulterend in 50 arbeidsplaatsen voor alleenstaande ouders
 samenwerking met stadsdelen en belangrijke vrouwenorganisaties.
Voor het maximaal benutten van het beschikbaar W-budget5 is ingezet op aanvullende intensiveringen.
 Ajaxcampus: voetballen in combinatie met ontwikkeling van werknemersvaardigheden, waarna
jongeren richting werk of school worden begeleid
 CV Dokters: cv’s van klanten worden verbeterd door inzet van een team bestaande uit klanten die
hiervoor speciaal worden opgeleid en daardoor (werk)ervaring opdoen
 Intercedenten op de Werkpleinen: samenwerking met een uitzendbureau om de matchingskennis te
delen, waarbij gebruik wordt gemaakt van hun vacatures
 Project Kanscafé, waarbij het totale trede 2 bestand (circa 16.000 klanten) opnieuw wordt
gediagnosticeerd en waar mogelijk naar een vervolgtraject bij het RBA of een uitstroomteam wordt
doorgeleid
 Stadsdeelinitiatieven: ieder stadsdeel heeft een plan ingediend om, in aanvulling op de voorgaande
maatregel, trede 2 klanten te activeren
 Intensivering trede 3: onder anderen het inzetten van jobhunters die actief vacatures zoeken, het
verkorten van de tijd tussen traject en plaatsing op vacature, verlaging van het klantenbestand en
ondersteuning bij het op eigen kracht regelen van schuldhulpverlening en kinderopvang
Het Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam (WSPGA) is het aanspreekpunt voor werkgevers in onze
regio. Door alle partners wordt gebruik gemaakt van hetzelfde vacature-informatiesysteem (WBS). De
samenwerking wordt zichtbaar in onder andere het delen van arbeidsmarktinformatie, cross-selling door
accountmanagers, het delen van klantbestanden voor een betere plaatsing en het creëren van synergie
en schaalvoordelen bij grote projecten. De prioritaire sectoren voor Amsterdam zijn:
 Detailhandel
 Hospitality
 Zakelijke dienstverlening
 Zorg
 Transport en logistiek
 Westpoort.

4

Met behulp van de integratieladder wordt de afstand van de klant tot de arbeidsmarkt bepaald. De klant wordt op een
‘trede’ op die ladder geplaatst die aangeeft hoe groot de afstand tot de reguliere arbeidsmarkt is. De ladder kent vijf
treden en hoe lager de trede, hoe groter de afstand.
5
Het W-budget is het geld dat DWI krijgt van het Rijk om te besteden aan re-integratieactiviteiten.
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In de onderhandeling met werkgevers bieden we maatwerk door onder andere proefplaatsing,
loonkostensubsidie, participatieplaats, jobcoaching en begeleid werken vanuit de Wsw. Er worden
afspraken op strategisch niveau gemaakt over plaatsingen van groepen werkzoekenden. Ook worden
afspraken gemaakt over de manier waarop we de arbeidsmarktdoelstellingen gezamenlijk willen behalen
(allianties). Via deze allianties zijn in 2012 in totaal 941 werkzoekenden aan het werk gegaan.
Op G4-niveau wordt eveneens opnieuw ingezet op het verbeteren van systemen om het
matchingsproces te optimaliseren. Onder begeleiding van Wigo4it (een samenwerkingsverband op ICT
gebied van de sociale diensten van de vier grootste gemeenten van Nederland) is eind 2012 gestart met
het Project Verbetering Werkgeverbenadering & Matching. Ook het UWV is hierbij betrokken. Eind 2013
moet een optimaal werkend matchingsysteem beschikbaar zijn.
Aandeel uitstroom vijftig plussers in de totale uitstroom naar werk
Meer dan 40% van de klanten in het bestand is ouder dan vijftig jaar, en daarvan heeft ruim 80% langer
dan twee jaar een uitkering. Ruim 1.500 50-plussers zijn als werkzoekende actief op trede 3 en 4. Dit
geeft aan dat ook binnen deze groep uitstroompotentieel is. Zij moeten op de huidige ruime arbeidsmarkt
echter concurreren met grote aantallen jongeren.
Twee 50+ projecten (in de stadsdelen Zuid en Noord) zijn onderdeel geworden van het stadsbreed
programma WWB-WMO, dat in december 2012 is afgerond. Dit programma had als doel op zoek te gaan
naar een effectieve werkwijze/methodiek om trede 1 en 2 klanten te activeren/toe te leiden naar WMOvoorzieningen (welzijn, vrijwilligerswerk). Het hart van het project vormde de samenwerking van
klantmanagers van DWI en professionals die voor of in opdracht van de stadsdelen werken.
2.1.3 Wat heeft het gekost?
Meer Amsterdammers ontwikkelen zich naar werk
Rekening
2011

Bedragen x € 1 miljoen
1 Lasten
2 Reserves (dotaties)
Totaal lasten
1 Baten
2 Reserves (onttrekkingen)
Totaal baten
Resultaat ten laste van de algemene
middelen

Begroting
Begroting
2012 2012
(na
(inclusief
8-maandseerste
rapportage)
begrotingswijziging)

Rekening
2012

192,7
0,8

177,2
-

136,5
21,7

Rekening 2012
minus
Begroting
2012 na 8maandsrapportage
142,5
6,0
21,7
-

193,5
129,8
0,9
130,7

177,2
87,5
4,8
92,3

158,2
92,5
5,2
97,7

164,2
107,4
1,0
108,4

6,0
14,9
4,210,7

62,8-

84,9-

60,5-

55,8-

4,7

Naar aanleiding van diverse rapporten over de financiële functie bij DWI is in februari 2012 een
verbetertraject gestart. Omdat bij de rapportages in 2012 forse prognoseverschillen geconstateerd bleven
worden, is eind 2012 verscherpt toezicht ingesteld op het W-deel bij DWI. Het verscherpt toezicht is in
eerste instantie ingesteld voor een jaar. Een jaarlijkse evaluatie bepaalt de mate van verscherpt toezicht.
In 2012 is de financieel administratieve structuur opnieuw ingericht voor het ramingsmodel, de
risicosignalering en de budgetten. Kwetsbare en foutgevoelige processen worden geïdentificeerd en
herontworpen.
Door de onderschrijdingen van het participatiebudget in 2012 en daarmee de grotere kans op
terugbetaling aan het Rijk, is de laatste maanden voornamelijk gekeken naar de ontwikkelingen van het
spaarsaldo. Beleidsintensivering en aanvullende verantwoordingsmaatregelen bij bestaande activiteiten
hebben terugbetaling aan het Rijk afgewend. Hierdoor is in totaal is € 32,6 miljoen extra ten laste van het
W-deel van het participatiebudget gebracht, en niet ten laste van de algemene middelen gekomen. Dit
bedrag is in de jaarrekening verwerkt door een onttrekking van € 17,0 miljoen aan het spaarsaldo W-deel
en een verlaging van de uitvoeringskosten met € 15,6 miljoen.
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Mutaties begroting na 8-maandsrapportage naar Jaarrekening 2012
 Bij de 4-maandsrapportage is een reserve preventief onderwijs gevormd van € 2,7 miljoen
 Bij de jaarrekening is € 4,2 miljoen minder onttrokken dan in de 8-maandsrapportage verwacht; dit
komt met name doordat de uitgaven ten laste van het participatiebudget konden worden gebracht en
uitgaven bij bestrijding jeugdwerkloosheid niet zijn gedaan
Het resultaat ten lasten van de algemene middelen is € 55,8 miljoen, een verbetering ten opzichte van de
begroting na 8-maandsrapportage met € 4,7 miljoen. De hogere lasten en baten volgen uit de extra
maatregelen die zijn getroffen om reële intensiveringen van het beleid en bestaande activiteiten en
uitgaven ten laste van het participatiebudget te brengen. Bij re-integratie, participatie en
schuldhulpverlening is € 22,1 miljoen ten laste van het participatiebudget gebracht in plaats van de
algemene middelen
Prioriteiten en posterioriteiten 2012
#

Omschrijving

S/I

Beschikbaar
gesteld
(x € 1.000)

1.
2.
3.

Re-integratie
Re-integratie
Participatie,
integratie en
diversiteit
Loonsubsidie
motie
Sargentini

I
S
I

20
12,5
1,5

12,5
1,5

I

1,75

1,45

4.

Ultimo
2012
betaald of
verplicht
(x € 1.000)

Voorstel om
ultimo 2012 op
te nemen in
reserve
(x €1.000)
20

Omschrijving
gerealiseerd
resultaat

0

0,3

Volledig
uitgevoerd?
(J/N)

Uiterste
datum
geplande
uitvoering

N
J

J

Toelichting prioriteiten, posterioriteiten en moties 2012
Re-integratie
In de Begroting 2012 is een stelpost Re-integratie opgenomen waarin de incidentele prioriteit is verwerkt
tot een reserve Preventief onderwijs van € 21,7 miljoen. Ultimo 2012 is de stand van deze reserve € 21,2
miljoen.
Re-integratie
Van de stelpost Rijksbezuinigingen en hervormingen is € 12,5 miljoen bestemd voor re-integratie. Deze
middelen zijn hiervoor ingezet.
Participatie, integratie en diversiteit
Conform Kadernota 2012 zijn middelen beschikbaar gesteld en gebruikt voor onder andere het
programma Burgerschap en participatie, E-learning, Taalcoaches en discriminatiebestrijding.
Loonsubsidie motie Sargentini
Voor het behoud van gesubsidieerde arbeid in specifieke sectoren als cultuur en welzijn was in 2012
€ 1,75 miljoen beschikbaar. In 2012 is geanticipeerd op een bezuinigingstaakstelling vanaf 2013
waardoor er sprake is van een onderschrijding van € 0,3 miljoen.
2.1.4 Risico’s
De belangrijkste risico’s vormen de inrichting van de financiële functie en de kwaliteit van sturing op het
participatiebudget.

64

2.2 Meer jongeren gaan terug naar school of aan het werk
2.2.1 Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?
Indicatoren
% jongeren dat binnen een jaar
terug naar school gaat of aan het
werk is

Nulmeting
en peildatum
38%
(1e kw
2010)

Rekening
2011
38,4%

Begroting
2012
42%

Bereikt
2012
59,5%

Te behalen resultaat
2010-2014
2011: 40%
2012: 42%
2013: 44%
2014: 45%

Percentage jongeren dat binnen een jaar terug naar school gaat of aan het werk is
Per 1 januari 2012 is de WIJ vervallen, het werk- leeraanbod is niet meer in de Wwb opgenomen. Voor
jongeren tot 27 jaar is een verplichte zoekperiode ingevoerd. Dit heeft ertoe geleid dat veel jongeren na
een eerste gesprek en de opgelegde zoekperiode niet terugkeren bij het Jongerenloket. De instroom is
daarom laag in vergelijking met het aantal meldingen. Een deel gaat aan het werk en is dus succesvol
uitgestroomd, nog voordat de uitkeringsaanvraag tot stand is gekomen. Voor een ander deel geldt dit
niet. Dit deel wordt benaderd met de vraag wat zij zijn gaan doen. Van de 4.040 jongeren die na de
zoekperiode van vier weken een aanvraag hebben ingediend zijn er 1.820 jongeren daadwerkelijk
ingestroomd in de Wwb.
2.2.2 Wat hebben we ervoor gedaan?
Op 12 juli 2012 heeft uw raad de notitie ‘Jongeren maken Amsterdam. Jeugdwerkloosheid voorkomen en
bestrijden’ vastgesteld, waarin de doelen voor komende jaren zijn vastgelegd.
Het rendement van de Jongerenloketten (de uitstroom als percentage van de instroom) is in 2012
toegenomen. Ondanks de verminderde instroom zijn veel Amsterdamse jongeren naar school of werk
begeleid. De Jongerenloketten hebben in 2012 geëxperimenteerd met een groepsgewijze aanpak van
sollicitatietrainingen en trainingen voor werknemersvaardigheden. Verder zijn in 2012 alle 22- en 23jarigen zonder startkwalificatie benaderd die niet staan ingeschreven bij de Jongerenloketten en ook niet
aan het werk zijn of een opleiding volgen (429 jongeren). Bij ruim een kwart van de jongeren heeft dit
geen reactie opgeleverd, een op de drie was op een of andere manier aan het werk, een op de zes heeft
contact met het jongerenloket, ruim een op de acht kan op grond van zijn verblijfstitel geen aanspraak
maken op ondersteuning en ongeveer 10% volgt een opleiding.
Het Re-integratie Bedrijf Amsterdam (RBA) is in 2012 gestart met de pilot Zwerfjongeren. In deze pilot
werken de re-integratieconsulenten van RBA, de klantmanagers Jongeren en de
instroomhuizen/woonvoorzieningen nauw samen. Het gaat om een doelgroep met complexe
problematiek, er zijn doelstellingen geformuleerd over uitstroom na een jaar. Uit de tussentijdse evaluatie
(na een half jaar) van de pilot blijkt dat 26 jongeren (uit 35 aanmeldingen) daadwerkelijk zijn gestart met
de pilot en dat daarvan nog 18 op traject zitten. Er zijn acht uitgevallers, vijf in de oriëntatiefase en drie
tijdens het traject.
Ook is het RBA gestart met het aanbieden van trajecten aan jongeren met (beperkt) arbeidsvermogen die
tot 2014 aanspraak kunnen maken op de Wajong, met als doel ze op weg te helpen naar opleiding of
werk. Hiermee anticiperen we op de invoering van de Participatiewet (per 2014). In dit traject zijn
inmiddels twintig jongeren van start gegaan.
Er is weer een Talent Event georganiseerd. Tijdens een Talent Event ontmoeten jongeren werkgevers en
uitzendbureaus, kunnen ze beroepsoriëntatietesten doen, krijgen ze hulp bij het verbeteren van hun cv en
volgen ze trainingen. Ruim 500 jongeren bezochten het event, waarvan 90% aangeeft er iets aan te
hebben gehad en 70% zich heeft ingeschreven voor school of werk.
Van september tot en met december heeft een eerste groep van 31 DWI-jongeren deelgenomen aan de
Ajaxcampus. Van deze jongeren zijn er eenentwintig uitgestroomd, waarvan achttien naar werk (60%).
Nog eens vijf jongeren hebben een reëel perspectief om op korte termijn uit te stromen.
2.2.3 Wat heeft het gekost?
De financiële verantwoording over het programmaonderdeel ‘jongeren’ is een integraal onderdeel van de
verantwoording bij onderdeel 2.1 ‘Meer Amsterdammers ontwikkelen zich naar werk’.

65

2.3 Een deel van de Amsterdammers in de Wet sociale werkvoorziening werkt bij
reguliere werkgevers
2.3.1 Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?
Indicatoren

Nulmeting en peildatum

1. % mensen dat
werkzaam is bij een
werkgever via Begeleid
Werken

12%

(2009)

Rekening
2011
11,8%

Begroting
2012
12%

Bereikt
2012
9,2%

Te behalen resultaat
2010-2014
2011: 12%
2012: 12%
2013: 12%
2014: 12%

Percentage mensen dat werkzaam is bij een werkgever via Begeleid Werken
Pantar Amsterdam voert in opdracht van de gemeente de Wet sociale werkvoorziening
(Wsw) uit. Dat is een wettelijke taak. Mensen met een handicap kunnen, na indicatiestelling door UWV,
een beroep doen op werk in de Sociale Werkvoorziening (SW). Eind 2012 zijn 3.800 Amsterdammers in
de SW aan het werk, 250 mensen meer dan een jaar eerder. Van hen hebben 350 mensen een
dienstverband bij een reguliere werkgever. Dit zijn er 87 minder dan een jaar eerder. Landelijk is
ongeveer 6% van de SW-werknemers in dienst bij een regulier bedrijf. Amsterdam streeft naar een
percentage van 12%. Aan het eind van 2012 was dat 9,2%. De overige werknemers zijn in dienst van
Pantar. Deels zijn zij werkzaam binnen Pantar, maar ook hier is het streven hen zo regulier mogelijk werk
te bieden. Dit laatste gebeurt door hen te detacheren, groepsgewijs of individueel.
Aan het eind van 2012 heeft Amsterdam 3.366 fulltime Wsw-standaardeenheden (SE)6 gerealiseerd.
Hierbij wordt rekening gehouden met eventuele deeltijdfactor; werknemers die vallen binnen de zwaarste
arbeidshandicapcategorie, tellen 25% extra. Gemiddeld over het hele jaar bedroeg de realisatie 3.317,4
SE. Er was ruimte voor gemiddeld maximaal 3.467,4 SE; daarmee is de SW-taakstelling in Amsterdam
voor meer dan 95% vervult. De definitieve aantallen worden opgenomen in de Jaarrekening 2012 van
Pantar Amsterdam.
2.3.2 Wat hebben we ervoor gedaan?
Percentage mensen dat werkzaam is bij een werkgever via Begeleid Werken
Het teruglopen van het aantal werknemers in Begeleid Werken hangt samen met de moeilijke
arbeidsmarkt, waarin werkgevers in het algemeen terughoudend zijn met het in dienst nemen van
mensen. Dit geldt in nog sterkere mate voor werkzoekenden met een beperking. Daarnaast gaan
werkgevers in het kader van Begeleid Werken regelmatig over tot ontslag van hun SW-werknemers of
zien zij af van verlenging van een tijdelijk SW-dienstverband. Een aantal werkgevers heeft niet alleen hun
voormalige ID-werknemers ontslag aangezegd waarvoor de gemeentelijke bijdrage is verlaagd , maar
ook degenen die inmiddels werkzaam waren via Wsw-Begeleid Werken, ook al bleef voor hen de
gemeentelijke bijdrage gelijk of nagenoeg gelijk.
De Begeleid Werkenden die door hun werkgever zijn ontslagen, behouden hun SW-indicatie, en worden
door Pantar met voorrang opnieuw op een dienstverband herplaatst. In eerste instantie via een SWdetachering of intern dienstverband bij Pantar Bedrijven, maar de opzet is om uiteindelijk weer een
Begeleid Werken-plek voor hen te vinden. Pantar wil voorkomen dat zij (tijdelijk) zonder werk thuis komen
te zitten.
Daarnaast worden ook alle andere SW-geïndiceerden die in bemiddeling zijn voor Begeleid Werken,
tegelijkertijd voor een detachering bij werkgevers aangeboden om zo sneller tot plaatsing te kunnen
komen. Werkgevers met gedetacheerde SW-werknemers worden intensief benaderd met voorstellen de
detachering voor betrokken SW-werknemer om te zetten naar Begeleid Werken. Het aantal individueel
gedetacheerden is toegenomen van 633 eind 2011 naar 672 eind 2012.
Via Social Return zijn er bij de aanbestedingen die in 2012 plaatsvonden, in totaal 422
werk(ervarings)plekken gegenereerd, waarvan er 347 zijn ingevuld.
6

De eenheid die overeenkomt met een arbeidsplaats van 36 uur voor een werknemer die op grond van de indicatie of
herindicatie, bedoeld in artikel 11 van de wet, op grond van artikel 6, eerste lid, van het Besluit indicatie sociale
werkvoorziening, is ingedeeld in de arbeidshandicapcategorie matig.
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2.3.3 Wat heeft het gekost?
Een deel van de Amsterdammers in de WSW werkt bij reguliere werkgevers
Rekening
Begroting
Begroting
2011
2012 2012
(na
(inclusief
8-maandseerste
rapportage)
begrotingswijziging)
Bedragen x € 1 miljoen
1 Lasten
2 Reserves (dotaties)
Totaal lasten
1 Baten
2 Reserves (onttrekkingen)
Totaal baten
Resultaat ten laste van de algemene
middelen

Rekening
2012

90,0
1,5

89,3
-

89,3
-

Rekening 2012
minus
Begroting
2012 na 8maandsrapportage
91,6
2,3
-

91,5
84,0
3,5
87,5

89,3
85,3
85,3

89,3
85,3
85,3

91,6
87,6
87,6

2,3
2,3
2,3

4,0-

4,0-

4,0-

4,0-

-

De subsidie die de gemeente van het Rijk ontvangt voor de uitvoering is niet kostendekkend. Het saldo
ten laste van de algemene middelen betreft € 4 miljoen en is conform oorspronkelijke en herziene
begrotingen. Dit bedrag betaalt de gemeente aan Stichting Pantar voor de uitvoering van de Wet sociale
werkvoorziening.
Van begroting na 8-maandsrapportage naar Jaarrekening 2012
De rijksbijdrage is € 2,3 miljoen hoger dan in de 8-maandsrapportage. Dit is het gevolg van een
aanvullende rijkssubsidie voor gestegen arbeidskosten en extra middelen voor begeleid werken. Als
gevolg van de Wet werken naar vermogen (Wwnv) is in overleg geanticipeerd op een daling van de
rijkssubsidie. De instroom van mensen is beperkt waardoor de uiteindelijke rijksbijdrage € 87,6 miljoen zal
bedraagt.
Prioriteiten en posterioriteiten 2012
Er zijn geen prioriteiten en posterioriteiten voor deze doelstelling.
2.3.4 Risico’s
 Een verslechtering van het subsidieresultaat als gevolg van minder rijksbijdrage, terwijl bestaande
rechten gerespecteerd dienen te blijven
 Een verslechtering van het operationeel resultaat van Pantar. Pantar beschikt over
weerstandsvermogen om tegenvallers op te vangen
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2.4 Amsterdammers beheersen de Nederlandse taal beter en hebben meer kennis
van de samenleving
2.4.1 Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?
Indicatoren
1. Aantal Amsterdammers dat
een taal- en inburgeringscursus
start
2. Aantal Amsterdammers dat
een educatietraject start (WEBtraject)

Nulmeting en
peildatum
e
2.514
(1 kw 2010)

Rekening
2011

Begroting
2012

Bereikt
2012

5.881

4.000

4.383

2.826

1.267

1.300

1.536

n.v.t.
n.v.t.

450
900

584
1.100

1.350

1.300

1.135

(2009)

3. Aantal nieuwe taalkoppels
4. Aantal nieuwe betrokken
deelnemers Taal – en
Ouderbetrokkenheid (TOB)
5. Aantal vluchtelingen in
maatschappelijke begeleiding

Te behalen
resultaat 2010-2014
2011: 5.800
2012: 4.000
2013: 5.500
2014: 4.000
2011: 1.375
2012: 1.300
2013: *
2014: *
n.v.t.**
n.v.t.*

2011: 1.520
2012: 1.300
2013: 1.100
2014: 1.000

* Alle onderdelen met een * worden vanaf 2013 in lijn met het beleidsprogramma ‘Educatie Werkt! 2013-2015’

gevat onder één indicator, zijnde 5.500 voor 2013 en 4.000 voor 2014 en 2015.
** Dit wordt bekostigd vanuit jaarlijks toe te kennen programakkoord prioriteiten en kent derhalve geen meerjarenraming.

Aantal Amsterdammers dat een taal- en inburgeringscursus start
2012 is het laatste jaar van de Wet inburgering geweest, waarbij vanuit het gemeentelijk aanbod
de inburgeringscursussen starten. Bij de 4.383 gestarte taal- en inburgeringscursussen ging het in 1.938
gevallen om een verplichte inburgeraar.
Aantal vluchtelingen in maatschappelijke begeleiding
Iedere vluchteling krijgt gemiddeld 3,5 jaar maatschappelijke begeleiding aangeboden. Het aantal
vluchtelingen dat maatschappelijke begeleiding ontvangt is in 2012 volgens verwachting geleidelijk
afgenomen. Dit hangt samen met de uitstroom van de groep die in eerdere jaren vanuit de
Pardonregeling is ingestroomd (zie ook hieronder prioriteiten en posterioriteiten).
2.4.2 Wat hebben we ervoor gedaan?
Aantal Amsterdammers dat een taal- en inburgeringscursus start
Per 1 januari 2013 is de Wet inburgering gewijzigd. Aangezien het overgangsrecht van de Wet
inburgering rigide is en er nu nog voldoende middelen zijn, is vanaf de vaststelling van de wetswijziging
(september 2012) maximaal ingezet op het starten van inburgeringscursussen voor 1 januari 2013.
Belangrijker is de opbrengst van deze inspanningen (vanaf 2007 tot 31 december 2012). 13.612
personen hebben deelgenomen aan een inburgeringsexamen en 9.203 kandidaten hebben dat examen
gehaald; 7.190 personen hebben deelgenomen aan het staatsexamen en daarvan hebben 2.859
kandidaten het examen gehaald. Deelnemers die na het inburgeringsexamen ook deelnemen aan het
staatsexamen worden slechts één keer geteld. Diverse inspanningen leiden tot een gestage toename van
het relatief lage slagingspercentage.
In het nieuwe cursusaanbod uit het Basisprogramma Burgerschap en Educatie (BpBE) staan maatwerk
en de maatschappelijke opbrengst van het geleerde centraler dan bij het gestandaardiseerde aanbod
volgend uit de Wet inburgering. In 2012 hebben we met prioriteit ingezet op de beheersing van de
Nederlands taal. Het beleidsprogramma Educatie Werkt! 2013-2015 zet deze ontwikkelingen door.
Aantal Amsterdammers dat een educatietraject start (WEB-traject)
De WEB-gelden (Wet educatie en beroepsonderwijs) binnen het Participatiebudget moet geheel bij een
ROC worden besteed. Het ROC van Amsterdam levert educatietrajecten (van alfabetisering tot en met
staatsexamen II) voor volwassenen. De inzet van het restbudget 2011 heeft geleid tot een hogere
realisatie dan begroot. Zo heeft Amsterdam het krimpende budget voor Educatie voor één jaar iets
kunnen compenseren.
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Aantal nieuwe taalkoppels
De taalkoppels worden gerealiseerd door zeven organisaties. Om een betere verdeling van de subsidie
Taalcoaches te realiseren, is de subsidieverdeling herzien. Hierbij is financiële ruimte van duurdere en
minder realiserende organisaties gedurende het jaar overgezet naar goedkopere en beter presterende
organisaties. In 2012 is mede hierdoor meer gerealiseerd dan geprognosticeerd (zie ook hieronder
prioriteiten en posterioriteiten).
Aantal nieuwe deelnemers Taal- en OuderBetrokkenheid
De huidige subsidieregeling Taal- en Ouderbetrokkenheid is eind 2011 uitgezet. In 2012 zijn de
cursussen opgebouwd en gevuld met cursisten. Binnen de regeling is ruimte voor 900 cursusplekken,
maar omdat de cursussen relatief kort duren, kan binnen een jaar één cursusplek door meerdere
cursisten worden ingevuld. Door deze slimme aanpak kunnen 1.100 cursisten deelnmen zonder dat dit
leidt tot een toename van de kosten.
2.4.3 Wat heeft het gekost?
Amsterdammers beheersen de Nederlandse taal en hebben kennis van de samenleving
Rekening
Begroting
Begroting
Rekening
2011
2012 2012
(na
2012
Rekening 2012
(inclusief
8-maandsminus
eerste
rapportage)
Begroting
begrotings2012 na 8wijziging)
maandsrapportage
Bedragen x € 1 miljoen
75,9
46,7
30,2
42,7
12,5
1 Lasten
2 Reserves (dotaties)
11,8
Totaal lasten
87,7
46,7
30,2
42,7
12,5
78,7
37,2
0,927,7
28,6
1 Baten
2 Reserves (onttrekkingen)
0,8
0,3
2,8
2,5
Totaal baten
79,5
37,2
0,630,5
31,1
Resultaat ten laste van de algemene
middelen

8,2-

9,5-

30,8-

12,2-

18,6

De cijfermatige verwerking van de begrotingswijziging bij de 8-maandsrapportage in het financiële
systeem is niet goed gedaan. De kolom Begroting 2012 na 8-maands geeft derhalve niet de toenmalige
werkelijkheid weer. Daarom wordt hieronder de realisatie toegelicht ten opzichte van de eerste Begroting
2012 incl. eerste wijziging.
Mutaties van Begroting 2012 (inclusief eerste begrotingswijziging) naar Jaarrekening 2012
Het resultaat ten laste van de algemene middelen betreft € 12,2 miljoen en is € 2,7 miljoen hoger dan
begroot. Dit komt door:
 € 4 miljoen minder lasten als gevolg van onder meer een daling van de prijs voor taaltrajecten en een
hogere uitval bij taaltrajecten
 € 6,7 lagere baten als gevolg van lagere rijksbijdrage en een lagere onttrekking van het spaarsaldo
door lagere trajectkosten; de gerealiseerde onttrekking uit het spaarsaldo is financieel verwerkt bij
doelstelling 2.1
Prioriteiten en posterioriteiten 2012
#

Omschrijving

S/I

Beschikbaar
gesteld
(x € 1.000)

250
250

Ultimo
2012
betaald of
verplicht
(x € 1.000)
17
10

Voorstel om
ultimo 2012 op
te nemen in
reserve
(x €1.000)
Nvt
Nvt

1.
2.

Taalcoaches
SVAZ

I
S

3.

E-learning

S

50

50

Nvt

Omschrijving
gerealiseerd
resultaat

Volledig
uitgevoerd?
(J/N)

584 koppels
1135
vluchtelingen
in begeleiding
Voorbereiding
en opstartjaar

J
J

Uiterste
datum
geplande
uitvoering

J
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Toelichting prioriteiten en posterioriteiten 2012
Taalcoaches en SVAZ / Maatschappelijke begeleiding
De beschikbare gelden zijn volledig besteed. In 2012 is overgestapt naar goedkopere meer realiserende
organisaties waardoor meer nieuwe taalkoppels zijn gerealiseerd dan verwacht. Het aantal vluchtelingen
dat maatschappelijke begeleiding ontvangt is in 2012 conform verwachting geleidelijk afgenomen. Dit
hangt samen met de uitstroom van de groep die in eerdere jaren vanuit de Pardonregeling is
ingestroomd.
E-learning
De prioriteit is als bijdrage bedoeld en gebruikt voor de voorbereiding en het opstarten van het
programma ‘Venster op Amsterdam’.
2.4.4 Risico’s
 Er bestaat zowel een risico op overschrijding van het rijksbudget voor inburgeringskosten als op
onderschrijding van het budget, wanneer beschikbare middelen (achteraf) niet optimaal gespreid zijn
ingezet over re-integratie, educatie & inburgering
 Bij ‘Educatie werkt!’ wordt een veelheid aan cursussen ingezet die korter, intensiever en meer op
maat zijn; het inschatten van de omvang van de doelgroep en beschikbare budgetten wordt gedaan
op basis van ervaringscijfers maar het blijft een inschatting
 Met de invoering van de gewijzigde Wet Inburgering per 1 januari 2013 is voor het overgangsrecht
nog een minimale rijksbijdrage beschikbaar voor de uitvoeringskosten; het overgangsrecht dient
minimaal tot en met 2016 in uitvoering te blijven; middels een reserve zijn slechts de
uitvoeringskosten 2013 en 2014 gedekt
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2.5 Klanten worden bij uitkeringsaanvragen snel en adequaat geholpen
2.5.1 Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?
Indicatoren

Nulmeting en peildatum

Rekening
2011
6,7%

Begroting
2012
7

Bereikt
2012
7
7,6

Te behalen resultaat
2010-2014
2011: 6.9
2012: 7
2013: 7
2014: 7

1. Klantwaardering klanten

6.8

(2009)

2. & aanvragen
levensonderhoud,
afgehandeld binnen de
gestelde termijn
3. % bezwaarschriften
afgehandeld binnen de
wettelijke termijn

87,1%
binnen 5
weken

(2009)

87,7% < 4
wk

90% < 4
wk

94,4% < 4
wk

2011: 90% < 4 wk.
2012: 90% < 4 wk.
2013: 90% < 3 wk.
2014 90% < 3 wk

95,9 %

(2009)

98%

97%

93,5%

95,3 %
binnen 8
weken

(2009)

87,4%
Binnen 7
weken

90%
binnen 6
weken

93,9%< 6
wk

2011: 97%
2012: 97%
2013: 97%
2014: 97%
2011: 90%< 7 wk.
2012: 90%< 6 wk
2013: 90%<5wk
2014: 90%<4wk.

4. % aanvragen individuele
bijzondere bijstand
afgehandeld binnen de
gestelde termijn

Klantwaardering klanten
Het cijfer 7,6 is het resultaat van een klanttevredenheid op de dienstverlening van de balies en de klantgesprekken op de
werkpleinen. Dit onderzoek is iets anders van opzet dan het KTO uit 2011, dat DWI zelf hield en waar naar het totaaloordeel werd
gevraagd. Omdat DWI dit jaar aansloot bij het gemeentebrede KTO, zijn aparte cijfers beschikbaar voor DWI balie (inclusief
klantgesprekken op de werkpleinen), DWI telefonie (via het CCA) en online (gemeentebreed). De klanttevredenheid meet

DWI kwantitatief met een specifiek eigen klanttevredenheidsonderzoek (KTO). De waardering van de
dienstverlening van DWI in de baliecontacten, de telefonische contacten en de online dienstverlening is
gemeten als onderdeel van het gemeentebrede KTO dienstverlening. Hieronder in het kort de resultaten
van dat onderzoek dat eind 2012 is gehouden.
 73% van de bezoekers is tevreden over de dienstverlening aan de balie
 Bezoekers waarderen de dienstverlening aan de balie gemiddeld met een 7,6
 72% van de bellers (via het callcenter) is tevreden over de dienstverlening, hetzij door een
medewerker van het callcenter, hetzij door een medewerker van DWI
 Bellers waarderen de telefonische dienstverlening met een 6,9
 55% van de websitebezoekers is tevreden over de online informatievoorziening
 66% van de websitebezoekers is tevreden over de online formulieren
Aanvragen levensonderhoud
De doelstelling om bijstandsaanvragen in 90% binnen vier weken af te handelen is gerealiseerd (94,4%).
Bij nagenoeg alle aanvragen (99,4%) is de wettelijke termijn van acht weken gerealiseerd. Dit is een
stijging van 2% ten opzichte van 2011 (97,4%). De gemiddelde doorlooptijd bij de aanvragen bedraagt in
2012 dertien dagen.
Afhandeling bezwaarschriften
De teruggang in afhandeltermijn is (deels) te verklaren door een aantal specifieke onderwerpen die in
2012 de aandacht hebben gevraagd, zoals de afhandeling aanvragen en herbeoordelingen in het kader
van de huishoudtoets. In afwachting van nieuw beleid voor deze terreinen is een aantal bezwaarzaken
aangehouden, waardoor de wettelijke termijn is overschreden.
2.5.2 Wat hebben we ervoor gedaan?
Klantwaardering klanten
Het aantal gegronde klachten is als indicator belangrijk voor het verbeteren van de dienstverlening. Bij
een gegronde klacht wordt met de behandelaar naar de oorzaak gekeken. Er wordt veel geïnvesteerd in
het toelichten van de verplichtingen. Een deel van de klanten van DWI accepteert maar moeizaam te
worden aangesproken op verplichtingen die voortvloeien uit de wet.
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Het cijfer 7,6 is het resultaat van een klanttevredenheid op de dienstverlening van de balies en de klantgesprekken op
de werkpleinen. Dit onderzoek is iets anders van opzet dan het KTO uit 2011, dat DWI zelf hield en waar naar het
totaaloordeel werd gevraagd. Omdat DWI dit jaar aansloot bij het gemeentebrede KTO, zijn aparte cijfers beschikbaar
voor DWI balie (inclusief klantgesprekken op de werkpleinen), DWI telefonie (via het CCA) en online (gemeentebreed).
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Het aantal gegronde klachten daalde in 2012 (269) ten opzichte van 2011 (346) met 22%. Begin 2012
daalde het aantal sterk, van 84 in Q1 naar 61 in Q2. In de tweede helft van het jaar lijkt er sprake van
stabilisatie: 60 in Q3 en 64 in Q4.
De daling van het aantal gegronde klachten wordt verklaard door de verbetering van de kwaliteit van het
werk van DWI en de verbeterde procedure klachtafhandeling. Door sneller contact te zoeken met de klant
(door de teammanager) kan de relatie met de klant en diens vertrouwen in DWI eerder worden hersteld.
De wettelijke termijn waarbinnen de klacht dient te worden afgehandeld is zes weken. In de tweede
jaarhelft van 2011 is 76% van de klachten binnen die termijn afgehandeld. Dit percentage is flink
gestegen in 2012: 88% (Q1),90% (Q2), 96% (Q3), 95% (Q4), in totaal 93,5% voor heel 2012.
In 2012 heeft de gemeentelijke Ombudsman van Amsterdam (GOA) 143 informatieverzoeken ingediend
bij DWI waarvan er 151 zijn afgehandeld. Dit zijn verzoeken in verband met door klanten van DWI bij de
Ombudsman ingediende klachten. Het aantal GOA-informatieverzoeken is gedaald in vergelijking met
2011, toen er 189 zijn ingediend en 187 zijn afgehandeld.
Mondelinge toelichting van het niet toekennen van een gevraagde uitkering of voorziening wordt
gewaardeerd en zorgt voor een afname van het aantal bezwaren. Voordat een besluit wordt verstuurd,
wordt een klant hierover telefonisch ingelicht.
Voor de klanten zijn de zogenaamde complimentenkaarten beschikbaar. Daarvan zijn er meer ingevuld
dan dat er klachten werden ingediend. De complimenten betreffen vooral correcte bejegening en de
kwaliteit van de dienstverlening. Ook de publieksbalies, voor klanten het gezicht van DWI, krijgen veel
complimenten.
DWI heeft een achttal groepsgesprekken met klanten gehouden, in samenwerking met de Cliëntenraad,
die in de ontwikkeling van dit instrument een belangrijke en gewaardeerde rol heeft gespeeld. De
uitkomsten zijn gebruikt voor verbeteringen.
Het gebruik van de ‘elektronische aanvraag levensonderhoud’ neemt toe: eind 2012 maakte ongeveer
60% van de nieuwe aanvragers hier gebruik van.
Handhaving
DWI borgt de rechtmatigheid van de bijstandsverstrekking door een goede controle en het aanpakken
van oneigenlijk gebruik van uitkeringen. In 2012 is gewerkt aan verbetering van de efficiëntie en
effectiviteit van de handhaving. Alleen bij een verhoogd frauderisico wordt na een bijstandsaanvraag nog
een huisbezoek afgelegd. In 2012 bleek na onderzoek in 1.346 gevallen (40,5%) geen recht op bijstand
te bestaan. In 2011 waren dit 1.380 gevallen (31,7% ).
De in het aanvraagproces vrijgemaakte capaciteit is aangewend voor onderzoek van het bestaande
klantenbestand. Ook bij dit rechtmatigheidsonderzoek wordt meer met risicogroepen gewerkt. Ook het
handhavinginstrumentarium is effectiever. Fraudemeldingen worden centraal verzameld en verwerkt
(meldpunt Bijstandfraude Amsterdam). Er wordt meer digitaal en via internet gerechercheerd. In 2012 zijn
3.838 onderzoeken uitgevoerd. In 1.638 (42,7%) van de gevallen heeft het onderzoek geleid tot
beëindiging van de uitkering, in 2011 was dit 1361 gevallen (35%). De afdelingen Signaalverwerking en
Opsporing hebben 215 uitkeringen beëindigd en 137 processen verbaal uitgeschreven.
De pilot groepsvoorlichtingen die in de zomer heeft plaatsgevonden is goed bezocht: van de in totaal 610
klanten die zich gemeld hebben voor het indienen van een aanvraag, hebben 561 daarvan een
voorlichtingsbijeenkomst bijgewoond. In de evaluatie blijkt dat praktisch alle klanten (erg) tevreden waren
over de inhoud en vorm van deze bijeenkomsten.
Terugvordering
Een actieve benadering van debiteuren versnelde de terugvordering en verhoogde de opbrengst
daarvan. Daarnaast worden innovatieve methodes toegepast om onvindbare debiteuren (of hun
inkomstenbron) weer in beeld te krijgen. Het totale incassoresultaat in 2012 bedroeg € 22,3 miljoen.
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2.5.3 Wat heeft het gekost?
Klanten worden bij uitkeringsaanvragen snel en adequaat geholpen
Begroting
Rekening
Begroting
(na
2011
2012 2012
8-maands(inclusief
rapportage)
eerste
begrotingswijziging)
Bedragen x € 1 miljoen
1 Lasten
2 Reserves (dotaties)
Totaal lasten
1 Baten
2 Reserves (onttrekkingen)
Totaal baten
Resultaat ten laste van de algemene
middelen

Rekening
2012

631,0
631,0
485,9
19,4

616,6
616,6
504,8
5,7

641,6
32,4
674,0
573,2
0,4

636,2
32,4
668,6
577,8
0,3

Rekening 2012
minus
Begroting
2012 na 8maandsrapportage
5,45,44,6
0,1-

505,3

510,5

573,6

578,1

4,5

125,7-

106,1-

100,4-

90,5-

9,9

Mutaties van Begroting 2012 (incl. eerste begrotingswijziging) naar begroting na 8-maandsrapportage
Op 28 september 2012 heeft het Rijk het definitieve budget voor de bijstandsuitkeringen voor 2012
bekend gemaakt. De lasten nemen ten opzichte van de Begroting 2012 toe met € 25 miljoen en de
rijksbaten nemen toe met € 68,4 miljoen. Het saldo verbeterde hierdoor ten opzichte van de begroting
2012 met € 43,3 miljoen. Door de verbetering van het inkomensdeel kan een dotatie plaatsvinden aan de
risicoreserve WWB van € 22,4 miljoen en kunnen de begrote onttrekkingen aan de risicoreserve WWB
(€ 4,8 miljoen) en ARR (€ 16,2) worden herzien. Vanuit het rekeningresultaat 2011 is eveneens € 10
miljoen gedoteerd aan de risicoreserve WWB.
Mutaties van begroting na 8-maandsrapportage naar Jaarrekening 2012
Het saldo inclusief uitvoeringskosten is € 9,9 miljoen ten guste van de algemene middelen. Dit wordt
verklaard door enerzijds € 5,4 miljoen minder lasten, bestaande uit € 6,7 miljoen minder uitkeringslasten
Wwb, Wwik en Bbz maar € 1,2 miljoen meer uitvoeringskosten; anderzijds is er sprake van hogere baten
vanwege een incidentele vrijval voorziening debiteuren van € 11 miljoen; door tegenvallende baten
vanwege de stelselwijziging (€ 1,7 miljoen) en baten uit het rijksbudgetten Wwik en Bbz (per saldo € 4,7
miljoen) zijn de baten € 4,5 miljoen hoger.
Exclusief uitvoeringskosten laat de jaarrekening ten opzicht van de 8-maandsrapportage een
saldoverbetering zien van € 11,3 miljoen. Het tekort van € 1 miljoen, gemeld bij de 8-maandsrapportage,
slaat hierdoor om naar een overschot van € 10,3 miljoen bij de jaarrekening. Dit bedrag valt vrij in het
rekeningresultaat 2012.
Prioriteiten en posterioriteiten 2012
Er zijn voor deze doelstelling geen prioriteiten en posterioriteiten.
2.5.4 Risico’s
Het Inkomensdeel WWB is een openeinde regeling dat voor rekening en risico komt van de gemeente.
Hier loopt de gemeente dan ook een financieel risico, dat gelet op de financiële omvang, groot is. Het
risico komt tot uiting in de onzekerheid van de effecten van conjunctuur en beleid op de uitgaven én de
onzekerheid omtrent de hoogte van het Rijksbudget. Door actieve monitoring van zowel de
uitkeringslasten als de budgettaire ontwikkelingen (en informatievoorziening) moet snel inzicht gegeven
kunnen worden, opdat dit bij bestuurlijke keuzes betrokken kan worden. Behalve door middel van
bovengenoemde monitoring wordt het financieel risico enerzijds beheerst door het beleid en de uitvoering
ervan zo vorm te geven dat de uitkeringslasten worden geminimaliseerd en anderzijds door actief te
sturen op resultaten.
Voor het re-integratiebeleid betekent dit dat ervoor is gekozen om de beschikbare re-integratiemiddelen
in te zetten voor Wwb-klanten die perspectief hebben op werk, om zo kan met de beschikbare reintegratiemiddelen een maximaal resultaat te behalen. Bij de handhaving wordt meer gewerkt met
risicogroepen die grotere trefkans bieden. Er is een meldpunt Bijstandsfraude Amsterdam ingesteld en er
wordt bij de opsporing van fraude gebruik gemaakt van moderne ict-technieken. Met een actieve
debiteurenbenadering wordt voor de ten onrechte ontvangen uitkeringen wordt snellere terugvordering
nagestreefd en een hogere totaalbedrag.
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2.6 Amsterdamse minima krijgen aanvullende inkomensvoorzieningen
aangeboden en hun participatie wordt bevorderd
2.6.1 Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?
Indicatoren

Nulmeting en peildatum

1. Jaarlijks 1.100 meer kinderen
bereikt met voorzieningen*

22.300

2. Bereik Stadspas door
kinderen en jongeren uit
minimagezinnen**

2010

Rekening
2011
Zie
Toelichting
bij
doelstelling

Begroting
2012
1.100

Bereikt
2012
Meting
over 2012
in 2013

85,9%

80%

80,4%

Te behalen resultaat
2010-2014
2011: 1.100
2012: 1.100
2013: 600
2014: 300

2011: 70%
2012: 80%
2013: 80%
2014: 80%
* Deze voorzieningen lopen over het schooljaar heen en een deel van de populatie overlapt. Cijfers 2012 zijn gebaseerd op het
boekjaar 2012.
** Het gerapporteerde cijfer 2011 gaat over de doelgroep t/m 16 jaar en niet 18 jaar. Momenteel is dit niet te vergelijken met 2012

Doelstelling 1: Jaarlijks 1.100 meer kinderen bereikt met voorzieningen
In de loop van 2013 komen met de Armoedemonitor 2012 de definitieve realisatiecijfers beschikbaar.
Hoewel er dus nog geen cijfers beschikbaar zijn over het bereik van de voorzieningen8, kan er voor een
aantal daarvan wel worden aangegeven hoeveel toekenningen er in 2012 zijn geweest. Voorlopig is te
zien dat er een daling was van het aantal toekenningen van de Scholierenvergoeding. In 20119 waren
23.106 toekenningen en in 2012 21.488, een daling van 7%. Mogelijk speelt dat aanvragen nog
ingediend moeten, omdat de regeling over schooljaren heen loopt. We nemen sinds 2007 een lichte
daling waar in het aantal kinderen dat in armoede opgroeit. Daarom is bij de raadsbehandeling van de
Begroting 2013 de doelstelling voor het bereik van voorzieningen voor kinderen in armoede naar
beneden bijgesteld. Niettemin steeg het aantal toekenningen voor de PC for Kids voorziening met 3,1%,
van 1,420 in 2011 naar 1.465 in 2012.
Doelstelling 2: Bereik Stadspas door kinderen en jongeren uit minimagezinnen
In het afgelopen jaar waren er 26.669 kinderen en jongeren uit minimagezinnen in de leeftijd van 3 tot en
met 18 jaar die recht hadden op de Stadspas (2011: 26.125). Daarvan hebben 21.458 kinderen en
jongeren (80,4%) de Stadspas daadwerkelijk ontvangen.
Overige voorzieningen
Voor de Plusvoorziening is sprake van een stijging van 7% van het aantal huishoudens met een
toekenning, van 12.345 in 2011 naar 13.189 in 2012. Voor de Langdurigheidstoeslag is het aantal
huishoudens met een toekenning licht gedaald, van 26.036 in 2011 naar 25.956 in 2012 (0,3%). Het
aantal huishoudens dat minimaal één keer een toekenning kreeg voor de voorziening in het kader van de
Aanvullende tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Atcg) is met 14 % gestegen van 6.358
in 2011 naar 7.277 in 2012.
2.6.2 Wat hebben we ervoor gedaan?
Jaarlijks 1.100 kinderen meer bereikt met voorzieningen
Het afgelopen jaar is er voorlichting gegeven aan intermediairs over de armoedevoorzieningen. In het
kader van de ‘Achter de voordeur aanpak’ zijn huishoudens over de voorzieningen voorgelicht.
Bereik Stadspas door kinderen en jongeren uit minimagezinnen
Najaar 2012 is de Stadspas opnieuw gepositioneerd als participatiepas voor minima. Het budget voor
kortingen en vergoedingen wordt voor deze doelgroep gereserveerd. Voorheen werd dit budget ook
aangewend voor groepen met een inkomen boven de 110% van het wettelijke sociaal minimum.

8

Over het gebruik, afgezet tegen de doelgroep die recht op de voorziening heeft, wordt in de Armoedemonitor 2012
gerapporteerd.
9
Cijfers 2011 zijn gebaseerd op de Armoedemonitor 2011
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Werkende Armen
Het afgelopen jaar zijn diverse interventies gepleegd, gericht op duurzame uitstroom uit de armoede.
Naast de aanpak van alleenstaande ouders – waarover hierboven bij doelstelling 2.1 is gerapporteerd –
is in 2012 onder andere ingezet op:
 in november startte de‘Eigen Werk’ aanpak, waaronder adviesvouchers, voor alle zelfstandige
ondernemers met een inkomen tot 110% van het wettelijk sociaal minimum Met deze vouchers
kunnen zij hun competenties in het ondernemen versterken. Dertig ondernemers met een Bbzuitkering (Besluit bijstandverlening zelfstandigen) maakten gebruik van deze vouchers
 stimuleren van niet-werkende partners naar werk. Voor niet-uitkeringsgerechtigden (NUG) uit trede 4,
met een duidelijke en reële beroepswens en een sterke motivatie, maar een onvoldoende taalniveau,
is een taaltraject opgezet. Doel is het versterken van taal bij sollicitatie, presentatie en contact met de
werkgever. Eind 2012 zijn tien Nuggers aan dit traject begonnen.
Geïntegreerde voorzieningen
In 2012 is de laatste Geïntegreerde Voorziening opgeleverd, de gezamenlijke zorg- en dienstverlening
van DWI en GGD aan Amsterdammers die dak- en thuisloos zijn en/of een chronische verslavings- of
psychiatrische problematiek hebben.
Aanvullende tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (ATCG)
Naar aanleiding van een gerechtelijke uitspraak over de uitvoering van de Amsterdamse voorziening Atcg
en de gemeentelijke bezuinigingen is op basis van een uitvoeringstoets b een nieuwe Atcg-regeling uit te
werken. Na de maatregelen in het Regeerakkoord Rutte II is de nieuwe regeling opnieuw overwogen en
in 2013 wordt een uw raad een voorstel gedaan voor voortzetting van de regeling.
2.6.3 Wat heeft het gekost?
Amsterdamse minima krijgen aanvullende inkomensvoorzieningen aangeboden
Begroting
Rekening
Begroting
(na
2011
2012 2012
8-maands(inclusief
rapportage)
eerste
begrotingswijziging)
Bedragen x € 1 miljoen
1 Lasten
2 Reserves (dotaties)
Totaal lasten
1 Baten
2 Reserves (onttrekkingen)
Totaal baten
Resultaat ten laste van de algemene
middelen

Rekening
2012

78,0
2,9

56,4
-

62,0
1,2

Rekening 2012
minus
Begroting
2012 na 8maandsrapportage
57,4
4,61,2
-

80,9
12,0
0,6
12,6

56,4
2,8
2,8

63,2
2,8
0,42,4

58,6
1,5
0,1
1,6

4,61,30,5
0,8-

68,3-

53,6-

60,8-

57,0-

3,8

In de Jaarrekening 2011 waren de middelen voor schuldhulpverlening (doelstelling 2.7) nog
geen onderdeel van een aparte doelstelling, maar vielen onder het subprogramma Armoede.
Daarom zijn in bovenstaand overzicht de lasten van de Jaarrekening 2011 nog inclusief
schuldhulpverlening.
Van begroting na 8-maandsrapportage naar Jaarrekening 2012
Het resultaat ten laste van de algemene middelen is € 57,0 miljoen en is € 3,8 miljoen lager dan begroot.
Dit komt door lagere lasten van € 4,6 en lagere baten van € 0,8 miljoen:
 De lagere lasten komen door € 6,2 miljoen minder uitgaven armoedebeleid en € 1,5 miljoen hogere
uitvoeringskosten
 De lagere baten komen door minder baten van € 1,3 miljoen bijzondere bijstand en een hogere
onttrekking ad € 0,5 ten behoeve van het armoedebeleid
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Prioriteiten en posterioriteiten 2012
#

Omschrijving

S/I

Beschikbaar
gesteld
(x € 1.000)

Voorstel
om ultimo
2012 op te
nemen in
reserve
(x €1.000)

Omschrijving
gerealiseerd
resultaat

Volledig
uitgevoerd?
(J/N)

11,5

Ultimo
2012
betaald
of
verplicht
(x €
1.000)
11,5

1.

Armoedebestrijding

I

Nvt

J

0,5
5

0
3,7

Nvt
1,2

Gebruik voor
bijzondere
bijstand
Vrijval
Nieuwe,
innovatieve
activiteiten,
schulhulpverl.

2.
3.

Werkende armen
Investeringsbudget
kwetsbare
gezinnen

I
S

Uiterste
datum
geplande
uitvoering

N
N

Toelichting prioriteiten en posterioriteiten 2012
Armoedebestrijding
De vanuit het Programakkoord 2010-2014 toegekende incidentele prioriteit van € 11,5 miljoen voor
armoedebestrijding is in 2012 volledig besteed op de verschillende onderdelen van Bijzondere Bijstand.
Werkende Armen
De prioriteit Werkende Armen 2012 van € 0,5 miljoen is in 2012 niet aangesproken en geheel
vrijgevallen.
Investeringsbudget kwetsbare gezinnen
Uit de gemeentelijke stelpost rijksbezuinigingen 2012 is € 5 miljoen beschikbaar gesteld vanuit het
onderdeel innovatie. Op een kleine onderbesteding na zijn alle middelen ingezet voor armoedebestrijding
of schuldhulpverlening.
Cumulatiemiddelen Rijk 2012
Het Rijk heeft via het Gemeentefonds voor € 9,7 miljoen aan extra middelen 2012 toegekend ter
compensatie van de cumulatie van negatieve inkomenseffecten van Rijksbeleid. € 6,5 miljoen is besteed
aan bijzondere leenbijstand, kwijtscheldingsbeleid en ander armoedebeleid; € 3,2 miljoen is niet besteed
en valt derhalve vrij.
2.6.4 Risico’s
 De armoederegelingen zijn openeinde regelingen, wat betekent dat beschikbare budgetten
overschreden kunnen worden bij een hogere aanvraag dan verwacht. Door de economische
ontwikkelingen bestaat de kans bij langer bestaande regelingen, dat door groeiende bekendheid van
de voorziening het beroep op de armoedevoorzieningen toeneemt; de uitgaven binnen het
armoedebudget worden dan ook strak gemonitord
 Dynamisch inkomensbestand Amsterdam (DIA): de gemeente streeft er naar zoveel mogelijk
Amsterdammers met een inkomen onder 110% van het wettelijk sociaal minimum te bereiken voor
armoedevoorzieningen. Daarbij maakt de gemeente gebruik van bestanden van andere
gemeentelijke organisaties en bestaat de kans dat gegevens onjuist worden gebruikt of
geïnterpreteerd, waardoor armoedevoorzieningen bereikbaar worden voor Amsterdammers waarvoor
ze niet bedoeld zijn
 DWI en Agis wikkelen een verdeling van de kosten af die zijn ontstaan bij het aanbieden van
zorgverzekeringen en het betalen/inhouden van premies daarvoor. De afwikkeling betreft totaal
ongeveer € 2,4 miljoen
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2.7 Versterken van de schuldhulpverlening
2.7.1 Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?
Indicatoren

Nulmeting en
peildatum
5
2009

Rekening
2011
1

Begroting
2012
0

Bereikt
2012
1

Te behalen resultaat
2010-2014
2011: geen
2012: geen
2013: geen
2014: geen

2. aantal deelnemers
outreachende werkwijze
betalingsachterstanden

3.80
0

2009

6.781

10.000

8.552

2011: 6.500
2012: 7.000
2013: 8.000
2014: 8.000

3. Aantal maatjes
schuldhulpverlening

5

1 kw.
2010

e

83

125

237

2011: 50
2012: 50
2013: 50
2014: 50

4. Aantal jongeren van ROC’s
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Geen wachtlijst voor informatieadvies-gesprek en intake schuldhulpverlening
Vanwege de economische crisis, maar ook door de proactieve benadering van mensen met schulden is
de vraag naar schuldhulpverlening de afgelopen jaren gestegen. In 2012 lijkt er sprake van stabilisatie te
zijn, met uitzondering van de vraag om schuldhulpverlening voor zelfstandigen, waar een aanzienlijke
stijging waarneembaar is.
Aantal deelnemers outreachende werkwijze betalingsachterstanden
Wij willen Amsterdammers in een vroeg stadium helpen om betalingsachterstanden bij huur, energie en
ziektekosten te voorkomen, dan wel te beperken door middel van een outreachende werkwijze (Vroeg
Eropaf). In 2012 zijn 2.317 huishoudens met een beginnende huurachterstand benaderd door het project
Vroeg Eropaf, tegenover 1.785 in 2011, een stijging van circa 30%. De toename is een gevolg van een
verdere groei van het schuldenprobleem en een intensievere samenwerking met de Amsterdamse
woningcorporaties.
Er zijn 5.672 mensen met een betalingsachterstand zorgverzekering en/of energie gemeld in 2012,
tegenover 4.996 in 2011, een stijging van circa 25%. Inmiddels melden alle in het Amsterdamse actieve
energiebedrijven betalingsachterstanden aan bij Vroeg Eropaf.
Het totaal aantal meldingen bij Vroeg Eropaf was 8.552 in 2012, tegenover 6.781 in 2011, een stijging
van 26%. De begrote 10.000 meldingen (cumulatief) zijn niet gehaald omdat daarbij is gegaan van de
uitbreiding naar meldingen door de Dienst Belastingen (DBGA) op jaarbasis. Deze uitbreiding ging echter
pas per 1 januari 2012 in en resulteerde in 563 meldingen.
Vanaf 2011 wordt een Vroeg Eropaf-melding als geslaagd beschouwd als binnen vier weken een a)
uitgebreid gesprek met de debiteur heeft plaatsgevonden over de oorzaak van de betalingsachterstand
en b) de bijbehorende lijst is ingevuld op basis waarvan van een plan van aanpak voor een structurele
oplossing wordt opgesteld. Per meldcategorie is het bereik in 2012:
 Corporaties:
67,1% (62,6% in 2011)
 Agis:
33,5% (41,4% in 2011)
 Energiebedrijven:
33,8% (40,2% in 2011)
Doelstelling 3: Aantal maatjes schuldhulpverlening
DWI ondersteunt sinds 2006 het maatjesproject voor voedselbankklanten. In 2010 is er een pilot gestart
van maatjes voor schuldhulpverleningsklanten. In 2012 zijn in totaal 237 nieuwe koppelingen van maatjes
aan klanten gestart (145 koppelingen SHV, 41 koppelingen Voedselbank, 51 koppelingen Papermates
voor klanten met een lichte verstandelijke beperking). In 2012 zijn 201 koppelingen beëindigd waarvan
130 succesvol (64,7%). Eind 2012 waren er 161 koppelingen met maatjes actief.
In 2011 waren er 83 nieuwe koppelingen – waarvan 50 zijn inmiddels beëindigd – en eind 2011 waren er
69 koppelingen actief.
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Aantal jongeren van ROC’s dat deelneemt aan een schuldhulpverleningstraject
Binnen de schuldhulpverlening zijn jongeren een speciale doelgroep. In 2012 hebben zich in totaal 434
jongeren voor financieel advies aangemeld via de intensieve Jongerenschuldhulpverlening (stadsdelen
Oost, West, Zuid en Nieuw-West) en via het project School en Schuld (met name informatie en advies)
600 jongeren. Dat is voor 2012 een totaal van 1034 jongeren.
waarbij budgetcoaches werken op de ROC’s. Als voorwaarde voor deze inzet zijn budgetlessen
opgenomen in het curriculum van de opleidingen.
In 2011 meldden zich in totaal 1.475 jongeren voor schuldhulpverlening, waarvan 474 via de reguliere
schuldhulpbureaus en 1.001 via het project School en Schuld.
Het project School en Schuld, waarbij budgetcoaches werken op de ROC’s werken, startte in 2008 . Als
voorwaarde voor deze inzet zijn budgetlessen opgenomen in het curriculum van de opleidingen.
Het aantal aanmeldingen voor het project School & Schuld was in 2012 een stuk lager. Dit komt door de
voortdurende onzekerheid over de voortzetting van het project, waardoor er een uitstroom van
budgetcoaches op gang kwam.
2.7.2 Wat hebben we ervoor gedaan?
De uitvoering van de schuldhulpverlening is de verantwoordelijkheid van de stadsdelen, die de uitvoering
hebben ondergebracht bij de instellingen van maatschappelijke dienstverlening. DWI heeft de taak om te
stimuleren dat de schuldhulpbureaus een uniforme werkwijze hanteren, te zorgen dat er stedelijk een
eensluidende registratie wordt gevoerd en dat er afspraken worden gemaakt met grote, veel
voorkomende schuldeisers. De Gemeentelijke Kredietbank Amsterdam (GKA) is onderdeel van DWI.
Eind 2012 was er geen sprake van een wachtlijst in de schuldhulpverlening. Om te voorkomen dat er
wachtlijsten ontstaan, is er contact tussen het bureau voor schuldhulp en het stadsdeel als
opdrachtgever. Verder onderdeel van de afspraken is verkorting van de wachttijden, ook tijdens een
traject.
Per 1 januari 2012 is op aanbeveling van de Ombudsman een uniform klachtenreglement van de
uitvoerende instellingen, vastgesteld en geïmplementeerd. Een kwaliteitsconsulent is namens de
stadsdelen en DWI actief om in samenwerking met de uitvoerende instellingen en de Gemeentelijke
Kredietbank het werkproces van schuldhulpverlening continue te verbeteren.
Sinds 1 juli 2012 hebben gemeenten als gevolg van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs)
een wettelijke zorgplicht op het terrein van integrale schuldhulpverlening. De besluitvorming en de
implementatie zijn in 2012 nagenoeg afgerond.
2.7.3 Wat heeft het gekost?
Versterken van de schuldhulpverlening
Rekening
2011

Bedragen x € 1 miljoen
1 Lasten
2 Reserves (dotaties)
Totaal lasten
1 Baten
2 Reserves (onttrekkingen)
Totaal baten
Resultaat ten laste van de algemene
middelen

Begroting
Begroting
(na
2012 2012
8-maands(inclusief
rapportage)
eerste
begrotingswijziging)

Rekening
2012

-

15,6
15,6
-

15,6
15,6
-

12,6
12,6
-

Rekening 2012
minus
Begroting
2012 na 8maandsrapportage
3,03,0-

-

15,6-

15,6-

12,6-

3,0

In de Jaarrekening 2011 waren de middelen voor schuldhulpverlening nog geen onderdeel van een
aparte doelstelling, maar vielen onder het subprogramma Armoede. Vandaar dat in bovenstaand
overzicht geen lasten voor de Jaarrekening 2011 zijn opgenomen.
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Van begroting na 8-maandsrapportage naar Jaarrekening 2012
Het resultaat ten laste van de algemene middelen is € 12,6 miljoen en is € 3,0 miljoen lager dan verwacht
en dat volgt uit lagere lasten:
 een onderbesteding bij reguliere activiteiten
 het ten laste kunnen brengen van activiteiten schuldhulpverlening van het Participatiebudget 2012
Prioriteiten en posterioriteiten 2012
Deze doelstelling kent geen prioriteiten en posterioriteiten.
2.7.4 Risico’s
 Het instandhouden van de schuldhulpverlening en de omvangrijke instroom daarin is een risico
omdat de middelen beperkt zijn. Herontwerpen van de schuldhulpverlening heeft mede tot doel om
de financiële beheersbaarheid te vergroten door middel van verschillende maatregelen, waaronder
verplichte budgetcursussen
 Er is een financiële afhankelijkheid bij het realiseren van de doelstellingen bij schuldhulpverlening
omdat de financiering niet alleen door centrale stad gebeurt maar ook door stadsdelen
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2.8 Reserves, voorzieningen en investeringen
2.8.1 Reserves
2. Werk en Inkomen
Reserves
doel
stelling
Bedragen x € 1 miljoen
nr. Reserves
bestaande reserves
1 Bestrijding Jeugdwerkloosheid
2 Decentralisatie uitkering pilot
loondispensatie
3 Frictoekosten PAO
4 Huisvesting kinderopvang Triade
5 Kosten Laarderhoogtweg (DWI)
6 Reserve Instapcusrsussen
7 Reserve Uitvoeringskosten E&I
8 Egalisatiereserve Inkomensdeel en
Conjunctuur
9
Reserve geïntegreerde voorziening
10 Reserve Armoedestrijding
11 Reserve bijdrage DWI aan Edienstverlening en digitalisering
stadspas
12 Reserve frictiekosten KGA
13 Reserve werkende armen
nieuwe reserves
14 Reserve preventieve onderwijs
uitgaven
Totaal reserves

Stand
ultimo
2011

Stand
ultimo
2012

Gerealiseerde
mutaties 2012
+

-/-

Begrote mutaties 2012

+

-/-

2.1

4,3

-

0,1

4,2

-

1,3

2.1
2.1
2.1
2.1
2.4
2.4

0,6
0,2
0,7
1,3
1,5
11,8

-

0,3
2,8

0,6
0,2
0,4
1,3
1,5
9,0

-

0,3
0,3
-

2.5

7,7

32,4

-

40,1

32,4

-

2.5
2.6

1,4
0,7

1,2

0,3
-

1,1
1,9

1,2

0,4
0,7-

2.6
2.6
2.6

0,9
0,8
0,5

-

0,1

0,9
0,8
0,4

-

0,2
0,1

2.1

-

21,7

0,5

21,2

21,7

3,5

32,4

55,3

4,1

83,6

55,3

5,4

Afgewikkelde reserves
Er zijn geen reserves in de jaarrekening afgewikkeld.
Gehandhaafde reserves
Bestrijding Jeugdwerkloosheid
Reserve is in 2010 gevormd om jeugdwerkloosheid te voorkomen en jongeren perspectief te bieden op
de arbeidsmarkt. Sinds ontstaan is € 0,2 miljoen besteed. Reserve kan worden meegenomen en dient
uiterlijk in 2014 volledig te zijn besteed.
Decentralisatie uitkering pilot loondispensatie
De reserve is in 2010 gevormd en is bestemd voor dekking van gemeentelijke activiteiten met betrekking
tot de landelijke pilot loondispensatie. Deze pilot is in 2012 gestopt maar wordt lokaal doorgezet.
Huisvesting kinderopvang Triade
Deze reserve wordt gebruikt om de onrendabele top qua huurprijs en aanloopkosten voor de
kinderopvang in het gebouw Triade te compenseren.
Kosten Laarderhoogtweg (DWI)
Eind 2005 is de huur van het praktijkcentrum aan de Laarderhoogtweg overgenomen van het Centrum
voor Vakopleiding (ROC). De reserve is bestemd voor groot onderhoud aan het pand.
Reserve Instapcursussen
Voor de reserve instapcursussen wordt voorgesteld deze af te wikkelen per 2012 omdat deze niet meer
ingezet behoeven te worden. De middelen kunnen vrijvallen ten behoeve van de integrale afweging bij de
jaarrekening.
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Egalisatiereserve Inkomensdeel
Deze systeemreserve is ontstaan in 2004 en is bestemd om tekorten in het rijksbudget voor de
WWB (inkomensdeel) op te vangen. Ultimo 2011 resteerde een reserve van € 7,7 miljoen. De
begrote dotatie in 2012 was € 32,4 miljoen en dit bedrag is volgens begroting toegevoegd.
Door deze toevoeging is de stand van de reserve ultimo 2012 € 40,1 miljoen.
Reserve geïntegreerde voorziening
De reserve is in 2010 gevormd van de boekwinst op de overdracht van de ‘Polderweg’ en is bestemd
voor frictiekosten in de huisvesting van geïntegreerde voorzieningen. De reserve is aangewend ter
dekking van versnelde afschrijving van inventaris in verband met het in gebruik nemen van GV
(Geïntegreerde Voorzieningen)10 Wolffstraat en het verlaten van het pand aan het IJsbaanpad.
Reserve Armoedebestrijding
De reserve is in 2011 gevormd en bestemd als dekking van latere budgetten vanaf 2012 als gevolg van
rijksbesparingen bij Armoedebestrijding. Aan deze reserve wordt € 1,2 miljoen gedoteerd uit de
onderbesteding gemeentelijke stelpost rijksbezuinigingen en hervormingen. In 2013 moet de reserve
volledig besteed worden, anders volgt vrijval.
Reserve bijdrage DWI e-dienstverlening en digitalisering stadspas
Deze reserve is bestemd voor dekking van de bijdrage van DWI aan de businesscase E-dienstverlening
en het digitaliseren van de Stadspas. De reserve is gevormd in 2011 omdat de activiteiten waren
uitgesteld tot in 2012. De activiteiten zijn inmiddels uitgesteld tot in 2013.
Reserve frictiekosten GKA
De reserve dient als dekking voor de frictiekosten van het voormalig personeel van Stichting
Gemeentelijke Kredietbank Amsterdam. De publieke activiteiten zijn vanaf 2008 ondergebracht bij DWI
en de reserve is gevormd in 2011. De frictiekosten zullen tot en met 2016 volledig worden gebruikt.
Reserve Werkende armen
De reserve is in 2011 gevormd ter dekking van het Project ‘Werkende armen’. In 2012 zal € 0,3 miljoen in
totaliteit worden onttrokken waarvan € 0,1 miljoen in de jaarrekening is verwerkt en 0,2 als voorstel aan
de raad wordt voorgeleld.
Nieuwe reserves
In de jaarrekening zij geen nieuwe reserves verwerkt.

10

Geïntegreerde Voorzieningen, kortweg GV's, zijn locaties waar door verschillende gemeentelijke en
maatschappelijke organisaties wordt samengewerkt om mensen met psychiatrische en/of verslavingsproblemen beter
te kunnen helpen. Er zijn drie GV's in Amsterdam: in Zuidoost, Centrum en West.
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2.8.2 Voorstellen voor resultaatsbestemming
Het college doet voor het programma Werk en inkomen de volgende voorstellen voor
resultaatbestemming. Deze voorstellen (mutaties) zijn nog niet in de jaarrekening verwerkt.

Werk en Inkomen
doelstel
ling
Bedragen x € 1 miljoen
Bestaande reserves
2. Decentralisatie uitkering pilot loondispensatie
3. Frictiekosten PAO
6. Instapcursussen
7. Uitvoeringskosten E&I
12. Frictiekosten KGA
13. Werkende armen
Nieuw te vormen reserves
Ombouw ATCG
Educatie werkt!

Voorstel
Dotatie

+
2.1
2.1
2.4
2.4
2.6
2.6

Onttrekking
(inclusief
vrijval)
-/-

0,8
9,0

0,2
0,2
2,1
9,0
0,2
0,2
-

Re-integratie

23,7

-

Totaal programma

33,5

11,7

Bestaande reserves
Decentralisatie uitkering pilot loondispensatie en Werkende armen
In 2012 zijn door DWI uitgaven gedaan waarvan wordt voorgesteld om voor deze lasten bij de
jaarrekening overeenkomstige onttrekkingen te doen aan de reserves ‘decentralisatie-uitkering
pilot loondispensatie’ en de reserve ‘werkende armen’. Deze onttrekkingen zijn in lijn met de
bestemmingen van de reserves. Wegens het ontbreken van een raadsbesluit konden de
mutaties nog niet rechtstreeks in de jaarrekening worden verwerkt. Het gaat om de volgende
onttrekkingen:
 € 194.100 ten laste van de bestemmingsreserve ‘decentralisatie-uitkering pilot
loondispensatie’. Het restant van deze reserve kan ultimo 2013 vrijvallen.
 € 195.800 ten laste van de reserve ‘Werkende Armen’.
Frictiekosten PAO en Frictiekosten KGA
Deze onttrekkingen worden voorgesteld ter compensatie van in 2012 gemaakte kosten op het
gebied van bedrijfsvoering. De betreffende reserves zijn in het verleden ingesteld ter dekking
van deze kosten. Het gaat om in totaal € 0,4 miljoen aan onttrekkingen die passen binnen het
bestedingsdoel van de reserve maar niet verwerkt konden worden in de jaarrekening omdat de
onttrekkingen niet begroot waren.
Reserve Instapcursussen
De reserve instapcursussen kan worden afgewikkeld per 2012 omdat deze niet meer ingezet behoeven
te worden. De middelen kunnen vrijvallen ten behoeve van de integrale afweging bij de jaarrekening.
Reserve Uitvoeringskosten E&I
De reserve Uitvoeringskosten Educatie en Inburgering bevat ultimo 2012 € 8,99 miljoen.
Voorgesteld wordt de reserve anders te noemen en om te vormen tot de bestemmingsreserve
uitvoeringskosten Educatie Werkt! Dit hangt samen met de vaststelling van het
beleidsprogramma ‘educatie werkt!’ in 2012 waar voor de uitvoeringskosten nog dekking
moest worden gevonden. De dekking wordt hiermee gerealiseerd.
Nieuwe reserves
Educatie Werkt!
De nieuwe reserve wordt bij de rekening gevormd voor de uitvoeringskosten van het beleidsprogramma
Educatie Werkt! 2013 – 2015. De reserve wordt gevoed door de vrijval van de middelen uit de reserve
E&I ad € 9 miljoen en is bedoeld voor de bekostiging van uitvoeringskosten in 2013 en 2014.
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Reserve Re-integratie/Werk en Taal
Bij de apparaatskosten is ten opzichte van de 8-maandsrapportage een saldoverbetering
gemeld van € 14,9 miljoen. Daarenboven is € 7,2 miljoen uit het programma armoede met Wmiddelen gedekt door een deel van de kosten van schuldhulpverlening ten laste van het Wdeel te brengen. In totaal gaat het om € 22,1 miljoen aan meevallers in het resultaat.
In 2012 heeft DMO meer activiteiten binnen de WPB verantwoord als bijdrage aan de
intensivering van de WPB-uitgaven in 2012. De intensiveringen hebben plaatsgevonden door
de activiteit Risicojongeren en Lokale Trajectbegeleiding te betrekken bij de WPB. Deze
intensivering leidt tot een resultaatverbetering van € 1,6 miljoen. Voorgesteld wordt met deze
middelen een nieuwe reserve Re-integratie in te stellen van € 23,7 miljoen om zo zeker te
stellen dat deze middelen beschikbaar blijven voor de doelgroepen van re-integratie.
Reserve aanvullende tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (ATCG)
Binnen het programma armoede is er sprake van een meevaller van € 1,0 miljoen die ten
gunste komt van het rekeningresultaat. Voorgesteld wordt deze middelen deels beschikbaar te
houden voor maatregelen op het terrein van armoedebestrijding. Ten behoeve van de ombouw
van de ATCG is naar verwachting € 0,8 miljoen nodig.
2.8.3 Voorzieningen
Voor ziening en

Bedragen x € 1 miljoen
nr. Voorz iening en
bestaande voorziening
1 Algemene declaratierisic o's 2005
(DWI)
nieuwe v oorzieningen
2 Afbouwk os ten St ichting Bijzondere
Noden Amsterdam
To taal voor zienin gen

Stand
ul ti mo
2011

G erealiseerd e
m utati es 2012
+

0,1

Stand
ul timo
2012

-/-

Begrote m utaties
2012
+

-/-

-

-

0,1

-

-

-

0,2

-

0,2

-

-

0,1

0,2

-

0,3

-

-

Gehandhaafde voorzieningen
Algemene declaratierisico’s (DWI)
Deze voorziening is getroffen voor het risico van een in 2011 geconstateerde fout in het Wdeel. Voor 2012 is geen voorziening getroffen in het kader van rechtmatigheidsrisico's.
Afbouwkosten Stichting Bijzondere Noden Amsterdam
Met ingang van 2013 is de taakstelling op de stichting Bijzondere Noden Amsterdam van € 0,2
miljoen per jaar verwerkt. De gemeente wordt geconfronteerd met afbouwkosten voor de
stichting voor de periode 2013-2014. Conform de regelgeving wordt voor deze kosten een
voorziening (€ 0,2 miljoen) gevormd in de Jaarrekening 2012.
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3 Zorg
Maatschappelijk effect
Alle Amsterdammers – jong, oud, gehandicapt of niet – kunnen zelfstandig kunnen wonen en
participeren in de Amsterdamse samenleving. De zorg is toegankelijk, van goede kwalitateit en
betaalbaar.
Kerncijfers
3. Programma Zorg
Rekening
2011

Begroting
Begroting
2012 2012
(na
(inclusief
8-maandseerste
rapportage)
begrotingswijziging)

Rekening
2012

Bedragen x € 1 miljoen
Lasten per doelstelling
3.1 Amsterdammers kunnen volwaardig participeren
3.2 Amsterdammers die dak- of thuisloos zijn, of dreigen
te worden, ontvangen zorg

149,8

152,9

145,5

135,6

9,9-

65,7

70,8

72,5

69,8

2,7-

-

-

-

-

66,4

60,8

49,1

50,6

109,9

101,0

113,5

118,9

3.3 Slachtoffers van mensenhandel worden opgevangen
3.4 Minder slachtoffers van huiselijk geweld
3.5 Amsterdammers hebben toegang tot kwalitatief goede
openbare gezondsheidszorg
3.6 De GGD bereikt bevolkingsgroepen waarvan de
gezondheid extra aandacht behoeft
Totaal lasten Baten per doelstelling
3.1 Amsterdammers kunnen volwaardig participeren
3.2 Amsterdammers die dak- of thuisloos zijn, of dreigen
te worden, ontvangen zorg
3.3 Slachtoffers van mensenhandel worden opgevangen
3.4 Minder slachtoffers van huiselijk geweld
3.5 Amsterdammers hebben toegang tot kwalitatief goede
openbare gezondsheidszorg
3.6 De GGD bereikt bevolkingsgroepen waarvan de
gezondheid extra aandacht behoeft
Totaal baten +
Resultaat voor reserveringen
Toevoegingen aan reserves Onttrekkingen aan reserves +
Totaal mutaties reserves
Resultaat na reserveringen
laste van de algemene middelen)

(ten

Rekening 2012
minus
Begroting
2012 na 8maandsrapportage

391,8

385,5

380,6

1,5
5,4
5,7-

374,9

9,3

9,8

9,8

9,2

0,6-

1,5

0,9

0,9

0,4

0,5-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

47,1

45,3

32,6

33,8

1,2

99,7

90,3

102,9

109,0

6,1

157,6
234,215,7
6,2
9,5-

146,3
239,24,7
4,7

146,2
234,48,5
4,7
3,8-

152,4
222,57,8
3,0
4,8-

6,2
11,9
0,71,71,0-

243,7-

234,5-

238,2-

227,3-

10,9

Het resultaat na reserveringen is € 10,9 miljoen minder negatief dan begroot in de 8e maands.
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Begroting 2012 (inclusief 1e begrotingswijz)

Programma 3. Zorg

Begroting 2012 (na 8‐maands)

Lasten en baten totaal van programma en per doelstelling

Rekening 2012

bedragen x € 1 miljoen
0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Lasten
Totaal lasten programma incl dotaties aan reserves
Amsterdammers kunnen volwaardig participeren 3.1
,Amsterdammers die dak‐ of thuisloos zijn, of dreigen te worden 3.2
ontvangen zorg
Slachtoffers van mensenhandel worden opgevangen 3.3
Minder slachtoffers van huiselijk geweld 3.4
Amsterdammers hebben toegang tot kwalitatief goede openbare 3.5
gezondsheidszorg
De GGD bereikt bevolkingsgroepen waarvan de gezondheid extra 3.6
aandacht behoeft
Toevoegingen aan reserves

Baten
Totaal baten programma incl onttrekkingen aan reserves
Amsterdammers kunnen volwaardig participeren 3.1
,Amsterdammers die dak‐ of thuisloos zijn, of dreigen te worden 3.2
ontvangen zorg
Slachtoffers van mensenhandel worden opgevangen 3.3
Minder slachtoffers van huiselijk geweld 3.4
Amsterdammers hebben toegang tot kwalitatief goede openbare 3.5
gezondsheidszorg
De GGD bereikt bevolkingsgroepen waarvan de gezondheid extra 3.6
aandacht behoeft
Onttrekkingen aan reserves

Ontwikkelingen en beleidskaders
 Regeerakkoord Rutte II
Het kabinet Rutte I koos voor decentralisatie van de functie begeleiding uit de AWBZ naar de
WMO, in 2013 voor nieuwe gevallen en in 2014 ook voor de bestaande. In het regeerakkoord van
Rutte II tekenen zich majeure ingrepen af. Het accent ligt op meer doelmatigheid, het terugdringen
van overbodige zorg, een minder grote focus op aanspraak/ verzekerd recht en alleen zorg voor
mensen die het echt nodig hebben. De taakstelling op de over te dragen budgetten is nu 25% tov
de 5% uit Rutte I. De ingangsdatum is op 2015 gesteld.
 Herijking Maatschappelijke Opvang
In 2012 is een begin gemaakt met de hervorming van de Maatschappelijke Opvang (MO). Binnen
het werkveld MO met er binnen de MO begroting een bedrag van ongeveer 6.25 miljoen euro
worden omgebogen als gevolg van een taakstelling van 1.8 miljoen vanuit Inzet op Herstel 1, het
wegvallen van de rijksmiddelen voor Veiligheid (2.1 miljoen) en het opvangen van de
rijksbezuinigingen bij DWI op de dagbesteding voor OGGZ cliënten voor een bedrag van 2.25
miljoen.
De raad heeft op 12 juli 2012 met de uitgangspunten en de hervorming van de MO ingestemd. In
de periode 2012-2014 worden de maatregelen verder uitgewerkt en geïmplementeerd.
 Amsterdamse Aanpak over Gewicht
Het college heeft op 6 november 2012 opdracht gegeven voor het maken van de Aanpak Over
Gewicht. Dit programma heeft als hoofddoel het op gezond gewicht brengen van de Amsterdamse
jeugd. Het college vindt dat Amsterdamse kinderen recht hebben op een gezonde toekomst. Deze
aanpak richt zich daarom primair op de jeugd en haar directe omgeving.
In het voorjaar 2013 zal het integrale programmaplan worden vastgesteld en daarna aan de Raad
worden voorgelegd
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3.1 Amsterdammers kunnen volwaardig participeren en kiezen uit een
samenhangend pakket van zorg-woon- en mobiliteitsvoorzieningen
3.1.1

Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?

Indicatoren

Nulmeting en peildatum

Rekening
2011

Begroting
2012

Bereikt 2012

1. Indicatiesystemen
minder bureaucratisch

Indiciatiesysteem
HbH 25% via
beslisboom; 75%
via MO-zaak
15% van de
overige
verantwoordingen
via steekproef

2010

33%

50%

50%

1-62010

15% van de
overige
verantwoordingen
via steekproef

2009

15% van de
overige
verantwoordingen via
steekproef
>7

Niet
gerealiseerd
in 2012

AOV en HbH per
kwartaal een
rapportcijfer van 7
Percentage Pgb’s
is 11%

15% van de
overige
verantwoordingen via
steekproef
>7

8

>7

12%

13%

13%

16%

2. Minder
bureaucratische
aanvragen door
lichtere verantwoordingsprocedure
3. Tevredenheid
burgers AOV, HbH en
Maatwerk
4. Bevorderen
keuzevrijheid door
verstrekking pgb’s

1-62010

Te behalen
resultaat 20102014
75%

1. Indicatiesystemen minder bureaucratisch
De doelstelling is gerealiseerd. In 2012 is van 50% van de aanvragen hulp bij het huishouden
(HbH)1 en Aanvullend Openbaar Vervoer (AOV) via de beslisboom het product bepaald en
verstrekt.
2. Minder bureaucratische aanvragen door lichtere verantwoordingsprocedure
In 2012 is deze steekproef op de totale cliëntenpopulatie voor Persoonsgebonden budgetten (pgb)
van 2011 niet uitgevoerd, voornamelijk wegens capaciteitsproblemen door de invoering van een
nieuw ICT-applicatie (WmoNed) en de afhandeling van de her-indicaties van alle cliënten HbH. Er
is in 2012 voor gekozen om iedere Pgb’er met HbH via het lichte verantwoordingstraject te laten
verantwoorden. In 2013 zal de steekproefsgewijze zware verantwoording weer worden uitgevoerd.
Tevredenheid burgers AOV, HbH en Maatwerk
AOV heeft een klanttevredenheidscijfer van 8,0. Voor HbH is dit jaar geen
klanttevredenheidsonderzoek gedaan. In de contracten met de leveranciers is opgenomen dat zij
eens in de twee jaar een onderzoek laten uitvoeren.
Bevorderen keuzevrijheid door verstrekken van pgb’s
13% van de cliënten HbH heeft een Pgb.
3.1.2

Wat hebben we ervoor gedaan?

Minder bureaucratie en meer klanttevredenheid
Veel aandacht en capaciteit is gegaan naar een zorgvuldige implementatie van de aanbestedingen
HbH en AOV. Uiteindelijk is de overgang naar nieuwe aanbieders goed verlopen. In het kader van
het programma Innovatie Wmo- ICT tweede fase is de nieuwe ontwikkelde Wmo-ICT
geïmplementeerd, alsmede de beslisboom HbH bij de Helpdesk en de tweede grote leverancier.
Ook was het verbeteren (en versimpelen van de processen) bij de Wmo-uitvoering een speerpunt.

1

Zorg in natura dat wil zeggen hulp bij het huishouden in de vorm van persoonlijke dienstverlening.
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3.1.3

Wat heeft het gekost?

Amsterdammers kunnen volwaardig participeren
Rekening
2011

Bedragen x € 1 miljoen
1 Lasten
2 Reserves (dotaties)
Totaal lasten
1 Baten
2 Reserves (onttrekkingen)
Totaal baten
Resultaat ten laste van de algemene
middelen

Begroting
Begroting
2012 2012
(na
(inclusief
8-maandseerste
rapportage)
begrotingswijziging)

Rekening
2012

149,8
9,4

152,9
-

145,5
3,2

Rekening 2012
minus
Begroting
2012 na 8maandsrapportage
135,6
9,91,1
2,1-

159,2
9,3
1,1
10,4

152,9
9,8
2,8
12,6

148,7
9,8
1,7
11,5

136,7
9,2
0,4
9,6

12,00,61,31,9-

148,8-

140,3-

137,2-

127,1-

10,1

Mutaties van begroting na 8-maandsrapportage naar Jaarrekening 2012
Het resultaat in de Jaarrekening 2012 bedraagt € 127,1 miljoen ten laste van de algemene
middelen en is € 10,1 miljoen minder negatief ten opzichte van de begroting na de 8maandsrapportage.
De per saldo minder hoge uitgaven van € 10,1 miljoen zijn door de volgende ontwikkelingen
veroorzaakt:
 resultaat oude jaren: voordelig € 3,3 miljoen
Verplichtingen uit jaren voor 2012 (oude jaren), die een definitieve afrekening hebben gekregen in
2012, hebben per saldo geleid tot een voordelig resultaat van € 3,3 miljoen. Het gaat hierbij om
subsidies die bij de definitieve vaststelling per saldo lager zijn uitgekomen. De grootste effecten
bevinden zich binnen Hulp bij Huishouden (voordelig € 1,2 miljoen) en Woonvoorzieningen
(voordelig € 1,8 miljoen). Naast de afwikkeling van verplichtingen uit jaren voor 2012, hebben de
bijstelling van voorzieningen, zoals bijvoorbeeld de voorziening voor Pgb-houders (voordelig € 0,1
miljoen) en de voorziening verhuiskostenvergoeding (nadelig € 0,1 miljoen) ook effect
 resultaat lopend jaar: voordelig € 6,8 miljoen
In 2012 (lopend jaar) is per saldo € 6,8 miljoen minder uitgegeven. Dit is het effect van zowel
hogere en lagere lasten als van hogere en lagere baten. De belangrijkste effecten zijn:
 Hulp bij huishouden: voordelig € 3,8 miljoen
 Amsterdam voor elkaar: voordelig € 0,6 miljoen
 Uitvoering aanpak AWBZ pakketmaatregel: voordelig € 0,5 miljoen
 Invoeringskosten ABWZ begeleiding: voordelig € 1,2 miljoen
 Woonvoorzieningen: nadelig € 0,6 miljoen
 Hogere kosten als gevolg van WMO indicaties: nadelig € 1,1 miljoen
 Egalisatiereserve WMO: 0,8 miljoen voordelig
 Overige mutaties: € 0,4 miljoen voordelig
Het Rijk heeft in 2012 een bedrag van € 1,6 miljoen beschikbaar gesteld voor de invoering van de
decentralisatie van de ABWZ begeleiding. Door controversieel verklaring van deze decentralisatie
is slechts een deel van de middelen aangewend in 2012. Inmiddels heeft het Kabinet Rutte II
bepaald dat de decentralisatie per 1 januari 2015 doorgevoerd zal worden. Het voorstel is de niet
bestede middelen van € 1,2 miljoen te reserveren in een daarvoor nieuw te vormen reserve (zie
3.7.2 Voorstellen voor resultaatbestemming).
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Prioriteiten en posterioriteiten 2012
#

Omschrijving

S
/I

1.

Rechtswinkels
Amsterdam

S

Beschikba
ar gesteld
(x € 1.000)

- € 50

Ultimo
2012
betaald of
verplicht (x
€ 1.000)
- € 50

Voorstel om
ultimo 2012
op te nemen
in reserve
(x €1.000)

Omschrijving
gerealiseerd resultaat

Volledig
uitgevoer
d? (J/N)

Uiterste
datum
geplande
uitvoering

Uitvoering amendement
709 (2011), tijdelijke
voortzetting
Rechtswinkels in 2012

J

31-122012

Op de rechtswinkels Amsterdam wordt structureel € 50.000 bezuinigd. Als gevolg van de
aangenomen motie 709 ‘Behoud het Goede’ bij de begrotingsbehandeling 2011 hebben de
rechtswinkels voor zowel 2011 als 2012 incidenteel € 50.000 gekregen.
Aanvullende posterioriteiten op Inzet op Herstel 1 uit de Kadernota 2012

#
1

Omschrijving
Verhuiskostenvergoeding
opbouwen tot 80%
uitstaande claims
Aanbesteding hulpmiddelen
en woonruimteaanpassingen
Aanbesteding hulpmiddelen
en woonruimteaanpassingen
Beschermd vervoer:
verhogen leeftijdsgrens van
65 naar 75 jaar
Verhogen ritbijdrage AOV
naar huidig OV-tarief
Eigen bijdrage HbH baseren
op werkelijke kostprijs
Algemeen gebruikelijk:
hendelmeng- en
thermostaatkraan
Verhuiskostenvergoeding
verlagen met € 750
Geen scootsafes meer
verstrekken maar alleen
oplaadpunt
Badkameraanpassing sober
uitvoeren
Eenmalige
implementatiekosten in
2012

2a

2b

3

4
5
6

7
8

9
10

S
/
I

Beschikbaar
gesteld
(x € 1.000)

Ultimo
2012
betaald of
verplicht
(x € 1.000)

S

- € 700

- € 700

Wmo verordening
aangepast

J

S

- € 1.100

- € 1.100

Wmo verordening
aangepast

J

S

- € 1.150

- € 1.150

Wmo verordening
aangepast

J

S

- € 220

- € 220

Wmo verordening
aangepast

J

S

- € 150

- € 150

S

- € 650

- € 650

S

- € 270

- € 270

Wmo verordening
aangepast

J

S

- € 1.200

- € 1.200

Wmo verordening
aangepast

J

S

- € 550

- € 550

Wmo verordening
aangepast

J

S

- € 140

- € 140

Wmo verordening
aangepast

J

€ 210

€ 210

I

Voorstel
om ultimo
2012 op te
nemen in
reserve
(x €1.000)

Omschrijving
gerealiseerd
resultaat

Wmo verordening
aangepast
Wmo verordening
aangepast

Volledig
uitgevoerd?
(J/N)

Uiterste
datum
geplande
uitvoering

J
J

J

Toelichting prioriteiten en posterioriteiten 2012
De bovenstaande posterioriteiten tellen op tot € 6 miljoen. In de Kadernota 2012 (p.58) heeft uw
raad deze additionele posterioriteiten van € 6 miljoen vastgesteld om de tekorten binnen de Wmo
op te vangen. De posterioriteiten komen boven op de overige posterioriteiten binnen het
programma Zorg als gevolg van Inzet op Herstel I (2011-2014). Alle posterioriteiten zijn
gerealiseerd.

3.1.4




Risico’s
Bezuinigingen op de Wmo openeindregeling kunnen leiden tot meer ontevreden gebruikers van
deze regeling en tot meer klachten en bezwaren en daarmee tot hogere uitvoeringskosten
Besparingsmaatregelen bij het Rijk met als gevolg een groter beroep op HbH in natura en
Pgb’s
Besparingen op het openbaar vervoer kunnen leiden tot een grotere vraag naar AOV
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3.2 Amsterdammers die dak- of thuisloos zijn, of dat dreigen te worden,
ontvangen zorg
3.3 Slachtoffers van mensenhandel worden opgevangen
3.4 Minder slachtoffers van huiselijk geweld
Het budget van deze drie doelstellingen staat op één volgnummer (620.01.03) voor
Maatschappelijke Opvang en drugshulpverlening. Conform de Begroting 2012 worden ze daarom
samen gepresenteerd. De splitsing van het volgnummer zal bij de 4-Maands rapportage 2013
geëffectueerd worden, waarna de drie doelstellingen apart gepresenteerd kunnen worden.
3.2.1

Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?

3.2 Amsterdammers die dak- of thuisloos zijn, of dat dreigen te worden, ontvangen zorg
Indicatoren

Nulmeting en peildatum

1. Aantal cliënten met een
integraal traject rond wonen,
zorg inkomen en
dagbesteding
2. Aantal huisuitzettingen
(preventie)

3966 clienten

1-1-2011

1064
382 minder
-36%

1-1-2005
31-122010

Rekening
2011
3966+
nieuw
instroom

Begroting
2012
3966+
nieuw
instroom

Bereikt
2012
4.190 (6%)

446 minder
-42%

510 minder
-48%

420 minder
-39%

Te behalen resultaat 20102014
3966 + nieuw instroom

Aantal cliënten met een integraal traject rond wonen, zorg inkomen en dagbesteding
De gemeente heeft ingezet op versterking van de ketenaanpak waarbij alle dak-en thuislozen die
bekend zijn bij de gemeente, een traject krijgen met een aanbod op verschillende levensgebieden
en waarbij de voortgang van het traject gemonitord wordt.
Toegang tot zwaardere, duurdere voorzieningen wordt alleen verleend op basis van door het
college vastgestelde criteria. Mensen die niet in aanmerking komen voor deze voorzieningen
krijgen een adequaat aanbod dat hen in staat stelt zelf oplossingen te ontwerpen.
3.3 Slachtoffers van mensenhandel worden opgevangen
Indicatoren

Nulmeting en peildatum

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

100 cliënten

1-1-2010

Rekening
2011
100
cliënten

Begroting
2012
100
cliënten

Bereikt
2012
182
cliënten

Te behalen resultaat
2010-2014
100 cliënten

Aantal cliënten dat via het Amsterdamse Coördinatiepunt Mensenhandel 24 uur per dag hulp krijgt
binnen een integrale ketenaanpak
Meerderjarige vrouwelijke slachtoffers van mensenhandel en hun kinderen worden opgevangen in
het Amsterdams Coordinatiepunt Mensenhandel (ACM). Spirit vangt in Amsterdam minderjarige
slachtoffers op.
3.4 Minder slachtoffers van huiselijk geweld
Indicatoren

Nulmeting en peildatum

1. Alle functies van het
Steunpunt Huiselijk Geweld
Amsterdam zijn operationeel:
1). Expertisecentrum, 2).
Frontoffice, 3). Netwerkfunctie,
4). Preventie- en
voorlichtingsfunctie, 5).
Registratiefunctie
2. Op ieder huisverbod volgt
een zorgtraject

Functies 2 en
3

1 juni
2011

115
zorgtrajecten

1 juni
2011

Rekening
2011
Functie 2
en 3

Begroting
2012
Alle
functies 15

Bereikt 2012

280
zorgtrajcte
n

450
zorgtraject
en

267
zorgtrajecten
Per 31-12-2012

Functies 1-4,
functie 5 in
ontwikkeling

Te behalen resultaat
2010-2014
Omvorming
gezamenlijke
forntoffice AMK-SHG

450 zorgtrajecten
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Alle functies van het Steunpunt Huiselijk Geweld Amsterdam (SHGA) zijn operationeel
Het Steunpunt Huiselijk Geweld Amsterdam is geëquipeerd om alle vragen en meldingen huiselijk
geweld (en alle verschijningsvormen ) van burgers en professionals alsmede meldingen door politie
met kennis van zaken op te pakken. Dit gebeurt door onderzoek, verwijzing, outreachende aanpak
en samenwerking met andere partners zoals het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling.
Op ieder huisverbod volgt een zorgtraject
Het tijdelijk huisverbod wordt als instrument actief ingezet om huiselijk geweld vroegtijdig te
stoppen. De periode van huisverbod dient als time-out en wordt benut voor het onderzoeken van
problematiek en het inzetten van hulp.
3.2.2

Wat hebben we ervoor gedaan?

Aantal cliënten met een integraal traject rond wonen, zorg inkomen en dagbesteding / Aantal
huisuitzettingen (preventie)
Maatschappelijke opvang
Het kader voor de maatschappelijke opvang wordt gevormd door het Plan van Aanpak
Maatschappelijke Opvang G4 en Rijk 2006-2014. Dit plan bestaat uit twee deelplannen die lopen
van respectievelijk 2006 tot 2010 en van 2011 tot 2014.
Verder is de op 12 juli 2012 vastgestelde notitie ‘Herijking Maatschappelijke Opvang, Nieuwe
Problemen, Nieuwe Oplossingen’ het uitvoeringskader.
De gemeenteraad heeft hierbij besloten de komende jaren een budget van 6.25 miljoen euro te
bezuinigen op de maatschappelijke opvang en tegelijker de maatschappelijke opvang te hervormen
om deze toe te rusten voor de toekomstige vraag.
Genoemde besluiten worden meerjarig uitgevoerd in nauw overleg met de instellingen.
Aantal cliënten dat via het Amsterdamse Coördinatiepunt Mensenhandel 24 uur per dag hulp krijgt
binnen een integrale ketenaanpak
DWZS heeft aan beide organisaties subsidies verleend voor het uitvoeren van hun taken.
Alle functies van het Steunpunt Huiselijk Geweld Amsterdam (SHGA) zijn operationeel
De bereikbaarheid van het SHGA is vergroot door eigen website, digitale en telefonische
contactmogelijkheden. De expertise neemt toe, onder andere. op onderdelen vrouwelijke genitale
verminking, ouderenmishandeling en seksueel geweld. De integraliteit van de aanpak is versterkt
door samenwerking ‘op de vloer’ met Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en GGD. In
ontwikkeling zijn nog het beleggen van procesregie bij SGHA bij complexe zaken, het inzetten van
een interventieteam bij dreigend geweld, verdergaande samenwerking met het AMK en de uitbouw
van de registratiefunctie.
Op ieder huisverbod volgt een zorgtraject
In 2012 zijn 267 tijdelijk huisverboden opgelegd. In 125 gevallen leidde de interventie om
uiteenlopende redenen niet tot een huisverbod, maar wel tot inzet van politie en hulpverlening. Het
aantal huisverboden lijkt stabiel, maar blijft aan de lage kant gemeten naar het aantal gevallen van
huiselijk geweld waarbij sprake is van ingrijpen door de politie (20-30 per dag). Met name het aantal
preventief opgelegde huisverboden (zonder strafrechtelijk traject) blijft achter. De inspanningen zijn
erop gericht het getal daarvan te laten toenemen tot circa 450, via scholing bij politie, verbetering
van werkprocessen en het initiëren van het huisverbod door de hulpverlening.
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3.2.3

Wat heeft het gekost?

Amsterdammers die dak- of thuisloos zijn, of dreigen te worden, ontvangen zorg
Rekening
Begroting
Begroting
2011
2012 2012
(na
(inclusief
8-maandseerste
rapportage)
begrotingswijziging)
Bedragen x € 1 miljoen
1 Lasten
2 Reserves (dotaties)
Totaal lasten
1 Baten
2 Reserves (onttrekkingen)
Totaal baten
Resultaat ten laste van de algemene
middelen

Rekening
2012

65,7
4,0

70,8
-

72,5
4,0

Rekening 2012
minus
Begroting
2012 na 8maandsrapportage
69,8
2,75,2
1,2

69,7
1,5
2,5
4,0

70,8
0,9
1,0
1,9

76,5
0,9
1,0
1,9

75,0
0,4
1,0
1,4

1,50,50,5-

65,7-

68,9-

74,6-

73,6-

1,0

Mutaties van begroting na 8-maandsrapportage naar Jaarrekening 2012
Het resultaat van deze doelstelling (opgebouwd uit doelstelling 3.2, 3.3 en 3.4) bedraagt in de
Jaarrekening 2012 € 73,6 miljoen ten laste van de algemene middelen en is € 1 miljoen minder
negatief ten opzichte van de begroting na de 8-maandsrapportage.
De per saldo minder hoge uitgaven van € 1 miljoen zijn door de volgende ontwikkelingen
veroorzaakt:
Doelstelling 3.2:
 lagere lasten van € 0,5 miljoen als gevolg van het niet tot besteding komen van extra
rijksmiddelen via het gemeentefonds als gevolg van de juni circulaire. Het betreft de toevoeging
van de middelen voor maatschappelijke opvang (plan van aanpak 2)
 lagere lasten als door lagere subsidievaststellingen van € 0,4 miljoen
 hogere lasten van € 0,1
Doelstelling 3.4:
 hogere lasten als gevolg van de toevoeging van de decentralisatie uitkering mannenopvang
van € 0,3; dit volgt uit de Septembercirculaire 2012 van het Rijk en is gemeentebreed neutraal.
De corresponderende mutatie in de baten loopt via het programma Algemene
ekkingsmiddelen.
 lager lasten als gevolg van onderbesteding € 0,4 miljoen
 lagere lasten door lagere subsidievaststellingen van € 0,1 miljoen
De uitgaven in het kader van investering maatschappelijke opvang, nazorg detentie en geweld
achter de voordeur zijn niet ten laste van de daarvoor gevormde reserve gebracht maar aan de
exploitatie maatschappelijke opvang omdat deze onttrekkingen niet begroot waren. Voorgesteld
wordt bij de behandeling van de rekening de raad te laten beslissen deze extra lasten binnen de
maatschappelijke opvang te onttrekken aan de daarvoor bestemde reserves (zie 3.7.2 Voorstellen
voor resultaatbestemming).
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Prioriteiten en posterioriteiten 2012
#

Omschrijving

S
/I

Beschikbaar
gesteld
(x € 1.000)

1.

Prostitutiebeleid

I

€ 500

Ultimo
2012
betaald
of
verplicht
(x €
1.000)
€ 500

2.

Schorerstichting

I

€ 60

€ 60

0

3.

Streetcornerwork

I

€ 400

€ 400

0

4.

Maatschappelijke
Opvang
(posterioriteit)

S

- € 300

- € 300

5.

Boedelbeheer
(posterioriteit)

S

- € 90

6.

Huiselijk Geweld

S

€ 1.700

€ 300

Voorstel
om ultimo
2012 op te
nemen in
reserve
(x €1.000)
0

€ 1.000

Omschrijving
gerealiseerd
resultaat

Volledig
uitgevoerd?
(J/N)

Bekostiging van
programma’s bij
stichting P&G292
Uitvoering
amendement 709,
voortzetting veilige
haven

J

Uitvoering
amendement 709,
vergoeding UWV
dagbesteding
Budgetvermindering
uitgevoerd en
betrokken bij herijking
MO
Boedelbeheer
kostendek-kend
gemaakt
Er zijn 280
huisverboden
opgelegd (raming was
450). Oorzaak: inzet
politie bleef achter

Uiterste
datum
geplande
uitvoering

J, Schorerstichting
failliet, taken
tijdelijk
overgeno-men
door
GGD/COC
J

J

J

Alle prioriteiten en posterioriteiten zijn conform de begroting gerealiseerd.
3.2.4 Risico’s
Bij doelstelling 3.2 Maatschappelijke opvang kunnen zich de volgende ontwikkelingen voordoen die
een risico voor de zorgbegroting kunnen opleveren:
 nieuwe instroom van cliënten, bijvoorbeeld door een verslechterende sociaal- economische
situatie
 een groter beroep op de maatschappelijke opvang door (voormalige) arbeidsmigranten uit
Midden en Oost Europa
 een toename van het aantal niet-rechthebbenden in algemene zin (bijvoorbeeld vluchtelingen),
en de daarbij komende regelgeving, al of niet op basis van jurisprudentie, aangaande taken
van lokale overheden
 politieke, juridische en financiële consequenties als ketenpartners niet vrijwillig willen
meewerken aan de ombuigingen
 de samenloop van bezuinigingen op een aantal terreinen waardoor flankerende voorzieningen
voor cliënten die meer zelfstandig willen gaan wonen, niet geleverd kunnen worden
 aanvullende taakstellingen als gevolg van bezuinigen in andere portefeuilles
 nieuwe regelgeving vanuit het Rijk, zoals het niet meer indiceren van zorgzwaartepakketten 1
en 2, waardoor het beroep op de maatschappelijke opvang toeneemt.
De risico’s bij doelstelling 3.4 Minder slachtoffers van huiselijk geweld zijn de volgende:
 onvoldoende capaciteit bij het Steunpunt Huiselijk Geweld Amsterdam door de komst van de
Wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling en het automatisch doorzetten van
meldingen huiselijk geweld door de politie
 de omvang van het aantal opgelegde huisverboden kan wisselen afhankelijk van de mate
waarin de politie het instrument inzet.
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3.5 Amsterdammers hebben toegang tot kwalitatief goede openbare
gezondheidszorg
3.5.1

Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?

Indicatoren

Nulmeting en peildatum

Rekening
2011

Begroting
2012

1. % ambulances dat
binnen 15 minuten na
aanmelding ter plaatse is
2. & aangemelde cliënten
dat binnen 2 weken in
behandeling is genomen
door Vangnet Jeugd

85%

90%

95%

2009

Bereikt
2012

Te behalen resultaat
2010-2014
Niet meer van
toepassing
2010:85% naar 2014:
100%

3.5.2 Wat hebben we ervoor gedaan?
Vangnet Jeugd neemt aangemelde cliënten binnen twee weken op voor behandeling.
3.5.3

Wat heeft het gekost?

Amsterdammers hebben toegang tot kwalitatief goede openbare gezondsheidszorg
Begroting
Rekening
Begroting
(na
2011
2012 2012
8-maands(inclusief
rapportage)
eerste
begrotingswijziging)

Rekening
2012

Bedragen x € 1 miljoen
1 Lasten
2 Reserves (dotaties)
Totaal lasten
1 Baten
2 Reserves (onttrekkingen)
Totaal baten

66,4
1,6
68,0
47,1
1,0
48,1

60,8
60,8
45,3
0,7
46,0

49,1
0,9
50,0
32,6
1,3
33,9

50,6
1,4
52,0
33,8
1,2
35,0

Resultaat ten laste van de algemene m

19,9-

14,8-

16,1-

17,0-

Rekening 2012
minus
Begroting
2012 na 8maandsrapportage
1,5
0,5
2,0
1,2
0,11,1
0,9-

Mutaties van begroting na 8-maandsrapportage naar Jaarrekening 2012
Het resultaat in de Jaarrekening 2012 bedraagt € 17 miljoen ten laste van de algemene middelen
en is € 0,9 miljoen meer negatief ten opzichte van de begroting na 8-maandsrapportage.
De per saldo hogere uitgaven van € 0,9 miljoen zijn door de volgende ontwikkelingen veroorzaakt:
 hogere lasten m.b.t. ambulanceritten van € 1,37 miljoen
Voor de afwikkeling van de jaarcijfers met de zorgverzekeraars wordt in de tarieven van de
ambulanceritten en meldkamervergoedingen een positieve dan wel een negatieve opslag
opgenomen. Als zodanig wordt een saldo in latere jaren verrekend. Met betrekking tot de
afwikkeling tot en met 2011 is in de Jaarrekening 2011 geen rekening gehouden. Dit levert voor
2012 een nadelige correctie op van € 1,137 miljoen. Het resultaat zoals gepresenteerd in de
Jaarrekening 2011 was daardoor in feite te gunstig. Deze correctie is bepaald aan de hand van de
door de GGD bij de zorgverzekeraars ingediende deeljaarrekeningen. Definitieve afwikkeling
geschiedt via AA (Ambulance Amsterdam)
 lagere lasten van € 0,77 miljoen door eerder gerealiseerde taakstelling 2013
In het kader van Inzet op Herstel I dient vanaf 2013 op de organisatie van het cluster
Maatschappelijke Geestelijke Gezondheidszorg een taakstelling gerealiseerd te worden van € 1,25
miljoen. Van deze taakstelling is in 2012 reeds € 0,77 miljoen gerealiseerd
 hogere lasten bij realisatie posterioriteit 2012 ‘maatregel bedrijfsvoering’ van € 0,28 miljoen
In het kader van de heroverwegingen is de GGD in 2012 in het kader van de maatregel
bedrijfsvoering een taakstelling van netto € 0,63 miljoen opgelegd. Dit bedrag was als stelpost
geraamd onder doelstelling 3.5 opgenomen. In de jaarrekening is deze stelpost verdeeld over
doelstelling 3.5 voor € 0,35 en doelstelling 3.6 voor € 0,28 miljoen. Deze verdeling is
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gemeentebreed budgettair neutraal, maar levert voor doelstelling 3.5 een nadeel op van € 0,28
miljoen en een voordeel van € 0,28 miljoen bij doelstelling 3.6.
Prioriteiten en posterioriteiten 2012
#

Omschrijving

S/I

1.

Top 600 (8
maands)
(714.01.02)
WW /
Wachtgeld
(714.02.03)

3.

4.

2.

5.

Beschikbaar
gesteld
(x € 1.000)

Ultimo
2012
betaald of
verplicht (x
€ 1.000)

Voorstel
om ultimo
2012 op te
nemen in
reserve
(x €1.000)

Omschrijving
gerealiseerd resultaat

Volledig
uitgevoerd?
(J/N)

I

800

834

0

292 volledig afgeronde
screeningen

J

I

400

400

0

J

Maatregel
Bedrijfsvoering
(714.03.02)

S

-618

-618

0

IHO1 41.1
Aanpassing
NRGA
(711.04.01)
IHO1 41.3
Huisuitzettingen

S

-500

-500

0

Lasten WW/ Wachtgeld
zijn deels uit deze
middelen gedekt.
Restant is verdeeld
over de activiteiten van
de GGD
Verdeeld over alle
activiteiten waar geen
sprake is van
weglekeffect
Gerealiseerd.
Ambulancedienst is
uitgeplaatst.

S

-250

-250

0

Cluster MGGZ is
gereorganiseerd.

J

Uiterste
datum
geplande
uitvoering

J

J

Toelichting prioriteiten en posterioriteiten 2012
1.Top 600.
In 2012 zijn 292 screeningen uitgevoerd en volledig afgerond.
2.WW/Wachtgeld
De kosten voor ww en wachtgeld waren in 2012 hoger dan de geraamde bedragen inclusief deze
incidentele prioriteit. Het restant is verdeeld over de activiteiten van de GGD.
3, 4 en 5: Deze maatregelen zijn conform gerealiseerd.
3.5.4 Risico’s
Maatschappelijke geestelijke gezondheidzorg (714.01.02)
De decentralisatie uitkering Veiligheid is vanaf 2013 afgeschaft. Voor de GGD betekent dit een
korting van € 0,7 miljoen. Dit heeft invloed op de mogelijkheden van de crisisdienst van Vangnet
MGGZ. Voor het begrotingsjaar 2013 is dit incidenteel opgelost (prioriteit kadernota). Om de
crisisdienst te kunnen handhaven is echter een structurele oplossing nodig.
Heroïneverstrekking
De bijdrage vanuit Volksgezondheid,Welzijn en Sport (VWS) aan de heroïneverstrekking van
Amsterdam is verlaagd met € 0,08 miljoen in 2013 en € 0,24 in 2014. Dit gaat overigens ook op
voor Den Haag, Rotterdam en Utrecht. Voor 2013 kan het eenmalig uit de begroting van MGGZ
opgevangen worden, voor 2014 en verder niet. Dit betekent dat de heroïneverstrekking verminderd
c.q. versoberd zal moeten worden uitgevoerd, wat strijdig is met de kwaliteitseisen van de Inspectie
voor de Gezondheidszorg (IGZ). De per 2013 doorgevoerde omvangrijke bezuinigingen bij de
Geïntegreerde Voorzieningen hebben het primaire proces van de Geïntegreerde Voorzieningen
teruggebracht tot de essentie. Verdere bezuinigingen brengen het risico met zich mee dat niet meer
voldaan kan worden aan de kwaliteitseisen van de IGZ.
Top 600
Het is op dit moment onduidelijk hoe het verder beloop van het project is in 2014 e.v. Verwacht
wordt dat het nodig zal blijven om screening capaciteit in stand te houden. Tevens dient een
veldregiemodel ontwikkeld te worden voor de Top 600 als dit een onderdeel wordt van het
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Veiligheidshuis. Bij elkaar zal dit gaan om circa € 0,5 miljoen screening capaciteit en € 0,2 miljoen
middelen voor veldregie.
Spoedeisende Medische Hulp (711.04.01)
Met ingang van 1 januari 2011 zijn de Zorgmeldkamer en Ambulancedienst uitgeplaatst. De
hiermee gepaard gaande kosten worden deels vergoed door het College Sanering
Zorgverzekeraars (CSZ). Voor de ten laste van de gemeente komende kosten is in 2011 een
voorziening getroffen van € 2,7 miljoen. Het deel waarvan verwacht wordt dat het ten laste komt
van het CSZ is, met accountantsverklaring, aangeboden aan het CSZ. Definitieve besluitvorming
moet nog plaatsvinden en wordt in de komende maanden verwacht.
Bij de onderhandelingen is ook afgesproken dat een deel van het personeel in dienst blijft van de
Gemeente Amsterdam. Dit zijn medewerkers die vallen onder de FLO-regeling (functioneel
leeftijdsontslag), of die wegens specifieke omstandigheden in dienst van de Gemeente Amsterdam
zijn gebleven. Deze mensen worden op basis van een uurtarief door Amsterdam
Ambulancevervoer ingehuurd. In 2012 bleken hier tekorten te ontstaan. Door middel van overleg
wordt gepoogd de verliezen te beperken.
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3.6 De GGD bereikt bevolkingsgroepen waarvan de gezondheid extra
aandacht behoeft. Jongeren nemen daarbij een prominente plaats in
3.6.1

Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?

Indicatoren

Nulmeting en peildatum

Begroting
2012

Start
novembe
r 2009

Rekening
2011
Looptijd pilot:
1336 leerlingen
gescreend op
aanwezige
problemen

Bereikt
2012
12.850

Te behalen resultaat
2010-2014
Pilot is in 2011
afgerond. Schooljaar
2011-2012 zijn alle 55
SPRINT scholen
benaderd.

1. Meer aandacht voor
geestelijke
gezondheidsproblematiek.
Pilot Hart en Ziel: screening
psychosociale problemen in
het basisonderwijs
2. Meer aandacht voor
bewegen en gezondheid voor
jong, oud en gehandicapt.
Aantal basisscholen waar
Jump-In wordt toegepast
3. Aantal deelnemende
scholen aan De Gezonde
School I en Genotmiddelen
(Voortgezet onderwijs)

0

60

2009

70

70

70

Zie : Over Gewicht

40

2007/200
8

52

52

44

Doelstelling is 75%
van aantal VO=52
scholen

4. % kindercentra en
gastouderbureaus dat door
de inspectie van de GGD
jaarlijks is geïnspecteerd

95%

2005

68%

100%

100%

Meer aandacht voor geestelijke gezondheidsproblematiek. Pilot Hart en Ziel: screening
psychosociale problemen in het basisonderwijs
De GGD is betrokken bij het Programma Top600, onder andere door uitgebreid sociaal
psychiatrisch screeningsonderzoek.
Hart en Ziel is een werkwijze binnen het primair onderwijs waar kinderen met een verhoogde kans
op sociaal-emotionele problemen actief worden opgespoord, ondersteund en zonodig begeleid
naar preventieprogramma’s.
Meer aandacht voor bewegen en gezondheid voor jong, oud en gehandicapt. Aantal basisscholen
waar Jump-In wordt toegepast
Schooljaar 2011/2012 is afgesloten met het vooruitzicht dat 67 Amsterdamse scholen ook in
schooljaar 2012/2013 weer meedoen aan Jump-in. In schooljaar 2011/2012 zijn drie scholen
gestopt met Jump-in.
Aantal deelnemende scholen aan De Gezonde School I en Genotmiddelen (Voortgezet onderwijs)
De ‘Gezonde school en Genotmiddelen’ is een interventie waarmee geprobeert wordt riskant
experimenteergedrag onder leerlingen van het voortgezet onderwijs te voorkomen of terug te
dringen.
% kindercentra en gastouderbureaus dat door de inspectie van de GGD jaarlijks is geïnspecteerd
In 2012 zijn alle kindercentra en gastoudersbureaus door de GGD geïnspecteerd. De uitvoering
van de GGD-inspecties voldoet aan de (wettelijke) normen.
3.6.2

Wat hebben we ervoor gedaan?

Meer aandacht voor geestelijke gezondheidsproblematiek. Pilot Hart en Ziel: screening
psychosociale problemen in het basisonderwijs
Voor een goede doelgroepselectie zijn in het Hart en Ziel leerlingvolgsysteem aanvullende
vragenlijsten voor kinderen met gedragsproblemen (SPRINT) en emotionele problemen
(Vriendenprogramma) opgenomen. Een ‘gezondheidsbevorderaar’ voor de technische en
inhoudelijke begeleiding van scholen is ingewerkt, terwijl een andere is recent aangenomen.
De basis van Hart en Ziel methodiek is de SDQ vragenlijst (Strengths and Difficulties
Questionnaire). In schooljaar 2011-2012 is voor 12.850 kinderen een SDQ ingevuld, 1.062 kinderen
(8.3%) hadden een verhoogde SDQ score.
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Meer aandacht voor bewegen en gezondheid voor jong, oud en gehandicapt. Aantal basisscholen
waar Jump-In wordt toegepast
In schooljaar 2011-2012 zijn vijf nieuwe scholen gestart. Voor de overige drie nog in te vullen
plaatsen zijn de gesprekken met stadsdelen en nieuwe scholen gevoerd. De opstart ligt tijdelijk stil,
in afwachting van de beleidsvorming van het nieuwe Amsterdamse programma Over Gewicht.
Aantal deelnemende scholen aan De Gezonde School I en Genotmiddelen (Voortgezet onderwijs)
GGD en Jellinek hebben met 58 Amsterdamse scholen voor VO contact over de Gezonde School
en Genotmiddelen. In schooljaar 2011-2012 werden op 44 scholen in Amsterdam daadwerkelijk
activiteiten uitgevoerd. Uitgaande van een gemiddelde klassengrootte van twintig leerlingen kregen
in het afgelopen schooljaar 2.940 leerlingen preventielessen over tabak, 2.920 leerlingen
preventielessen over alcohol en ruim 2.660 leerlingen preventielessen over cannabis. In ongeveer
de helft van de lessen werd gekozen voor de Elektronische Leeromgeving, in de andere helft voor
lessen met boekjes. Er zijn dertien ouderavonden uitgevoerd.
% kindercentra en gastouderbureaus dat door de inspectie van de GGD jaarlijks is geïnspecteerd.
Het aantal inspecteurs kinderopvang binnen de GGD is (tijdelijk) uitgebreid. In 2011 heeft de
gemeente diverse maatregelen genomen om het toezicht op en de handhaving van kinderopvang
in Amsterdam te versterken. Zo is op 1 januari 2012 het Bureau Handhaving Kinderopvang (BHK)
van start gegaan, waarmee de handhavingstaken van de stadsdelen gebundeld zijn. Het gehele
proces van toezicht, handhaving en vergunningverlening is verbeterd ten opzichte van de oude
situatie.
3.6.3

Wat heeft het gekost?

De GGD bereikt bevolkingsgroepen waarvan de gezondheid extra aandacht behoeft
Begroting
Rekening
Begroting
(na
2011
2012 2012
8-maands(inclusief
rapportage)
eerste
begrotingswijziging)
Bedragen x € 1 miljoen
1 Lasten
2 Reserves (dotaties)
Totaal lasten
1 Baten
2 Reserves (onttrekkingen)
Totaal baten
Resultaat ten laste van de algemene m

109,9
0,7
110,6
99,7
1,6
101,3
9,3-

101,0
101,0
90,3
0,2
90,5
10,5-

113,5
0,4
113,9
102,9
0,7
103,6
10,3-

Rekening
2012

118,9
0,1
119,0
109,0
0,4
109,4
9,6-

Rekening 2012
minus
Begroting
2012 na 8maandsrapportage
5,4
0,35,1
6,1
0,35,8
0,7

Mutaties van begroting na 8-maandsrapportage naar Jaarrekening 2012
Het resultaat in de rekening 2012 bedraagt € 9,6 miljoen ten laste van de algemene middelen en is
€ 0,7 miljoen minder negatief ten opzichte van de begroting na de 8-maandsrapportage.
De per saldo lagere uitgaven van € 0,7 miljoen zijn door de volgende ontwikkelingen veroorzaakt:
 hogere lasten in lijn met bestemmingsreserves € 0,2 miljoen
In lijn met de bestemmingen van de volgende drie bestaande reserves zijn uitgaven gedaan in
de jaarrekening. De bijbehorende onttrekkingen zijn niet in de jaarrekening opgenomen en leidt
daarom tot een nadelig resultaat. De onttrekkingen worden, conform de richtlijnen, via de
resultaatbestemming aan de raad voorgelegd. Het betreft de volgende drie reserves binnen het
programma Zorg:
¯ Friends onttrekking € 34.500
¯ sociale competentietrainingen Taakspel onttrekking (vrijval) € 83.040
¯ reserve sport Jeugd onttrekking € 78.500
(Zie verder 3.7.2 Voorstellen voor resultaatbestemming).
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lagere lasten door realisatie taakstelling ‘maatregel bedrijfsvoering’ € 0,28 miljoen
Binnen doelstelling 3.5 was een stelpost opgenomen ter realisatie van de taakstelling
‘maatregel bedrijfsvoering’. Deze stelpost is in de jaarrekening verdeeld over doelstelling 3.5 en
3.6. De verlaging van de lasten met € 0,28 miljoen levert op deze doelstelling een voordeel op
maar is gemeentebreed neutraal



onderbestedingen van € 0,6 miljoen
Binnen de jeugdgezondheidszorg zijn de entgelden in 2011 en 2012 gedecentraliseerd naar de
stadsdelen. Bij deze decentralisatie is een voordelig saldo van € 0,4 miljoen bij de centrale stad
achtergebleven. Daarnaast zijn er overige kleine mutaties die tot een onderbestedingen van
€ 0,2 miljoen leiden

Prioriteiten en posterioriteiten 2012
#

Omschrijving

S/I

1.
2.

Stille Dilemma’s I
Gunning
I

Beschikbaar
gesteld
(x € 1.000)
500
300

Ultimo 2012
betaald of
verplicht (x €
1.000)
367
300

Voorstel om ult
2012 op te nem
in reserve
(x €1.000)
0
0

Omschrijving
gerealiseerd
resultaat
Zie toelichting
Zie toelichting

Volledig
Uiterste dat
uitgevoerd? (J geplande
uitvoering
J
J

Toelichting prioriteiten en posterioriteiten 2012
Stille Dilemma’s
Het onderdeel ‘Verborgen Vrouwen’ is uitgevoerd en zes zelforganisaties dragen dit thema verder
uit. Het onderdeel LVB (Licht Verstandelijke Beperking) ontwikkelde een screeningsinstrument.
Gunning
Voor de uitvoering van de aanbeveling van de Commissie Gunning is tijdens inspecties extra
aandacht besteed aan de pedagogische praktijk en de beschrijving daarvan in de rapportages. De
extra werkzaamheden zoals hierboven beschreven zijn voornamelijk uitgevoerd door
gespecialiseerde uitzendkrachten (snel inzetbaar) bij de subafdeling Hygiëne & Inspectie A-taken.
3.6.4 Risico’s
Regelgeving vergoeding SOA polikliniek
Door de jaren heen geeft het aantal consulten op de Soa-polikliniek een stijgende lijn te zien. De
consulten worden vergoed door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) waarbij
onderscheid wordt gemaakt in het type consult en de gevonden soa. Behalve dat de Gemeente
Amsterdam zelf vergoedingen ontvangt voor deze activiteiten, fungeert zij ook als doorgeefluik van
de gelden naar de GGD-diensten in de provincies Noord Holland en Flevoland. Binnen de GGD
Amsterdam wordt de Soa diagnostiek uitgevoerd door het interne streeklaboratorium.
Het streeklaboratorium is door een toenemende externe concurrentie in toenemende mate
afhankelijk van deze Soa diagnostiek (omzet circa € 4,9 miljoen)
Omdat de aantallen en dus de kosten voor RIVM blijven stijgen heeft het RIVM laten weten de
regelgeving per 2014 te gaan aanpassen. Naar verwachting wordt er een subsidieplafond
ingesteld, waardoor nog slechts een deel van de consulten wordt vergoed. De aanpassingen en de
gevolgen daarvan worden in de loop van 2013 duidelijk. Naar aanleiding hiervan kan vervolgens
een aangepast beleid worden opgesteld.
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3.7
3.7.1

Reserves, voorzieningen en investeringen
Reserves

3. Zorg
Reserves

Bedragen x € 1 miljoen
nr. Reserves
bestaande reserves
1 WMO egalisatiereserve
2 Reserve De Ruijsdael
3 Reserve Investeringen
Maatschappelijke Opvang (MO)
4 Reserve Nazorg Detentie
5
Reserve Geweld achter de Voordeur
6 Research en Development
7 Gezond in de Stad 4-12jr
8 Omvangrijke en niet jaarlijks
terugkerende kosten (GGD)
9 Reserve Sport Jeugd (GGD)
10 Reserve Stille Dilemma's
11 Sociale competentietrainingen
Taakspel
afgewikkelde reserves
12 Pilot WMO-WWB
13 WW-uitkeringen (GGD)
14 Overgewicht 4-12 jarigen/
Toeleiding kinderen 0-19 met
overgewicht
15 Samen Starten
16 SDQ 5-10 jaar Leraren
nieuwe reserves
17 Egalisatiereserve kapitaallasten R.
Kochplantsoen
18 Reserve Oranjehuis
19 Reserve voorzieningen begeleid
wonen
Totaal reserves

doel
Stand
stel ultimo 2011
ling

Stand
Begrote mutaties 2012
ultimo 2012

Gerealiseerde
mutaties 2012
+

-/-

+

-/-

3.1
3.2

11,0
3,0

1,1
-

1,0

12,1
2,0

3,2
-

1,3
1,0

3.2
3.2

1,5
0,7

-

-

1,5
0,7

-

-

3.4
3.5
3.6

0,3
3,0
0,9

0,1
1,4
0,1

1,1
-

0,4
3,4
1,0

0,1
0,9
0,2

1,3
-

3.6
3.6
3.6

0,2
0,1
0,2

-

0,1

0,2
0,1
0,2

0,2

0,4

3.6

0,1

-

-

0,1

-

-

3.1
3.5

0,4
0,1

-

0,4
0,1

-

-

0,4
0,1

3.6
3.6
3.6

0,1
0,1
0,1

-

0,1
0,1
0,1

-

-

0,1
0,1
0,1

3.2
3.2

-

2,1
1,0

-

2,0
1,0

1,9
-

-

3.2

-

2,0

-

2,0

2,0

-

21,8

7,8

3,0

26,7

8,5

4,8

Gehandhaafde reserves
1 WMO egalisatiereserve
Doel van de reserve is het opvangen van fluctuaties in de openeinderegelingen binnen de Wmo.
De egalisatiereserve bedroeg op 1 januari 2012 € 11 miljoen. De toevoeging van € 1,1 miljoen
betreft het positief resultaat uit de rekening. Het eindsaldo in 2012 is € 12,1 miljoen. Hiermee is de
maximale omvang van deze reserve bereikt (het plafond is 10% van het Wmo-budget).
2 Reserve De Ruijsdael
Bij besluit van 2 november 2010 is een reserve gevormd om de risico’s te dekken van de exploitatie
van een tijdelijke woonvoorziening voor dak- en thuislozen De Ruijsdael. De exploitatie loopt tot en
met 2014.
3 Reserve Investeringen maatschappelijke opvang
De looptijd van het Fonds Investeringen is verlengd met twee jaar – tot en met 2014 – uitsluitend
voor de realisatie van een daklozenopvang aan het R. Kochplantsoen.
4 Reserve Nazorg Detentie
De reserve is afkomstig uit rijksmiddelen en beschikbaar tot en met 2013.
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5 Reserve Geweld achter de voordeur
De reserve kan worden afgesloten indien uw raad instemt met het voorstel voor een extra
onttrekking.
6 Reserve Research en Development
In 2001 is door uw raad besloten dat de GGD bij een positief resultaat bij B taken gelden mag
toevoegen aan de bestemmingsreserve RenD. Alle middelen, behoudens de toegevoegde
middelen in de Jaarrekening 2012, zijn belegd in lopende projecten.
7 Gezond in de stad 4-12 jaar
Het programma Gezond in de Stad, een decentralisatie-uitkering van het Rijk, is vanaf 2010
opgezet voor vijf jaar. De uitgaven zijn niet lineair gepland. Jump-in is een multi level interventie
gericht op bewegingsstimulering en preventie overgewicht bij kinderen. De primaire doelgroep zijn
kinderen (4-12 jaar) in sociale en economische achterstandswijken. De complexiteit van
beweeggedrag vraagt een meersporen aanpak met componenten op het terrein van onderwijs,
sport, zorg en beleid. De implementatie vindt dan ook plaats in nauwe samenwerking met het
stadsdeel, sportverenigingen, JGZ, Schoolbegeleidingsdienst en diëtisten van de Amsterdam
Thuiszorg Cordaan. De programmaonderdelen zijn: 1) Leerlingvolgsysteem, 2) Schoolsport, 3) De
Klas Beweegt, 4) Bewegen doe je ZO!, 5) Oudervoorlichting, 6) Club Extra, motorische remedial
teaching (MRT) en extra zorg. JUMP-in is in 2008 door het Centrum Gezond Leven gecertificeerd
als een (in theorie) effectieve jeugdinterventie.
8 Reserve Omvangrijke en niet jaarlijks terugkerende kosten
Het Streeklaboratorium wil een BSL3 (Bio safety level 3) laboratorium inrichten om aan de
veiligheidseisen te kunnen blijven voldoen die aan bepaalde werkzaamheden gesteld worden.
Continuïteit van diagnostiek is onmisbaar voor de klantenbinding. Om deze continuïteit te
waarborgen gedurende toekomstige verbouwingen kan een frictieruimte nodig zijn of moet
diagnostiek uitbesteed worden. De extra kosten kunnen afgedekt worden met deze reserve. Deze
dekking wordt niet gefinancierd door de Gemeente Amsterdam. Deze voorziening is/wordt gevormd
vanuit een B taak. In de 8-maandsrapportage zijn hier mutaties voor aangegeven.
9 Reserve sport Jeugd (GGD)
De prioriteit kan worden afgesloten, de taak wordt uitgevoerd binnen Gezond in de Stad.
10 Reserve Stille dilemma’s
De reserve is het restant van de prioriteit 2011 Stille dilemma’s. De prioriteit binnen de besteding
van deze middelen is verschoven naar het project Samen Stevig Staan, begeleiding kind en
omgeving – na screening LVG (licht vVerstandelijk gehandicapt) – en niet naar het onderdeel
Verborgen vrouwen dat vervroegd is gestopt.
16 Sociale Competentietraining taakspel
De taak rond om deze reserve is overgedragen aan de stadsdelen en kan daarom vervallen.
Afgewikkelde reserves
12 Reserve pilot Wmo-Wwb
In 2011 is er een reserve ‘Wmo-Wwb’ gevormd van € 1,5 miljoen van de prioriteit ‘Activering
alleenstaande mannen 50+’ (zie besluit BD2010-003006), die eind 2010 niet tot besteding was
gekomen. Doelstelling van deze reserve is het realiseren van activeringstrajecten voor 1e trede
cliënten, in het bijzonder kwetsbare (alleenstaande) 50+ mannen die een grote afstand tot werk en
participatie hebben. In 2011 is er een bedrag van € 1,1 miljoen onttrokken aan deze reserve,
waarna ultimo 2011 een saldo resteerde van € 0,4 miljoen. Dit jaar bedraagt de realisatie € 0,3
miljoen en valt € 0,1 miljoen vrij.
13 Reserve WW uitkeringen (GGD)
De reserve gaat vanaf 2013 gebruikt worden ter compensatie van weglekeffecten.
14 Reserve Overgewicht 4-12 jarigen/toeleiding kinderen 0-19 met overgewicht
Conform de begroting (na 8-maandsrapportage) is deze reserve tot besteding gekomen.
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15 Reserve Samen Starten
Conform de begroting (na 8-maandsrapportage) is deze reserve tot besteding gekomen.
16 Reserve SDQ 5-10 jaar Leraren
Conform de begroting (na 8-maandsrapportage) is deze reserve tot besteding gekomen.
Reserve Friends
De reserve Friends is in de tabel vanwege de kleine omvang (€ 34.000) niet terug te zien. De taak
rond om deze reserve is overgedragen aan de stadsdelen en kan daarom vervallen.
Nieuwe reserves
17 Egalisatiereserve kapitaallasten R. Kochplantsoen
De egalisatiereserve van € 2,1 is gevormd ter dekking van de kapitaallasten van een pand aan het
R.Kochplantsoen miljoen. Het pand heeft een bestemming als opvangvoorziening maatschappelijke
opvang.
18 Reserve Oranjehuis
De reserve is bestemd voor het realiseren van een opvangvoorziening voor slachtoffers van
huiselijk geweld.
19 Reserve Voorziening Begeleid Wonen
De reserve is gevormd als vervolg op een raadsmotie ter realisatie van kleinschalige
opvangvoorzieningen voor begeleid wonen in de maatschappelijke opvang.
3.7.2 Voorstellen voor resultaatbestemming
Het college doet voor het programma Zorg de volgende voorstellen voor resultaatbestemming.
Deze voorstellen (mutaties) zijn nog niet in de jaarrekening verwerkt.
Zorg

Voorstel
doelstelling

Bedragen x € 1 miljoen
Bestaande reserves
Investeringen Maatschappelijke Opvang (MO)
4. Nazorg detentie
5. Geweld achter de voordeur
Friends
9. Sport jeugd
16. Sociale competentietrainingen taakspel
Nieuw te vormen reserves
Vorming van een AWBZ frictiebudget
Invoeringskosten AWBZ

3.1

Organiseren homeless World Cup

3.2

Totaal programma

3.2
3.2
3.4
3.6
3.6

Dotatie

Onttrekking
(inclusief
vrijval)

+

-/9,2
1,2

0,20
0,4
0,4
0,03
0,1
0,1
-

0,5

-

10,9

1,19

Reserve Investeringen maatschappelijke opvang
De looptijd van het Fonds Investeringen is verlengd met twee jaar tot en met 2014 uitsluitend voor
de realisatie van een daklozenopvang aan het R. Kochplantsoen. In lijn met de bestemming van de
reserve is € 0,2 miljoen besteed in 2012. De bijbehorende niet begrote onttrekking van € 0,2
miljoen aan de reserve wordt, conform de richtlijnen, nu als voorstel voor resultaatbestemming aan
uw raad voorgelegd.
4 Reserve Nazorg Detentie
De reserve is afkomstig uit rijksmiddelen en beschikbaar tot en met 2013. In lijn met de
bestemming van de reserve is in 2012 € 0,4 miljoen besteed. De bijbehorende niet begrote
onttrekking van € 0,4 miljoen aan de reserve wordt nu, conform de richtlijnen, als voorstel voor
resultaatbestemming aan uw raad voorgelegd.
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5 Reserve Geweld achter de voordeur
In lijn met de bestemming van de reserve is € 0,4 miljoen besteed in 2012. De bijbehorende niet
begrote onttrekking van € 0,4 miljoen aan de reserve wordt nu, conform de richtlijnen, als voorstel
voor resultaatbestemming aan de Raad voorgelegd.
Reserve Friends
De taak rond om deze reserve is overgedragen aan de stadsdelen en kan daarom vervallen. De
middelen zijn overgemaakt naar de stadsdelen. De bijbehorende niet begrote onttrekking van €
34.000 aan de reserve wordt nu, conform de richtlijnen, als voorstel voor resultaatbestemming aan
de Raad voorgesteld.
9 Reserve sport Jeugd (GGD)
In lijn met de bestemming van de reserve is € 0,1 miljoen besteed in 2012. De bijbehorende niet
begrote onttrekking van € 0,1 miljoen aan de reserve wordt nu , conform de richtlijnen, als voorstel
voor resultaatbestemming aan de Raad voorgelegd.
16 Sociale Competentietraining taakspel
In lijn met de bestemming van de reserve is € 0,1 miljoen besteed in 2012. De bijbehorende niet
begrote onttrekking van € 0,1 miljoen aan de reserve wordt nu, conform de richtlijnen, als voorstel
voor resultaatbestemming aan de Raad voorgelegd.
Nieuwe reserves
Vorming van een AWBZ frictiebudget
De AWBZ-begeleiding en persoonlijke verzorging wordt ingaande 2015 gedecentraliseerd.
Deze decentralisatie brengt (tijdelijke) kosten met zich mee voor de zorg voor burgers met
een reeds vastgestelde indicatie die nog niet aangepast is. Er komen naar schatting 14.000
cliënten bij, waarvan ongeveer 8.000 personen met indicatierechten die ook nà 2015
doorlopen.
Uitgaande van een korting van het budget van 25% en een gemiddeld bedrag van € 14.000
per cliënt per jaar zal de gemeente ongeveer € 3.500 per cliënt extra moeten vergoeden in de
eerste jaren op basis van de oude indicatierechten. Dit zou neerkomen op bedrag van
ongeveer € 25 tot € 30 miljoen per jaar gedurende 2-3 jaar vanaf 1-1-2015. De termijn van 23 jaar is de periode waarin de overkomende indicaties geherindiceerd zullen worden op basis
van een nieuwe zorgstelsel in Amsterdam. Wij moeten daarbij ook rekening houden met een
redelijke overgangstermijn voor de cliënten.
Over de exacte voorwaarden waaronder de AWBZ wordt overgedragen en de daaraan
verbonden wetgeving – en daarmee de vrijheid die de gemeenten hebben om de AWBZ naar
eigen inzicht in te richten – is echter nog veel onduidelijk. De genoemde bedragen en
aantallen zijn inschattingen op basis van de huidige stand van zaken. Als er meer
duidelijkheid is, zal de inschatting hierop naar boven of onder bijgesteld moeten worden.
Voorgesteld wordt om een eerste buffer voor de frictiekosten van de AWBZ te vormen.
Invoeringskosten AWBZ
Het Rijk heeft voor de invoering van de AWBZ-decentralisatie een budget beschikbaar
gesteld van € 1,6 miljoen voor 2012 en € 1,1 miljoen voor 2013. De decentralisatie van de
AWBZ-begeleiding is door de val van het kabinet Rutte I controversieel verklaard en zal nu in
plaats van 2014 vanaf 2015 gedecentraliseerd worden. Dit heeft tot gevolg gehad dat er in
2012 een beperkt beroep op het beschikbare budget is gedaan. Er is een daardoor een
onderbesteding van € 1,2 miljoen gerealiseerd. Een soepele transitie vraagt echter om
voldoende invoeringsbudget. Voorgesteld wordt daarom om de onderbesteding toe te voegen
aan een nieuw in te stellen reserve invoeringskosten AWBZ met een omvang van
€ 1,2 miljoen.
Homeless worldcup
De Homeless Worldcup is een straatvoetbaltoernooi voor dak- en thuislozen die vanuit de hele
wereld komen. Het tournooi wordt sinds 2003 jaarlijks georganiseerd, telkens in een andere stad.
De stichting Life Goals – die gelieerd is aan de KNVB – en het Leger des Heils Goodwillcentra
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Amsterdam zijn voornemens om de wereldkampioenschappen in 2015 in Amsterdam te
organiseren. Zij hebben een bidbook aangeboden aan de organisatie World Homeless cup. De
Homeless Worldcup betreft nieuw beleid. Voorgesteld wordt om ten laste van het rekeningresultaat
2012 een reserve te vormen bedoeld om middelen beschikbaar te hebben voor gemeentelijke
ondersteuning van de organisatie van het toernooi.
3.7.2

Voorzieningen

3. Zorg
Voorzieningen

Bedragen x € 1 miljoen
nr. Voorzieningen
bestaande voorziening
1 Afbouwkosten VZA
2
Amsterdamse Gezondheidsmonitor
3 BIMZ
4 Frictiekosten Uitplaasing
Ambulancedienst
5
Groot onderhoud huisvesting (GGD)
6 Verzorgingshuizen ouden van
dagen
7 Voorziening Egalisatiefonds JGZ
Decentralisatie
afgewikkelde voorzieningen
8 Ambulancedienst, dubieuze
debiteuren
nieuwe voorzieningen
9 Voorziening
Verhuiskostenvergoeding WMO
Totaal voorzieningen

Stand
ultimo
2011

Stand
ultimo 2012

Gerealiseerde
mutaties 2012
+

-/-

Begrote mutaties
2012
+

-/-

0,6

-

0,3

0,3

-

-

0,2
1,1

0,1
-

0,2
0,1

0,1
1,1

-

0,2
-

2,7

-

0,9

1,8

-

-

3,1

0,9

1,9

2,1

0,9

2,3

0,3

-

-

0,3

-

-

0,8

-

-

0,8

-

-

0,1

-

0,1

-

-

0,1

-

7,5

-

7,5

-

-

8,9

8,5

3,5

14,0

0,9

2,6

Gehandhaafde voorzieningen
1 Voorziening Afbouwkosten VZA (afwikkeling AOV oude jaren)
De voorziening is voor de afwikkeling oude jaren. Doordat er inmiddels een vonnis van de
rechtbank is, waarvoor nog een eindnota volgt, bedraagt de onttrekking 2012 € 0,3 miljoen. Het
eindsaldo in 2012 was € 0,3 miljoen.
2 Voorziening Amsterdamse Gezondheidsmonitor
Doel van de voorziening is het in 2012 /2016 /2020 en verder uitvoeren van de Amsterdamse
Gezondheidsmonitor. Deze monitor wordt eens in de vier jaar uitgevoerd. Teneinde de kosten
gelijkmatig over de jaren te verdelen wordt jaarlijks een bedrag aan deze voorziening toegevoegd.
De werkelijke lasten worden aan deze voorziening onttrokken.
3 Voorziening BIMZ
Een onttrekking als gevolg van een subsidieverlening van € 0,05 miljoen en een bijschrijving van
rente van € 0,05 miljoen.
4 Voorziening Frictiekosten Ambulancedienst en Zorgmeldkamer
Het uitplaatsen van de Ambulancedienst en Zorgmeldkamer brengt frictie- en ontvlechtingkosten
met zich mee. De werkelijke kosten die ten laste komen van de Gemeente Amsterdam werden bij
bij de Jaarrekening 2011 gesteld op € 2,7 miljoen. In 2012 is voor een bedrag van € 0,9 miljoen
onttrokken uit deze voorziening.
5 Voorziening Groot Onderhoud huisvesting (GGD)
Deze voorziening is gevormd voor de uitvoering het jaarlijks groot onderhoud aan de panden van
de GGD. Er wordt jaarlijks gedoteerd en onttrokken aan deze voorziening om de staat van de
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panden op niveau te kunnen houden. Het verschil in onttrekking betreft voornamelijk de
decentralisatie van de panden van de Jeugdgezondheidszorg een de stadsdelen.
6 Voorziening verzorgingshuizen oude van dagen
Er heeft een rentedotatie van € 0,01 miljoen plaatsgevonden.
7 Voorziening Egalisatiefonds JGZ decentralisatie
De voorbereidingen van de decentralisatie financiering JGZ naar de stadsdelen is afgerond. Het
vormen van een voorziening is noodzakelijk voor het afdekken van de bedrijfsvoeringrisico’s en om
schommelingen van het jaarresultaat op te vangen. Voeding heeft plaatsgevonden voor 50% vanuit
de stadsdelen en voor 50% vanuit de centrale stad.
Afgewikkelde voorzieningen
8 Voorziening ‘Ambulancedienst Dubieuze Debiteuren’
Egaliseren van de lasten met betrekking tot oninbare vorderingen Ambulancezorg. Dit was geld van
de zorgverzekeraars. In 2012 is deze voorziening vrijgevallen. De Ambulancedienst is uitgeplaatst
en het restant werd gebruikt als (gedeeltelijke) dekking voor afgeboekte facturen. Omdat de
Ambulancedienst in 2012 geen onderdeel meer uitmaakte van de GGD is niet gedoteerd en kon
ook de geraamde onttrekking niet plaatsvinden.
Nieuwe voorzieningen
9 Voorziening Verhuiskostenvergoeding
Op de openstaande verplichtingen Verhuiskostenvergoedingen uit oude jaren is in 2012 een
voorziening gevormd van € 6,8 miljoen. Dit zijn meerjarige verplichtingen over de jaren 2009-2012
waarvan het tijdstip van opeisbaarheid onzeker is. De ontwikkelingen in de verstrekkingen worden
blijvend gemonitord.
3.7.3 Investeringen
Binnen het programma Zorg zijn de volgende investeringen van toepassing waarvoor een krediet is
verleend op basis van besluitvorming:
 Aanvullend Wmo-ICT krediet van € 3 miljoen
Het aanvullend Wmo-ICT krediet van € 3,0 miljoen is nagenoeg geheel besteed en kan afgesloten
worden. Het WMO ICT project valt onder de regeling risico volle projecten. De verantwoording over
dit project, waaronder de uitgaven op het krediet, zullen in een eindrapportage meegenomen
worden dat begin 2013 aan uw raad zal worden voorgelegd.
 Verbouwing R. Kochplantsoen: € 3,25 miljoen
De verbouwing van het pand aan het R. Kochplantsoen bevindt zich in de aanvangsfase en zal in
2013 en 2014 uitgevoerd worden. Het pand wordt verbouwd zodat het gebruikt kan worden als
voorziening voor maatschappelijke opvang.
 Vervangingsinvesteringen GGD: € 18,1 miljoen
De investeringen betreffen voornamelijk vervangingsinvesteringen bij de GGD, zoals
automatisering, medische apparatuur, ICT hardware en software en verbouwingen en
aanpassingen. Op het krediettotaal van € 18,1 miljoen is t/m 2012 € 8,0 miljoen uitgegeven. De
resterende uitgaven van € 10,1 miljoen zullen na 2012 plaatsvinden.
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4 Educatie, jeugd en diversiteit
Maatschappelijk effect
Kinderen en jongeren kunnen zich optimaal ontwikkelen om volwaardig en verantwoordelijk te
participeren in een samenleving die divers en tolerant is.
4. Programma Educatie, Jeud en Diversiteit
Kerncijfers
Rekening
2011

Begroting
Begroting
(na
2012 2012
8-maands(inclusief
rapportage)
eerste
begrotingswijziging)

Bedragen x € 1 miljoen
Lasten per doelstelling
4.1 De Amsterdamse jeugd doorloopt hun
schoolloopbaan op goede en aantrekkelijke scholen
4.2 De Amsterdamse jeugd geniet onderwijs in
geschikte gebouwen
4.3 Kinderen, jongeren en opvoeders krijgen
vroegtijdig en evt. gedwongen hulp en ondersteuning
4.4 Discriminatie neemt af en sociale cohesie neemt
toe
4.5 Amsterdammers kunnen gebruik maken van de
faciliteit bibliotheken
Totaal lasten -

Rekening
2012 Rekening 2012
minus
Begroting
2012 na 8maandsrapportage

101,6

104,3

103,9

102,8

1,1-

45,5

51,4

51,4

46,2

5,2-

34,8

30,7

32,2

30,1

2,1-

8,0

8,2

8,1

8,1

-

19,0

18,6

18,6

18,8

208,9

213,2

214,2

206,0

0,2
8,2-

64,4

66,4

66,4

67,6

1,2

0,3

-

-

0,1

0,1

11,5

4,2

4,2

5,4

1,2

-

-

-

Baten per doelstelling
4.1 De Amsterdamse jeugd doorloopt hun
schoolloopbaan op goede en aantrekkelijke scholen
4.2 De Amsterdamse jeugd geniet onderwijs in
geschikte gebouwen
4.3 Kinderen, jongeren en opvoeders krijgen
vroegtijdig en evt. gedwongen hulp en ondersteuning
4.4 Discriminatie neemt af en sociale cohesie neemt
toe
4.5 Amsterdammers kunnen gebruik maken van de
faciliteit bibliotheken
Totaal baten +
Resultaat voor reserveringen
Toevoegingen aan reserves Onttrekkingen aan reserves +
Totaal mutaties reserves
Resultaat na reserveringen
laste van de algemene middelen)

3,4

3,2

3,2

3,4

-

79,6
129,31,0
3,8
2,8

73,8
139,41,1
1,1

73,8
140,40,3
0,7
0,4

76,5
129,50,3
0,4
0,1

0,2
2,7
10,9
0,30,3-

126,5-

138,3-

140,0-

129,4-

10,6

(ten

Het resultaat na reserveringen is € 10,6 miljoen minder negatief dan begroot in de 8e maands.
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Begroting 2012 (inclusief 1e begrotingswijz)

Programma 4. Educatie, Jeugd en Diversiteit

Begroting 2012 (na 8‐maands)

Lasten en baten totaal van programma en per doelstelling

Rekening 2012

bedragen x € 1 miljoen
0

50

100

150

200

250

Lasten
Totaal lasten programma incl dotaties aan reserves
De Amsterdamse jeugd doorloopt hun schoolloopbaan op goede en 4.1
aantrekkelijke scholen
De Amsterdamse jeugd geniet onderwijs in geschikte gebouwen 4.2
.Kinderen, jongeren en opvoeders krijgen vroegtijdig en evt 4.3
gedwongen hulp en ondersteuning
Discriminatie neemt af en sociale cohesie neemt toe 4.4
Amsterdammers kunnen gebruik maken van de faciliteit 4.5
bibliotheken
‐Toevoegingen aan reserves

Baten
Totaal baten programma, incl onttrekkingen aan reserves
De Amsterdamse jeugd doorloopt hun schoolloopbaan op goede en 4.1
aantrekkelijke scholen
De Amsterdamse jeugd geniet onderwijs in geschikte gebouwen 4.2
.Kinderen, jongeren en opvoeders krijgen vroegtijdig en evt 4.3
gedwongen hulp en ondersteuning
Discriminatie neemt af en sociale cohesie neemt toe 4.4
Amsterdammers kunnen gebruik maken van de faciliteit 4.5
bibliotheken
+Onttrekkingen aan reserves

Ontwikkelingen en beleidskaders
Rijkskaders en ontwikkelingen
 Convenant ‘Aanval op de Uitval’ 2012-2015 (Rijksoverheid/gemeenten/ROC’s)
 Wijziging leerplichtwet per 2012. In een convenant tussen de onderwijsinspectie en de
gemeente Amsterdam is vastgelegd dat de gemeente in opdracht van de inspectie de
naleving van de wet bij scholen gaat toetsen
 Bestuursakkoord Voor- en Vroegschoolse educatie en extra leertijd jonge kinderen 20122015 (maart 2012)
 De gemeente wordt per 2015 verantwoordelijk voor een groot aantal voorzieningen op
het gebied van zorg voor de jeugd (o.a. de huidige jeugdzorg). Doordat deze
voorzieningen in één bestuurlijke hand komen, worden prikkels om vroegtijdig in de
ontwikkeling, gezondheid en veiligheid van kinderen te investeren, vergroot
 Tegelijkertijd vinden decentralisaties van taken plaats in de domeinen werk en zorg en
voert het kabinet een zorgplicht in voor het onderwijs (Passend Onderwijs)
Gemeentelijke kaders en ontwikkelingen
 Programakkoord 2010-2014 ‘Kiezen voor de Stad’
 De prioriteiten van Jong Amsterdam II (Lokale Educatieve Agenda 2010-2014). De
prestatieafspraken met schoolbesturen en stadsdelen zijn in 2010 geactualiseerd.
 Kwaliteitskader Voor- en Vroegschoolse Educatie Amsterdam 2010-2014
 Programmaplan Kwaliteitsimpuls Voortgezet Onderwijs Amsterdam (KVA), vastgesteld in
de gemeenteraad op 4 april 2012
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Concretisering Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen en bijbehorend Integraal
Huisvestingsprogramma
Manifest ‘Alle jongeren goed opgeleid de crisis door’ (2009)
De gemeenteraad heeft in december 2011 de visie en kwaliteitsaanpak kinderopvang
vastgesteld, op basis van de aanbevelingen van de Commissie Gunning. Het college
gaat in 2013 door met deze aanpak en de plannen om toezicht en handhaving te
verbeteren.
Op 4 april 2012 stelde de gemeenteraad de Visie ‘Om het kind’ vast. Amsterdam bereidt
zich voor op de stelselwijziging door in de praktijk verbeteringen te realiseren en concreet
te maken hoe het nieuwe jeugdstelsel er na de decentralisatie uit gaat zien. In 2012 is
gewerkt aan een koersbesluit over de inrichting, sturing en bekostiging van het nieuwe
jeugdstelsel; in 2013 volgt besluitvorming
Nieuw basisvoorzieningenniveau door een herijking van het aanbod van instrumenten en
interventies voor risicojongeren en jeugd & veiligheid
Subsidieverordening Integratie, Participatie en Sociale Cohesie (SIP), gemeenteraad
oktober 2007
Amsterdam tegen radicalisering, gemeenteraad 6 december 2007
Vrouwenemancipatie in Amsterdam, Niemand aan de kant, gemeenteraad 13 februari
2008
Programma Caribische Amsterdammers 2010-2013
Beleidsbrief Discriminatie 2011-2012 ‘Amsterdam is er klaar mee’, college april 2011
‘Geen burgerschap zonder hoffelijkheid’, college 17 mei 2011
Voortgangsbrief Amsterdams burgerschap 7 februari 2012
Vervolgbrief Amsterdams burgerschap 2 oktober 2012
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4.1 De Amsterdamse jeugd doorloopt een volledige schoolloopbaan op
goede en aantrekkelijke scholen
4.1.1 Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?
Het programma Kwaliteitsimpuls Voortgezet Onderwijs Amsterdam (KVA) is in uitvoering. Er
wordt aan een aantal onderwerpen gewerkt: verbeteraanpak voortgezet onderwijs (VO),
taalbeleid, aantrekkelijk beroepsgericht VMBO en techniekonderwijs, aantrekkelijk HAVOVWO onderwijs en schoolveiligheid.
Arbeidsmarktrelevantie heeft dit jaar ook veel aandacht gekregen. De vraag van het
bedrijfsleven sluit vaak niet aan bij het aanbod van MBO scholen. Deze mismatch moet
worden gerepareerd.
Indicatoren

Nulmeting en peildatum

1. Aantal doelgroep
peuters dat deelneemt aan
voorschoolse educatie (%
1
bereik doelroep)
2. Zwakke basisscholen
2
volgens oordeel inspectie

3. % 23- jarigen dat als
leerplichtige VO en of MBO
heeft gevolgd met een
startkwalificatie
4. Aantal voorschool
plaatsen

4.1.2

55%

2010

18

Juli 2010

6

70%
(Schooljaar
2009/2010)

Rekening
2011
67%

Begroting
2012
80%
(4.625 van
5.823)

Bereikt 2012

9 scholen
hebben het
arrangement
‘zwak’ en 1
school is
‘zeer zwak’
in
3
Amsterdam

8 scholen
hebben het
arrangemen
t ‘zwak’ die
deelnemen
aan de VA

10 scholen
hebben het
arrangement
‘zwak’ en 2
scholen zijn
‘zeer zwak’ in
4
Amsterdam

72%

72%

72%

74%

6267

7250

7.157

7.750 (in 2013)

71%
(4.116 van
5.823)

Te behalen
resultaat 2010-2014
80% in 2013
(5.044
van 6.305)
Geen zwakke
5
scholen

Novemb
er 2010

5.739

2010

Wat hebben we ervoor gedaan?

Indicator 1 en 4: percentage kinderen met een indicatie VVE, dat deelneemt aan VVE
Gemeenten hebben de wettelijke verplichting (Wet Kinderopvang) om een kwalitatief goed
voorschools aanbod te bieden aan jonge kinderen met een taalachterstand en een
inspanningsverplichting om al deze kinderen te bereiken. De centrale stad en de stadsdelen
hebben voor de periode 2011-2012 de volgende resultaatsafspraken gemaakt:
 Amsterdam realiseert minimaal 6.192 voorschool plaatsen. Daarnaast realiseert
Amsterdam ook nog plaatsen voor niet-doelgroep kinderen, zodat het totaal aantal
voorschool plaatsen hoger ligt (planning 6.861)
 Amsterdam heeft de inspanningsverplichting om minimaal 4.625 doelgroep peuters deel
te laten nemen aan de voorschool (bereik van 75% van de doelgroep)
Per 1 december 2012 zijn 7.157 voorschool plaatsen gerealiseerd. In 2012 namen 4.116
doelgroep peuters deel aan de voorschool (bereik 71%). Amsterdam bereikt meer kinderen
1

De omvang van de doelgroep wordt tweejaarlijks vastgesteld. Deze cijfers zijn gebaseerd op het aantal door de
GGD geïndiceerde kinderen. In 2013 stijgt het aantal doelgroepkinderen van 5.823 naar 6.305.
2
Het betreft de aan de Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs deelnemende scholen die van de inspectie een oordeel
zwak of zeer zwak hebben. Het streven is dat dit er 0 zijn in 2014.
3
De Inspectie van het Onderwijs beoordeelt scholen door hen een ‘arrangement’ toe te kennen. Er zijn drie
arrangementen; ‘zeer zwak’, ‘zwak’ en ‘basis’. Acht van de negen scholen met een zwak arrangement doen mee met
de Verbeteraanpak.
4
Negen van de tien zwakke scholen en een van de twee zeer zwakke scholen nemen deel aan de Verbeteraanpak.
5
In het programakkoord is afgesproken dat alleen de scholen die aan de Verbeteraanpak deelnemen een
arrangement basis hebben in 2014.
6
De nulmeting heeft eind 2010 plaatsgevonden. In schooljaar 2011-2012 heeft 72% van de 23-jarige jongeren een
startkwalificatie als zij 23 jaar worden.
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dan alleen de doelgroep. Dit is een bewuste beleidskeuze om segregatie te voorkomen en
het leerrendement voor de doelgroep kinderen te verhogen. In totaal biedt Amsterdam 6.699
kinderen een voorschool aanbod.
Eind december 2012 heeft het college een nieuwe visie op toezicht en handhaving Voor- en
Vroegschoolse Educatie (VVE) vastgesteld, naar aanleiding van het rapport van de
Rekenkamer Metropool Amsterdam over Toezicht en Handhaving VVE (september 2012).
Uitbreiding extra leertijd voor kinderen met taalachterstand
In 2012 is het aantal schakelklassen (extra leertijd voor kinderen van 6 tot 10 jaar die door
een taalachterstand onder hun niveau presteren) uitgebreid van 73 naar 100. Ook zijn er vijf
kopklassen voor leerlingen na groep 8. Met de extra inzet op taal in de kopklas krijgen
leerlingen een hoger uitstroomadvies.
Stevigere rol van ouders bij de taalontwikkeling
Voor goede onderwijsresultaten, met name bij taal, is de rol en ondersteuning door ouders
thuis cruciaal. Het is belangrijk dat scholen en ouders intensief samenwerken en hier zo
vroeg mogelijk mee beginnen, dus al op de VVE. De belangrijkste resultaten uit 2012 zijn:
 Opzet pilots voor ouders en ontwikkeling van materiaal. In de pilot krijgen 600 gezinnen
20 weken lang een avond per week een vrijwilliger van de Voorleesexpress thuis om te
helpen met voorlezen
 Ontwikkeling van een website met tips voor ouders hoe zij thuis hun kind kunnen helpen
met taalontwikkeling
Indicator 2: aantal zwakke basisscholen in het primair onderwijs (PO) volgens oordeel
inspectie
Het verbeteren van de kwaliteit van het basisonderwijs is in de eerste plaats de
verantwoordelijkheid van de schoolbesturen. De gemeente ondersteunt de schoolbesturen
sinds 2008 met de Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Onderwijs (KBA).
Resultaten 2012
 Het aantal deelnemende scholen is gegroeid van 81 (2011) naar 85 (2012)
 In 2011 en 2012 zijn in totaal 8 scholen uitgestroomd uit de Verbeteraanpak
 Van de 85 scholen in de Verbeteraanpak hebben 9 scholen het arrangement ‘zwak’ en 1
‘zeer zwak’
 De onderwijsexperts werken in de Verbeteraanpak met een (referentie)kader voor goed
onderwijs. Dit kader is in 2012 volledig uitgeschreven en wordt in 2013 beschikbaar
gesteld voor schooldirecteuren en interne begeleiders (borging Verbeteraanpak)
Tweede Kwaliteitswijzer
In 2012 is de tweede editie van de Kwaliteitswijzer uitgebracht voor ouders en professionals.
De Kwaliteitswijzer draagt bij aan het transparant maken van de kwaliteit van het
basisonderwijs in Amsterdam. Hiermee verantwoorden schoolbesturen zich over de actuele
situatie in het Amsterdamse basisonderwijs.
Indicator 3 Voortijdig schoolverlaten / Leerplicht
Verzuim en uitval
 Er zijn nieuwe afspraken/richtlijnen gemaakt voor het nieuwe Convenant Aanval op de
uitval 2012-2015, waardoor de regionale samenwerking in de regio Amsterdam sterk
verbeterd is
 100% verzuim in beeld in het primair onderwijs (PO), voortgezet onderwijs (VO) en
middelbaar beroepsonderwijs (MBO). In 2012 zijn 18 dossiers van scholen overgedragen
aan de inspectie. Daarvan is aan 1 VO school en 11 MBO opleidingen een boete
opgelegd
 Uitvoeren van de schoolgebonden aanpak door aanwezigheid van leerplichtambtenaren
op iedere school. Voor verzuimende leerlingen waarover zorgen bestaan wordt een
betere aansluiting school/woonomgeving gerealiseerd. Er wordt extra ingezet op
huisbezoeken
 Intensivering van de signalering van risicoleerlingen en het sneller preventief ingrijpen bij
verzuim
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Uitvoeren van de woongebonden aanpak door gesprekken te voeren met
bovenleerplichtige jongeren. Ruim 1000 vroegtijdig schoolverlaters hebben alsnog een
startkwalificatie behaald in 2011-2012

Overige activiteiten
Kwaliteit Voortgezet Onderwijs
Uw raad heeft het plan Kwaliteitsimpuls VO Amsterdam 2012-2014 (KVA) op 4 april 2012
vastgesteld. Het uitgangspunt van KVA is dat voor alle Amsterdamse kinderen kwalitatief
hoogwaardig onderwijs op het juiste niveau en op een school naar eigen keuze beschikbaar
moet zijn.
RPO
De drie schoolbesturen Esprit Scholen, ZAAM en VOvA zijn medio 2012 met de gemeente
overeen gekomen het Beroepscollege West (BCW) op te richten per 1 augustus 2013. Binnen
het BCW werken drie VMBO-scholen in West gezamenlijk aan het versterken van hun profiel
en de doorlopende leerlijnen VMBO en MBO. Met het Masterplan Techniek (mei 2012)
proberen onderwijs, bedrijfsleven en gemeente het techniekonderwijs en vakmanschap weer
op de kaart te zetten in Amsterdam.
Kwaliteitstrajecten VO en VSO
Zes VO-scholen en één VSO school namen deel aan de Kwaliteitstrajecten in 2012. Op deze
scholen heeft een onafhankelijk expert een analyse uitgevoerd. Mede op basis van deze
analyse stellen de scholen vervolgens zelf een verbeterplan op.
Taal
Analoog aan schoolbrede aanpak van kwaliteit nemen acht HAVO/VWO scholen deel aan
verbetering van het taalbeleid onder de titel :’De Brugklas Leest, kwaliteit in taalbeleid’.
Uitvoeringsagenda Actieve Ouders
Goed onderwijs is essentieel om kinderen en jongeren voor te bereiden op de toekomst. Daar
horen goede scholen en betrokken ouders bij. In 2012 is het college gestart met de uitvoering
van de Uitvoeringsagenda Actieve Ouders 2012-2014. Onze visie op ouderbetrokkenheid is
die van ‘educatief partnerschap’ en betrokkenheid thuis. De belangrijkste resultaten uit 2012
zijn:
 ouders worden meer met elkaar verbonden door inzet van de Onderwijs Consumenten
Organisatie (OCO). Met OCO zijn afspraken gemaakt hoe ze zich zullen ontwikkelen tot
hét stedelijk platform voor alle Amsterdamse ouders
 educatief partnerschap is bevorderd doordat scholen met extra leertijd voor taal dit jaar
verplicht zijn gesteld zich actief in te zetten om ouders meer te betrekken. We zijn een
pilot gestart om ouders van kinderen met een taalachterstand, die zelf ook een
taalbehoefte hebben of laaggeletterd zijn, toe te leiden naar het aanbod taal voor
volwassenen in de stad
Segregatie
Kern van de aanpak van segregatie in Amsterdam is om allereerst via de kwaliteitsaanpak te
werken aan het structureel verbeteren van de kwaliteit van het basisonderwijs. Het
uitgangspunt is meer gemengde (voor)scholen zodat kinderen al vanaf de voorschool samen
in de buurt naar school gaan. Daartoe zijn in 2012 pilots gestart om het proces van
aanmelden en plaatsen simpel, helder en transparant te maken. Circa vijftig basisscholen
(25%) werken nu samen bij aanmelden en plaatsen7. In andere buurten is deze ontwikkeling
in voorbereiding.
Leerlingenvervoer
Leerlingenvervoer is er voor kinderen die niet naar het regulier onderwijs kunnen en zijn
aangewezen op een vorm van speciaal onderwijs. Dagelijks maken circa 2.300 kinderen
gebruik van het leerlingenvervoer, waarvan circa 1.500 kinderen in het aangepast vervoer,
600 kinderen in het Openbaar Vervoer en 200 kinderen met Eigen Vervoer.
7

West, De Rivierenbuurt, Buitenveldert, De Pijp, Watergraafsmeer.
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Uit een enquête blijkt dat ouders met kinderen in het aangepast vervoer het leerlingenvervoer
waarderen met een 7,7.
De kosten voor het aangepast vervoer zijn in 2012 lager dan voorheen, vanwege betere
contractuele afspraken en lagere aantallen leerlingen in het vervoer. Door het meer uniform
toetsen aan de verordening is er een afname van leerlingen in het vervoer.
Binnenluchtkwaliteit scholen
In het voorjaar van 2012 heeft de gemeenteraad bij de Kadernota 2013 € 4 miljoen
beschikbaar gesteld voor Energieke scholen II. In november 2012 heeft de gemeenteraad het
Uitvoeringsplan 2013-2014 vastgesteld. Op dertig basisscholen wordt het binnenklimaat
verder verbeterd.
4.1.3

Wat heeft het gekost?

De Amsterdamse jeugd doorloopt hun schoolloopbaan op goede en aantrekkelijke scholen
Rekening
Begroting
Rekening
Begroting
2012 Rekening 2012
(na
2011
2012 2012
8-maands(inclusief
minus
rapportage)
eerste
Begroting
begrotings2012 na 8wijziging)
maandsrapportage
Bedragen x € 1 miljoen
101,6
104,3
103,9
102,8
1,11 Lasten
2 Reserves (dotaties)
0,8
0,3
0,3
Totaal lasten
102,4
104,3
104,2
103,1
1,164,4
66,4
66,4
67,6
1,2
1 Baten
2 Reserves (onttrekkingen)
2,6
0,3
0,3
0,3Totaal baten
67,0
66,7
66,7
67,6
0,9
Resultaat ten laste van de algemene
middelen

35,4-

37,6-

37,5-

35,5-

2,0

Mutaties van begroting na 8-maandsrapportage naar Jaarrekening 2012
Het saldo in de Jaarrekening 2012 is € 35,4 miljoen, waarvan de totale lasten € 102,8 miljoen
en totale baten € 67,6 miljoen bedragen. Ten opzichte van de vastgestelde begroting zijn de
lasten € 1,1 miljoen lager en de baten € 1,2 miljoen hoger en wijkt het saldo met € 2 miljoen
af. De belangrijkste verklaringen volgen hieronder.
 Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)/Onderwijsachterstandenbeleid (OAB): er is
sprake van een onderbesteding van € 7,4 miljoen en lagere baten van € 8,8 miljoen. Dit
komt als volgt tot stand: In 2012 is er voor de VVE een bedrag van € 51,9 miljoen
beschikbaar gesteld door het Rijk. Daarvan is € 43,1 miljoen conform begroting besteed.
Een aantal activiteiten is in 2012 niet (volledig) uitgevoerd en zit nog in de voorbereidingof besluitvormingsfase: verbetertrajecten op voor-en vroegscholen, exploitatiebijdrage
aan basisscholen (voor o.a. opbrengst gericht werken, ouderbetrokkenheid PO,
uitbreiding leertijd en kopklassen), Ouderbetrokkenheid voorscholen en
peuterspeelzalen). De resterende VVE middelen van € 8,8 miljoen kunnen conform de
rijksregeling in 2013 alsnog ingezet worden voor deze activiteiten
 De vaststelling subsidies financiële gelijkstelling over twee tijdvakken t/m 2005 leidt zowel
tot € 4,7 miljoen hogere lasten als € 4,7 miljoen hogere baten
 In het kader van het School Maatschappelijk Werk (SMW) is voor een bedrag van € 4,2
miljoen aan uitgaven gedaan. In de begroting is hiervoor een bedrag van € 1,9 miljoen
opgenomen, zodat er een overschrijding is van € 2,3 miljoen. Omdat de deelnemende
scholen 50% van de lasten cofinancieren, staat hier een bedrag van € 2,1 miljoen aan
niet begrote baten tegenover
 Binnen het leerlingenvervoer waren de lasten in 2012 € 1,3 miljoen lager dan begroot. Dit
is het effect van een afname van het aantal leerlingen in het leerlingenvervoer, een
verschuiving van aangepast vervoer (het busje) naar eigen- of openbaar vervoer door het
stimuleren van de zelfredzaamheid en een uniforme beoordeling van de aanvragen.
Daarnaast leidt de laatste aanbesteding van het aangepast vervoer tot een besparing op
de inkoop van het vervoer, de inhuur van begeleiders en verkorte routes
 In 2012 zijn er meer activiteiten binnen de Wet participatiebudget (Wpb) verantwoord als
bijdrage aan de intensivering van de Wpb-uitgaven in 2012. De intensiveringen hebben
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plaatsgevonden bij Bureau Leerplicht Plus en Lokale Traject Begeleiding en beliepen
€ 1,3 miljoen
Er namen in 2012 85 basisscholen aan de Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam
deel, waar 80 basisscholen begroot waren, en er waren onvoorziene kosten bij de
doorontwikkeling van de digitale Kwaliteitswijzer en dat leidde tot een overschrijding van
€ 0,7 miljoen
De in de begroting opgenomen onttrekking aan de reserve Kwaliteit Voortgezet Onderwijs
en de daarmee gepaard gaande uitgaven van € 0,3 miljoen zijn niet gerealiseerd. Door
vertraging in de uitvoering is een deel van de geplande activiteiten (met bijbehorende
kosten) verschoven naar 2013. Hierdoor is er alleen aan de reserve gedoteerd en niet
ook onttrokken, zoals begroot

Prioriteiten en posterioriteiten 2012
#

Omschrijving

S/I

Efiienncy apparaat
Onderwijs

S

Leerlingen vervoer

S

Preventie verzuim en
schooluitval

S

Kwaliteit Onderwijs

I

Beschikbaar
gesteld

Ultimo 2012
betaald en
verplicht (x
€ 1.000)

-150

-550

Voorstel om
ultimo 2012
op te nemen
in reserve (x
€ 1.000)

-150

-550

Omschrijving
gerealiseerd
resultaat

Volledig
uitgevoerd
? (J/N)

Uiterste
datum
geplande
uitvoering

Bezuiniging
personele lasten

J

-

0

J

-

0

Besparing door
harmonisatie
Leerlingen vervoer

J

-

J

-

1.000

1.000

0

Extra Fte ter
versterking van de
verzuim aanpak

5.800

5.800

0

Minder zwakke
scholen

Toelichting prioriteiten en posterioriteiten 2012
Kwaliteit Onderwijs
Van deze prioriteit is € 4,2 miljoen voor het programma Kwaliteit in het Basisonderwijs
Amsterdam ingezet, voornamelijk voor subsidiering van de inmiddels 85 deelnemende
basisscholen. Ten behoeve van de kwaliteit in het Voorgezet Onderwijs is een bedrag van
€ 1,6 miljoen ingezet. Inmiddels nemen zes VO scholen deel aan de kwaliteitsaanpak en een
(V)SO schoolbestuur met acht locaties. De scholen leveren ook zelf een financiële bijdrage
aan de verbeteraanpak.
4.1.4 Risico’s
Er zijn voor deze doelstelling geen risico’s geformuleerd.

112

4.2 De Amsterdamse jeugd geniet onderwijs in geschikte gebouwen
Naam doelstelling
4.2.1

Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?

Indicatoren

Nulmeting en peildatum

1. Aantal
gebouwen en
aandeel
gebouwenbestand
dat geschikt is voor
het onderwijs dat er
wordt gegeven

VO en SO scholen
maken gebruik van
100 zelfstandige
gebouwen.
Waarvan 55 op
orde, 14 wordt aan
gewerkt en voor 31
zijn plannen in
voorbereiding

1 januari
2011

Rekening
2011
7
nieuwe/opg
eknapte
gebouwen.
Start bouw
renovatie 2
gebouwen

Begroting
2012
14
opgeknapte/
nieuwe
gebouwen.
Start bouw/
renovatie 9
gebouwen

Bereikt
2012
11
opgeknapte
/nieuwe
gebouwen.
Start bouw/
renovatie 8
gebouwen

Te behalen resultaat
2010-2014
Oplevering pm.
Opgeknapte/nieuwe
gebouwen.
Start bouw/renovatie PM
gebouwen

4.2.2 Wat hebben we ervoor gedaan?
Vanaf 2010 vormt het Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen (RPO) het leidende kader bij
beslissingen over nieuwbouw en renovatie voor het VO. De gemeente en schoolbesturen
hebben besloten om met een inhaalslag de kwaliteit van alle schoolgebouwen voor het VO op
peil te brengen. Deze kwaliteitsslag is in 2012 nog in volle gang. In 2012 zijn 7 geheel
gerenoveerde dan wel nieuw gebouwde gebouwen in het VO en (V)SO opgeleverd en heeft
in 4 schoolgebouwen een grote renovatie en/of constructief herstel plaatsgevonden. De
afronding van een aantal scholen wordt door vertraging in de planvorming doorgeschoven
naar komend jaar. Daarnaast is er in 8 scholen gestart met grote (ver)bouwprojecten.
4.2.3

Wat heeft het gekost?

De Amsterdamse jeugd geniet onderwijs in geschikte gebouwen
Begroting
Rekening
Begroting
(na
2011
2012 2012
8-maands(inclusief
rapportage)
eerste
begrotingswijziging)
Bedragen x € 1 miljoen
1 Lasten
2 Reserves (dotaties)
Totaal lasten
1 Baten
2 Reserves (onttrekkingen)
Totaal baten
Resultaat ten laste van de algemene
middelen

45,5
45,5
0,3
0,3

51,4
51,4
-

51,4
51,4
-

45,2-

51,4-

51,4-

Rekening
2012 Rekening 2012
minus
Begroting
2012 na 8maandsrapportage
46,2
5,246,2
5,20,1
0,1
0,1
0,1
46,1-

5,3

Mutaties van begroting na 8-maandsrapportage naar Jaarrekening 2012
Het saldo van deze doelstelling is bij de Jaarrekening 2012 € 46,1 miljoen. Het begrote saldo
bedroeg € 51,4 miljoen, en is ten opzichte van de begroting met € 5,3 miljoen verbeterd. Deze
verbetering komt mede als volgt tot stand.
 Op grond van de financiële regeling en verordening onderwijshuisvesting voortgezet
(speciaal) onderwijs is in 2012 een opschoonactie uitgevoerd met betrekking tot de
openstaande dossiers ‘huurvergoedingen/doorlopende verplichtingen’ oude jaren. Deze
actie heeft geleid tot de lagere vaststelling van een aantal dossiers (aangevraagde
huurvergoedingen/tijdelijke huisvesting zijn hoger gebleken dan uiteindelijk nodig was).
Dit leidde in 2012 tot € 3,5 miljoen aan lagere lasten
 De kapitaallasten 2012 zijn met € 1,4 miljoen naar beneden bijgesteld op basis van de
werkelijke investeringen 2011 (was niet vermeld in de 8-maandsrapportage maar is wel
doorberekend in de Begroting 2013) en de rentestand 2012. De toelichting over de
investeringen 2011 is opgenomen in de Jaarrekening 2011
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Prioriteiten en posterioriteiten 2012
#

Omschrijving

S/I

1.

Onderwijshuisvesting:
realisatie van diverse
projecten (waaronder
zeven nieuwbouw en
uitbreiding)

S

2.

Onderwijshuisvesting:
dekking
huisvestingslasten, etc.

I

Beschikba
ar gesteld
(x € 1.000)

Ultimo
2012
betaald
of
verplicht
(x €
1.000)

3.150

8.000

-

8.000

Voorstel
om ultimo
2012 op te
nemen in
reserve
(x €1.000)

0

Omschrijving
gerealiseerd resultaat

Volle
dig
uitge
voer
d?
(J/N)

Deze prioriteit wordt
ingezet voor de dekking
van de met het
huisvestingsprogramma
2012 beschikbaar
gestelde kredieten
Zie toelichting
hieronder

N

Uiterste
datum
geplande
uitvoering

J

0

Toelichting prioriteiten en posterioriteiten 2012
Onderwijshuisvesting Investeringen (kapitaallasten)
Een wettelijke taak van de gemeente ligt op het vlak van de onderwijshuisvesting. Het gaat
hierbij om het realiseren van nieuwe schoolgebouwen of het renoveren van bestaande
schoolgebouwen. Het college heeft voor 2012 € 3,15 miljoen structureel beschikbaar gesteld,
en de bijbehorende investeringsruimte vrijgeven in overeenstemming met een Regionaal Plan
Onderwijsvoorzieningen. Deze post is bij de Begroting 2012 opgenomen als stelpost bij de
concerncontroller
Huurvergoedingen en overige zijnde niet-kapitaallasten uitgaven
Voor het uitvoeren van de taak onderwijshuisvesting worden naast de investeringskosten in
de schoolgebouwen ook andere kosten gemaakt zoals huurkosten van tijdelijke huisvesting
van lokalen, sportvelden en gymzalen, verzekeringslasten en erfpacht. Omdat het om de
jaarlijks terugkerende lasten gaat is hiervoor bij de Kadernota 2012 een bedrag van € 8
miljoen incidenteel beschikbaar gesteld.
4.2.4 Risico’s
Amarantis
De Amarantis Onderwijsgroep is met ingang van februari 2012 door het Rijk onder toezicht
geplaatst. De voormalige stichting Amarantis is inmiddels opgesplitst in vijf afzonderlijke
stichtingen. Voor het voortgezet onderwijs in Amsterdam is de stichting Zaam
verantwoordelijk geworden. De bestuursoverdrachten voor het VO hebben per 1 augustus
2012 plaatsgevonden. De bestuursoverdrachten voor de drie nieuwe MBO’s zijn in december
2012 voorbereid en treden op 1 januari 2013 in werking (De Raden van Toezicht voor de
MBO’s worden in januari 2013 benoemd.). Daarnaast moet de stichting Amarantis ontbonden
worden. Hiervoor hebben de vijf nieuwe besturen een raamovereenkomst gesloten met de
stichting Amarantis. Deze raamovereenkomst loopt tot 1 oktober 2013. Zaken die nog open
staan, bijvoorbeeld rondom het sociaal plan, worden de komende maanden afgehandeld.
Bovendien is deze raamovereenkomst nodig om een beroep te kunnen doen op de
continuïteitsgarantie van het ministerie van OC&W. Daarmee staat het ministerie garant voor
de incidentele kosten die direct te maken hebben met het opsplitsen van Amarantis, niet
zijnde exploitatiekosten, voor een totaal van maximaal € 18 miljoen. Resterende
exploitatiekosten worden verdeeld over de rechtsopvolgers van Amarantis. Dit laatste zou
invloed kunnen hebben op de financiële positie van de stichting Zaam. Een viertal subsidies
die zijn verleend aan de stichting Amarantis moeten nog (deels) vastgesteld worden.
Ingeschat wordt dat hiermee het risico voor de gemeente Amsterdam uiterst beperkt blijft.
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4.3 Kinderen, jongeren en opvoeders krijgen vroegtijdig en zo nodig
gedwongen hulp en ondersteuning om zich optimaal te ontwikkelen
4.3.1

Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?

Inrichting en organisatie nieuwe jeugdstelsel (Verandering Jeugddomein/Om het Kind)
Amsterdam bereidt zich voor op de decentralisatie van de jeugdzorg naar de gemeente per
2015. Daarmee wordt Amsterdam verantwoordelijk voor de hele jeugd(zorg)keten. Het betreft
de geïndiceerde jeugdzorg, jeugd-GGZ (geestelijke gezondheidszorg), Jeugd-LVB (licht
verstandelijk beperkten), gesloten jeugdzorg, jeugdbescherming en jeugdreclassering.
In april 2012 heeft de gemeenteraad de visie op de zorg voor de jeugd vastgesteld: ‘Om het
Kind’. Samen met partners in het veld is daarna gewerkt aan een voorstel voor de inrichting
van de zorg in het nieuwe jeugdstelsel en sturing en financiering daarvan. Over dit
Koersbesluit zal in het tweede kwartaal van 2013 besluitvorming plaatsvinden in de
gemeenteraad. Doelstellingen zijn:
 Eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht
 Kleine problemen blijven klein
 Snelle, effectieve en goedkopere zorg
Ouder en kindteams en teams Samen DOEN vormen per 2015 de basisinfrastructuur in wijk
en buurt. Zij vullen elkaar aan en werken nauw samen. De ouder en kindteams zijn er voor
alle ouders en jeugdigen. Kern van het ouder en kindteam is de ‘ouder en kindadviseur’, een
nieuwe professional op het brede terrein van zorg voor jeugd. Daarnaast kent het ouder en
kindteam een aantal jeugdartsen, jeugdpsychologen en jeugdassistenten die de ouder en
kind adviseur ondersteunen in hun werk.
De buurtteams Samen DOEN bieden in de wijken de meer intensieve aanpak voor de nietzelfredzame en kwetsbare huishoudens. Voor deze huishoudens is een intensievere
begeleiding en een integrale domeinoverstijgende aanpak nodig.
Eind 2012 is begonnen met het opzetten van proeftuinen waarin de beoogde werkwijze in de
praktijk wordt getest en getoetst. De opbrengsten worden in de loop van 2013 zichtbaar en
worden betrokken bij de uitwerking van de plannen. Het kabinet heeft besloten dat de
decentralisatie van de jeugdzorg per 2015 doorgang vindt, maar de bezuinigingstaakstelling
wel verhoogd van € 300 miljoen naar € 450 miljoen. Onduidelijk is nog hoe dit uitpakt voor
Amsterdam. Het college onderzoekt in 2013 in welke mate de beoogde stelselwijziging de
bezuiniging kan opvangen.
Samen DOEN in de buurt
De gemeente is in 2011 gestart met het effectiever en efficiënter organiseren van de
ondersteuning van die risicogroepen waar de stapeling van bezuinigingen het meest
zichtbaar is. De aanpak samen doen richt zich op huishoudens waar sprake is van meerdere
problemen. Het huishouden krijgt 1 regisseur, 1 plan van aanpak en 1 budget. Er wordt
gewerkt vanuit buurtteams die bestaan uit mensen met verschillende disciplines en die als
generalist kunnen optreden. Het accent ligt op eigen kracht en sociale omgeving en moet
leiden tot meer preventieve inzet en minder specialistische hulp. Het programma wil
bestaande structuren vervangen door een nieuwe structuur (oud voor nieuw), zowel voor de
gemeente als bij externe partners.

Aantal teams
Caseload

Doelstelling
Realisatie
Doelstelling
In actieve begeleiding
Realisatie actieve begeleiding

2012

2013

2014

2015

14
7 - 10
3.500
1.750
1.450

28

42

60

10.500
4.935

22.000
9.460

29.000
11.600

In 2012 is gestart met het operationaliseren van de buurtteams. Voor 2012 was de
doelstelling om aan het eind van het jaar veertien teams operationeel te hebben. Dit bleek
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geen haalbare opgave. Eind 2012 waren zeven teams volledig operationeel en drie teams
gedeeltelijk. Met name de complexiteit van dit programma, waarbij op alle niveaus grote
veranderingen moeten worden gerealiseerd, heeft voor meer vertraging geleid dan te voren
kon worden ingeschat.
Indicatoren

Nulmeting en
peildatum

1. Aantal gezinnen dat
instroomt in de MPG
aanpak
2. Aantal tienermoeders in
een traject naar school of
werk
3. Aantal zwerfjongeren in
de maatschappelijke
opvang
4. Aantal jonge moeders
dat ondersteuning krijgt
van FIOM
5. Aantal VO scholen met
een schoolveiligheidsteam

Bereikt
2012

Te behalen resultaat
2010-2014

2010

319

200-500
gezinnen

PM

90

2010

90

90

90

90

260

2007
292

300

288

300

850

850

850

850

6

nnb

6

Nov.
2010
(O+S)

-

nnb

pm

10

pm

Nov.
2010
(O+S)

-

nnb

pm12

pm

850

2010

100 tot 200

8

2010
6

1.749
11

1.409

4.3.2

Begroting
2012

235

6. Aantal lichtcriminele
jongeren
7. Aantal First Offenders

Rekening
2011

pm

9

Wat hebben we ervoor gedaan?

Indicator 1: Aanpak Multiprobleemgezinnen (MPG)
De MPG-aanpak wordt ingezet als de reguliere aanpak niet voldoet. De aanpak voorziet in
het oplossen van de stagnatie door de inzet van procesregie (1 gezin, 1 plan, 1 regisseur). Na
de MPG aanpak gaat reguliere hulpverlening weer door. De (O)MPG doelgroep is vanaf 2012
beperkt tot ernstige complexiteit/stagnatie. Overige doelgroepen zijn overgedragen aan
Samen DOEN en de reguliere jeugdzorg. Verwacht wordt dat dit zal leiden tot een verlaagde
instroom. De cijfers over 2012 worden in maart 2013 verwacht. In 2011 werden 319 gezinnen
bediend binnen de MPG aanpak, waarvan 51 OMPG13.
Indicator 2 en 4: Jonge moeders
 Met de aanpak Weer aan de slag! begeleiden we jonge moeders (15-23 jaar) naar school
of werk. In 2012 volgden 75 jonge moeders een traject Weer aan de Slag. Circa 80% is
succesvol ondersteund bij of teruggeleid naar school of werk. Vijftien jonge moeders met
meervoudige problematiek volgden een traject Weer aan de Slag plus
 We subsidiëren de stichting Fiom. Deze stichting verleent hulp rondom onbedoelde
zwangerschappen, tienerouderschap, risicomoeders met jonge kinderen en hulp na
adoptie. Resultaat in 2012: 380 advies- en consultgesprekken, 285 korte hulptrajecten,
72 intensieve hulptrajecten en 37 voorlichtingen/groepswerk
Indicator 3: zwerfjongeren in de maatschappelijke opvang
De ketenaanpak voor zwerfjongeren en jonge dakloze moeders (18 tot 23 jaar) omvat 288
plekken en varieert van laagdrempelige inloop, 24-uurs opvang tot begeleid wonen.
Daarnaast zijn er 145 woon-leer-werk plekken voor jongeren die dakloos dreigen te worden
en hierdoor geen startkwalificatie halen. Uw raad heeft in december 2012 ingestemd met de
8

Aangepaste doelstelling voor 2014 zoals geformuleerd in doorontwikkeling MPG-aanpak
Het aantal SVT’s zal niet worden uitgebreid. Vanaf 2013 worden de SVT’s niet per definitie in de huidige vorm in
stand gehouden, maar worden de teams flexibeler ingezet bij scholen waar zorgen over bestaan bij de
gemeente en/of de politie (op basis van signalen, incidenten, hoog verzuim) of op aangeven van de school zelf.
10
De voortgangsrapportage wordt in maart/april verwacht
11
Indicator First offenders toegevoegd, omdat deze indicator een beter beeld geeft van het resultaat op inspanningen
binnen het preventieve sociaal domein (DMO); een indicator meer- of veelplegers zegt meer over repressief domein
(OOV).
12 De voortgangsrapportage wordt in maart/april verwacht
13
OMPG: Overlastgevende MultiProbleemGezinnen
9
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uitgangspunten van de nieuwe aanpak zwerfjongeren, waaronder: inzet op preventie ter
voorkoming van dak- en thuisloosheid, minder 24 uur opvang, meer begeleid wonen, sobere
woonvormen en meer regie op snellere uitstroom.
Indicator 5: Schoolveiligheidsteams (SVT)
Op 4 april 2012 heeft uw raad (met het vaststellen van de Aanpak van risicoscholen en
Kwaliteitsimpuls Voortgezet Onderwijs Amsterdam 2012-2014) ingestemd met het
doorontwikkelen van de SVT’s. Hierbij richt de gemeente zich op de schoolveiligheid,
verzuim, kwaliteit en zorg omdat deze vaak sterk samenhangen.
Indicator 6 en 7: Lichtcriminele jongeren
De 'Intensieve Preventieve Aanpak' (IPA) richt zich op risicojongeren waar de problematiek te
licht is voor jeugdzorg/repressie (justitie). Interventies voor deze jongeren bleken niet altijd
effectief. Samen met forse bezuinigingen van het Rijk op het budget voor Jeugd & Veiligheid
heeft dit in 2012 geleid tot sanering van het aanbod.
Preventief Interventie Team (PIT)
Het PIT is een nieuwe werkwijze die snel en gericht risicokinderen (en hun gezinnen)
signaleert en benadert. Doel van de aanpak is het voorkomen en tegengaan van criminaliteit
van (18-) kinderen/jongeren. Zij krijgen hulp (op maat), waardoor zij niet ontsporen en
schooluitval wordt voorkomen.
Resultaten201214: Caseload is 45 jongeren uit 203 gezinnen, waarvan: 252
broertjes/zusjes/kinderen van daders uit de Top 600 aanpak, 73 kinderen aangemeld door het
basisonderwijs en 20 langdurig thuiszitters aangemeld door Bureau Leerplicht. 122 kinderen
zijn gescreend op sociale leerbaarheid. In 99% van de gevallen werd PIT toegelaten in het
gezin van de Top 600 dader. Van de broertjes en zusjes is 3% gedurende de begeleiding in
aanraking gekomen met de politie en is het merendeel niet verder afgegleden of heeft
vooruitgang geboekt. Vaak zijn er geen lange trajecten nodig, maar is praktische (relatief
lichte) hulp voldoende.
Overige activiteiten
Kwaliteit Kinderopvang
Het doel van de kwaliteitsaanpak Kinderopvang is om alle kinderopvangcentra in de stad op
een hoger kwalitatief peil te brengen. Het college heeft een visie opgesteld en
kwaliteitsnormen waar de kinderopvang aan moet voldoen. Vanaf november 2012 is een
kwaliteitswijzer online waarin ouders kunnen zien hoe het staat met de kwaliteit van alle
kinderdagverblijven in Amsterdam. Vanaf begin 2012 is het Bureau Handhaving
Kinderopvang operationeel dat namens de stadsdelen alle handhaving (capaciteit en
deskundigheid) bundelt. Inspecties van de GGD vinden in principe onaangekondigd plaats.
De GGD werkt daarbij risico gestuurd, zodat de meeste inspectietijd wordt gestoken in de
kinderdagverblijven waar de kans op onveilige situaties het hoogst wordt ingeschat
Preventie sexueel geweld
De aanpak preventie seksueel misbruik is gericht op voorkomen van seksueel misbruik bij
organisaties waar de gemeente een subsidierelatie mee heeft. En sectoren waar activiteiten
met of voor jeugd aangeboden worden. Bij de uitwerking wordt aansluiting gezocht bij de
meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
Jongerenwerk Nieuwe Stijl
In 2012 hebben de portefeuillehouders jeugd van de stadsdelen ingestemd met het
beleidskader Amsterdams Jongerenwerk Nieuwe Stijl. De eigen kracht van jongeren staat
centraal. Er is een basispakket waarin de minimale inzet van het jongerenwerk in ieder
stadsdeel is bepaald. Daarin staat een viertal groepen centraal: jongeren van 10-18 jaar en
kwetsbare jongeren: meiden, jongeren met een beperking en jongeren zonder
startkwalificatie.

14

Cijfers per 1-12-2012
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4.3.3

Wat heeft het gekost?

Kinderen, jongeren en opvoeders krijgen vroegtijdig en evt. gedwongen hulp en ondersteuning
Rekening
Begroting
Rekening
Begroting
2012 Rekening 2012
(na
2011
2012 2012
8-maands(inclusief
minus
rapportage)
eerste
Begroting
begrotings2012 na 8wijziging)
maandsBedragen x € 1 miljoen
1 Lasten
2 Reserves (dotaties)
Totaal lasten
1 Baten
2 Reserves (onttrekkingen)
Totaal baten
Resultaat ten laste van de algemene
middelen

34,8
34,8
11,5
0,6
12,1

30,7
30,7
4,2
0,4
4,6

32,2
32,2
4,2
4,2

30,1
30,1
5,4
5,4

rapportage
2,12,11,2
1,2

22,7-

26,1-

28,0-

24,7-

3,3

Mutaties van Begroting 2012 (incl. eerste begrotingswijziging) naar begroting na 8maandsrapportage
De lasten van deze doelstelling zijn bij de begroting na de 8-maandsrapportage per saldo met
€ 1,5 miljoen gestegen. Bij de 4-maandsrapportage zijn de lasten per saldo met 1,6 miljoen
gestegen, door de extra middelen die beschikbaar zijn gekomen voor de dekking van de
programmakosten ‘Om het Kind’ in 2012 (€ 1,9 miljoen hogere baten en (€ 0,4 miljoen door
de begrote onttrekking uit de reservewachtlijsten kinderopvang niet plaats te laten vinden
Mutaties van begroting na 8-maandsrapportage naar Jaarrekening 2012
Het saldo in de jaarrekening 2012 is € 24,7 miljoen, ten opzichte van de Begroting 2012
inclusief 8-maandsrapportage is dat € 3,3 miljoen lager dan begroot, een verbetering die
ontstaat door € 2,1 miljoen lagere lasten en € 1,2 miljoen hogere baten. De belangrijkste
afwijkingen worden hieronder opgesomd.
 Door een lagere uitrol van het aantal buurtteams ‘Samen DOEN in de buurt’ is € 1,2
miljoen minder uitgegeven dan begroot
 Vrijval oude jaren preventief jeugbeleid en jeugdzorg: lagere vaststellingen AWBZ
compensatiemiddelen en MPG, OKC; dit leidt tot een lagere lasten (€ 0,7 miljoen)
 In 2012 zijn meer activiteiten binnen de Wet participatie budget (Wpb) verantwoord als
bijdrage aan de intensiveringen van de Wpb-uitgaven in 2012. De intensiveringen hebben
plaatsgevonden door de activiteit Risicojongeren te betrekken bij de Wpb, en leiden tot
een vrijval van € 1,2 miljoen aan de algemene middelen
Prioriteiten en posterioriteiten 2012
#

Omschrijving

S/I

1.

Nowhere, Studio West,
Gespuis en
ondersteuning
Meidenwerk
(Amendement C’)
Stedelijk Jongerenwerk
Amsterdam
Follow up zedenzaak
Follow up zedenzaak
Stiching het Gespuis
Beëindigen XXXS card
Beëindigen jouw idee
Posterioriteit
jongerenwerk A,dam
Samen DOEN in de
Buurt

I

2.
3.
4.
5.
6.

Beschikbaar
gesteld
(x € 1.000)

Ultimo
2012
betaald of
verplicht
(x € 1.000)

Voorstel om
ultimo 2012
op te nemen
in reserve
(x €1.000)

263

263

0

300
500
300
-42
-600
-240

300
500
300
-42
-600
-240

0
0
0
0
0
0

-1700

-1700

0

4.000

2.800

1.200

I
S
I
S
S
S
S
I

Omschrijving
gerealiseerd
resultaat

Volledig
uitgevoerd?
(J/N)

Zie toelichting

J

Zie toelichting

J

Zie toelichting
Zie toelichting
Zie toelichting
Zie toelichting
Zie toelichting
Zie toelichting

J
J
J
J
J
J

Zie toelichting

N

Uiterste
datum
geplande
uitvoering

31-122013
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Toelichting prioriteiten en posterioriteiten 2012
Nowhere, Studio West, Gespuis en ondersteuning Meidenwerk (Amendement c’)
incidentele subsidie voor Nowhere, Studio West, Gespuis en ondersteuning meidenwerk. Het
Gespuis wordt gecompenseerd met een incidentele prioriteit.
Bezuiniging jongerenwerk A’dam
Eenmalig gecompenseerd voor € 300.000, dit is ingezet voor de verhuizing en ombuigingen
van stichting Argan.
Middelen follow-up zedenzaak
Ingezet voor de kwaliteitsaanpak kinderopvang. De structurele prioriteit is grotendeels
besteed aan het Bureau Handhaving Kinderopvang.
De XXXS card
Dit is beëindigd evenals de subsidieverleningen Jouw Idee Maak Het Waar.
Stedelijk Jongerenwerk
Dit is gerealiseerd door het beëindigen van de subsidierelatie met de Stichting Stedelijk
Jongerenwerk Amsterdam
Samen DOEN in de buurt
Voor het opstarten van de nieuwe werkwijze en het inrichten van de eerste 14 teams heeft
de gemeenteraad middels de Kadernota 2012 incidenteel € 4 miljoen beschikbaar gesteld.
Bij de vaststelling van de 8-maandsrapportage is € 0,1 miljoen uit de reserve ‘Ondersteuning
kwetsbare groepen’ aan de Begroting 2012 toegevoegd.
In 2012 is € 0,9 miljoen uit de reserve ‘Ondersteuning kwetsbare groepen’ niet besteed. Bij
het vaststellen van de 8-maandarapportage heeft de gemeenteraad ingestemd met
onttrekken van deze middelen in 2013.
In 2012 was daarmee in totaal € 4,1 miljoen beschikbaar voor het programma.
Van de beschikbare middelen is in 2012 € 2,9 miljoen besteed. Het nog beschikbare deel van
€ 1,0 miljoen prioriteitsmiddelen en € 0,9 miljoen in de reserve ‘Ondersteuning kwetsbare
groepen’ zal worden ingezet voor het operationaliseren van de resterende teams in 2013 en
2014. Voor de resterende € 1,2 miljoen prioriteitsmiddelen wordt voorgesteld deze via
resultaatbestemming te reserveren.
4.3.4 Risico’s
Decentralisatie Jeugdzorg
In 2012 is geen verdere zekerheid door het Rijk gegeven met betrekking tot de hoogte van de
budgetten die overkomen van het Rijk in het kader van de decentralisatie van de Jeugdzorg.
Herziening ketenaanpak zwerfjongeren
Met de herinrichting van de ketenaanpak zwerfjongeren zijn een tweetal risico’s benoemd. Zo
valt binnen de nieuwe aanpak de instroomfunctie weg: dit betekent de sluiting van het
Poortgebouw van Spirit. Om deze negentien plekken per saldo op te vangen, wordt onder
meer op de Elandsstraat een 24 uur opvang met tien extra plekken opgezet. Er vindt
uitbreiding plaats bij Stichting Timon voor jonge dakloze moeders. Er komt een nieuwe
multifocale opvang voor de moeilijke doelgroep zwerfjongeren die nu nergens terecht kunnen
vanwege hun groepsongeschiktheid en er komt een vervolg op het woon-leer-werk project
DSS van HVO-Querido. Zo wordt de afname van plekken in het Poortgebouw opgevangen.
Een ander risico is dat er onvoldoende vaart zit achter het ombouwen van pleeghuizen en
overige maatschappelijk vastgoed, ten behoeve van de uitstroom van dak- en thuislozen en
overige groepen zoals kwetsbare jongeren. Hierdoor wordt het lastig om het uitgangspunt van
minder 24 uur opvang en meer begeleid wonen te realiseren. DMO is hierover in overleg met
DWZS. Ook is door DMO, Straatvisie – de belangenbehartiger van dak- en thuisloze
jongerne – en Don Bosco Jonathan actief geparticipeerd tijdens een expertmeeting om het A.
H. Gerhardhuis (verpleeghuis) in te zetten voor nieuwe doelgroepen.
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4.4

Discriminatie neemt af en sociale cohesie neemt toe

4.4.1

Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?

Amsterdam werkt aan een krachtige, diverse stad waarop de inwoners trots zijn en waarin ze
respectvol met elkaar samenleven. Daartoe werd het burgerschapsprogramma verder
ingevuld met de vervolgbrief burgerschap 2012. Vrouwenemancipatie was tevens een
belangrijk speerpunt in 2012. Er zijn twee onderzoeksrapporten gepubliceerd: ‘De staat van
de integratie Amsterdam-Rotterdam’ en ‘Samenleven met verschillen’. Amsterdam
organiseerde de conferentie ‘Prinsenhof Revisited’ in navolging van de conferentie van 28
jaar terug, een gesprek over discriminatie toen en nu. Amsterdam was bovendien host van
Eurocities, een internationaal netwerk van steden dat uitwisseling van kennis verzorgt op het
gebied van diversiteitsbeleid.
Indicatoren

1. % ervaren discriminatie in
Amsterdam
2. % ervaren discriminatie op
grond van seksuele geaardheid
- Mannen
- Vrouwen

3. Aantal gesubsidieerde
activiteiten (vanuit de SIP
subsidies) gericht op integratie,
participatie en sociale cohesie

4.4.2

Nulmeting en
peildatum
2
1
%

1
9
%
7,
5
%

Rekening
2011

Burgermonitor
2010

19 %

Begroting
2012

Bereikt
2012

Te behalen
resultaat
2010-2014

20%

16%

19%
10%

20%
7,5%

13 %
gemiddeld
18%
8%

279

315

249

17%

15

Onderzoe
k Dienst
O&S

374

2010

280

Wat hebben we ervoor gedaan?

Indicator 1, 2 en 3
Burgerschap
Vanuit het Burgerschapsprogramma zijn in 2012 initiatieven van en met burgers ondersteund,
zijn samenwerkingsprojecten gestart met de stadsdelen en is met de website en de
nieuwsbrief ‘Hoffelijkheid’ dit onderwerp gedurende het jaar geagendeerd. Belangrijk
speerpunt is het versterken van burgerschapscompetenties van kinderen en jongeren.
Indicator 1
Herdenking Slavernij
Ter uitvoering van het programakkoord 2010-2013 is in 2012 gewerkt aan een breed
programma voor de herdenking van 150 jaar afschaffing slavernij in 2013.
Radicalisering & Polarisatie
De heroriëntatie radicalisering en polarisatie is op 12 juni 2012 vastgesteld in het college.
Activiteiten zijn er op gericht dat de grootste risico’s met betrekking tot polarisatie en
radicalisering tijdig in beeld komen en worden aangepakt dan wel voorkomen. De uitvoering
van de aanpak vindt in nauwe samenwerking met de Informatiehuishouding (OOV) plaats.
In 2012 werd onder andere gestart met de opbouw ‘Uitkijkpost’ met als doel spanningen te
monitoren en te analyseren. De gemeente ondersteunde de activiteiten van het Joods
15

Dit percentage komt voort uit het Programakkoord. Er wordt via de Aanpak Discriminatie aan gewerkt om het
werkelijke percentage ervaren discriminatie nog verder omlaag te brengen. In 2012 is dit al lager.
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Marokkaans Netwerk Amsterdam (JMNA) in 2012. De pilot Jongeren in Gesprek, gericht op
het bespreekbaar maken van thema's rondom uitsluiting, het Midden-Oosten conflict en WOII,
ging van start. Er hebben diverse Netwerkactiviteiten plaatsgevonden, ten behoeve van
vroegsignalering en het tegengaan en voorkomen van radicalisering en polarisatie. De
stadsdelen zijn ondersteund om activiteiten uit te rollen binnen de aanpak Radicalisering en
Polarisatie.
Indicator 1 en 2
Discriminatiebeleid
Op grond van de opgedane ervaringen en rekening houdend met de actuele gegevens over
feitelijke en ervaren discriminatie, heeft het college in september 2012 het discriminatiebeleid
voor de periode 2012-2014 vastgesteld.
In 2012 werd de campagne ‘Discriminatie, Amsterdam is er klaar mee’ gelanceerd en
uitgevoerd, is een treiteraanpak ontwikkeld om intimidatie in de woonomgeving tegen te gaan,
is een training ontwikkeld voor medewerkers van het Werkgeversservicepunt Groot
Amsterdam (WSP) met als doel het signaleren van discriminatie en het bespreekbaar maken
ervan. Ook werd de ‘Teamtraining complexe gespreksvoering’ in samenspraak met de
schoolbesturen en de Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam ontwikkeld. Doel van de
training is het effectief bespreekbaar maken van moeilijke onderwerpen zoals discriminatie en
seksuele diversiteit in het basisonderwijs.
Indicator 2
Bevorderen veiligheid, positieve zichtbaarheid en sociale acceptatie van Lesbiennes,
Homoseksuelen, Biseksuelen en Transgenders (LHBT's)
Het college streeft naar een verankering van de aandacht voor LHBT-acceptatie en emancipatie in de verschillende gemeentelijke portefeuilles. De hoofdlijnen en acties op de
terreinen discriminatie en veiligheid, onderwijs, sport, jeugd, zorg, economische zaken,
externe betrekkingen en burgerschap en diversiteit zijn opgenomen in de beleidsbrief
‘Homoacceptatie en homo-emancipatie 2012-2014’, die uw raad op 17 oktober 2012 heeft
vastgesteld.
Vrouwenemancipatie
Het beoogde maatschappelijke effect van het vrouwenemancipatie beleid is meer
economische zelfstandigheid en zelfbeschikking voor vrouwen. In 2012 zijn daarom projecten
en initiatieven van vrouwenorganisaties gesteund, onder andere via het Servicepunt
Emancipatie (SPE). Via het SPE zette de gemeente tevens in op de versterking van de eigen
kracht van vrouwen en meisjes. Ook heeft de gemeente geïnvesteerd in
methodiekontwikkeling op het gebied van zelfbeschikking en weerbaarheid en voor het
meidenwerk. Rondom de speerpunten zijn verschillende bijeenkomsten georganiseerd.
Voorts werd er een nieuwe aanpak ontwikkeld om alleenstaande moeders aan het werk te
krijgen. Ook werd de beleidsnotitie kwetsbare meisjes opgesteld, die ingaat op psychosociale
problematiek bij meisjes.
Indicator 3
Subsidies Burgerschap en Diversiteit
Er is in 2012 vanuit de Subsidieverordening Integratie, Participatie en sociale cohesie (SIP)
aan 54 organisaties subsidie verleend voor 249 activiteiten. De beoogde streefwaarden voor
gesubsidieerde activiteiten vanuit de SIP zijn door bezuinigingen naar beneden bijgesteld ten
opzichte van het ijkpunt. Er zijn activiteiten gesubsidieerd op het gebied van
vrouwenemancipatie, homo-emancipatie en discriminatie. Daarnaast zijn subsidies verleend
voor activiteiten op het gebied van armoedebestrijding en spreekuuractiviteiten. Er vindt
herziening van de SIP plaats. Bij de uitwerking van de nieuwe subsidieregels wordt beter
aangesloten bij de prioriteiten uit de vervolgbrief burgerschap. Besluitvorming vindt plaats in
2013.
Adviesraad Diversiteit en Integratie
Per 1 januari 2012 ging de adviesraad in de nieuwe samenstelling aan de slag. Er is een
adviesagenda samengesteld met onderwerpen waarover de adviesraad zich heeft gebogen.
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Overige activiteiten
Wereldpand
Naar aanleiding van de evaluatie van april 2012 is besloten de subsidierelatie met het
Wereldpand per 1 januari 2013 stop te zetten. Het Wereldpand was daardoor genoodzaakt de
organisatie op zo kort mogelijke termijn op te heffen en alle dienstverbanden per 1 oktober
2012 te ontbinden. De gemeente heeft toegezegd de huurlasten van het pand aan het
Mercatorplein tot einde contract binnen bepaalde grenzen te dragen. Dit heeft geresulteerd in
een extra eenmalige subsidie van € 93.000 voor de afkoopsom van de huur. De subsidie van
€ 0,481 miljoen is geheel uitbetaald.
4.4.3

Wat heeft het gekost?

Discriminatie neemt af en sociale cohesie neemt toe
Rekening
2011

Bedragen x € 1 miljoen
1 Lasten
2 Reserves (dotaties)
Totaal lasten
1 Baten
2 Reserves (onttrekkingen)
Totaal baten
Resultaat ten laste van de algemene
middelen

Begroting
Begroting
(na
2012 2012
8-maands(inclusief
rapportage)
eerste
begrotingswijziging)

8,0
0,2
8,2
0,2
0,2

8,2
8,2
-

8,1
8,1
-

8,0-

8,2-

8,1-

Rekening
2012 Rekening 2012
minus
Begroting
2012 na 8maandsrapportage
8,1
8,1
8,1-

-

Mutaties van Begroting 2012 (incl. eerste begrotingswijziging) naar Jaarrekening 2012
Als gevolg van de invulling van de nominale stelpost bij de diensten in de 8maandsrapportage dalen de lasten ten opzichte van de Begroting 2012 met bijna
€ 0,1 miljoen tot € 8,1 miljoen. Het saldo in de jaarrekening bedraagt ook 8,1 miljoen ( € 8,1
miljoen lasten, geen baten. Er is geen afwijking ten opzichte van de vastgestelde begroting na
8-maandsrapportage.
Prioriteiten en posterioriteiten 2012
#

Omschrijving

S/I

1.

Programma
burgerschap en
participatie
Discriminatiebestrijding
Herdenking
Slavernijverleden
Mozeshuis
(amendement C’)
Mozeshuis
Strategisch budget
Burgerschap en
Diversiteit

I

2.
3.
4.
5.
6.

I
I

Beschikbaar
gesteld
(x € 1.000)

Ultimo
2012
betaald
of
verplicht
(x €
1.000)

Voorstel
om
ultimo
2012 op
te
nemen
in
reserve
(x
€1.000)

150
100

150
100

0
0

750

750

0

50
-100

50
-100

0
0

-200

-200

0

I
S
S

Omschrijving
gerealiseerd
resultaat

Volledig
uitgevoerd?
(J/N)

Zie toelichting

J

Zie toelichting
Zie toelichting

J
J

Zie toelichting

J

Zie toelichting
Zie toelichting

J
J

Uiterste
datum
geplande
uitvoering
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Toelichting prioriteiten en posterioriteiten 2012
Programma Burgerschap en participatie
De prioriteit is conform de Begroting 2012 ingezet. Samen met alle stadsdelen zijn projecten
uitgevoerd, variërend van de verkiezing van de hoffelijkste straat in Noord tot het samen met
bewoners en professionals ontwikkelen van ‘gedragsregels’ in de wijk of het werken aan een
nieuwe verhouding tussen overheid en burgers onder de titel ‘van bolwerk naar netwerk’ in
stadsdeel West. Daarnaast zijn initiatieven van burgers, maatschappelijke organisaties en
andere diensten ondersteund met raad en daad en financiële bijdragen in de vorm van
(stimulerings) subsidies, zoals de dag van de dialoog, de nacht van de dialoog en ‘preken in
Mokum’. Daarnaast is de dag van de hoffelijkheid in het verkeer georganiseerd, zijn er
activiteiten voor kinderen en jongeren opgezet en is lesmateriaal ontwikkeld door AT5/Basta.
Discriminatiebestrijding
Ook in 2012 is de prioriteit antidiscriminatie ingezet voor een goed geoutilleerde antidiscriminatievoorziening: het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA). Het MDRA
behandelt en verwerkt jaarlijks een groot aantal klachten, geeft voorlichting op scholen en is
vaste gesprekspartner voor meerdere organisatieonderdelen van de gemeente.
Herdenking slavernijverleden
In de Kadernota 2012 heeft de Gemeente Amsterdam voor 2012 op grond van het
programakkoord een incidentele prioriteit van € 0,75 miljoen opgenomen voor de
voorbereiding van een programma voor de slavernijherdenking. Het ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschappen heeft in december 2012 laten weten een eenmalige bijdrage ter
beschikking te zullen stellen. De voorbereidingen zijn in volle gang. De prioriteit is conform de
Begroting 2012 ingezet.
Mozeshuis (amendement C’)
De structurele bezuiniging op de subsidie aan het Mozeshuis is met een prioriteit van
€ 50.000 incidenteel gecompenseerd. Deze incidentele prioriteit is conform besteed.
Posterioriteiten
Mozeshuis
De structurele bezuiniging op de subsidie aan het Mozeshuis van € 0,1 miljoen is in 2012
geëffectueerd.
Strategisch budget Burgerschap en Diversiteit
Structurele besparing op budget dat strategisch inzetbaar is voor projecten die uit oogpunt
van burgerschap en diversiteit een hoge maatschappelijke relevantie hebben en die niet via
de reguliere beleids- of subsidieinstrumenten tot stand kunnen komen. De besparing is zo
ingezet dat activiteiten waaraan bestuurlijk prioriteit is gegeven doorgang hebben kunnen
vinden.
4.4.4 Risico’s
In 2013 wordt de Subsidieverordening Integratie en Participatie vervangen door de
subsidieregels Burgerschap en Diversiteit, die een uitwerking zijn onder de Algemene
Subsidieverordening Amsterdam 2012. De jaren 2013 en 2014 zijn overgangsjaren, waarbij in
het overgangsrecht is geregeld dat in 2014 een beperkt aantal vrijwilligersorganisaties, die de
overgang van periodieke naar activiteitensubsidie nog niet heeft kunnen maken, eenmalig in
aanmerking komen voor een periodieke subsidie onder de oude SIP-regels. Omdat in 2014
de nieuwe regels al wel gelden, en er ook door een beperkt aantal organisaties een beroep
kan worden gedaan op de oude regels, vormt dit een financieel risico.
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4.5 Amsterdammers kunnen gebruik maken van de faciliteit
bibliotheken
4.5.1 Wat hebben we ervoor gedaan?
De invulling van de taakstelling voor de centrale stad en stadsdelen ten aanzien van de
Openbare Bibliotheek (OBA) is in 2012 gerealiseerd. Daarbij is gekeken naar een
evenwichtige spreiding van OBA vestigingen en is door de gemeente ingezet op verbetering
van kwaliteit en prestaties van de vestigingen. Ook zijn daarbij belangrijke ontwikkelingen
betrokken zoals de verdere digitalisering en het toenemend belang van de verblijfsfunctie van
de bibliotheek.
De OBA heeft de mogelijkheden om meer eigen inkomsten te verwerven verder ontwikkeld,
onder meer de intensieve verhuur van het Theater van het Woord en andere ruimtes,
tariefsverhoging en het rekenen van een vergoeding voor het gebruik van internetcomputers
in de centrale vestiging.
4.5.2 Wat heeft het gekost?
Amsterdammers kunnen gebruik maken van de faciliteit bibliotheken
Rekening
Begroting
Begroting
2011
2012 2012
(na
(inclusief
8-maandseerste
rapportage)
begrotingswijziging)
Bedragen x € 1 miljoen
1 Lasten
2 Reserves (dotaties)
Totaal lasten
1 Baten
2 Reserves (onttrekkingen)
Totaal baten
Resultaat ten laste van de algemene
middelen

19,0
19,0
3,4
0,4
3,8

18,6
18,6
3,2
0,4
3,6

18,6
18,6
3,2
0,4
3,6

15,2-

15,0-

15,0-

Rekening
2012 Rekening 2012
minus
Begroting
2012 na 8maandsrapportage
18,8
0,2
18,8
0,2
3,4
0,2
0,4
3,8
0,2
15,0-

0,0

Mutaties van Begroting 2012 (incl. eerste begrotingswijziging) naar Jaarrekening 2012
Het saldo in de Jaarrekening 2012 is € 15 miljoen, waarvan de totale lasten € 18,8 miljoen en
totale baten € 3,4 miljoen. Ten opzichte van de vastgestelde begroting zijn er hogere lasten
van € 0,2 miljoen en hogere baten van € 0,2 miljoen. Dit wordt verklaard door de
huurinkomsten voor de Openbare Bibliotheek die conform het huurcontract zijn geïndexeerd.
Daar de subsidies aan de instellingen voor het huurgedeelte evenredig worden verhoogd, is
deze wijziging budgettair neutraal. Daarnaast veroorzaken de ontroerende zaakbelasting en
verzekering zowel bij de lasten als de baten een verhoging.
Prioriteiten en posterioriteiten 2012
Deze doelstelling kent geen prioriteiten en posterioriteiten.
4.5.3 Risico’s
Voor deze doelstelling kent geen risico’s geformuleerd.
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4.6

Reserves, voorzieningen en investeringen

4.6.1

Reserves

4. Educatie, Jeugd en Diversiteit
Reserves

Bedragen x € 1 miljoen
nr. Reserves
bestaande reserves
1 Kwaliteit Voortgezet Onderwijs
2 Reserve Matchpoint
3 Tegengaan Radicalisering en
Polarisatie
4
Egalisatie kapitaallasten nieuwbouw
Openbare Bibliotheek
Totaal reserves

doel
stel
ling

Stand
ultimo 2011

Gerealiseerde
mutaties 2012
+

Stand
Begrote mutaties
ultimo 2012
2012

-/-

+

-/-

4.1
4.3

1,1
0,2

0,3
-

-

1,4
0,2

0,3
-

0,3
-

4.4

0,9

-

-

0,9

-

-

4.5

14,1
16,3

0,3

0,4
0,4

13,7
16,2

0,3

0,4
0,7

Gehandhaafde reserves
Reserve Kwaliteit Voortgezet Onderwijs
Conform de 8-maandsrapportage 2012 is aan deze reserve een bedrag van € 0,3 miljoen
gedoteerd. De reserve vorming is een gevolg van de vertraging in de totstandkoming van het
Beroeps College West en een aantal kwaliteitstrajecten. De voorziene onttrekking die nog wel
in Begroting 2012 stond opgenomen, is daarmee niet gerealiseerd.
Reserve ‘Tegengaan Radicalisering en Polarisatie
De heroriëntatie Aanpak radicalisering is op 12 juni 2012 vastgesteld in het college. De
looptijd van dit nieuwe beleid is tot en met 2014. De activiteiten zijn gestart in 2012.
Naast een structureel budget beschikt de gemeente over een incidenteel budget dat
afkomstig is van een toekenning door het Rijk op grond van het Actieplan Aanpak
radicalisering en polarisatie 2007-2011. Het gaat om een bedrag van € 0,876 miljoen
(Reserve Tegengaan Radicalisering en Polarisatie). Dit incidentele budget (reserve) zal
verspreid over de boekjaren 2013 en 2014 worden ingezet. Zowel het college als het Rijk
hebben hiermee ingestemd.
De (financiële) planning van de activiteiten is ingewikkeld omdat zij onderhevig is aan een
aantal onzekerheden. Om te beginnen is de aanpak risk based, dus zal een deel van de
activiteiten pas daadwerkelijk worden uitgevoerd als zich concrete incidenten of risico’s
voordoen. Daardoor is het moeilijk om heel specifiek in te schatten hoeveel inzet van
middelen nodig is. Schommelingen in de uitgaven zijn voorstelbaar. De activiteiten hebben
als kenmerk dat zij zich richten op moeilijk bereikbare doelgroepen en de activiteiten een
hoog ontwikkelingsgehalte hebben, zodat vertraging kan optreden in uitvoering en besteding.
Reserve Matchpoint
Matchpoint is een applicatie waarin hulpverleners een melding kunnen opnemen voor
kinderen/jongeren tot en met 23 jaar. Het systeem zorgt ervoor dat deze hulpverlener kan
zien welke andere hulpverleners eventueel bij deze jongere zijn betrokken zodat een match
ontstaat. De zorgverlening wordt dan afgestemd door een aangewezen zorgcoördinator.
Matchpoint wordt gebruikt in Amsterdam en de regio gemeenten door bijv. GGD, scholen,
huisartsen, bureau jeugdzorg. Aan de reserve Matchpoint heeft in 2012 geen onttrekking of
toevoeging plaatsgevonden (deze was ook niet begroot). Deze reserve wordt ingezet in de
jaren 2013 en 2014.
Egalisatiereserve kapitaallasten Nieuwbouw Openbare Bibliotheek
De Egalisatiereserve kapitaallasten Openbare Bibliotheek is bestemd ter dekking van een
deel van de kapitaallasten van de nieuwbouw Centrale Bibliotheek. De reserve is conform
begroting onttrokken.
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4.6.2 Voorstellen voor resultaatbestemming
Het college doet voor het programma Educatie, jeugd en diversiteit de volgende voorstellen
voor resultaatbestemming. Deze voorstellen (mutaties) zijn nog niet in de jaarrekening
verwerkt.
Educatie, jeugd en diversiteit

Doelstelling

Voorstel
Dotatie

(Bedragen x € 1 miljoen)

Onttrekking
(incl. vrijval)

Nieuw te vormen reserves
VVE/OAB

4.1

Om ’t kind

4.3

1,20

Samen DOEN in de buurt

4.3

2,10

Decentralisatie LHTB

4.4

0,05

Totaal programma

1,50

4,85

VVE/OAB
In 2012 is sprake van onderbesteding op de uitgaven ten laste van de rijksbijdrage voor het
Onderwijsachterstanden Beleid. Daarnaast doet DMO in 2012 echter andere uitgaven
`interventies voor de bestrijding van taalachterstanden bij kinderen in het Primair Onderwijs`
die verantwoord kunnen worden ten laste van de regeling VVE/OAB. Hierdoor ontstaat er een
onderbesteding op het gemeentebudget bij DMO. Voorgesteld wordt om deze onderbesteding
te reserveren voor de realisatie van de dekking van gemeentelijke activiteiten binnen het
OAB-regime, conform de Kadernota 2013.
Om het Kind, hervorming zorg voor de jeugd
In het tweede kwartaal van 2013 vindt in de raad besluitvorming plaats over het Koersbesluit.
Dit besluit betreft de hoofdlijnen van de inrichting, sturing en bekostiging van het nieuwe
jeugdstelsel. In 2013 zal de voorbereiding op de stelselwijziging vervolgens een ander en
intensiever karakter krijgen. De werkzaamheden gaan meer en meer over naar de
voorbereiding op de daadwerkelijke uitvoering. Het gaat om onder andere het organiseren
van proeftuinen, het gefaseerd overnemen van taken en verantwoordelijkheden – zoals het
direct verwijzen naar de jeugdzorg en het opdrachtgeverschap over delen van de jeugdzorg –
het startklaar krijgen van de organisatie en de beoogde hulpverlening. Zodat de
gemeente medio 2014 klaar is om de verantwoordelijkheden per 1 januari 2015 over te
nemen.
De voorbereiding zal verder in negen projecten plaatsvinden: De ontwikkeling van ouder en
kindteams, de definitie en organisatie van specialistische zorg, de inrichting van speciale
functies, het vormgeven van de beleids- en P&C-cyclus, de inkoop, de kwaliteitzorg, de ICT,
het ontwikkelen van een lerend systeem en de proeftuinen.
De kosten van dit programma in 2013 stijgen uit boven de beschikbare middelen in de
Begroting 2013. Deze middelen zijn deels vanuit het Rijk toegekend en deels als prioriteit in
de Begroting 2013 opgenomen. Bij de 8-maandsrapportage is reeds voorgesteld een reserve
Om het Kind te vormen. Voorgesteld wordt nu om uit het rekeningresultaat 2012 € 1,2 miljoen
te bestemmen voor deze reserve Om het Kind.
Stedelijk programma Samen DOEN in de buurt.
Conform de 8-maandsrapportage wordt voorgesteld het niet bestede deel van de prioriteit
Kwetsbare huishoudens/Samen Doen van € 1,2 miljoen uit de Begroting 2012 en het
resterende budget in de cumulatiemiddelen 2012 van € 0,9 miljoen (reserve Kwetsbare
huishoudens: zie Algemene dekkingsmiddelen en het voorstel in dat programma) te doteren
aan een nieuw te vormen reserve ‘Samen DOEN in de buurt’.
Decentralisatie LHBT
In de Decembercirculaire 2012 van het gemeentefonds ontving Amsterdam voor de LHBT
(Lesbische vrouwen, Homosexuele mannen, Bisexuelen en Transgender personen) een
bijdrage voor het streven de veiligheid, de weerbaarheid en de sociale acceptatie te
bevorderen. Het gemeentefonds is een algemene uitkering en vrij besteedbaar. Over de
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bestemming van deze toevoeging heeft nog geen besluitvorming plaatsgevonden. De
middelen zijn vooralsnog ten gunste gebracht van het rekeningresultaat. Voorgesteld wordt
om dit bedrag bij de Jaarrekening 2012 toe te voegen aan een nieuw te vormen reserve en
deze onder beheer van DMO te plaatsen.
4.6.3

Voorzieningen

4. Educatie, Jeugd en Diversiteit
Voorzieningen

Bedragen x € 1 miljoen
nr. Voorzieningen
bestaande voorziening
1 Linnenbeursje
2 Te stichten school
3 Voormalige tussenscholen
nieuwe voorzieningen
Voorziening afbouwkosten
4 Kunstkijkuren
Totaal voorzieningen

Stand
ultimo
2011

Gerealiseerde
mutaties 2012
+

Stand
ultimo
2012

-/-

Begrote mutaties
2012
+

-/-

0,1
0,6
0,1

-

-

0,1
0,6
0,1

-

0,6
-

0,8

0,4
0,4

-

0,4
1,2

-

0,6

Gehandhaafde voorzieningen
Te stichten School
Ultimo 2012 heeft DMO een dagvaarding ontvangen van de onderwijsinstelling Orion in het
kader van het geschil dat is ontstaan bij de verzelfstandiging.
Nieuwe voorzieningen
Voorziening afbouwkosten kunstkijkuren
De stadsdelen hebben de dienstverleningsovereenkomst van de kunstkijkuren met DMO per
1-8-2012 opgezegd. De stadsdelen en DMO hebben afspraken gemaakt over de frictiekosten.
DMO neemt nu een voorziening op voor de verwachte frictiekosten van de acht resterende
werknemers aan de kunstkijkuren.
4.6.4 Investeringen
 Met de onderwijshuisvestingprogramma’s toegekende en gerealiseerde investeringen
wijken af ten opzichte van de met 8-Maandsrapportage 2012 aangegeven
geactualiseerde investeringen vanwege een bijdrage GREX (plangebied DrostenburgDubbelink) van € 2,6 miljoen
 De rendabele kredieten Mytyl/Tyltyl en de Bascule basisklas en ’t Kabouterhuis worden
begin 2013 afgerekend
 Met het besluit BD2012-005465 van 12 juni 2012 is een bedrag van € 15,8 miljoen ter
beschikking gesteld voor de aankoop en verbouwing van gebouw het Schip ten behoeve
van Cygnus – onderdeel van huidig schoolbestuur ZAAM. Dit jaar is een bedrag van€ 8,8
miljoen geïnvesteerd, € 7 miljoen minder dan begroot. Voor de dekking van deze
investering wordt conform besluit in 2013 € 0,6 miljoen ingezet vanuit de begrotingspost
‘huurvergoedingen’,
Onderwijshuisvesting
 De netto investeringen 2012 van de met de huisvestingsprogramma’s toegekende
kredieten/voorzieningen bedragen € 29,5 miljoen (€ 32,1 miljoen uitgaven; € 2,6 miljoen
GREX bijdrage). De uitgaven wijken niet af ten opzichte van de 8-maandsrapportage. De
bijdrage van € 2,6 miljoen is met het besluit BD2012-007692 van 4 september 2012
vanuit de grondexploitatie Drostenburg-Dubbelink beschikbaar gesteld voor de
nieuwbouw van de Mytyl/Tytylschool. De uit de investeringen 2012 voortvloeiende
kapitaallasten worden in de Begroting 2013 aangepast via de 4-Maandsrapportage 2013.
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Het rendabel krediet van € 2,3 miljoen voor de Bascule basisklas en ’t Kabouterhuis is
beschikbaar gesteld met het besluit van 20 oktober 2010, kenmerk BD2010-003259.
De gerealiseerde investering 2012 bedraagt € 1,9 miljoen. Na de afrekening van dit
krediet wordt begin 2013 het resterende bedrag van € 0,14 miljoen uitgekeerd



Met het raadsbesluit van 21 september 2011 (BD2011-003223) is een rendabel krediet
van € 1,1 miljoen voor de revalidatieruimte in nieuwbouw Mytyl-Tyltylschool beschikbaar
gesteld. Dit jaar is € 0,7 miljoen besteed. Begin volgend jaar wordt het resterende bedrag
van € 0,03 miljoen uitbetaald



Met het besluit BD2012-005465 van 12 juni 2012 is een bedrag ad € 15,8 miljoen ter
beschikking gesteld voor de aankoop en verbouwing van gebouw het Schip, ten behoeve
van Cygnus. Dit jaar is een bedrag van € 8,8 miljoen geïnvesteerd. Voor de dekking van
deze investering wordt in 2013 € 0,6 miljoen ingezet vanuit de begrotingspost
‘huurvergoedingen’. Hiermee is rekening gehouden bij het opstellen van het
onderwijshuisvestingsprogramma 2013. Voor de dekking van een volledige investering
van € 15,8 miljoen wordt in 2014 een bedrag van € 1,1 miljoen vanuit de
huurvergoedingen ingezet, conform besluit.

De volgende kredieten komen te vervallen omdat ze niet meer worden uitgevoerd.
 Altra College (gymzaal/doucheruimte): € 0,3 miljoen
 OG Heldring (uitbreiding gymzaal): € 0,19 miljoen
 De Wetering (ingebruikneming gebouw tot oplevering van de nieuwbouw): € 1,0 miljoen
 Spoedaanvragen 2012: € 0,4 miljoen
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5 Verkeer en infrastructuur
Maatschappelijk effect
Amsterdammers en bezoekers kunnen zich veilig en efficiënt verplaatsen in een bereikbare,
aantrekkelijke en schone stad.
Kerncijfers
5. Programma Verkeer en Infrastructuur
Kerncijfers

Rekening
2011

Bedragen x € 1 miljoen
Lasten per doelstelling

Begroting
2012, incl.
Begroting
1e
begrotings 2012 na 8e
maands
wijziging

Verschil
Rekening
2012 minus
Rekening Begroting na
8e maands
2012

5.1 Minder ernstige verkeersslachtoffers
5.2 Openbaar vervoer en taxi's zijn sociaal veilig
5.3 Amsterdam is bereikbaar
5.4 Goede mobiliteit in Amsterdam
5.5 Betere luchtkwaliteit in Amsterdam
5.6 Amsterdam is schoon en heel
Totaal lasten -

5,6
11,1
22,4
185,3
10,3
173,1

6,7
9,7
28,5
340,5
9,2
161,5

6,7
9,7
20,6
346,7
9,2
161,5

6,0
8,9
23,2
150,7
8,2
165,2

407,8

556,1

554,4

362,2

Baten per doelstelling
5.1 Minder ernstige verkeersslachtoffers
5.2 Openbaar vervoer en taxi's zijn sociaal veilig
5.3 Amsterdam is bereikbaar

0,1
14,6

15,1

11,3

0,2
15,3

0,2
4,0

213,6
7,6
77,6

99,7
4,8
71,9

98,0
4,8
72,4

121,0
5,1
76,8

5.4 Goede mobiliteit in Amsterdam
5.5 Betere luchtkwaliteit in Amsterdam
5.6 Amsterdam is schoon en heel
Totaal baten +
Resultaat voor reserveringen
Toevoegingen aan reserves Onttrekkingen aan reserves +
Totaal mutaties reserves
Resultaat na reserveringen
laste van de algemene middelen)

0,70,82,6
196,01,03,7
192,2-

313,5

191,5

186,5

218,4

23,0
0,3
4,4
31,9

94,3174,1
139,5
34,6-

364,645,6
274,1
228,5

367,953,8
290,5
236,7

143,863,1
82,4
19,3

224,1
9,3
208,1217,4-

128,9-

136,1-

131,2-

124,5-

(ten
6,7

Het resultaat na reserveringen is € 6,7 miljoen minder negatief dan begroot in de 8e maands.
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Begroting 2012, incl. 1e begrotings wijziging

Programma 5. Verkeer en Infrastructuur

Begroting 2012 na 8e maands

Lasten en baten totaal van programma en per doelstelling

Rekening 2012

bedragen x € 1 miljoen
0
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Lasten
Totaal lasten programma incl dotaties aan reserves
Minder ernstige verkeersslachtoffers 5.1
Openbaar vervoer en taxi's zijn sociaal veilig 5.2
Amsterdam is bereikbaar 5.3
Goede mobiliteit in Amsterdam 5.4
Betere luchtkwaliteit in Amsterdam 5.5
Amsterdam is schoon en heel 5.6
‐Toevoegingen aan reserves

Baten
Totaal baten programma, incl onttrekkingen aan reserves
Minder ernstige verkeersslachtoffers 5.1
Openbaar vervoer en taxi's zijn sociaal veilig 5.2
Amsterdam is bereikbaar 5.3
Goede mobiliteit in Amsterdam 5.4
Betere luchtkwaliteit in Amsterdam 5.5
Amsterdam is schoon en heel 5.6
+Onttrekkingen aan reserves

Verwerking 8-maandsrapportage binnen het programma
De verwerking van de 8-maandsrapportage door de concerncontroller is abusievelijk niet op alle
onderdelen juist verlopen. Hierdoor komen de standen die de DIVV heeft opgegeven niet altijd
overeen met de standen zoals in de 8-maandsrapportage zijn opgenomen en verwerkt. Aangezien de
8-maandsrapportage door uw raad is vastgesteld zal op basis van deze gegevens worden
gerapporteerd en daar waar noodzakelijk een toelichting op de afwijkingen worden gegeven.
Ontwikkelingen en beleidskaders
Internationale crisis
De internationale economische crisis zal de komende jaren sterk doorwerken op de ontwikkeling van
de Amsterdamse regio. Deze onzekerheid heeft geleid tot verschuiving van accenten. Allereerst
betreft dit de rijksbrede bezuinigingen die ook op het domein verkeer, vervoer en infrastructuur
neerslaan. Grote projecten als SAA en OV-SAAL gaan toch door, hoewel deze laatste lijkt te worden
getemporiseerd. De Brede Doeluitkering (BDU) wordt fors verlaagd met gevolgen voor het openbaar
vervoer. Samen met de Stadsregio wordt gezocht naar een effectieve inzet van schaarse middelen.
Als gevolg van de economische crisis en in het verlengde daarvan de vastgelopen vastgoedmarkt en
gelet op de toegenomen onzekerheden zijn in het kader van egalisering van het Vereveningsfonds de
programma’s van vele projecten afgeslankt en vereenvoudigd. Een aantal oorspronkelijk
gebiedsgerichte projecten heeft een sterker infrastructureel accent gekregen.
De oprichting van de dienst Metro
In april 2011 heeft het college besloten tot de oprichting van de Dienst Metro. Hierin zijn
metrogerelateerde activiteiten van de gemeente gebundeld. Het doel van de inrichting van de nieuwe
Dienst Metro is door het bundelen van expertise de aansturing en uitvoering van het totale
metrosysteem van de gemeente Amsterdam te verbeteren.
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Taxi
 Eind 2011 zijn de contouren van de nieuwe Amsterdamse regelgeving voor taxi’s door het college
vastgesteld die passen binnen de nieuwe Taxiwet. De kern van het Amsterdamse beleid is dat
alleen chauffeurs die zijn aangesloten bij een zogenaamde Toegelaten Taxionderneming (TTO) op
de opstapmarkt in Amsterdam mogen opereren. De TTO’s krijgen meer verantwoordelijkheid om
de chauffeurs op kwaliteit en gedrag aan te spreken
 Voorjaar 2012 is de concept verordening in de inspraak geweest, in de zomer zijn de
inspraakreacties verwerkt. De verordening is in het najaar door het college vastgesteld en kan in
het tweede kwartaal van 2013 operationeel zijn
Mobiliteitsaanpak Amsterdam
 In november is de nota Mobiliteitsaanpak door het college vrijgegeven voor inspraak. In de eerste
helft van 2013 wordt de Nota van Beantwoording en de (eventueel) aangepaste versie van de
Mobiliteitsaanpak voorgelegd aan het college
Parkeren
 In 2012 heeft het college een nieuw Parkeerplan gepresenteerd waarmee vanaf 2013 drie
langlopende opgaven in het parkeerdomein geïntegreerd aangepakt kunnen worden
¯ verkorten wachtlijsten
¯ zoektijd verkorten
¯ meer autoluw
Alternatief Personenvervoer
Voor het Alternatief Personenvervoer (APV) is nieuw Uitvoeringsbeleid opgesteld, vooral bedoeld om
de markt van fietstaxi’s beter te reguleren. Het voorstel voor het uitvoeringsbeleid APV is in het vierde
kwartaal 2012 vrijgegeven voor inspraak. Het ligt in de bedoeling het college in de eerste helft van
2013 het nieuwe beleid inclusief de nota van beantwoording zal vaststellen.
Renovatie Amsterdamse Wegtunnels
Het project Renovatie Amsterdamse Wegtunnels (RAW) betreft de IJtunnel, de Piet Heintunnel en de
tunnel Amsterdam ArenA. De scope omvat zowel het uitvoeren van groot onderhoud als het treffen
van veiligheidsmaatregelen volgens de nieuwe wet- en regelgeving Warww (Wet aanvullende regels
veiligheid wegtunnels). Het nieuwe bouwbesluit (vanaf 1 april 2012) en de op 30 oktober jl. door de
Tweede Kamer vastgestelde Warww stellen nieuwe eisen aan het veiligheidsniveau van wegtunnels.
Voortbouwend op de ervaringen met de IJtunnel en een te ontwikkelen integraal besturingssysteem,
wordt gewerkt aan harmonisatie van de Amsterdamse wegtunnels.
Beheer op niveau
In 2012 zijn de onderhoudsbudgetten op het niveau sober (nota BON) uitgekomen. Voor 2012 hield
deze bijstelling in dat er begonnen is met het invoeren van risico gestuurd onderhoud waardoor de
minder urgente gebreken niet meteen zijn hersteld.
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5.1 Minder ernstige verkeersslachtoffers
5.1.1 Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?1
Indicatoren

Nulmeting en peildatum

1. Aantal ernstige
verkeersslachtoffers

353
ziekenhuisgewonden

2009

Rekening
2011
Geen
betrouwbar
e meting

Begroting
2012
335
ziekenhuis
gewonden

Bereikt
2012
Geen
betrouwbar
e meting

Te behalen resultaat
2010-2014
315

5.1.2 Wat hebben we ervoor gedaan?
Aantal ernstige verkeersslachtoffers
 De programma’s voor het veiliger maken van de infrastructuur verliepen grotendeels volgens
planning
 Fietsveiligheid op 50 km/h wegen zonder vrij liggende fietspaden: op wegen die niet Duurzaam
Veilig zijn ingericht, zijn enkele maatregelen genomen: de fietsstroken voorzien van rood asfalt,
het toepassen van de juiste markering en waar mogelijk het verbeteren van de relatie tussen
parkeren en fietsstroken
 Voorkomen enkelvoudige ongevallen op het fietspad: inventarisatie voor stadsdeel Centrum heeft
plaatsgevonden. De uitvoering van maatregelen volgt. Na het stadsdeel Centrum volgen andere
stadsdelen
 Snelheidsreductie kruispunten: alle kruispunten zijn in 2012 geanalyseerd. Op twee kruispunten
worden op korte termijn snelheidreducerende maatregelen genomen. Andere kruispunten volgen
later in 2013
 Voorkomen ongevallen vrachtverkeer: de kruispunten waar opstelplekken kunnen worden
verbeterd, zijn geanalyseerd. Voor een aantal locaties vindt de voorbereiding voor de uitvoering
plaats. Alle vrachtwagens van het gemeentelijke wagenpark zijn voorzien van een dode hoek
sticker
 Update snorfiets naar de rijbaan: in samenwerking met de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek
Verkeersveiligheid (SWOV) is een onderzoeksopzet voorbereid. De uitvoering zal plaatsvinden in
2013
 Veiliger maken omgeving rond basisscholen: mogelijke maatregelen rond basisscholen
onderzocht in de stadsdelen Zuid en West. De conceptrapportages zijn positief ontvangen en de
stadsdelen kunnen aan de slag met de voorgestelde maatregelen. In 2013 volgt onderzoek in de
andere stadsdelen
 Blackspots: in 2012 moesten er nog 17 blackspots uit eerdere jaren worden aangepakt en waren
er 21 nieuwe locaties bijgekomen. Al deze locaties zijn geanalyseerd en van een verbetervoorstel
voorzien. Van deze 38 kruisingen zijn op 24 locaties maatregelen uitgevoerd en de overige 14
locaties worden in 2013 aangepakt. Ook is er verder gegaan met de proactieve aanpak volgens
het meerjarenplan verkeersveiligheid. Op 25 ‘solitaire voetgangers oversteekplaatsen’ zijn
verbetermaatregelen uitgevoerd
 Quick scans: er zijn 15 quick scans bij de dodelijke ongevallen in 2012 gehouden waarbij in 6
gevallen kleine verbetervoorstellen zijn gedaan. Hiervan zijn 4 maatregelen al uitgevoerd en de
overige 2 volgen in 2013
 Verkeer educatieprojecten en campagnes: alle jaarlijkse verkeerseducatieprojecten en campagnes
zijn volgens planning uitgevoerd. In samenwerking met de Stadsregio is voor de aanbesteding van
verkeerseducatie een marktconsultatie uitgevoerd; de aanbesteding vindt in 2013 plaats
 Brom- en snorfietsen: in 2012 is een lobby richting Den Haag georganiseerd voor de aanpassing
van de landelijke regelgeving en het opzetten van de samenwerking met de politie en het
Openbaar Ministerie. De voorlichtingscampagne Slowriders is afgerond, na gestart te zijn in het
1

De doelstelling van het Meerjarenplan Verkeersveiligheid is het terugdringen van het aantal ongevallen met 25% in 10 jaar tijd.
Er is gebleken dat er de afgelopen jaren geen betrouwbare gegevens over het precieze aantal (ernstige) slachtoffergevallen in
Amsterdam voorhanden waren. De betrouwbaarheid van de ongevalcijfers werd onder andere beïnvloed door een wijziging in de
landelijke ongevallenregistratie. Hierdoor is het voor de gemeente op dit moment niet mogelijk om de doelstelling te monitoren.
De Dienst IVV werkt momenteel aan een overzicht van geregistreerde verkeersongevallen 2012 op basis van alternatieve
bronnen dat naar verwachting in de eerste helft van 2013 klaar is.
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najaar van 2011. De campagne heeft zich op verschillende (crossmediale) manieren op de
(jeugdige) rijders gericht. Het doel was om via een dialoog het gedrag van de doelgroep te
veranderen. De conclusie is dat de campagne Slowriders onvoldoende effect heeft.
Renovatie Amsterdamse Wegtunnels
Het project betreft onderhoudswerkzaamheden en het treffen van veiligheidsmaatregelen in de
IJtunnel, Piet Heintunnel en ArenAtunnel. In de IJtunnel zijn tijdens de zomerwerken de meest
omvangrijke werkzaamheden van de renovatie verricht. In 2013 wordt het project afgerond. De scope
van het uit te voeren werk aan de Piet Heintunnel is op hoofdlijnen bepaald. Na openstelling van de
IJtunnel in september 2012 is gewerkt aan het nader detailleren van de benodigde werkzaamheden.
Voor de Tunnel Amsterdam ArenA is nog geen budget beschikbaar gesteld. In 2013 wordt eerst
onderzocht of er in deze onderdoorgang tunneltechnische installaties nodig zijn, waarna de exacte
scope in 2014 wordt bepaald.
5.1.3

Wat heeft het gekost?

Minder ernstige verkeersslachtoffers

Rekening
2011
5,6
5,6
4,1
4,1

Bedragen x € 1 miljoen
1 Lasten
2 Reserves (dotaties)
Totaal lasten
1 Baten
2 Reserves (onttrekkingen)
Totaal baten

Begroting
2012, incl. 1e
begr wijz
6,7
6,7
5,0
5,0

Begroting
2012 na 8maands
6,7
6,7
5,0
5,0

Rekening
2012
6,0
6,0
4,4
4,4

Verschil
rekening begroting na 8maands
0,70,70,60,6-

Resultaat ten laste van de algemene
1,51,71,71,60,1
middelen
De lasten in de 8-maandsrapportage van DIVV bedroegen: € 6,1 miljoen, de baten € 4,4 miljoen →saldo € 1,7 miljoen.

Mutaties
Er zijn geen relevante mutaties te melden. Deze doelstelling wordt grotendeels gefinancierd uit het
Mobiliteitsfonds. Voor een toelichting wordt derhalve verwezen naar het hoofdstuk over dit fonds.
Prioriteiten en posterioriteiten 2012
#

Omschrijving

S/I

Beschikbaar
gesteld
(x € 1.000)

Ultimo
2012
betaald
of
verplicht
(x €
1.000)

1.

Tunnelveiligheid

I

35.394

n.v.t.

Voorstel
om
ultimo
2012 op
te nemen
in
reserve
(x
€1.000)
n.v.t.

Omschrijving
gerealiseerd resultaat

Volledig
uitgevoerd?
(J/N)

Uiterste
datum
geplande
uitvoering

- uitvoering
zomerwerken 2012
Renovatie IJtunnel
(RAW)
- kredietaanvraag
Michiel de Ruijtertunnel
(IJsei)
- voorbereidende
werkzaamheden
Tunneltechnische
Installaties Michiel de
Ruijtertunnel (IJsei)

N

2014/2015
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5.1.4 Risico’s
Renovatie Amsterdamse Wegtunnels (RAW)
IJtunnel
Vlak voor de start van de zomerwerken in 2012 is een risico-inventarisatie gehouden, in afstemming
met de aannemer. Na afronding van de zomerwerken is de inventarisatie geactualiseerd. Begin 2013
wordt een nieuwe inventarisatiesessie ingepland, met het oog op rest- en bijkomende
werkzaamheden, zoals asfalteren, wandbekleding en brandcompartimentering.
De post onvoorzien van het project IJtunnel is nagenoeg volledig besteed. Dit is het gevolg van meer
werk vanwege de complexiteit van het project en een aantal onvoorziene ontwikkelingen. Dit betreft
voornamelijk de scopewijziging in sectie III, de versterkte projectorganisatie, extra
verkeersmaatregelen en omleidingen in verband met extra tunnelafsluitingen, werken in de
weekenden en aanvullende permanente inzet van brandwachten. Doordat het volledige projectbudget
is belegd, is er binnen het huidige krediet voor resterende risico’s geen dekking meer beschikbaar. De
resterende werkzaamheden kennen echter geen hoog risicoprofiel. Ten opzichte van de
8-maandsrapportage is het risico gehalveerd. Het werk is immers verder gevorderd en grote
tegenvallers hebben zich niet voorgedaan.
Piet Heintunnel
Tijdgebonden/Organisatie
 Het op tijd aanbesteden van de (beperkte) civiele werkzaamheden zodat in de zomer van 2013 de
uitvoering kan plaatsvinden is qua planning niet risicoloos en is gerelateerd aan de
gecompliceerde bewijsvoering met betrekking tot de noodzakelijke brandwerendheid
 Mogelijk gaan stakeholders niet (direct) mee in de versobering van de veiligheidsmaatregelen. Dit
kan leiden tot uitloop in de planning
Juridisch / procedureel
 Vanwege het modulair uitvoeren en aanbesteden van de verschillende bouwstenen bestaat er een
groter risico op het doorlopen van juridische procedures
 Mogelijk wordt op specifieke onderdelen noodzakelijk en gemotiveerd afgeweken van het reguliere
aanbestedingsbeleid. Het afwijken hierop vormt een procedureel risico
Technisch
 Door zelf de systeemintegratie te doen en een deel van de systemen apart op de markt te brengen
ligt het raakvlakrisico bij de gemeente. De daarvoor benodigde deskundigheid is – mede door de
inzet voor de IJtunnel – nog niet beschikbaar. Naast eventuele technische problemen kan dit ook
leiden tot uitloop in de planning
 Door interferentie met de tramtunnel, die fysiek onderdeel uitmaakt van de Piet Heintunnel maar
geen onderdeel is van het project, bestaat het risico van ongewenste invloed op de
tramdienstregeling tijdens het onderhoud
Tunnel Amsterdam ArenA
De scope van de uit te voeren werkzaamheden van de tunnel Amsterdam ArenA is nog niet
vastgelegd. Naar verwachting zal deze – na een eerste onderzoek in 2013 – in 2014 worden bepaald.
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5.2 Openbaar vervoer en taxi’s zijn sociaal veilig
5.2.1 Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?
Indicatoren

Nulmeting en peildatum

1. Aantal aangiften van
reizigers en
incidentmeldingen door
vervoerbedrijven bij de politie
over criminaliteit en overlast
in en rond het openbaar
vervoer
2. % negatieve beoordelingen
(5 of lager) over taxiritten in
Amsterdam

1930

2011

8%

2009
2010

Rekening
2011
2027

Begroting
2012
In ontwikkeling

Bereikt
2012
2257

Te behalen resultaat
2010-2014
Afname van 5% ten
opzichte van 2010

31%

7%

35%

5%

Aantal aangiften2
Het percentage ritten met een waardering vijf of lager is toegenomen van 31% in 2011 naar 35% in
2012. De algemene waardering is iets afgenomen: van 5,9 in 2011 naar 5,8 in 2012. In het najaar van
2012, voor de definitieve inwerkingtreding van de nieuwe taxiverordening op 8 mei 2013, is een brede
0-meting uitgevoerd om de effecten van het nieuwe beleid meetbaar te maken. Deze meting wordt
jaarlijks herhaald. De resultaten van de 0-meting worden in begin 2013 opgeleverd.
5.2.2 Wat hebben we ervoor gedaan?
Sociale veiligheid Openbaar Vervoer
 Het Veiligheidsteam Openbaar Vervoer (VOV) verminderde door toezicht en handhaving de
criminaliteit en overlast in en om het openbaar vervoer. Dit vergrootte het veiligheidsgevoel van
reizigers. In 2012 is een effectevaluatie uitgevoerd en aangeboden aan uw gemeenteraad. Uit de
evaluatie is naar voren gekomen dat de samenwerking binnen het arrangement zeer hoog wordt
gewaardeerd en waarde heeft voor de veiligheid in het OV.


Per 1 januari 2013 zijn de verantwoordelijkheid en het budget voor Sociale Veiligheid OV
overgedragen van DIVV aan Dienst Stadstoezicht en valt deze activiteit in het programma
Openbare orde en veiligheid

Taxi
 Eind 2011 zijn de contouren van de nieuwe Amsterdamse regelgeving voor taxi’s door het college
vastgesteld,. die passen binnen de nieuwe Taxiwet. In voorjaar 2012 is de concept verordening in
de inspraak geweest en in de zomer zijn de inspraakreacties verwerkt. De verordening is in het
najaar door het college vastgesteld en kan in het tweede kwartaal van 2013 operationeel zijn.

2

In voorgaande jaarverslagen is voor de beoordeling van de ontwikkelingen gebruik gemaakt van het onderzoek naar de
kwaliteit van taxidienstverlening in de vier grote steden uitgevoerd door TNS Nipo. In 2012 is overgestapt naar de Omnibus
enquête, die jaarlijks door O+S uitgevoerd wordt en waarin sinds 2011 ook de taxi’s in Amsterdam als onderwerp meegenomen
worden. In aard en opzet is de Omnibus enquête heel verschillend van met het onderzoek van TNS Nipo en zijn de uitkomsten
daarom ook niet met elkaar te vergelijken. Het is daarom zinvoller om de uitkomsten van de Omnibus enquête van 2012 te
vergelijken met die van 2011.
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5.2.3 Wat heeft het gekost?
Openbaar vervoer en taxi's zijn sociaal veilig

Rekening
2011
11,1
11,1
0,1
1,7
1,8

Bedragen x € 1 miljoen
1 Lasten
2 Reserves (dotaties)
Totaal lasten
1 Baten
2 Reserves (onttrekkingen)
Totaal baten
Resultaat ten laste van de algemene
middelen

Begroting
2012, incl. 1e
begr wijz
9,7
9,7
1,7
1,7

9,3-

Begroting
2012 na 8maands
9,7
9,7
1,7
1,7

8,0-

8,0-

Rekening
2012
8,9
8,9
0,2
1,1
1,3

Verschil
rekening begroting na 8maands
0,80,80,2
0,60,4-

7,6-

0,4

Mutaties van Begroting 2012 (incl. eerste begrotingswijziging) naar begroting na 8-maandsrapportage
Sociale veiligheid OV
De onderschrijding op sociale veiligheid is € 0,4 miljoen hoger door enerzijds lagere uitgaven (€ 0,2
miljoen) in verband met lagere inzet door de Dienst Stadstoezicht en anderzijds door hogere
afrekening met de Stadsregio Amsterdam (SRA) van voorgaande jaren. De definitieve afrekening van
de SRA met het GVB over de inzet van conducteurs in de jaren 2009 en 2010 respectievelijk 2011
heeft een bate voor de gemeente opgeleverd van ruim € 0,2 miljoen. Het betreft een verrekening van
niet geleverde diensten.
Overige bijzonderheden:
Dit subprogramma wordt deels gefinancierd uit het Mobiliteitsfonds. Voor een toelichting wordt
derhalve verwezen naar het hoofdstuk over dit fonds.
Prioriteiten en posterioriteiten 2012
#

Omschrijving

S/I

Beschikbaar
gesteld
(x € 1.000)

Ultimo 2012
betaald of
verplicht (x
€ 1.000)

1.

Beleidsontwikkeli
ng taxi

i

750

750

Voorstel om
ultimo 2012
op te nemen
in reserve
(x €1.000)
0

2.

Sociale
veiligheid

s

- 2.000

n.v.t

n.v.t

Omschrijving
gerealiseerd
resultaat

Volledig
uitgevoerd?
(J/N)

Uiterste
datum
geplande
uitvoering

Taxiverordening
(inclusief
vergunningenstelsel,
een sanctiesystematiek, een
informatie- en
auditsysteeem)
vastgesteld door de
gemeenteraad na
afwikkeling van het
inspraaktraject.
In het kader van de
gemeente brede
heroverwegingsoper
atie is een
bezuiniging (€ 2
miljoen) op het
terrein van Sociale
Veiligheid OV
vastgesteld. Deze is
verwerkt in de
begroting en de
bijdrage aan de
Stadsregio is met dit
bedrag verlaagd.

J

n.v.t.

J

n.v.t.
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5.3

Amsterdam is bereikbaar

5.3.1 Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?
Indicatoren

Nulmeting en peildatum

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

270.000

Rekening
2011
474.000

Begroting
2012
510.000

Bereikt
2012
501.000

Te behalen resultaat
2010-2014
In 2014 530.000
geparkeerde auto’s

P+R
Eind 2011 zijn de principes van een nieuw P+R-beleid bestuurlijk vastgesteld. Het nieuwe beleid
speelt door differentiatie in tijd beter in op de doelgroep en is door een andere exploitatievorm
aanzienlijk kosteneffectiever. Namelijk door het beter benutten van bestaande parkeervoorzieningen
(medegebruik) en het ontwikkelen van nieuwe P+R-plekken afhankelijk te maken van de ontwikkeling
van de vraag. 2012 is benut om het beleid uit te werken en de P+R-locaties technisch voor te bereiden
op exploitatie zonder bemensing. Verder is in 2012 een nieuw marketingplan P+R en een dynamisch
bebordingssysteem P+R op de ring A10 voorbereid; deze activiteiten lopen door in 2013.
5.3.2 Wat hebben we ervoor gedaan?
Openbaar Vervoer
 Ombouw Amstelveenlijn: het voorkeursalternatief is eind 2012 voorgelegd aan het dagelijks
bestuur van de Stadsregio, de colleges van B&W van Amsterdam en Amstelveen en het bestuur
van Stadsdeel Zuid. In december heeft het dagelijks bestuur heeft ingestemd. Besluitvorming in
het college vindt plaats in het eerste halfjaar van 2013
 Versnelling westelijke tramlijnen 1, 2 en 13: het dagelijks bestuur van de Stadsregio heeft op 18
oktober 2012 de Verkenningstudie vastgesteld en het project gepromoveerd naar de planstudie en
vraagt het college om het trekkerschap vanaf de planstudiefase over te nemen. Om aan de
startcriteria van het Actieprogramma Regionaal Openbaar Vervoer te voldoen (starten voor eind
2012) is een aanvang gemaakt om op diverse kruispunten de verkeerslichtenregeling voor het
openbaar vervoer te optimaliseren
 HOV Westtangent: de verkenning is afgerond en bestuurlijk door de betrokken partijen
geaccordeerd. Een volwaardige HOV Westtangent heeft daarbij de voorkeur van de verschillende
bestuurders van de betrokken partijen. Een maatschappelijke consultatie staat gepland in het
tweede kwartaal van 2013. Afronding van de planstudie wordt nu niet eerder verwacht dan in het
derde kwartaal 2013
 HOV Zaancorridor. De ontwerpfase voor maatregelen/projecten van de HOV Zaancorridor is in
2012 gestart met het verstrekken van een voorbereidingskrediet. Het voorontwerp voor de
reconstructie Mosplein, is samen met de verbreding van de Klaprozenweg (projectengrenzen
sluiten aan), voorjaar 2012 afgerond. In 2013 wordt het definitief ontwerp opgesteld. Voor vijf
andere projecten van de Zaancorridor worden de globale schetsen uit de Planstudie nader
uitgewerkt. Van drie van de tien projecten wordt een nader onderzoek uitgevoerd
e
 IJtram 2 fase/ OV ontsluiting IJburg Centrumeiland. Het besluit de ontwikkeling van IJburg tweede
fase op te schorten en voorlopig te beperken tot het Centrumeiland heeft consequenties voor de
voorgenomen verlenging van lijn 26. Dit project is in de oorspronkelijke vorm stilgelegd, waardoor
er geen activiteiten zijn uitgevoerd in 2012. Bij de ontwikkeling van Centrumeiland wordt in ieder
geval ruimte gereserveerd om in de toekomst de aanleg van traminfrastructuur en haltes mogelijk
te maken
 HOV Schiphol Noord - Amsterdam Zuid: Voortschrijdend inzicht bij Rijkswaterstaat over het
gebruik van busbanen, resulteert in een hogere projectraming. Hierbij komt dat is gebleken dat
alleen met hoge kosten de busbaan ingepast kan worden in de bijgestelde plannen voor Zuidas
Dok. De kosten-baten afweging voor dit project slaat hiermee om. Op grond hiervan heeft de
gemeente aan Stadsregio Amsterdam verzocht om in te stemmen met beëindiging van fase II van
dit project
 Busstation Buikslotermeerplein: Het afgelopen jaar is samen met de eigenaren / beheerders,
Dienst Metro en Stadsregio Amsterdam en anderen veel tijd besteed aan de actualisatie van de
eisen aan en financiën van het project. Dit om een solide en kwalitatieve basis te creëren voor het
verdere proces. De actualisatie heeft geleid tot gewijzigde inzichten met betrekking tot de
functionaliteit en kwaliteit van de OV-knoop en fors hoger dan verwachte projectkosten. Dit is
begin 2013 gereed. Aan het Bestuur van de Stadsregio en de gemeenteraad zullen zo spoedig
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mogelijk voorstellen voor het vervolg van dit project worden voorgelegd. Het verder uitwerken van
het ontwerp en het voorbereiden van de aanbesteding is in verband met de hierboven genoemde
noodzakelijk benodigde afstemmingen nog niet gestart
Spoor
De bereikbaarheid per spoor (personen en goederen) is van belang voor Amsterdam en de regio. De
afstemming tussen trein en lokaal openbaar vervoer moet ingrijpend worden verbeterd. Dat bleek naar
aanleiding van de, in 2012 gepresenteerde, studie Beter benutten van de gemeente en de Stadsregio
Amsterdam, waaraan ook Schiphol heeft deelgenomen. De aanvoer van forenzen in de spits moet
beter worden verspreid over de stations in de stad via shuttleachtige treinen. Uit de analyse blijkt dat
de meeste forenzen werken en studeren in de buurt van de stations Zuid, Amstel, Bijlmer Arena en
Sloterdijk. Met een betere spreiding wordt voorkomen dat deze reizigers onnodig veel kilometers
moeten maken binnen de stad. Zodat meer reizigers 's morgens sneller op hun werk te krijgen en 's
avonds sneller thuis. Reizigersorganisaties en het Amsterdamse bedrijfsleven staan achter het
spoorplan waarmee de gemeente het verkeer in de spits wil verbeteren.
Overig
 Klaprozenweg: het voorontwerp voor de verbreding van de Klaprozenweg en het voorontwerp voor
een nieuwe brug over Zijkanaal I is voorjaar 2012 afgerond. Mede op grond van een
Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) heeft het college op 30 oktober 2012 besloten
om een aanvullend voorbereidingskrediet (passend binnen het totale krediet) te verstrekken om
het voorontwerp uit te werken tot een definitief ontwerp. Tevens heeft het college et voorontwerp
vrijgegeven voor inspraak. Het definitief ontwerp wordt in 2013 opgeleverd en voor besluitvorming
geagendeerd
 Rijksproject weguitbreiding Schiphol – Amsterdam – Almere: in 2011 is het Tracébesluit
Weguitbreiding Schiphol - Amsterdam - Almere door de minister van I&M vastgesteld. In 2012
heeft RWS in overleg met Amsterdam gezocht naar optimalisering en kostenreductie bij de
Gaasperdammerweg. Dit heeft geleid tot een aanpassing van het ontwerp, die voor beide partijen
acceptabel is. Het ligt in de bedoeling de uitvoeringsovereenkomst in de eerste helft van 2013 te
ondertekenen
 Verkeer- en vervoerplan Zuidoostlob: in samenwerking met het Projectbureau Zuidoostlob,
Stadsregio en Rijkswaterstaat is gewerkt aan het opstellen van een Verkeer- en vervoerplan
Zuidoostlob. Deze verkenning moet duidelijk maken wat de verkeerskundige effecten zijn bij de
realisatie van de ruimtelijke ambities in het gebied en onderzoekt welke
bereikbaarheidsmaatregelen denkbaar zijn. Er is gewerkt aan een overzicht van mogelijke
oplossingen. De concrete uitwerking en de afstemming met de Stadsregio kostten meer tijd dan
voorzien, waardoor de rapportage hierover niet in het 4e kwartaal van 2012, maar in het eerste
halfjaar van 2013 zal plaatsvinden
 Bereikbaarheid Arenagebied: met de opening in juni 2012 van de Ziggdome is het drukker
geworden in het ArenApoortgebied. Ten tijde van evenementen vindt er een piekbelasting op het
gebied plaats. Bij gelijktijdige evenementen in de ArenA, de Heineken Music Hall (HMH) en de
Ziggo Dome komen er zo’n 75.000 bezoekers naar het gebied (maximale capaciteit van de
locaties), naast bezoekers van Endemol, de bioscoop, de winkels en werknemers van bedrijven.
De toename van het evenementenverkeer in Zuidoost baart vele betrokkenen zorgen. Er spelen
veel partijen een rol in het bereikbaar en gastvrij houden van het gebied. In 2012 is besloten tot
het instellen van een regieorganisatie voor evenementen Zuidoost onder leiding van de
Stadsregisseur.Deze is voortaan verantwoordelijk voor de BLVC-aspecten rond het
evenementenverkeer. Daarnaast heeft verkeersmanagement specifieke verkeerscenario’s
ontwikkeld en succesvol ingezet, onder andere op 7 juli, 3 november en 17 november waar er
gelijktijdig evenementen waren in de Arena, Ziggodome en HMH
 Ieder jaar worden communicatieactiviteiten uitgevoerd over de algemene bereikbaarheid van
Amsterdam voor bezoekend verkeer. Het budget werd de afgelopen jaren besteed aan de website
www.bereikbaar.amsterdam.nl en de jaarlijkse ondersteunende reclamecampagnes. Inmiddels
wordt -naast voortzetting van de reguliere activiteiten- gewerkt aan een nieuwe opzet van de
bereikbaarheidscommunicatie met pagina's die gekoppeld zijn aan www.amsterdam.nl en nieuwe
digitale campagnevormen. Met de inzet van open data strategie worden marktpartijen verleidt
apps te ontwikkelen die bezoekers helpen bij het plannen van hun reis in en naar Amsterdam.
Deze aanpak heeft internationale erkenning opgeleverd zoals blijkt uit de toekenning van de World
Smart Cities Award 2012
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Het project Westrandweg / 2e Coentunnel van Rijkswaterstaat (RWS) betreft voor Amsterdam de
bewaking van nakoming van gemaakte afspraken met Rijkswaterstaat en het verlenen van de
benodigde vergunningen en goedkeuringen. De oplevering van de 2e Coentunnel is een half jaar
vertraagd en wordt door RWS verwacht medio 2013. De aansluiting van de Westrandweg op de
A10-west vindt plaats tegelijkertijd met de openstelling van de 2e Coentunnel, zodat de oplevering
van deze aansluiting ook is vertraagd
De aanleg van de fietsverbinding Zaandam – Amsterdam is het resultaat van een bestuurlijke
afspraak tussen het Rijk, de SRA en de gemeenten Zaanstad en Amsterdam. Voor de planning
van de aanleg is er afhankelijk van de openstelling van de 2e Coentunnel. Na de openstelling van
de 2e Coentunnel en de toeleidende infrastructuur in 2013 zijn er nog bouwwerkzaamheden naast
de rijbanen ten noordwesten van knooppunt Coenplein. Deze werkzaamheden zullen plaats
vinden tot medio 2014. De datum van vrijgave is belangrijk om te voorkomen dat er zwaar
bouwverkeer over het nieuw aangelegde fietspad gaat rijden en er dus omvangrijke
herstelwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Het college gaat uit van het afronden van het
ontwerp van het fietspad in 2013 zodat de aanleg van het fietspad na de bouwvak van 2014 kan
starten en de oplevering eind 2014 zal plaatsvinden
Na een proefperiode voert de verkeerleiding dagelijks samen met RWS Noord-Holland activiteiten
uit ter verbetering van de doorstroming van de Ring A10. Dit gebeurt enerzijds door het gedoseerd
toelaten van verkeer vanuit de stad op de A10. Anderzijds vindt sturing van het verkeer plaats
door inzet van verkeersscenario’s


5.3.3 Wat heeft het gekost?
Amsterdam is bereikbaar

Bedragen x € 1 miljoen
1 Lasten
2 Reserves (dotaties)
Totaal lasten
1 Baten
2 Reserves (onttrekkingen)
Totaal baten

Rekening
2011
22,4
22,4
14,6
7,1
21,7

Begroting
2012, incl. 1e
begr wijz
28,5
28,5
15,1
7,8
22,9

Begroting
2012 na 8maands
20,6
20,6
11,3
7,5
18,8

Rekening
2012
23,2
23,2
15,3
6,2
21,5

Verschil
rekening begroting na 8maands
2,6
2,6
4,0
1,32,7

Resultaat ten laste van de algemene
0,75,61,81,70,1
middelen
In de 8-maandsrapportage van DIVV bedroegen de lasten € 24,2 miljoen, de baten € 19,1 miljoen →saldo € 5,1 miljoen.

Mutaties van Begroting 2012 (incl. eerste begrotingswijziging) naar begroting na 8-maandsrapportage
Dotatie aan reserve P+R programma
Begin 2012 is een Beleidsnota P+R vastgesteld, in het tweede kwartaal wordt een voorstel voor een
uitvoeringprogramma gepresenteerd. Hierin zullen onder andere resultaten m.b.t. fysieke maatregelen,
bebordingssystemen, betaalautomaten OV-chip en parkeerkaarten opgenomen worden. Voor
activiteiten die doorlopen naar 2013,zijn de niet bestede middelen in 2012 toegevoegd aan de reserve
P+R programma.
Mutaties van begroting na 8-maandsrapportage naar Jaarrekening 2012
Geen bijzonderheden.
Dit subprogramma wordt deels gefinancierd uit het Mobiliteitsfonds. Voor een toelichting wordt
derhalve verwezen naar het hoofdstuk over dit fonds.
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Prioriteiten en posterioriteiten 2012
#

Omschrijving

S/I

Beschikbaar
gesteld
(x € 1.000)

Ultimo 2012
betaald of
verplicht (x
€ 1.000)

1.

2e fase P+R
programma

i

5.000

1.200

Voorstel om
ultimo 2012
op te nemen
in reserve
(x €1.000)
3.800

2.

Hogere
kostendekkendheid
bestaande P+R

s

-500

n.v.t

n.v.t

Omschrijving
gerealiseerd resultaat

Volledig
uitgevoerd?
(J/N)

Uiterste
datum
geplande
uitvoering

Begin 2012 is een
Beleidsnota P+R
vastgesteld, in het 2e
kwartaal wordt een
voorstel voor een
uitvoeringprogramma
gepresenteerd. Hierin
zullen o.a. resultaten
mbt fysieke
maatregelen,
bebordingssystemen,
betaalautomaten OVchip en parkeerkaarten
opgenomen worden.
Conform nieuw P+Rbeleid wordt het tarief
van € 8,- niet verhoogd
naar € 10,- De
taakstelling wordt P+R
wordt gecompenseerd
uit de prioriteit P+R
conform beleidsplan.

N

2013

J

31-122012

5.3.4 Risico’s
Busstation Buikslotermeerplein
Recent onderzoek heeft geleid tot gewijzigde inzichten met betrekking tot de functionaliteit en kwaliteit
van de OV-knoop en fors hoger dan verwachte projectkosten. Vooralsnog wordt een gat tussen
raming en gereserveerde middelen van € 3 miljoen tot € 5 miljoen verwacht. Dit wil zeggen dat of de
bijdrage (onder andere van de gemeente) moet worden verhoogd of het ambitieniveau van het
ontwerp/het aantal functionaliteiten moet worden verlaagd.
Daarnaast blijft een belangrijk risico het verder uitlopen van de planning. Uitloop van de planning kan
namelijk gevolgen hebben voor ontwikkelingen in het CAN-gebied en de afbouw van de Noord/Zuidlijn.
Als het busstation Buikslotermeerplein de planningsafhankelijkheden met Noord/Zuidlijn en de
gebiedsontwikkeling in het CAN niet kan invullen, ontstaan in deze projecten op termijn wellicht
financiële discussies met projectontwikkelaars en afbouwaannemers. Hiervoor dienen dan
terugvalscenario’s te worden bedacht. De afhankelijkheden in plannings- en fysieke raakvlakken
tussen de afbouwaannemer van de Noord/Zuidlijn en het project busstation worden op dit moment in
onderling overleg met Noord/Zuidlijn in beeld gebracht. Begin volgend jaar moet blijken of er eventueel
extra bijsturing nodig is om de voortgang van de afbouwaannemer voldoende te kunnen borgen.
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5.4 Goede mobiliteit in Amsterdam
5.4.1 Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?3
Indicatoren
1. Bushaltes die
toegankelijk zijn voor mensen met een fysieke
beperking
2. Aandeel fiets in de
modal split

Nulmeting en peildatum
0 haltes
aangepast
2.260.000

Rekening
2011
13

Begroting
2012
Afhankelijk
nieuwe
haltelijst

Bereikt
2012
39

Te behalen resultaat
2010-2014
914 haltes aangepast

2.300.000

2.335.000

2.335.000

2.373.000

Als gevolg van nieuwe ontwikkelingen zoals de bezuinigingen bij het Rijk, Stadsregio of wijzigingen in
lijnvoering e.d. is de aanpak voor het ophogen van de bushaltes gewijzigd en zal de Stadsregio
nieuwe haltelijsten vaststellen. In 2011 en 2012 zijn alleen toekomstvaste haltes in Stadsdeel Noord
aangepakt.
5.4.2 Wat hebben we ervoor gedaan?
Fietsbeleid
e
 Het Meerjarenplan Fiets (MJP 2012–2015) is in het 4 kwartaal vastgesteld door uw raad. Het
MJP beschrijft de gewenste positie van de fiets in Amsterdam, de doelen voor de lopende
(bestuurs)periode en het daaraan gekoppelde uitvoeringsprogramma op hoofdlijnen
 De kwaliteit van het Hoofdnet Fiets (619 km) is geïnventariseerd. Op basis van deze inventarisatie
is bepaald welke delen van het fietsnetwerk op korte termijn verbeterd moeten worden. Vanuit het
Fysiek programma fiets is in 2012 het aantal fiets parkeerplekken (op maaiveld) uitgebreid met
1.100 plekken
 De twee systemen om de doorstroming van de fiets te bevorderen (wachttijdvoorspellers) zijn
inmiddels geëvalueerd. Uw raad wordt in het eerste half jaar van 2013 geïnformeerd over het
toepassen van wachttijdvoorspellers
 Samen met NS, ProRail en de Stadsregio is gewerkt aan één businessmodel voor
fietsenstallingen bij alle NS-stations. Dit heeft nog niet geleid tot werkbare afspraken. De
afspraken worden nu per station gemaakt. Momenteel wordt gewerkt aan afspraken voor het
fietsparkeren bij Amsterdam Centraal en Station Zuid
 Een motie van raadsleden Verburg, Toonk en De Goede vraagt om een 3e fietsplek in de IJtram.
Een proefopstelling met 3 plekken heeft een aantal technische problemen aan het licht gebracht,
onder meer in relatie met de toegankelijkheid van minder validen. Met het verhogen van de
frequentie van lijn 26 wordt met de bestaande 2 fietsplekken voldoende capaciteit geboden
 Langzaamverkeerverbinding Mosplein – Meeuwenlaan: in 2012 zijn de brugpijlers gestort, de
prefabwegdelen geplaatst en is de ruwbouw gereed gemaakt voor het inhijzen van de ‘vallen’ voor
het beweegbare deel van de brug (medio 2013)
 De Langzaamverkeerspassage CS is een nieuwe directe, sociaal- en verkeersveilige verbinding
voor fietsers èn voetgangers tussen de IJ- en de stadszijde van Centraal Station. In september
2012 is de doorbraak van de tunnel onder het bestaande spoor gerealiseerd. Hiermee is een
mijlpaal bereikt en is gestart met het resterende deel van de ruwbouw en de detailengineering van
de afbouw. Medio 2013 wordt de tunnel voltooid. Het moment van feitelijke ingebruikname van de
passage is echter afhankelijk van de andere projecten in de omgeving
Openbaar Vervoer

In 2012 is gewerkt aan de Nota van Uitgangspunten ‘Informatiepanelen voor Dynamisch Reizigers
Informatie Systeem’ (DRIS). Het gaat om de plaatsing van ruim 500 informatiepanelen op bus- en
3

Het aantal reizigerskilometers fiets is een goede indicator om het succes van het fietsbeleid aan af te meten. Voorheen werd
vaak met het aandeel fiets in de modal split gewerkt, maar daar zitten veel haken en ogen aan (de fietsritten in
ketenverplaatsingen fiets+ov zitten daar bijvoorbeeld niet bij, en de modal split zegt niets over fietsverkeervolume of
bereikbaarheid). In de verzamelde fietskilometers zijn alle kilometers van alle ritten van, naar en binnen Amsterdam
gesommeerd. Berekening hiervan vindt elke 2 jaar plaats, 2012 is derhalve een inschatting op basis van ontwikkelingen in de
stad.
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tramhaltes op vervoersknooppunten, bij hoogwaardige openbaar vervoerlijnen en op drukke
solitaire haltes. Besloten is om de plannen van het GVB - om alle haltes te voorzien van
schermen waarop naast de actuele vertrektijden ook overige reisgebonden informatie wordt
aangeboden – en van The Amsterdam Economic Board m.b.t. toeristische informatie in de
wachthuisjes, eerst op elkaar af te stemmen om tot één integraal voorstel te komen. De Nota van
Uitgangspunten Infopanelen DRIS zal in de eerste helft van 2013 aan uw raad worden voorgelegd.
Het opstellen van het Programma van Eisen is doorgeschoven van 2012 naar 2013. De plaatsing
van de panelen is gepland in 2014-2015
Het project IJsei betreft de vernieuwing aan de IJ-zijde van het Centraal Station: het busstation
met overkapping, de autotunnel en de inrichting van de openbare ruimte. Voor de overkapping van
het busstation zijn in 2012 aan de westelijke en oostelijke delen restwerkzaamheden uitgevoerd.
Ten aanzien van de inrichting van het busstation is op ambtelijk niveau met de Stadsregio
(financier) overeengekomen om het busstation niet met een dynamisch haltetoewijzingsysteem in
te richten. Het voorstel voor de inrichting van het busstation wordt in de eerste helft van 2013 aan
uw raad voorgelegd. De ruwbouw van het resterende middendeel van de autotunnel is bijna
gereed en wordt voorjaar 2013 door de Noord/Zuidlijn opgeleverd aan het project IJsei. Hierna kan
IJsei de autotunnel verder inrichten
Voor de nieuwe parkeerverordening 2013 (met fiscale parkeerregels) is een beleidsnotitie
opgesteld die in het vierde kwartaal 2012 vrijgegeven is voor inspraak. Nieuw fiscaal parkeerbeleid
betreft onder andere de introductie van enkele nieuwe parkeerproducten zoals de
bezoekersparkeerkaart, de vergunning voor hotels met congresfaciliteiten en de jaarkaart voor
ondernemers. Verder wordt het bijvoorbeeld makkelijker om een parkeervergunning na opzegging
binnen twee jaar terug te krijgen (de spijtoptantenregeling). In 2012 is de verordening
Parkeerbelastingen (fiscale parkeertarieven) twee maal aangepast en is een wijziging van de
wegsleeptarieven voorbereid. De nieuwe Parkeerverordening en Parkeerbelastingverordening
worden in het eerste kwartaal van 2013 aan uw raad voorgelegd
In het kader van de stedelijke kadernota 2013 is een opgave geformuleerd om tussen 2013 en
2017 € 15 miljoen structurele kostenreductie te realiseren in de parkeerketen. Hiertoe is samen
met de stadsdelen de oprichting voorbereid van het ‘Parkeer Regie Orgaan’ (PRO), met als
uiteindelijke doel een kosteneffectievere handhaving van de fiscale parkeerregimes middels onder
andere verplichte digitale kentekeninvoer en digitale handhaving

Touringcarbeleid
Het touringcarbeleid, dat vooral parkeren en halteren betreft, is in het tweede kwartaal 2012 door uw
raad vastgesteld. Voor de uitwerking zijn onder andere werkgroepen ingesteld die onderzoek doen
naar parkeer- en haltelocaties en naar de invoering van een door de sector ontwikkeld en gefinancierd
systeem dat toeziet op capaciteitsmanagement (en naleving ervan). De laatste werkgroep staat onder
leiding van de Kamer van Koophandel en heeft als doel een structurele, betaalbare oplossing te
vinden voor de handhaving, met een belangrijke rol voor de branche. Op de drukste locaties zijn
stewards ingezet, om de haltelocaties te vrijwaren van oneigenlijk gebruik.
Parkeergebouwen
 2012 was een bijzonder uitdagend jaar voor Parkeergebouwen (PG). In de eerste plaats zijn
ingrijpende veranderingen in de organisatie doorgevoerd met als doel om PG bedrijfsmatiger en
marktgerichter te laten werken. In 2012 zijn enkele activiteiten in gang gezet voor verbetering van
de bedrijfsvoering, zoals het project ‘Beheer op afstand’ dat ten doel heeft garages vanuit een
centraal punt te beheren waarbij het locale gebruik van Pantar diensten substantieel wordt
teruggebracht; hierdoor moet een besparing van € 0,5 miljoen per jaar mogelijk worden. Inmiddels
is duidelijk dat de ingezette maatregelen nog niet volledig tot het gewenste effect zullen leiden
Aanvullende maatregelen zullen in 2013 verder worden vormgegeven, ook in relatie tot de rol van
Parkeergebouwen in het nieuwe Parkeerplan
 Er is een 15-jarige huurovereenkomst betreffende de Ziggo Dome garage met 550
parkeerplaatsen gesloten. Het is het een uitdaging om de exploitatie in de komende 15 jaar
cumulatief winstgevend te krijgen. Tegelijkertijd constateert PG dat het aantal evenementen in het
ArenA-gebied, waarin de Ziggo Dome garage zich bevindt, van 36 in 2011, via 63 in 2012 naar
ongeveer 120 in 2013 zal toenemen. Tussen PG en Achmea is in november 2012 een
huurovereenkomst gesloten betreffende de CAN-fase 2 garage in Noord die de komende jaren in
samenhang met een nieuw winkelcentrum wordt ontwikkeld en waarvan de oplevering voor 2017
is gepland. Er bestaat echter grote onzekerheid of PG bij afname van de garage erin zal slagen
deze winstgevend te exploiteren
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Noord/Zuidlijn
 Het werk onder het Centraal Station op 1 februari 2012 door de aannemer opgeleverd. Daarop is
het werk overgedragen aan NS en ProRail. Hiermee is één van meest complexe onderdelen van
de Noord/Zuidlijn gereed. Na het vertrek vanuit het Scheldeplein aan het begin van dit jaar kwam
tunnelboormachine Victoria op 8 maart 2012 aan in station de Pijp. Hiermee voltooide Victoria de
tweede tunnelbuis tussen het Scheldeplein en station de Pijp met succes. Eind maart kwam boor
Molly aan bij station Vijzelgracht. Tijdens het doorboren van de diepwand van het station lekte
boorspoeling via een kanaaltje in de ondergrond naar het straatniveau. Dit ongemak is snel en
adequaat opgelost waarmee de overlast tot een minimum beperkt is gebleven
 Na het vertrek vanuit station de Pijp op 27 april kwam Victoria in een nieuwe recordtijd op 4 juni
aan bij station Vijzelgracht. Op 12 juni kon zij worden ontvangen in het station. Hetboortracé is
zonder incidenten en met minimale zettingen voor de omgeving volbracht. Op 27 juni is Molly
vertrokken voor haar laatste etappe vanuit station Vijzelgracht naar station Rokin. Met enkele
weken vertraging is de definitieve tunnelaansluiting gemaakt aan de noordzijde van station Rokin
 In september kwam tunnelboormachine Molly aan bij station Rokin. Op haar tocht van station
Vijzelgracht naar Rokin zijn enkele bijzondere panden zoals de Bazel, het Duintjergebouw en de
Munttoren probleemloos gepasseerd
 Op 24 september is Victoria vertrokken van station Vijzelgracht naar station Rokin. Bij haar vertrek
is ondanks alle voorbereidingen een lekkage van boorvloeistof ontstaan, waarbij boorvloeistof in
het station stroomde. De zettingsgevolgen voor de nabij liggende panden waren beperkt. Uit
voorzorg kreeg een aantal bewoners hotelovernachtingen aangeboden. Op 26 september werd
het lek gedicht en was de situatie in het station en de omgeving weer stabiel. Op 25 september is
het eerste van de drie tunnelelementen in het IJ onder veel belangstelling en met succes
afgezonken. De volgende twee tunneldelen zijn met een tussenperiode van een week afgezonken,
waarna enkele weken later de zogenoemde sluitvoeg kon worden gedicht en de verbinding met
Noord is voltooid
 In het eerste kwartaal heeft het het college de definitieve stationsnamen vastgesteld. Van de tot nu
toe gebruikte werknamen voor de stations veranderen er drie: station Buikslotermeerplein wordt
station Noord, station Johan van Hasseltweg wordt station Noorderpark en station Ceintuurbaan
wordt station De Pijp
5.4.3 Wat heeft het gekost?
Goede mobiliteit in Amsterdam

Bedragen x € 1 miljoen
1 Lasten
2 Reserves (dotaties)
Totaal lasten
1 Baten
2 Reserves (onttrekkingen)
Totaal baten

Rekening
2011
185,3
167,6
352,9
213,6
113,5
327,1

Begroting
2012, incl. 1e
begr wijz
340,5
45,6
386,1
99,7
251,1
350,8

Begroting
2012 na 8maands
346,7
53,8
400,5
98,0
268,3
366,3

Rekening
2012
150,7
63,1
213,8
121,0
63,2
184,2

Verschil
rekening begroting na 8maands
196,09,3
186,723,0
205,1182,1-

Resultaat ten laste van de algemene
25,835,334,229,64,6
middelen
In de 8-maandsrapportage van DIVV bedroegen de lasten € 136,7 miljoen, de baten € 128,0 miljoen →saldo € 8,7 miljoen.

Mutaties van Begroting 2012 (incl. eerste begrotingswijziging) naar begroting na 8-maandsrapportage
Parkeergebouwen: de economische crisis heeft zich in 2012 onverkort doorgezet. Ook het resultaat
van Parkeergebouwen is hierdoor getroffen waardoor ten opzichte van de vastgestelde begroting € 1,6
miljoen minder resultaat is behaald.
Mutaties van begroting na 8-maandsrapportage naar Jaarrekening 2012
Centrum Amsterdam Noord fase 2
Van het voorbereidingskrediet voor de bouw van een parkeergarage is € 0,65 miljoen besteed. Bij de
omschakeling naar een huurvariant moet het voorbereidingskrediet worden afgesloten. Deze lasten
zijn onder deze doelstelling opgenomen en konden worden gedekt binnen de begroting van de dienst.
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Saldo afboeking garage Dennerode in Zuidoost
Dit betreft de uitgaven bij Parkeergebouwen als gevolg van de afboeking van de boekwaarde (€ 0,8
miljoen) van de in september 2012 gesloopte garage Dennenrode. Hier staat een onttrekking
tegenover ten laste van de reserve bewonersgarage Zuidoost van € 0,5 miljoen. De reserve is
daarmee uitgeput waarmee dus een negatief saldo resteert van € 0,3 miljoen, welke kon worden
gedekt binnen de begroting van de dienst.
IJtram 2e fase
Bij de recente beslissing om IJburg 2e fase gefaseerd aan te leggen, is vooralsnog geen keuze
gemaakt op welke wijze de OV-ontsluiting zich zal ontwikkelen. Het project is in de huidige vorm
stopgezet en wordt het ondergebracht in een nieuw project ‘OV IJburg’. Hiermee is het risico
opgetreden dat de gemeente geen (gedeeltelijke) vergoeding ontvangt van de SRA voor gemaakte
voorbereidingskosten. De gemaakte kosten bedragen ongeveer € 1,1 miljoen en zijn ten laste van het
rekeningresultaat gebracht.
Afwikkeling BTW-dispuut Belastingdienst
In oktober 2012 is de vaststellingsovereenkomst met de Belastingdienst afgesloten met betrekking tot
de uitstaande vorderingen resp. de afwerking van fiscale claims inzake de procedure Noord/Zuidlijn.
Inmiddels is een bedrag ontvangen van € 50 miljoen tegen finale kwijting van de wederzijdse claims
van de gemeente Amsterdam en de Belasting Grote Ondernemingen. In 2012 worden alleen de
gemeentelijke balansposten afgewikkeld. De afrekening met de betrokken partijen leidt tot een batig
saldo van € 7,7 miljoen. € 5 miljoen is bestemd om een (incidenteel) tekort uit de ombuiging van de
GWW-I uit Inzet op Herstel 1 op te vangen.
Verkeer en Vervoer
De onderschrijding op de verkeer en vervoersbudgetten is € 0,64 miljoen hoger. Aangezien de dekking
uit de extra reclameopbrengsten niet werd gerealiseerd is getracht de kosten voor de versterking van
de beleidsontwikkelingstaak zo veel mogelijk ten laste van de reguliere budgetten te brengen.
Daarnaast is door vertraging van de invoering van de taxiverordening lagere uitgaven aan handhaving.
Frictiekosten reorganisatie DIVV
De oorspronkelijk ingeschatte boventalligheid van 40 fte is verlaagd tot ongeveer 18 fte. De hieraan
verbonden frictiekosten zijn € 1,9 miljoen op jaarbasis. In 2012 bedroegen de frictiekosten € 0,6
miljoen. Deze zijn deels gecompenseerd met lagere loonkosten omdat nog niet alle vacatures na de
reorganisatie zijn ingevuld.
NoordZuidlijn
Het saldo vanuit de reguliere bedrijfsvoering van de Dienst Metro wijkt nauwelijks af van de 8maandsrapportage.
In het kader van de Integrale Financiële Risico Analyse valt bij een bedrag van € 60,9 miljoen ten
gunste van de algemene dienst vrij. Deze vrijval is als volgt in de Jaarrekening 2012 verwerkt:

Vrijval
1.
2.
3.
4.
Totaal

IFRA
Vrijval bij de Concerncontroller van de Kleine Kansen Grote Gevolgen-risico’s
Vrijval reserve gemeentelijk aandeel NZ-lijn, als extracomptabel voorstel
Dotatie reserve gemeentelijk aandeel NZ-lijn, als extracomptabel voorstel,
conform Q4-2012
Teruggaaf BTW claim door het rijk

(Bedragen x € 1 miljoen)
-/- 42,1
-/-23,7
+10,0
-/- 5,1
60,9

Deze doelstelling wordt deels gefinancierd uit het Mobiliteitsfonds. Voor een toelichting wordt derhalve
verwezen naar het hoofdstuk over dit fonds.
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Prioriteiten en posterioriteiten 2012
#

Omschrijving

S/I

Beschikbaar
gesteld
(x € 1.000)

Ultimo 2012
betaald of
verplicht
(x € 1.000)

1.

Parkeergebouwen
restant 2011

s

-400

-200

2.

Lager
beheerniveau
stedelijke
infrastructuur, van
huidig naar sober

s

- 1.150

n.v.t

Voorstel
om ultimo
2012 op te
nemen in
reserve
(x €1.000)

n.v.t

Omschrijving
gerealiseerd resultaat

Volledig
uitgevoerd?
(J/N)

Uiterste
datum
geplande
uitvoering

Na onderhandeling met
de Amsterdam ArenA is
afgesproken dat het
afbouwen van de korting
op de tarieven voor
certificaathouders , € 0,4
miljoen, met ingang van
het seizoen 2012-2013
en 2013-2014 wordt
geëffectueerd. In totale
DIVV prognose
gecompenseerd.
Beheerniveau stedelijke
infrastructuur is conform
Sober (Beheren op
Niveau).

N

Loopt door
in 2013

J

2012

5.4.4 Risico’s
IJsei
De risico’s ten aanzien van de overkapping van het busstation zijn aanzienlijk afgenomen, doordat het
oost- en westgedeelte van de overkapping volledig zijn gerealiseerd. De belangrijkste risico’s bestaan
nu rond de Michiel de Ruytertunnel (autotunnel) en het middengedeelte van het busstation en kunnen
onderverdeeld worden in financiële risico’s en planningsrisico’s. In 2012 is de Noord/Zuidlijn nabij het
CS enkele maanden vertraagd. Dit heeft direct consequenties voor de kosten van de uitvoering van de
Michiel de Ruytertunnel en dus op het project IJsei. Daarnaast is er een planningsrisico dat kan leiden
tot een niet tijdige openstelling van de Michiel de Ruytertunnel. Dit kan impact hebben op de
omgevingsprojecten. Door latere oplevering van het middendeel van de autotunnel en de planning van
de afbouw van de autotunnel zelf van een jaar, is de planning voor openstelling van de autotunnel nu
medio 2014.
Er is nog geen definitieve uitkomst in de juridisch geschillen met P1 en de erven Fentener van
Vlissingen (Naco/Waterplein Oost). De zaak Naco loopt en de gerechtelijke uitspraak wordt begin
2013 verwacht. In de zaak tegen P1 is eind 2012 een tussenvonnis gedaan, waarbij de gemeente en
P1 beiden op punten gelijk hebben gekregen. De financiële consequenties worden nu in beeld
gebracht. Het totale restrisico van het project is niet gewijzigd ten opzichte van de 8maandsrapportage.
Langzaamverkeerspassage CS
In opdracht van de gemeente – dat daar subsidie voor krijgt van onder andere SRA – werkt Prorail aan
de bouw van een fiets- en voetgangerstunnel onder het Centraal Station. De uitwerking van de
planvorming begon in 2008, de opdracht werd gegeven in 2010. Er zijn tijdens het project tegenslagen
opgetreden, waaronder de ontdekking dat een oude geldloperstunnel die gekruist moest worden,
volgestort bleek te zijn. Intussen worden de totale meerkosten (waarvan eerder melding is gemeld dat
die € 2,5 miljoen zouden bedragen) geraamd op ongeveer € 3,0 miljoen.
Hoewel het project door en onder verantwoordelijkheid van Prorail wordt uitgevoerd, laten de
contractuele afspraken tussen de gemeente en Prorail geen ruimte voor het verhalen van de
meerkosten op Prorail. De gemeente praat niettemin op directieniveau met Prorail om te bezien of er
toch (meer)kosten voor rekening van Prorail komen en zo ja, welke.
LVV Mosplein
In 2007 is besloten een langzaamverkeerverbinding (LVV) aan te leggen in Amsterdam-Noord van de
Varenweg tot aan het einde van het Mosveld, inclusief een brug over de Adelaarsweg en het NoordHollandskanaal.
Het bestek is opgesteld in het voorjaar van 2010; ondanks de geconstateerde tekortkomingen werd in
najaar 2010 overgegaan tot aanbesteding en, voorjaar 2011, gunning. Medio 2011 kwamen er
problemen aan het licht bij de uitvoering van het project, in eerste instantie over de vraag wie
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verantwoordelijk was voor kabels/leidingen en de bodemverontreiniging. Daarna ontstond een verschil
van inzicht met de aannemer over de planning en de plannen van aanpak. De kwaliteit hiervan werd
als onvoldoende beoordeeld. Tenslotte werden met name de meerkosten door de aannemer
onvoldoende onderbouwd waardoor een opeenstapeling van discussiepunten is ontstaan. In eerdere
risicoparagrafen is gemeld dat de meerkosten € 0,5 miljoen bedragen, maar eind 2012 bleek dat de
vertraging opnieuw tot hogere kosten leidt. De ambtelijk opdrachtgever heeft daarop besloten een
audit te laten uitvoeren op de kostenraming en een review van het proces. Hieruit blijkt dat een
kostenoverschrijding van in totaal € 2 miljoen dreigt. Dit tekort moet worden gedekt binnen het nieuwe
Meerjaren Werk- en Investeringsprogramma dat parallel met de Kadernota wordt aangeboden.
Verwachte openstelling is nu juni 2013. De conclusie is dat zowel gemeente als de aannemer fouten
hebben gemaakt. Op dit moment is de ambtelijk opdrachtgever in gesprek met de aannemer over de
verdeling van de extra kosten.
Renovatie Oostlijn (ROL)
Het project ROL heeft een moeizame start gehad en een goede afronding vergt de uiterste inspanning
van de projectorganisatie, de aannemer en andere betrokkenen, waarbij de risico’s zoveel mogelijk
beheerst worden, maar nog zeker niet van de baan zijn. Door de projectorganisatie ROL is dit jaar een
robuust en realistisch Integraal Plan van Aanpak (IPvA) gemaakt voor de afronding van het project. Er
bestaat vertrouwen dat op basis van het IPvA een succesvolle buitendienststelling in 2013 en
afronding van dit projectonderdeel in mei 2014 wordt gerealiseerd. De voortgang van het onderdeel
Stationsrenovaties hangt mede af van keuzes die buiten de projectorganisatie ROL gemaakt moeten
worden over financiering van het project en over eventuele aanpassing van de scope.
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5.5 Betere luchtkwaliteit in Amsterdam
4

5.5.1 Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?
Indicatoren

Nulmeting en
peildatum

1. Oordeel NSL of
Amsterdam op schema ligt
om doel 2015 te bereiken

Rekening 2011
Ontwikkeling op
schema

Begroting
2012
Ontwikkeling
op schema

Bereikt
2012
Ontwikkeling
op schema

Te behalen resultaat
2010-2014
Ontwikkeling op
schema

5.5.2 Wat hebben we ervoor gedaan?
Monitoringstool 2012, evaluatie, strategie, beleidsontwikkeling
 Gedurende het gehele jaar is aan NSL-rapportage ‘Monitoringstool 2012’ gewerkt. Het betreft dan
de Amsterdamse inbreng (verkeerscijfers etc) alsmede de reactie op de concept-rapportage van
de opdrachtgever het ministerie van I&M. Er is geïnvesteerd in het verkrijgen van meer inzicht in
de verschillen (en de effecten daarvan) tussen de berekende en de gemeten
luchtkwaliteitswaarden. Zo is er onder andere een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd en zijn er
tellussen geplaatst op een aantal drukke wegvakken
 Vanaf de zomer 2012 zijn de voorbereidingen gestart voor de programma-evaluatie (medio 2013)
en is in dit kader een uitgebreide risico-analyse uitgevoerd
 Begin 2012 heeft de minister van I&M besloten de maximum snelheid op de Rijkswegen te
verhogen. Daar dit de opgave om tijdig aan de Europese normen te voldoen nog groter maakt
heeft Amsterdam bezwaar aangetekend op dit besluit
Goederenvervoer
 Op het Koningsplein, de Leidsestraat, Amsterdamse Poort en Osdorpplein zijn pilots uitgevoerd
ten behoeve van de verruiming van venstertijden. De pilots zijn positief geëvalueerd en de
verruimde venstertijden (tussen 7.00 - 12.00) zijn in 2012 definitief vastgesteld
 Ten aanzien van het stimuleren van het leveren van goederen in de dagranden (tussen 19.00 –
7.00) is in 2012, in samenwerking met de transportbranche, een breed communicatietraject
opgezet
 De pilot Slimme en Schone distributie voor de Nieuwmarkt is medio 2012 opgestart. De
stadsdistributeurs willen zoveel mogelijk ondernemers aanhaken op deze pilot waar goederen
gebundeld (aan de rand van de stad) in één schone rit (elektrisch vrachtvervoer) worden
aangeleverd. De ondernemersverenigingen van de Damstraat, de Hoogstraat en het
Rembrandtplein gaan zich ook aansluiten bij de pilot
Milieuzones
Het jaar 2012 stond in het teken van de besluitvorming tot invoering van een milieuzone voor
bestelvoertuigen. In de landelijke Werkgroep Milieuzones is onderhandeld over de invulling van het
landelijke Convenant Milieuzones Bestelvoertuigen. Er is nog geen overeenstemming met het
bedrijfsleven over het landelijke Convenant. Onderhandelingen op lokaal niveau zijn nog gaande
(compensatieregeling, flankerend beleid en planning van de milieuzone). De eventuele invoering van
de milieuzone zal op zijn vroegst eind 2013 plaatsvinden. Voor de milieuzone vrachtverkeer heeft eind
2012 besluitvorming plaatsgevonden over de aanpassing van de beleidsregels (toelatingsregime) die
gelden binnen de milieuzone.
Subsidies
4

De doelstelling voor luchtkwaliteit laat zich moeilijk vertalen naar technische doelstellingen per jaar. Relevanter is de analyse
van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) of Amsterdam op schema ligt voor het behalen van de
Europese doelstelling voor 2015. De concept-NSL-rapportage “Monitoringstool 2012” laat zien dat Amsterdam naar verwachting
drie locaties overhoudt in 2015 waar niet aan de normen wordt voldaan. Dit is er één meer ten opzichte van 2011. Amsterdam
geeft al langere tijd aan dat, zonder aanvullende maatregelen, in 2015 op een beperkt aantal locaties niet zal worden voldaan
aan de Europese normen voor NO2. Voor een groter aantal locaties geldt dat zij, zonder aanvullende maatregelen, net onder de
normen lijken te gaan vallen. Amsterdam doet al het mogelijke dat redelijkerwijs gevraagd kan worden aan maatregelen om
tijdig aan de eisen te voldoen. De invloed van Amsterdam om de luchtkwaliteit te verbeteren is echter beperkt. Het is derhalve
van groot belang dat andere NSL-partners, met name de Rijksoverheid, extra maatregelen gaat nemen teneinde de resterende
knelpunten o.a. in Amsterdam tijdig op te lossen.
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In 2012 was er, voor de zakelijke veelrijder, een aanschafsubsidie voor in totaal 185 elektrische
voertuigen beschikbaar. Eind 2012 is er voor 160 elektrische voertuigen subsidie aangevraagd en
is er voor 120 voertuigen een beschikking afgegeven. In totaal is in 2012 ruim € 1,4 miljoen aan
subsidie verstrekt. Hier tegenover stond een investering van een kleine € 4 miljoen vanuit het
bedrijfsleven. Voor de elektrische taxi’s en bestelvoertuigen was zeer veel animo voor een
subsidie, voor de personenauto’s en vrachtwagens blijven de aanvragen naar subsidies achter bij
de prognoses
In 2012 is er voor 18 elektrische vaartuigen een subsidie verleend voor totaal ongeveer € 60.000.
Dit aantal blijft achter (26) bij de doelstelling van dit jaar. Belangrijkste reden is dat de
toepasbaarheid van schonere motoren voor de grotere bestaande rondvaartboten vooralsnog zeer
beperkt is
Vanaf 2013 zal er een subsidie beschikbaar zijn voor de schoonste dieselvoertuigen (Euro VI/6).
Tot en met 2015 is er subsidie voor 4.365 zakelijke voertuigen (taxi, bestel, vrachtwagen en
bedrijfspersonen). In 2012 is gestart met het opstellen van de subsidieregeling

Oplaadinfrastructuur
De opdracht tot het plaatsen en beheren van 500 oplaadobjecten (1000 punten) is in 2011 gegund aan
twee leveranciers en moet eind 2013 zijn afgerond. In 2012 is ongeveer de helft geplaatst. Naast de
openbare oplaadpunten is er ook subsidie verstrekt voor de plaatsing van 70 (semi) privéoplaadobjecten.
5.5.3 Wat heeft het gekost?
Betere luchtkwaliteit in Amsterdam

Bedragen x € 1 miljoen
1 Lasten
2 Reserves (dotaties)
Totaal lasten
1 Baten
2 Reserves (onttrekkingen)
Totaal baten

Rekening
2011
10,3
0,8
11,1
7,6
3,5
11,1

Begroting
2012, incl. 1e
begr wijz
9,2
9,2
4,8
4,4
9,2

Begroting
2012 na 8maands
9,2
9,2
4,8
4,4
9,2

Rekening
2012
8,2
8,2
5,1
3,1
8,2

Verschil
rekening begroting na 8maands
1,01,00,3
1,31,0-

Resultaat ten gunste van de
algemene middelen
In de 8-maandsrapportage van DIVV bedroegen de lasten € 7,7 miljoen, de baten € 7,7 miljoen →saldo € 0 miljoen.

Mutaties van Begroting 2012 (incl. eerste begrotingswijziging) naar begroting na 8-maandsrapportage
Er zijn geen relevante mutaties.
Deze doelstelling wordt deels gefinancierd uit het Mobiliteitsfonds. Voor een toelichting wordt derhalve
verwezen naar het hoofdstuk over dit fonds.
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5.6 Amsterdam is schoon en heel
5.6.1 Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?
Indicatoren
1. Technische kwaliteit
verharding wegvak, %
totale rijbaan oppervlak
hoofdnet auto

Nulmeting en peildatum
Vol-doende 81%
Matig 4%
Onvoldoende 15%

Rekening
2011
Voldoende
86%
Matig 4%
Onvoldoen
de 10%

Begroting
2012
Voldoende
57%
Matig 26%
Onvoldoen
de 17%

Bereikt
2012
Voldoende
83%
Matig 6%
Onvoldoen
de 11%

Te behalen resultaat
2010-2014
Voldoende 57%
Matig 26% Onvoldoende
17%

5.6.2 Wat hebben we ervoor gedaan?
Beheer op niveau
In 2012 zijn de onderhoudsbudgetten op het niveau Sober (nota BON) uitgekomen. Voor 2012 hield
deze bijstelling in dat er begonnen is met het invoeren van risicogestuurd onderhoud waardoor de
minder urgente gebreken niet meteen zijn hersteld. De gevolgen van het beleid Sober voor deze
arealen zijn merkbaar op straat.


Het bekladde oppervlak op onze objecten is in 2012 verder toegenomen, circa 10%. Als gevolg
van gewenning is het aantal klachten gedaald



Uw raad heeft in 2012 een motie aangenomen dat geld ter beschikking heeft gesteld, waardoor
het onderhoudsniveau qua graffitibestrijding weer voor 2 jaar (2013 en 2014) op het niveau van
2010 kan worden uitgevoerd. De ontstane achterstand kan hiermee tevens weggewerkt worden

Rode Loper
 De voorbereiding van de uitvoering van het Damrak is in 2012 voortgezet. De aanvankelijke
voorziene start van de uitvoering van de reconstructie van het Damrak in de tweede helft van 2012
heeft vertraging opgelopen vanwege de noodzakelijke versobering voor een totaalbedrag van
€ 3,5 miljoen. De start uitvoering van het Damrak is nu voorzien in augustus 2013. De
uitvoeringsduur zal anderhalf tot twee jaar in beslag nemen
 Op het Damrak moet een kademuur worden vervangen. Dit wordt separaat door stadsdeel
Centrum opgepakt. Doordat de uitvoering van het Damrak naar achteren is geschoven, zal ook de
daarop aansluitende start van de reconstructie van het Rokin niet eerder dan in het jaar 2015
plaatsvinden
Herinrichting Leidseplein en omgeving
 Bij het vaststellen van de uitgangspunten is gehoor gegeven aan de wens voor een meer open –
autovrij – karakter van het plein. Uitgangspunt is de samenwerking van de partijen in een
coalitieproject


Voor de Leidsebrug is sprake van achterstallig onderhoud. Daar komt bij dat als gekozen wordt
voor reparatie dat de brug niet voldoet aan het bouwbesluit 2012. In 2012 is gewerkt aan
ontwerpen die wel voldoen aan het bouwbesluit waarbij rekening is gehouden met het gewenste
profiel dat voortvloeit uit de ontwerpeisen voor het Leidseplein enerzijds en de monumentale
status anderzijds. Ook het programma Herijking Amsterdamse Bruggen zal gevolgen hebben voor
de vraag of – en op welke wijze – de brug gerenoveerd moet worden



De belangrijkste wijziging op de oorspronkelijke uitgangspunten is het laten vervallen van de
ondergrondse fietsenstalling ter hoogte van het Kleine-Gartmanplantsoen, waartoe uw raad op 22
juni 2012 heeft besloten. Daarbij is tevens besloten om alternatieve maatregelen om het
fietsparkeerprobleem op te lossen nader te onderzoeken. Oplossingen voor het
fietsparkeervraagstuk worden meegenomen in de voorbereidingen van het voorontwerp voor het
Leidseplein. Het project wordt onderdeel van het coalitieproject Leidseplein
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Beheer en onderhoud Hoofdnet Auto
 De volgende wegvakken zijn in 2012 aangepakt: Zeeburgerdijk, Mauritskade (tunnelbak onder
Rhijnspoorplein), Prins Hendrikkade (tussen Geldersekade en Oude Schans), Johan van
Hasseltweg (zuidelijke rijbaan), Westpoortweg, Kattenburgerstraat, Dolingadreef / Daalwijkdreef,
Gooiseweg (tussen de Daalwijkdreef en A10 Zuid), Ookmeerweg, Van Nijenrodeweg (tussen de
van Leijenberglaan en de Buitenveldertselaan), Utrechtseweg / Pres. Kennedeylaan, Burg.
Stramanweg, Hoofdweg, Haarlemmerweg, Johan Huizingalaan
Herijking Bruggen
Bestaande bruggen en viaducten dienen te voldoen aan het Bouwbesluit. Met de komst van het
nieuwe Bouwbesluit 2012 zijn er wettelijke normen gekomen voor wat betreft de
constructieve veiligheid van alle bruggen (m.u.v. spoor- en metrobruggen). Bij de toetsing van een
beperkt aantal bruggen in het hoofdnet lijkt een aantal bruggen niet aan deze normen te voldoen. Dit
betekent niet dat de bruggen onveiliger zijn dan in het verleden. Om het totale bruggenareaal aan het
bouwbesluit te laten voldoen is een grote financiële inspanning noodzakelijk voor gehele
of gedeeltelijke vervanging terwijl het de vraag is of dit vanuit de werkelijke veiligheid noodzakelijk is.
Om hier verstandig in te opereren wordt er een scenariostudie uitgevoerd.
Overige projecten
 Er is gekozen voor het aanpakken van rijbanen, voet- en fietspaden en tramrails aan de
Mauritskade Oost (tussen Lineusstraat en Pontanusstraat) in één bestek. De voorbereiding is
afgerond en alle werkzaamheden aan dit wegvak zijn meegnomen binnen het vervangingsproject.
De geplande start uitvoering is voorzien in het 2e kwartaal van 2013
 Zoals gemeld in de Jaarrekening 2011 wordt een nieuw plan voor de Mauritskade West (tussen
Alexanderplein en Muntendamstraat) voorgelegd. Tegelijk met het uitvoeringskrediet wordt dit plan
in het eerste kwartaal van 2013 voorgelegd aan het college, wat leidt tot een uitvoeringsplanning
e
e
in het 2 en 3 kwartaal van 2014
 Als sluitstuk van de Zuidelijke IJ-oever wordt de infrastructuur van de Westerdoksdijk definitief
ingericht. In 2012 is het rijgedeelte aan de stadszijde gerealiseerd. Het werk op de Westerdoksdijk
is vertraagd door wijzigingen in het ontwerp na aanbesteding en wordt in 2013 / 2014 afgerond
 Verdieping van de Westertoegang (Westelijk Stationseiland) is gewenst als onderdeel van
Voorkeursnet Goederenvervoer en als belangrijke aanrijdroute voor het OV richting het busstation
op Centraal Station. Daarnaast wordt voor de nieuwe inrichting van de De Ruijterkade de kade
een aantal meter richting het IJ opgeschoven. In 2012 is het voorontwerp voor het maaiveld voor
Westelijk Stationseiland opgesteld en de inspraak afgerond. Begin 2013 wordt een
uitvoeringsbesluit voorgelegd, waarna het bestek op de markt zal worden gezet
 Voorjaar 2012 heeft het college besloten om het groot onderhoud aan de Amsteldijk (vernieuwing
van de stoep, weg, fiets- en voetpaden tussen gevel en kade, tussen Stadhouderskade en de
Kramerbrug) eerder dan in 2015 uit te voeren, zodat deze samenvallen met de werkzaamheden
aan de Kramerbrug. Door het combineren van de werkzaamheden wordt gebruik gemaakt van de
autoluwe situatie die al bestaat op een groot deel van de Amsteldijk door het werk aan de
Kramerbrug. De werkzaamheden zullen starten in februari 2013. Planning is de vervanging van de
Amsteldijk in oktober 2013 afgerond te hebben, omdat dan ook de Kramerbrug weer open gaat (1
oktober 2013 gereed)
 De gerenoveerde Hogesluis is op 15 juli 2012 feestelijk geopend en daarna direct in gebruik
gesteld voor verkeer. Op 18 december 2012 heeft de aannemer het werk opgeleverd, een aantal
restwerkzaamheden zijn doorgeschoven naar de onderhoudstermijn na oplevering van het project
en worden in het voorjaar 2013 uitgevoerd. Financiële afronding volgt in 2013
 Met het planten van de bomen in 2012 is de reconstructie van de Wibautstraat Noord afgerond.
De formele overdracht aan de beheerders en de financiële afwikkeling met alle betrokken partijen
dient nog plaats te vinden. Het krediet wordt begin 2013 afgesloten
 Eind 2012 is 67% van de 3.778 parkeerautomaten voorzien van een touchscreen en kan er daar
alleen nog betaald worden met bankpas, creditcard, chipknip of mobiele telefoon. De doelstelling
was hoger: 75%, maar in de stadsdelen Zuid en Nieuw-West werd besloten geen
parkeerautomaten vervroegd te vervangen en in Oost liep die besluitvorming vertraging op. In
2012 liep de raamovereenkomst met de huidige automaatleverancier af. De aanbesteding van het
voorjaar van 2012 leverde geen geldige aanbiedingen op. Omdat er een uitdunning van het
automatenpark gaat plaatsvinden zal er voorlopig geen nieuwe aanbesteding plaatsvinden
 Op 30 juli 2012 is de Utrechtsestraat feestelijk geopend en in gebruik genomen voor alle verkeer,
inclusief de tram. De uitvoering is gestart in januari 2012. Door projectmanagement en extra inzet
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van aannemer, directievoering en team was de uitvoering ongeveer 3 maanden eerder klaar dan
gepland. In het najaar zijn de restpunten verholpen en zijn straat en trambaan overgedragen aan
de betrokken beheerders, stadsdeel Centrum en GVB. Conform het besluit van uw raad van 11
mei 2011 is de renovatie van de bruggen over de Keizers- en Prinsengracht komen te vervallen
In 2012 is assetmanagement verder geïmplementeerd voor het beheer van objecten zoals
bruggen en sluizen. Dit heeft geresulteerd in een risicomatrix welke bijdraagt aan risicogestuurd
onderhoud. Er is een begin gemaakt met het opstellen van onderhoudsconcepten wat het
komende jaar afgerond kan worden. Hiermee kan vanaf medio 2013 gewerkt gaan worden

5.6.3 Wat heeft het gekost?
Amsterdam is schoon en heel

Bedragen x € 1 miljoen
1 Lasten
2 Reserves (dotaties)
Totaal lasten
1 Baten
2 Reserves (onttrekkingen)
Totaal baten

Rekening
2011
173,1
5,7
178,8
77,6
9,6
87,2

Begroting
2012, incl. 1e
begr wijz
161,5
161,5
71,9
4,1
76,0

Begroting
2012 na 8maands
161,5
161,5
72,4
3,6
76,0

Rekening
2012
165,2
165,2
76,8
4,4
81,2

Verschil
rekening begroting na 8maands
3,7
3,7
4,4
0,8
5,2

Resultaat ten laste van de algemene
91,685,585,584,01,5
middelen
In de 8-maandsrapportage van DIVV bedroegen de lasten € 106,2 miljoen, de baten € 22,6 miljoen →saldo € 83,6 miljoen.

Mutaties van Begroting 2012 (incl. eerste begrotingswijziging) naar begroting na 8-maandsrapportage
De kapitaallasten zijn ten opzichte van de oorspronkelijke begroting afgenomen met € 1,5 miljoen. De
verlaging ten opzichte van de begroting wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere kapitaallasten
wegen, tunnels, openbare verlichting en stadsilluminatie als gevolg van een lager dan begrote
investeringsvolume.
Mutaties van begroting na 8-maandsrapportage naar Jaarrekening 2012
Ten opzichte van de 8 maandsrapportage doen zich geringe afwijkingen voor. Per saldo is er sprake
van een overschrijding van € 0,1 miljoen door:
 een verschuiving binnen de uitgaven ten behoeve van verkeersmanagement van € 0,4 miljoen
deels gedekt door lagere uitgaven bij tunnels, verkeerssystemen en hoofdnetten zoals is besloten
bij de Begroting 2013
 lagere inkomsten openbare verlichting van € 0,4 miljoen. Dit heeft geleid tot het opstarten van een
diepgaander onderzoek naar de schadeafhandeling
 lagere uitgaven van € 0,1 miljoen beheer busstation door verschuiving in de projectplanning van
IJsei
 lagere uitgaven bij waterwerken van € 0,3 miljoen als gevolg van de verschuiving van inzet van
medewerkers naar bruggen in verband met het onderzoek naar de herijking van bruggen. Dit
onderzoek was noodzakelijk vanwege de veranderde (zwaardere) normering aan de bruggen
Reclame
De reclame-inkomsten zijn € 0,3 miljoen hoger als gevolg van meevallers in de exploitatie van de
contracten. Door het langere implementatietraject van het ABRI-MUPI-contract en een aantal
onvoorziene uitgaven (hogere kosten bodemonderzoek, aanpassingen aan het hekwerk in verband
met andere maatvoering abri's en hogere proceskosten) zijn de uitgaven € 0,1 miljoen hoger. Per
saldo is er een positiever resultaat van € 0,2 miljoen.
Dit subprogramma wordt deels gefinancierd uit het Mobiliteitsfonds. Voor een toelichting wordt
derhalve verwezen naar het hoofdstuk over dit fonds.
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Prioriteiten en posterioriteiten 2012
#

Omschrijving

S/I

s

Beschik
baar
gesteld
(x €
1.000)
- 500

Ultimo
2012
betaald of
verplicht
(x € 1.000)
n.v.t.

Voorstel om
ultimo 2012 op
te nemen in
reserve
(x €1.000)
n.v.t

1.

Verbeterd Contract
Mupi/Abri IVV

2.

Lager beheersniveau
stedelijke infrastructuur

s

-1.150

n.v.t

n.v.t

3.

Toezicht Activa BV

s

-205

n.v.t

n.v.t

4.

Aanvullende
reservering uitvoering
reconstructie
Houtmankade ts
Tasmanstraat en
Westerpark
Vernieuwen en
verbreden brug 116 in
de Ceintuurbaan,
voorbereiding en
uitvoering
Aanvullende
reservering uitvoering
Amsterdam-Rijnkanaal
thv Cruquiusweg

i

n.v.t.

770

n.v.t

i

n.v.t.

2.720

i

n.v.t.

7.

Voorbereiding bruggen
periode 2012 t/m 2014

i

8.

Vervangingsonderhoud
Cornelis Lelylaan ts
Johan Huizingalaan en
Meer en Vaart

9.

10.

5.

6.

11.

Omschrijving
gerealiseerd resultaat

Volledig
uitgevoerd?
(J/N)

Uiterste
datum
geplande
uitvoering

Door latere
ingangsdatum van het
reclamecontract
Abri/Mupi zullen de
reclame-inkomsten
(netto) lager uitvallen
dan voorzien. Dit dient te
resulteren in lagere
reclameafdrachten.
Beheersniveau stedelijke
infrastructuur conform
niveau sober
Overdracht van de
toezichthoudende rol
aan het GVB
Uit te voeren
reconstructie conform
Beleidskader
Hoofdnetten en nota
BON

N

2012

J

2012

J

2012

N, conform
aanvraag

2015

n.v.t

Project nog in
voorbereiding, uitvoering
gepland begin 2014

N, conform
aanvraag

2014

3.000

n.v.t

N, conform
aanvraag

2015

n.v.t.

1.500

n.v.t

N, conform
aanvraag

2012

i

n.v.t.

2.700

n.v.t

N, conform
aanvraag

2012/2013

Uitvoering
reconstructie
Seineweg ts Basisweg
en Haarlemmerweg

i

n.v.t.

550

n.v.t

N, conform
aanvraag

2012/2013

Voorbereiding
reconstructie de
Boelelaan ts
Buitenveldertselaan en
Europaboulevard
Vervangingsonderhoud
Oude Haagseweg ts J.
Huizingalaan en
Anderlechtlaan

i

n.v.t.
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N, conform
aanvraag

2015

i

n.v.t.

2.850

Na terugtrekken RWS ,
is nieuwe scope
vastgesteld.
Uitvoeringskrediet is
verleend (BD2012010726)
Uitvoeringsplanning
begin 2014
Voorbereiding voor de
bruggen 199, 278, 50,
155 en 237 zijn eind
2012 deels gereed en
€200.000 wordt
herbestemd binnen de
projecten van afdeling
KunstWerken.
Het project is naar voren
gehaald in de planning in
verband met
omgevingsprojecten
zoals de
werkzaamheden aan de
A9.
Uitgevoerde
reconstructie conform
Beleidskader
Hoofdnetten en nota
BON
Voorbereiding
reconstructie conform
Beleidskader
Hoofdnetten en nota
BON
Voorbereiding
vervanging conform
Beleidskader
Hoofdnetten en nota
BON

N, conform
aanvraag

2014

50

-
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5.6.4 Risico’s
IJweg West
Op het onderdeel Westerdoksdijk is een overschrijding van € 900.000 ontstaan. Oorzaak hiervan zijn
de meerkosten en vertragingen door ontwerpwijzigingen nadat de bezwaren van bewoners/eigenaars
van Gebouw Goedkoop tegen het tracé vlak langs het pand ervan door de rechter werden
gehonoreerd. Het tekort op de Westerdoksdijk zal worden betrokken bij het nieuwe Meerjaren Werken Investeringsprogramma van DIVV dat bij de Kadernota wordt gepresenteerd.
Daarnaast zou de realisatie van de ‘Westertoegang’ € 1,3 miljoen hoger kunnen uitvallen als de
constructiemethode die nu is voorzien daadwerkelijk wordt toegepast. De projectleiding onderzoekt of
een oplossing haalbaar is die bij een onderdeel van het project tot iets hogere onderhoudskosten leidt,
maar tot veel lagere realisatiekosten, waardoor een besparing, ook op de lange termijn, mogelijk is.
Een totaaloverzicht van alle risico’s, inclusief een uitgebreide beschrijving, is te vinden in de
jaarrekening van DIVV.
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5.7 Het Mobiliteitsfonds
5.7.1 Voeding Centraal Mobiliteitsfonds
Amsterdam ontvangt via twee kanalen parkeerbelasting. Ten eerste via de verkoop van
parkeervergunningen aan bewoners van Amsterdam en ten tweede via de verkoop van
parkeerrechten op straat aan bezoekers (verkoop van week/maand/jaarkaarten, parkeer en bel en
parkeerautomaat). Deze parkeerbelasting wordt namens de stadsdelen geïnd door Cition (en voor de
voormalige stadsdelen Bos en Lommer en De Baarsjes deels door PCH). De stadsdelen zijn verplicht
een deel van deze inkomsten af te staan aan het Centraal Mobiliteitsfonds van de centrale stad. De
overige inkomsten vloeien naar de individuele parkeerfondsen van de stadsdelen die hier de
parkeerhandhaving van betalen en het resterende geld mogen gebruiken voor de realisatie van
projecten op het gebied van verkeer en vervoer en/of openbare ruimte. Vanaf 2011 zijn de nieuwe
afspraken met de stadsdelen geëffectueerd. De afdracht aan de centrale stad vindt vanaf dit jaar
alleen nog plaats over de opbrengsten uit bezoekersparkeren en niet meer over de
vergunningsopbrengsten. De gemeenteraad heeft in juni 2011 ingestemd met de nieuwe verordening
waarin dit is vastgelegd.
5.7.2 Regulier en VGS
Binnen het Mobiliteitsfonds worden twee geldstromen verbijzonderd. Enerzijds betreft dat het reguliere
Mobiliteitsfonds zoals dat sinds de invoering van het betaald parkeren bestaat. Sinds 2009 is er aparte
geldstroom ontstaan, namelijk de middelen die zijn gekoppeld aan Voorrang voor een Gezonde Stad.
Dit plan behelsde dat de extra middelen uit een veranderde tarievenstructuur worden geoormerkt en
ingezet voor het verbeteren van de luchtkwaliteit.
5.7.3 Opbrengsten
In de actualisatie van het bestedingsvoorstel is ten behoeve van het Mobiliteitsfonds € 46,5 miljoen
aan parkeerinkomsten begroot. Afstemming met Cition, Haven Amsterdam en stadsdelen geeft op
basis van de nog niet gewaarmerkte gegevens aan dat de inkomsten € 0,3 miljoen hoger zullen zijn
dan begroot. Dit is opmerkelijk daar bijvoorbeeld de opbrengsten uit het garageparkeren teruglopen
vanwege de financiële crisis. Deze extra inkomsten zijn conform de geldende beleidsregels gedoteerd
aan de Algemene Reserve. De definitieve afrekening van de parkeerinkomsten 2011 is nagenoeg
gelijk aan de veronderstellingen bij de Jaarrekening 2011. Het positieve saldo van deze bedragen
zullen worden benut bij de actualisatie van het MWP.
5.7.4 Bestedingen
In het meerjarenvoorstel Mobiliteitsfonds 2012-2016 was voor het reguliere deel in 2011 voor ruim
€ 40,4 miljoen aan uitgaven voorzien. Hiervan is ongeveer € 36,8 miljoen (91%) daadwerkelijk
uitgegeven, 4% valt vrij en ongeveer 5% zal worden ingezet in de technische actualisatie van het
MWP (verschuiving van kasritmes voor projecten in een meerjarig perspectief). Het
bestedingspercentage ligt daarmee sterk in lijn met de laatste jaren. De vorig jaar opgemerkte trend
dat er meer geld wordt uitgegeven dan dat er binnenkomt is ook doorgezet in 2012. De
bestemmingsreserve voor het reguliere deel is dit jaar met ongeveer € 2 miljoen afgenomen. Dit was
één van de doelstellingen van het financieel programmeren van het fonds op kasritmes.
Bovenstaand feit wordt net als vorig jaar gecamoufleerd door de ontwikkeling van de stroom VGS.
Hier is het nog altijd zo dat er meer geld binnenkomt dan er uitgaat. Dit is echter conform de
planvorming zoals is vastgesteld bij de herijking Luchtkwaliteitsbeleid en het nieuwe P+R-beleid. Maar
ook ten opzichte van deze planvorming blijven de uitgaven achter. In 2012 is besloten het vrij
besteedbare deel van VGS in te zetten voor het Meerjarenplan Fiets (€ 7 miljoen.) en het Parkeerplan
(€ 35 miljoen,). Ook deze plannen zullen in de komende jaren tot stevige uitgaven moeten leiden. De
ontwikkeling bij het reguliere fonds versus die van VGS resulteerde er in dat vorig jaar het deel van de
bestemmingsreserve dat is bestemd voor VGS qua omvang min of meer gelijk was aan het reguliere
deel. Dit heeft zich in 2012 dus versterkt doorgezet, het VGS-deel is nu fors groter dan het reguliere
deel (€ 36 om € 26 miljoen.).
5.7.5 De Algemene Reserve
In onderstaand overzicht wordt de ontwikkeling van de Algemene Reserve Mobiliteitsfonds geschetst.
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De afwijking ten opzichte van de begroting wordt vooral veroorzaakt door de hogere parkeerinkomsten
en de vrijval uit de bestemmingsreserve. Daarnaast zijn in 2012 nog subsidies ontvangen voor
werkzaamheden die in 2011 zijn verantwoord in het fonds. Ook hebben niet alle meegenomen
verplichtingen uit 2011 geresulteerd in daadwerkelijk betaalde facturen. Ook deze overloop is
gedoteerd aan de algemene reserve. Bij de behandeling van de Begroting 2008 is besloten dat een
buffer in de Algemene Reserve van € 1,5 miljoen voor onvoorziene omstandigheden noodzakelijk is.
Dit betekent dus dat van de reserve ongeveer € 2,6 miljoen kan worden ingezet bij de actualisatie van
het MWP.

Algemene Reserve Mobiliteitsfonds
Beginbalans

4.241.401,93

Vrijval uit bestemmingsreserve

2.096.056,12

Afrekening parkeerinkomsten 2011

-20.299,80

Hogere afdracht dan raming 2012

339.407,73

Overloop 2011

146.753,55

Dotatie aan bestemmingsreserve conf. MWP

-2.725.152,00

Eindbalans

4.078.167,53

5.7.6 De bestemmingreserve
In onderstaand overzicht wordt de ontwikkeling van de Bestemmingreserve Mobiliteitsfonds geschetst.
Bestemmingsreserve
Mobiliteitsfonds

Regulier

VGS

Totaal

Beginbalans

27.648.655,21

27.813.158,83

55.461.814,04

Geraamde parkeerinkomsten

33.973.131,00 12.526.869,00
2.725.152,00
0,00

46.500.000,00

Dotatie uit Algemene Reserve
Vrijval

-1.631.939,17

-464.116,95

-2.096.056,12

-36.760.146,80

-3.681.191,73

-40.441.338,53

25.954.852,24

36.194.719,15

62.149.571,39

Onttrekking middelen in 2012
Eindbalans

2.725.152,00
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5.8 Reserves, voorzieningen en investeringen
5.8.1 Reserves
5. Verkeer en Infrastructuur
Reserves

Bedragen x € 1 miljoen
nr. Reserves
bestaande reserves
1
Westrandweg / 2e Coentunnel (VE)
2 Egalisatiereserve CAN-gebied
3 Gemeentelijk aandeel in kosten
busstation / auto-onderdoorgang
CS
4 Gemeentelijk aandeel kosten
Noord/Zuidlijn
5 IJweg West (VE)
6
Mobiliteitsfonds - algemene reserve
7 Mobiliteitsfonds bestemmingsreserve
8 P+R programma
9 Reserve RealTimeParkeren
10 Reserve WW van voormalig DABParkeergebouwen medewerkers
11 Verbeterplan DIVV
12 Verlaging Westertoegang
13 Fonds Luchtkwaliteit
14 Risicoreservering IJsei
15 Egalisatie parkeerbeheer
16 Reserve beheer stedelijke
infrastructuur
afgewikkelde reserves
17 Bewonersgarages Zuidoost
18 NDSM-veer
19 Reserve derde fietsplek in de IJtram
Totaal reserves

doel
stel
ling

Stand
ultimo 2011

Stand
Begrote mutaties 2012
ultimo 2012

Gerealiseerde
mutaties 2012
+

-/-

+

-/-

5.3
5.4

0,7
5,2

0,2

0,1
0,4

0,6
5,1

0,2

0,2
0,4

5.4

29,5

-

5,8

23,6

-

9,8

5.4
5.4

512,5
5,4

6,6
-

24,8
1,3

494,3
4,2

-

208,3
2,0

5.4

4,2

2,6

2,7

4,1

-

14,8

5.4
5.4
5.4

55,5
1,6
0,9

49,6
4,0
-

42,9
0,3

62,1
5,6
0,5

49,2
4,2
-

49,9
0,3
0,4

5.4
5.4
5.4
5.5
5.5
5.6

0,4
1,6
0,7
1,6
4,9
1,2

-

0,8
0,3
1,0

0,4
0,8
0,7
1,3
4,9
0,1

-

1,3
0,4
1,1

5.6

6,0

-

0,2

5,8

-

0,7

5.4
5.4

1,1
0,4

0,1
-

1,2
0,4

-

-

0,6
0,4

5.4

633,4

0,1
63,2

0,1
82,3

614,1

0,1
53,7

0,1
290,7

Afgewikkelde reserves
Bewonersgarages Zuidoost
De dotatie betreft de toevoeging van de ontvangen rente over de stand per 1 januari 2012. De
onttrekking betreft de volledige afboeking van de boekwaarde van de garage Dennenrode en
een deel van het negatieve exploitatieresultaat van de bewonersgarages Zuidoost.
NDSM-veer
De onttrekking betreft de jaarlijkse en thans laatste bijdrage aan de exploitatie van de NDSMveren.
Derde fietsplek in de IJ-tram
Onderzoek heeft uitgewezen dat de realisatie van een 3e fietsplek technische problemen
oplevert en dat er minder noodzaak is gezien de verhoging van de frequentie van lijn 26. Het
restant van de reserve kon hierdoor vrijvallen.
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Gehandhaafde reserves
Mobiliteitsfonds algemene reserve
Zie voor het toelichting op de algemene reserve mobiliteitsfonds hoofdstuk 5.5.5
Fonds Luchtkwaliteit
Uit het Fonds Luchtkwaliteit worden de kosten voor het programmabureau betaald.
Mobiliteitsfonds bestemmingsreserve
Zie voor het toelichting op de bestemmingsreserve mobiliteitsfonds hoofdstuk 5.5.5
Gemeentelijk aandeel in de kosten busstation
Deze reserve dient ter dekking van het gemeentelijk aandeel.
Risicoreservering IJsei
Er hebben geen mutaties plaatsgevonden.
Reserve beheer stedelijke infrastructuur
Er is minder onttrokken ten behoeve van de Rode Loper omdat de uitvoering in 2013 plaats
zal vinden. De overige onttrekking heeft betrekking op de uitvoering van wachtsteigers
Wester- en Oosterdok.
IJweg West
Deze reserve dient ter dekking van de uitgaven IJweg West. Zoals opgenomen in de 8maandsrapportage is de onttrekking lager dan begroot in verband met vertraging in de
planning.
Westrandweg / 2e Coentunnel
Deze reserve dient ter dekking van de uitgaven ten behoeve van de coördinatie van het
gemeentelijk belang. De oplevering door Rijkswaterstaat is ongeveer 6 maanden vertraagd
waardoor de uitgaven lager zijn uigevallen.
Egalisatiereserve parkeerbeheer
De onttrekking heeft betrekking op het verschil tussen de aan de stadsdelen doorberekende
kosten en de daadwerkelijke kosten.
Reserve RealTimeParkeren
De onttrekking betreft het omzetverlies in 2012 door de invoering van RealTimeParkeren in
de Stadhuisgarage per 1 september 2012.
Verbeterplan DIVV
De onttrekking betreft de uitgave voor het verbeterplan DIVV.
P+R programma
In 2012 is ten behoeve van het P+R programma een bedrag van € 5 miljoen beschikbaar
gesteld. Voor activiteiten die doorlopen in 2013 is een bedrag van € 4 miljoen aan de reserve
toegevoegd.
Verlaging Westertoegang
De aanbesteding van de Westertoegang zal in 2013 gaan plaatsvinden waardoor dit project in
samenhang met de projecten Westerdoksdijk en de Ruijterkade kan worden uitgevoerd.
Egalisatiereserve CAN gebied
De dotatie betreft de toevoeging van de ontvangen rente per 1 januari 2012. De onttrekking
betreft de Bomengarage.
Gemeentelijk aandeel kosten NoordZuidLijn
Bij de NoordZuidlijn zijn de kasstromen uiteindelijk lager dan was begroot. In de
geactualiseerde Begroting 2012 was rekening gehouden met een uitgaande kasstroom van €
347 miljoen. De werkelijke uitgaande kasstroom in 2012 bedraagt € 265 miljoen.
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Naast lagere uitgaven is in 2012 ook sprake van hogere inkomsten. In het vierde kwartaal
2012 is een grote mijlpaal eerder opgeleverd dan begroot, wat in 2012 tot € 23 mln hogere
subsidie inkomsten heeft geleid. Bovenstaande leidt ertoe dat de begrote onttrekking aan de
reserve in 2012 niet nodig was.
5.8.2 Voorstellen voor resultaatbestemming
Het college doet voor het programma Verkeer en infrastructuurde volgende voorstellen voor
resultaatbestemming. Deze voorstellen (mutaties) zijn nog niet in de jaarrekening verwerkt.
Verkeer en infrastructuur

Voorstel
doelstelling

Dotatie

Onttrekking
(inclusief
vrijval)

+

-/-

Bedragen x € 1 miljoen
Bestaande reserves
WW van voormalig DAB-Parkeergebouwen medewerkers

-

-

0,10

Gemeentelijk aandeel Noordzuidlijn
Nieuw te vormen reserves

-

-

13,7
-

-

-

-

-

Totaal programma

-

-

13,8

WW van voormalig DAB-Parkeergebouwen medewerkers
De (niet begrote) onttrekking dient ter compensatie van in 2012 ontstane lasten die passen
binnen het doel van de reserve. Doordat er geen onttrekking was begroot konden deze lasten
niet al direct ten laste van de reserve worden gebracht.
Gemeentelijk aandeel Noord/Zuidlijn
Op basis van de integrale financiële risicoanalyse per ultimo 2012 is gebleken dat van de
voor de aanleg van de NoordZuidlijn gereserveerde middelen een deel kan vrijvallen. Het
gaat om in totaal € 60,7 miljoen, waarvan € 13,7 miljoen nog niet in de jaarrekening is
verwerkt maar via een voorstel moet verlopen. Deze mutaties zijn nog niet in de jaarrekening
verwerkt omdat de daartoe benodigde besluitvorming door de raad nog ontbreekt.
5.8.3 Voorzieningen
5. Verkeer en Infrastructuur
Voorzieningen
Stand
ultimo 2011
Bedragen x € 1 miljoen
nr. Voorzieningen
bestaande voorziening
1 Bijdrage OGA Fietsenstalling
Zuid/WTC
2 Brandwerende coating Piet
Heintunnel
3 Exploitatie en investeringen NZKveren
4
Groot onderhoud Parkeergebouwen
5 Risicofondsen N/Z-lijn
Totaal voorzieningen

Gerealiseerde
mutaties 2012
+

Begrote mutaties 2012
Stand
ultimo 2012

-/-

+

-/-

1,0

-

0,1

0,9

-

0,1

0,1

-

-

0,1

-

-

238,4

10,6

5,9

243,1

10,5

7,3

3,7
168,4
411,6

0,6
24,8
36,0

0,8
6,6
13,4

3,4
186,5
434,0

0,5
11,0

0,4
7,8

Gehandhaafde voorzieningen
Brandwerende coating Piet Heintunnel
Er hebben geen mutaties plaatsgevonden.
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Exploitatie en investeringen NZK-veren
De onttrekking heeft betrekking op de gemaakte kosten voor de veren in 2012. De toevoeging
heeft betrekking op de ontvangen rente.
Bijdrage OGA fietsenstalling Zuid/WTC
De onttrekking betreft de huurkosten van de fietsenstalling.
Groot onderhoud Parkeergebouwen
De dotatie betreft de toevoeging ten behoeve van de meerjarenbegroting voor groot
onderhoud. De onttrekking betreft het werkelijk uitgevoerde groot onderhoud.
Risicofonds Noord/Zuidlijn
De onttrekking aan de voorziening wordt veroorzaakt door het optreden, danwel wegvallen
van een aantal risico’s in 2012. Binnen het risicofonds is een reservering van € 20 miljoen
opgenomen voor zogenaamde ‘exogene risico’s’. Hierover heeft het college uw raad
geïnformeerd in het kader van de vierde kwartaalrapportage 2012 van de Dienst Metro. Deze
reservering zal als gelabelde voorziening bij de Concern Controller worden opgenomen.
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6 Openbare ruimte, groen, sport en recreatie
Maatschappelijk effect
De openbare ruimte en groengebieden in er rond Amsterdam zijn goed bereikbaar en aantrekkelijk.
Mede daarom willen mensen in onze stad wonen, werken en recreëren. Amsterdammers blijven
gezond door sporten en bewegen.
Kerncijfers
6. Programma Openbare ruimte, Groen, Sport en Recreatie
Rekening
2011

Bedragen x € 1 miljoen
Lasten per doelstelling
6.1 Een sterkere groenstructuur voor een leefbare en
aantrekkelijke metropoolregio
6.2 De openbare ruimte is kwalitatief hoogwaardig,
homogeen ingericht en toegankelijk
6.3 Sportbeoefening in Amsterdam op Olympisch
niveau
6.4 Bijdragen aan de dierenbescherming in
Amsterdam
Totaal lasten -

Begroting
Begroting
2012 2012
(na
(inclusief
8-maandseerste
rapportage)
begrotingswijziging)

Rekening Rekening 2012
2012
minus
Begroting
2012 na 8maandsrapportage

19,1

28,8

27,1

26,8

0,3-

7,1

13,9

9,8

8,4

1,4-

21,7

23,5

23,2

23,5

0,3

1,2

1,2

1,2

1,2

49,2

67,4

61,3

59,9

1,4-

1,0

2,3

2,3

1,4

0,9-

2,5

3,3

3,3

3,5

0,2

Baten per doelstelling
6.1 Een sterkere groenstructuur voor een leefbare en
aantrekkelijke metropoolregio
6.2 De openbare ruimte is kwalitatief hoogwaardig,
homogeen ingericht en toegankelijk
6.3 Sportbeoefening in Amsterdam op Olympisch
niveau
6.4 Bijdragen aan de dierenbescherming in
Amsterdam
Totaal baten +

-

Resultaat voor reserveringen
Toevoegingen aan reserves Onttrekkingen aan reserves +
Totaal mutaties reserves
Resultaat na reserveringen
laste van de algemene middelen)

(ten

-

-

-

3,6

5,6

5,6

4,9

0,7-

45,66,6
2,5
4,1-

61,81,0
7,4
6,4

55,75,4
7,4
2,0

55,02,9
12,4
9,5

0,7
2,55,0
7,5

49,7-

55,4-

53,7-

45,5-

8,2

Het resultaat na reserveringen is € 8,2 miljoen minder negatief dan begroot in de 8e maands.
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Begroting 2012 (inclusief 1e begrotingswijz)

Programma 6. Openbare ruimte,

Begroting 2012 (na 8‐maands)
Rekening 2012

groen, sport en recreatie
Lasten en baten totaal van programma en per doelstelling
bedragen x € 1 miljoen
0
Lasten

10

20

30

40

50

60

70

80

Totaal lasten programma incl dotaties aan reserves

Een sterkere groenstructuur voor een leefbare en aantrekkelijke 6.1
metropoolregio
De openbare ruimte is kwalitatief hoogwaardig, homogeen ingericht 6.2
en toegankelijk
Sportbeoefening in Amsterdam op Olympisch niveau 6.3
Bijdragen aan de dierenbescherming in Amsterdam 6.4
‐Toevoegingen aan reserves

Baten

Totaal baten programma, incl onttrekkingen aan reserves
Een sterkere groenstructuur voor een leefbare en aantrekkelijke 6.1
metropoolregio
De openbare ruimte is kwalitatief hoogwaardig, homogeen ingericht 6.2
en toegankelijk
Sportbeoefening in Amsterdam op Olympisch niveau 6.3
Bijdragen aan de dierenbescherming in Amsterdam 6.4
+Onttrekkingen aan reserves

Ontwikkelingen en beleidskaders
Rijkskaders en ontwikkelingen
 De regionale groenstructuur, het landschap, staat onder druk. De rijksoverheid heeft zich
teruggetrokken en heeft verantwoordelijkheden en (minder) middelen gedecentraliseerd naar
provincies
 De begrotingen van de recreatieschappen staan eveneens onder druk vanwege bezuinigingen
door de deelnemers. Dit leidt tot risico’s op de langere termijn als de beheerkosten blijven
stijgen. Ook past de organisatievorm niet meer bij de actuele problematiek. Amsterdam werkt
samen met de provincie en andere gemeenten aan nieuwe perspectieven voor het regionale
landschap. Amsterdam heeft het proces tot uittreding uit het recreatieschap Vinkeveense
plassen en het Goois Natuurreservaat in gang gezet. Dit past binnen de geschetste
veranderingen, maar vraagt op de korte termijn incidenteel een extra (financiële) inspanning
Gemeentelijke kaders en ontwikkelingen
 Binnen de stad staan ook de beheergelden onder druk. Het gebruik van het groen in de stad
neemt toe. Dat vraagt om andere vormen van beheer en financiering
 Het aantal inwoners van Amsterdam neemt nog altijd snel toe. De druk op de openbare ruimte
en de eisen die aan de inrichting gesteld worden daardoor ook hoger
1
 Stadsdelen zijn begonnen met de implementatie van de Puccinimethode . Hierdoor komt het
hanteren van de inrichtingsstandaard in heel Amsterdam binnen bereik
 Als onderdeel van de financiële heroverwegingen in het kader van 1S1O wordt de
Puccinistandaard in 2013 herijkt op inkoopbaarheid, beheerbaarheid en kosten

1

De Puccinimethode heeft als doel de ontwikkeling van een gezamenlijke, vanzelfsprekende Amsterdamse traditie
en werkwijze voor de inrichting van de openbare ruimte. De totale systematiek omvat een vijftal producten: (1)
visiekaart, (2) catalogus, (3) stadsbrede inkoop, (4) werkproces en (5) implementatie van de methode.
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Structuurvisie Amsterdam 2040 ‘Economisch sterk en duurzaam’. Onderdeel van de
structuurvisie is het toetsingskader voor plannen in de hoofdgroenstructuur en de ecologische
visie
Het Amsterdamse Bosplan 2012-2016

Sport
Rijkskaders en ontwikkelingen
 Olympisch Plan 2028 (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), 2009)
 Beleidsbrief Sport ‘Sport en bewegen in Olympisch perspectief’ (VWS, 2011)
 Programma Sport en Bewegen in de Buurt (VWS, 2011)
 Naar een veiliger Sportklimaat (VWS, 2011)
Gemeentelijke kaders en ontwikkelingen
 Sportaccommodatieplan (2006)
 Preventief Verbinden: Kadernota Volksgezondheid Amsterdam 2012-2015
 (Nog vast te stellen) Sportplan 2013-2016
 Jong Amsterdam 2: 2010-2014
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6.1 Een sterkere groenstructuur voor een leefbare en aantrekkelijke
metropoolregio Amsterdam
6.1.1 Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?
Er is geïnvesteerd in versterking van de groene structuur door de inzet van de groengelden in
diverse projecten.
6.1.2 Wat hebben we ervoor gedaan?
 Met de stadsdelen is uitwerking gegeven aan de bestuursopdracht om het gebruik van – en het
spreiden van de gebruikers over – de parken te stimuleren
 Er is een ecologische visie vastgesteld en een toetsingskader voor Waterland. Voor de
2
Amstelscheg zijn bestuurlijke afspraken gemaakt. Vergelijkbare afspraken zijn voorbereid voor
de bufferzone tussen Amsterdam en Haarlem
 Er is een aanzet gedaan voor de discussie over de organisatie van het beheer van het
landschap rond Amsterdam
6.1.3

Wat heeft het gekost?

Een sterkere groenstructuur voor een leefbare en aantrekkelijke metropoolregio
Begroting
Rekening
Begroting
(na
2011
2012 2012
8-maands(inclusief
rapportage)
eerste
begrotingswijziging)
Bedragen x € 1 miljoen
1 Lasten
2 Reserves (dotaties)
Totaal lasten
1 Baten
2 Reserves (onttrekkingen)
Totaal baten
Resultaat ten laste van de algemene
middelen

19,1
4,5
23,6
1,0
0,5
1,5

28,8
28,8
2,3
4,6
6,9

27,1
1,8
28,9
2,3
4,6
6,9

22,1-

21,9-

22,0-

Rekening
2012 Rekening 2012
minus
Begroting
2012 na 8maandsrapportage
26,8
0,32,3
0,5
29,1
0,2
1,4
0,95,9
1,3
7,3
0,4
21,8-

0,2

Mutaties van Begroting 2012 (inclusief eerste begrotingswijziging) naar begroting na 8maandsrapportage
 De lasten dalen met € 1,8 miljoen, omdat een groot gedeelte van de prioriteit Groengelden
2012 niet zal worden uitgevoerd. Er zal €1,8 miljoen gedoteerd worden aan de Reserve
Groengelden.
Mutaties van begroting na 8-maandsrapportage naar Jaarrekening 2012
 De lasten dalen verder met € 0,3 miljoen omdat een groot gedeelte van de prioriteit
Groengelden niet is uitgevoerd in 2012. Bestuurlijk is afgesproken dat er een bestedingstermijn
van drie jaar geldt voor Groenprojecten. In totaal zal € 2,3 miljoen worden gedoteerd aan de
Reserve Groengelden
 De onttrekking aan de reserve Groengelden neemt toe met € 1,3 miljoen. De uitvoering van het
Sloterpark (€ 0,7 miljoen) en het Oosterpark (€ 0,6 miljoen) was niet in de begroting voorzien.
Afwijkingen in bestedingen bij de Groengelden worden veroorzaakt door een afwijkend
kasritme ten opzichte van de begroting. Doorgaans blijkt pas aan het eind van het jaar wat door
de stadsdelen daadwerkelijk in rekening wordt gebracht. Besteding vindt echter altijd plaats
binnen het reglement groengelden en na bestuurlijke besluitvorming van college en raad
 De lasten nemen af met € 1,3 miljoen doordat de geraamde uitgaven ISV niet in 2012
gerealiseerd zijn. De uitgaven ISV mogen in kasritme verschillen van de toegekende ISVprioriteiten binnen het ISV-kader. Daarmee nemen de baten ook met € 1,3 miljoen af
2

Scheggen zijn tussen de stedelijke bebouwing gelegen en ondanks de moderne ruimtelijke ordening bewaard
gebleven restanten van de oorspronkelijke groene omgeving van de stad. Zij vormen de laatste overblijfselen van de
geschiedenis en de natuur van de oorspronkelijke buitengebieden, waarvan de uitlopers soms nog tot vlakbij het
stadscentrum doorlopen.
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Er treedt een kleine verslechtering van het saldo op van € 0,1 miljoen als gevolg van de
uittreding uit het recreatieschap Vinkeveense Plassen en het Goois Natuurreservaat en de
daarmee samenhangende extra ambtelijke inspanning om het proces te begeleiden en inhuur
voor coördinatie en juridische en financiële bijstand
De inkomsten van het Amsterdamse Bos stegen met € 0,1 miljoen door toename van het
aantal evenementen,en de professionaliseringslag voor het organiseren daarvan
Voor het herstel van de oeverlanden Nieuwe Meer en aanleg visputten en zwemlocaties in het
Amsterdamse Bos zijn niet begrote kosten van € 0,1 miljoen gemaakt
hiertegenover staat een ontvangen subsidie vanuit de provincie € 0,2 miljoen voor het herstel
van de oeverlanden en een schadevergoeding voor werkzaamheden in het bos
Wegens incidentele inhuur binnen de gemeente en een lastenverzwaring voor het
Amsterdamse Bos door gewijzigde doorbelasting van de kosten voor de ondersteunende
afdelingen, stijgen de lasten met € 0,2 miljoen. Elders in het sociale domein dalen de kosten
voor deze ondersteunende afdelingen; gemeentebreed is dit saldo neutraal
De baten stijgen met € 0,1 miljoen wegens extra inkomsten uit tijdelijke detachering








Prioriteiten en posterioriteiten 2012
#

Omschrijving

S/I

1.

Groengelden 2012

I

2.

Taakstelling
bedrijfsvoering DRO

S

3.

Reductie
beleidsruimte ORG

S

4.

Amsterdamse Bos:
renovatie bruggen
Artis Masterplan
Artis
Hortus
Amsterdamse Bos;
Aanpassen
openingstijden
bezoekerscentrum

S

Beschikbaar
gesteld
(x € 1.000)

Ultimo 2012
betaald of
verplicht (x
€ 1.000)

2.500

213

-24

5.
6.
7.
8.

I
S
S
S

-24

Voorstel
om ultimo
2012 op te
nemen in
reserve
(x €1.000)

2.500
-450
-100

Volledig
uitgevoerd?
(J/N)

Uiterste
datum
geplande
uitvoering

Zie toelichting

N

31-122015

De taakstelling is
verwerkt via
verlaging van de
tarieven en
naventante verlaging
van de
beleidsbudgetten
De besparing is ten
laste van het
Jaarprogramma
ORG gekomen
Er zijn 10 bruggen
gerenoveerd

J

2.287

0

-25
36
Zie tekst
2.500
-450
-100

Omschrijving
gerealiseerd
resultaat

Bezoekers-centrum
op maandag
gesloten

-50

-50

J

N

2013

J
J
J
J

-

Toelichting prioriteiten en posterioriteiten 2012
Groengelden 2012
De reserve groengelden is een systeemreserve. Bestuurlijk is in het reglement Groengelden een
bestedingstermijn voor gesubsidieerde groenprojecten afgesproken van drie jaar. Ten opzichte van
de 8-maandrapportage neemt de dotatie aan de reserve toe met € 0,534 miljoen, omdat de prioriteit
niet (volledig) is besteed.
Amsterdamse Bos: renovatie bruggen
In het Amsterdamse Bos liggen 116 bruggen. In 1999 is een beleidsplan voor de renovatie van
bruggen opgesteld. Inmiddels is een groot aantal bruggen gerenoveerd. Voor 2012 is een prioriteit
toegekend voor de renovatie van vijftien bruggen. Voor het krediet van € 0,375 miljoen is € 35.625
beschikbaar gesteld voor de dekking van de structurele kapitaallasten.
In 2012 zijn tien bruggen gerenoveerd en is de voorbereiding voor de renovatie van vijf bruggen
afgerond; de uitvoering vindt in 2013 plaats en komt ten laste van het restant van het krediet van
€ 0,1 miljoen. De kapitaallasten worden verwerkt in de begrotingen 2013 en 2014.
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Artis Masterplan
Voor het Masterplan, de vernieuwing en uitbreiding van Artis, wordt een bedrag van € 2,5 miljoen
toegekend voor de laatste tranche. Hiermee is geheel voldaan aan de gemeentelijke toezegging uit
2008 om in totaal € 15 miljoen bij te dragen aan de kosten van het Masterplan.
Artis
Voor 2012 was een incidentele prioriteit opgenomen van € 0,45 miljoen, als compensatie voor een
structurele ombuiging. Met ingang van 2013 is de ombuiging van € 0,9 miljoen in het kader van
Inzet op Herstel I volledig geëffectueerd.
Hortus
Voor 2012 was een incidentele prioriteit opgenomen van € 0,1 miljoen, als compensatie voor een
structurele ombuiging. Met ingang van 2013 is de ombuiging van € 0,2 miljoen in het kader van
Inzet op Herstel I volledig geëffectueerd.
Amsterdamse Bos;aanpassen openingstijden bezoekerscentrum
Voor 2012 is een posterioriteit opgenomen van € 50.000 op het budget van het Amsterdamse Bos,
betreffende de aanpassing van de openingstijden van het bezoekerscentrum. De functie van het
bezoekerscentrum is publiekscontact waaraan ondermeer de Boswachterij invulling geeft. De
openstelling van het bezoekerscentrum is per 1 januari 2012 met één dag verminderd
(’s maandags gesloten). De formatie van de Boswachterij is in combinatie met deze sluitingsdag
verlaagd, waarmee de posterioriteit van € 50.000 volledig is gerealiseerd.
6.1.4

Risico’s

Amsterdamse participatie in recreatieschappen
Het belangrijkste risico voor de Gemeente Amsterdam doet zich voor wanneer de
recreatieschappen voorstellen om de bijdragen van de deelnemers aan de recreatieschappen
(waaronder de gemeente) dusdanig te verhogen dat deze niet passen binnen de Amsterdamse
begroting. Deze voorstellen lopen via de begrotingscyclus van de recreatieschappen.
Uittreden uit de recreatieschappen Vinkeveense plassen en het Goois Natuurreservaat
1. Proceskosten: Het kost een extra ambtelijke inspanning om het proces te begeleiden en er is
inhuur nodig voor coördinatie, juridische en financiële bijstand, mediation et cetera. Dit heeft in
2012 geleid tot een overschrijding van de begroting met € 0,1 miljoen en zal ook in 2013 nog
tot extra kosten leiden
2. Afkoopsommen: Er zal een vergoeding betaald moeten worden bij uittreding die incidenteel
hoger kan zijn dan de in de begroting opgenomen jaarlijkse bijdrage aan de schappen. De
hoogte van dit bedrag wordt bepaald door het onderhandelingsresultaat
Noorderpark
Een deel van het project Noorderpark moet nog worden uitgevoerd en gefinancierd. Rijksbijdragen
waar bij de start van het project op gerekend werd, zijn stopgezet. Er zullen aanvullende middelen
moeten worden vrijgemaakt, dan wel versoberingen in het project moeten worden doorgevoerd. Op
dit moment vindt overleg plaats tussen centrale stad en het stadsdeel.
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6.2 De openbare ruimte is kwalitatief hoogwaardig en homogeen ingericht
en voor alle Amsterdammers toegankelijk
6.2.1 Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?
Projecten die in de openbare ruimte worden uitgevoerd voldoen aan een basiskwaliteit en daar
waar de situatie daarom vraagt is extra kwaliteit toegevoegd. De basiskwaliteit is in samenspraak
met de stadsdelen ontwikkeld in de Puccinimethode, waarmee eenheid in werkwijze en in ontwerp
wordt gebracht. Naar extra kwaliteit wordt gestreefd in een aantal grote projecten, zoals de Rode
Loper en het Stationsplein, conform het programakkoord met de middelen die daarvoor
beschikbaar zijn. Een deel van die middelen wordt gebruikt om in het kader van de wijkaanpak de
openbare ruimte in de woonomgeving te verbeteren. In 2012 zijn daartoe drie projecten gestart in
Oost en Noord. De toegankelijkheid van de openbare ruimte wordt per project beoordeeld en de
projecteigenaren zijn geadviseerd door de stadsergonoom.
6.2.2 Wat hebben we ervoor gedaan?
 Uitwerking Puccinimethode en implementatie in stadsdeelhandboeken
 Bewaken en aanpassen Puccinistandaard in het traject 1S1O
 Ontwerp en begeleiding grote openbare ruimteprojecten
 Bestuursadvies Schoon, Heel en Veilig
 Begeleiding projecten openbare ruimte en Wijkaanpak
 Werkzaamheden stadsergonoom
6.2.3

Wat heeft het gekost?

De openbare ruimte is kwalitatief hoogwaardig, homogeen ingericht en toegankelijk
Rekening
Begroting
Begroting
Rekening
2011
2012 2012
(na
2012 Rekening 2012
(inclusief
8-maandsminus
eerste
rapportage)
Begroting
begrotings2012 na 8wijziging)
maandsrapportage
Bedragen x € 1 miljoen
7,1
13,9
9,8
8,4
1,41 Lasten
2 Reserves (dotaties)
2,1
1,0
3,0
3,0Totaal lasten
9,2
14,9
12,8
8,4
4,41 Baten
2 Reserves (onttrekkingen)
0,5
2,8
2,8
6,5
3,7
Totaal baten
0,5
2,8
2,8
6,5
3,7
Resultaat ten laste van de algemene
middelen

8,7-

12,1-

10,0-

1,9-

8,1

Mutaties van Begroting 2012 (inclusief eerste begrotingswijziging) naar begroting na 8maandsrapportage
 Vooruitlopend op de verwerking van het coalitiebesluit Rode Loper worden de lasten Rode
Loper met € 1,5 miljoen naar beneden bijgesteld. De uitgaven zullen voortaan door Stadsdeel
Centrum gedaan worden; de foutieve administratieve verwerking bij de 8- maandsrapportage
wordt in deze rekening gecorrigeerd
 De in de begroting opgenomen dotatie van € 1 miljoen aan de reserve Rode Loper
(amendement Flos) vervalt vooruitlopend op de verwerking van het coalitiebesluit Rode Loper.
Het stadsdeel zal doteren aan de reserve. Vanaf 2013 wordt het bedrag jaarlijks aan het
stadsdeel toegekend.
 De lasten worden met € 2,5 miljoen naar beneden bijgesteld, omdat de prioriteit Openbare
Ruimte à € 2,5 miljoen voor € 2 miljoen voor het Plan Openbare Ruimte Stationseiland binnen
het programma Stedelijke ontwikkeling bestemd is (wordt gedoteerd aan de reserve POR) en
voor € 0,5 miljoen in het kader van het coalitiebesluit Rode Loper richting Stadsdeel Centrum
moet worden overgemaakt. In dat kader wordt een extra dotatie aan de reserve Openbare
Ruimtegelden à € 0,5 miljoen voorzien.
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Mutaties van begroting na 8-maandsrapportage naar Jaarrekening 2012
 Naar aanleiding van het coalitiebesluit Rode Loper, valt de bestemmingsreserve Rode Loper
vrij voor een bedrag van € 5,9 miljoen. Dit bedrag wordt overgeheveld naar Stadsdeel Centrum
 De dotatie bij de 8-maandsrapportage aan de reserve Openbare Ruimtegelden à € 0,5 miljoen
in het kader van de Rode Loper wordt niet gerealiseerd, maar in het kader van het
coalitiebesluit overgeheveld aan Stadsdeel Centrum
 De lasten nemen af met € 0,5 miljoen ten opzichte van de 8-maandsrapportage omdat
enerzijds er € 0,1 miljoen meer wordt uitgegeven aan het project Leidseplein en Openbare
Ruimte en anderzijds € 0,6 miljoen minder wordt uitgeven aan het project Museumplein dan
begroot. Dit betekent een lagere onttrekking aan de reserve Museumplein (€ 0,6 miljoen). De
extra lasten aan het project Leidseplein en Openbare Ruimte leiden niet tot een onttrekking aan
de bestemmingsreserves, omdat deze extra onttrekkingen niet waren voorzien en niet zijn
goedgekeurd door uw raad. De onttrekking aan de bestemmingsreserves worden separaat aan
uw raad voorgelegd
 Lagere lasten voor onderhoud en vernieuwing van wegen, in zowel het exploitatiegebied van
Haven als in het OGA-gebied: € 0,8 miljoen.
Prioriteiten en posterioriteiten 2012
#

Omschrijving

S/I

1.

Openbare
Ruimte
Gelden 2012

I

Beschikbaar
gesteld
(x € 1.000)

Ultimo
2012
betaald of
verplicht
(x €
1.000)

2.500

0

Voorstel
om ultimo
2012 op te
nemen in
reserve
(x €1.000)

2.500

Omschrijving
gerealiseerd
resultaat

Volledig
uitgevoerd?
(J/N)

Uiterste
datum
geplande
uitvoering

Zie toelichting
boven

N

Afhankelijk
van
voortgang
projecten
Stationseiland
en Rode
Loper

Toelichting prioriteiten en posterioriteiten 2012
Openbare Ruimte Gelden 2012
De prioriteit Openbare Ruimte à € 2,5 miljoen is voor € 2 miljoen bestemd voor het plan Openbare
Ruimte Stationseiland binnen het programma Stedelijke ontwikkeling en voor € 0,5 miljoen in het
kader van het coalitiebesluit Rode Loper richting Stadsdeel centrum.
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6.3

Sportbeoefening in Amsterdam op olympisch niveau

6.3.1 Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?
Conform het motto van het Sportplan 2009-2012 is ons stereven om ‘elke Amsterdammer een
levenlang actief’ te laten zijn. Dat begint in de jeugd en daaraan geven we dan ook de meeste prioriteit.
Meer kinderen hebben deelgenomen aan sport- en beweegactiviteiten op en rond de school. Inactieve,
ongezond levende volwassenen zijn benaderd met zogenaamde Gecombineerde Leefstijlinterventies.
Er zijn nieuwe accommodaties en speelplekken gerealiseerd, en voor de komende jaren staat een
aantal prachtige topsportevenementen in Amsterdam op de agenda.
Indicatoren

Nulmeting en
peildatum

1. Aantal kinderen en jongeren 4 t/m 18 jaar dat
deelneemt aan naschools sport en
beweegaanbod via JUMP-in of Topscore
2. Aantal uren sportaanbod verzorgd door
combinatiefunctionarissen in primair voortgezet
en speciaal onderwijs
3. Aantal sportverenigingen dat zich richt op het
bereiken van sociaal maatschappelijke doelen
door deelname aan gemeentelijke
sportstimuleringsprogramma’s
4. Adequate accommodatiecapaciteit
basissportvoorzieningen:
- sporthalcapaciteit
- aantal hockeyvelden
- aantal tennisbanen
5. Aantal programma’s en bonden verankerd in
Centrum voor Topsport en Onderwijs (CTO)

8109

2010

PO: 12.763
VO: 5.185
SO: 2.003
113

2010

6. Aantal internationale sportevenementen:
- jaarlijks terugkerend
- aantal van EK/WK niveau georganiseerd in
2011-2014 (streven is 11)
- aantal grote evenementen geacquireerd in
2011-2014 voor de periode na 2014

Rekening
2011

Begroting
2012

Bereikt
2012

Te behalen
resultaat
2010-2014

12730
6.972
1.877

11.000
13.000
5.300
2.100

11.500
23.700
11.211
3.710

11.500
24.000
11.500
3.800

221

120

215

220

22
38
231

22
36
235
14
8

33
39
235

25
40
244

15
8

15
9

7
4
-

10
5
1

7
11
4

2010

2010
- 26
- 32
- 221
Programma’s
12
Bonden 7

2010
14
8
2010

7
6
7
4
1

6.3.2 Wat hebben we ervoor gedaan?
 Het Jump In programma bestaat uit intensieve kennismakingscursussen met sport tijdens schooltijd
gecombineerd met een naschools oriëntatieaanbod voor eventueel verenigingslidmaatschap. De
cursussen zijn op 70 scholen gegeven.
 Topscore is een kennismakingsaanbod in het kader van de brede school en in samenwerking met
sportverenigingen met keuzemogelijkheden voor de leerlingen en voor reguliere naschoolse
Topscore activiteiten.
 In zowel JUMP-in als Topscore vervullen de combinatiefunctionarissen een belangrijke rol.Het aantal
combinatiefunctionarissen is volgens afspraak in 2012 gestegen van 66 fte naar 92,5 fte ultimo 2012.
Het aantal uren sportaanbod verzorgd door de combinatiefunctionarissen steeg eveneens
 Het aantal sportverenigingen dat betrokken is bij gemeentelijke sportstimuleringsprogramma’s is
nagenoeg gelijk gebleven
 Er zijn er drie hockeyvelden bijgekomen: Diemerpark (nieuw), Westerpark (was voetbal) en Voorland
(was voetbal). Het aantal tennisbanen bleef ongewijzigd, al is er op zich wel behoefte aan uitbreiding;
die staat of valt echter met initiatiefnemers
 De sporthal ROC MBO College in stadsdeel Zuid is dit najaar gerealiseerd. In de avonduren en in het
weekend wordt deze als gemeentelijke basissportvoorziening gebruikt ten behoeve van
verenigingssport.
De uitvoerders van het gemeentelijk topsportbeleid, Topsport Amsterdam en Centrum voor Topsport en
Onderwijs Amsterdam (CTO) hebben hun opdracht uitgevoerd. Binnen een beperkt aantal takken van
sport zijn de sportevenementenorganisaties, de sportverenigingen met een topafdeling en de topsporters
en talenten zelf, die fulltime trainen, wonen, werken of studeren in Amsterdam, binnen de financiële
mogelijkheden, zo optimaal mogelijk gefaciliteerd. Voor CTO Amsterdam mochten we in 2012 een
positieve beoordeling vanuit VWS ontvangen.
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Ons trackrecord van topsportevenementen is uitgebreid met onder andere het EK
Handboogschieten, het WK basketball U17 voor meisjes, het EK Lacrosse en twee edities van de
Davis Cup. We zijn in 2012 ook weer gastheer geweest van de jaarlijks terugkerende evenementen
zoals TCS Amsterdamse Marathon, Jumping Amsterdam en de Copa Amsterdam.
6.3.3

Wat heeft het gekost?

Sportbeoefening in Amsterdam op Olympisch niveau
Rekening
Begroting
Begroting
2011
2012 2012
(na
(inclusief
8-maandsrapportage)
eerste
begrotingswijziging)
Bedragen x € 1 miljoen
1 Lasten
2 Reserves (dotaties)
Totaal lasten
1 Baten
2 Reserves (onttrekkingen)
Totaal baten
Resultaat ten laste van de algemene
middelen

21,7
21,7
2,5
1,5
4,0

23,5
23,5
3,3
3,3

23,2
0,6
23,8
3,3
3,3

17,7-

20,2-

20,5-

Rekening
2012 Rekening 2012
minus
Begroting
2012 na 8maandsrapportage
23,5
0,3
0,6
24,1
0,3
3,5
0,2
3,5
0,2
20,6-

0,1-

Mutaties van Begroting 2012 (inclusief eerste begrotingswijziging) naar begroting na 8maandsrapportage
Het saldo nam met € 0,3 miljoen toe, onder andere door:
 een dotatie aan de reserve van € 0,55 miljoen ten gunste van het EK atletiek (zie toelichting
reserves)
 lagere lasten van € 0,35 miljoen wegens de onderbesteding op de prioriteit evenementen en
Olympische Ambitie, die aan de reserve EK worden gedoteerd
Mutaties van begroting na 8-maandsrapportage naar Jaarrekening 2012
Het saldo in de jaarrekening laat een overschrijding zien van € 0,1 miljoen. Het totaal aan lasten stijgt
met € 0,3 miljoen en het totaal aan baten neemt met € 0,2 miljoen toe. Dit wordt verklaard door:
 een extra dotatie aan de voorziening groot onderhoud Sporthallen Zuid van € 0,4 miljoen.
Hiertegenover staan baten ter hoogte van € 0,4 miljoen voor achterstallige parkeerinkomsten en
meerverhuur van accommodaties
 voor sportstimulering zijn extra uitgaven gedaan als gevolg van een gewijzigde doorbelasting van
de kosten voor de ondersteunende afdelingen ter hoogte van € 0,1 miljoen. De kosten voor de
ondersteunende afdelingen dalen elders in het sociale domein, gemeentebreed is dit saldoneutraal.
Tegenover deze lasten staan voor € 0,1 miljoen aan baten wegens niet begrote incidentele
bijdragen van derden
 het schoolzwemmen kende een onderbesteding van € 0,4 miljoen en er zijn € 0,4 miljoen minder
baten binnengekomen. De afgelopen twee jaar is de trend dat minder leerlingen deelnemen aan
schoolzwemmen en er heeft een efficiencyslag plaatsgevonden binnen de organisatie van het
zwemonderwijs. Dit leidt tot lagere kosten voor inhuur badwater, vervoer en instructeurs
 In 2012 is het nieuwe programma aanpak overgewicht opgestart, waarvoor ruim € 0,1 miljoen aan
kosten is gemaakt (dekking binnen programma Zorg)
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Prioriteiten en posterioriteiten 2012
#

Omschrijving

S/I

1

Combinatiefuncties

S

2

Combinatiefuncties
(amendement C')

I

3

Olympische Ambitie

I

4

Stimulering Jeugd

I

5

Efficiency apparaat
Sport

S

6

Evenementen

I

Beschikbaar
gesteld

Ultimo 2012
betaald en
verplicht
(x € 1.000)

1.000

1.000

Voorstel om
ultimo 2012
op te nemen
in reserve
(x € 1.000)

Omschrijving
gerealiseerd
resultaat

0

Volledig
uitgevoerd
? (J/N)

Uiterste
datum
geplande
uitvoering

92,5 Fte J
Combifunctionaris
sen

2012

Idem J
500

2.000
400

-170

1.500

500

1.900
400

-170

1.250

0

2012

100

Bijdrage aan N
breedtesport- en
Topsportevenementen

2016

0

Sportactiviteiten J
voor de jeugd

2012

0

Bezuiniging op J
o.m.
apparaatskosten

2012

250

Bijdrage aan N
diverse
breedtesport- en
topsportevenementen

2016

Toelichting prioriteiten en posterioriteiten 2012
Combinatiefuncties
De structurele prioriteit van € 1 miljoen was de gemeentelijke cofinanciering – naast de financiering
door het Rijk – waarmee 66 fte aan combinatiefunctionarissen konden worden aangesteld, die
werkzaam zijn op het snijvlak van sportverenigingen en scholen.
Combinatiefuncties (amendement C')
Met de incidentele prioriteit van € 0,5 miljoen kon het aantal fte combinatiefunctionarissen
doorgroeien naar 92,5 fte, zoals in een convenant met het Rijk is afgesproken. Het is mogelijk dat
er na 2012 minder rijksmiddelen beschikbaar worden gesteld, omdat de cofinancieringsregel 60%
gemeente-40% Rijk niet langer geldt.
Olympische Ambitie
Voor de Amsterdamse Olympische Ambitie is 2012 een bedrag van € 2 miljoen aan
prioriteitenbudget toegekend. Het budget is besteed aan top- en breedtesport, talentontwikkeling en
evenementen. In het bijzonder is geïnvesteerd in breedtesport, in verschillende side-events en
schoolprogramma’s voor de jeugd rond topsportevenementen. Daarnaast is samen met NOC*NSF
het IOC-congres on Sports, Education and Culture in Amsterdam georganiseerd.
In het Regeerakkoord is aangegeven dat Nederland geen pogingen meer zal doen om de Spelen
van 2028 naar ons land te halen. Het wegvallen van deze belangrijke focus was een teleurstelling
voor Amsterdam, maar de ambitie om Nederland – zoals ook in het regeerakkoord vermeld staat –
en in het bijzonder Amsterdam op Olympisch niveau te brengen is onveranderd. Het college heeft
besloten om het projectbureau Olympische Ambitie per 1 januari 2013 te ontmantelen, maar
tegelijkertijd om de Amsterdamse ambities op het gebied van topsport/evenementen, breedtesport
en sportaccommodaties te bestendigen.
Stimulering Jeugd
De middelen van de prioriteit zijn ingezet voor het JUMP In programma.
Efficiency apparaat Sport
De bezuiniging van € 0,17 miljoen is gerealiseerd, conform de 4-maandsrapportage € 92.000 op
het apparaat en € 78.000 via een verlaging op de subsidieverordening buitenschools gebruik
gymnastiek lokalen.
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Evenementen
In 2012 is de prioriteit evenementen net als in voorgaande jaren besteed aan sportevenementen
waaronder; opbouw reservering EK atletiek, twee strategische evenementen (EK handboog en het
World Conferences Sport Education & Culture), tien jaarlijks terugkerende sportevenementen
(onder andere Jumping Amsterdam, WK Amsterdam en NK atletiek), vijf traditionele (incidentele)
topsportevenementen (onder andere WK Basketball U17 voor meisjes, Davis Cup en EK
Badminton), vier incidentele breedtesportevenementen en het zichtbaar maken van
bovengenoemde evenementen in Amsterdam
6.3.4 Risico’s
De reserve EK Atletiek is ultimo 2011 gevormd ter dekking van de kosten voor EK Atletiek 2016 en
de uitvoering van de motie Van Roemburg cs. De bijdragen van de Gemeente Amsterdam bestaat
behalve uit deze reserve uit een krediet van € 2 miljoen. De reserve EK Atletiek wordt gevuld uit de
prioriteiten Evenementen en Olympische Ambitie in de jaren 2012-2014. Naast de bijdrage van de
Provincie Noord-Holland, is een bedrag van € 1,5 miljoen nog ongedekt, conform de besluitvorming
van uw raad op 21 september 2011. (Een deel van) dit ongedekte bedrag dient gevonden te
worden in de gemeentebegroting 2014-2016.
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6.4

Bijdragen aan de dierenbescherming in Amsterdam

6.4.1 Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?
De stad onderhoudt de subsidierelaties met de dierenwelzijnsinstellingen. De grondslag voor de
subsidies wordt geëvalueerd en zo nodig gemoderniseerd. In het nieuwe programakkoord is
afgesproken dat er extra aandacht komt voor de handhaving van de regelgeving voor dierenwelzijn.
6.4.2 Wat hebben we ervoor gedaan?
Subsidiering van dierenwelzijn instellingen op basis van de subsidieverordening.
6.4.3

Wat heeft het gekost?

Bijdragen aan de dierenbescherming in Amsterdam
Rekening
2011

Bedragen x € 1 miljoen
1 Lasten
2 Reserves (dotaties)
Totaal lasten
1 Baten
2 Reserves (onttrekkingen)
Totaal baten
Resultaat ten laste van de algemene
middelen

Begroting
Begroting
2012 2012
(na
(inclusief
8-maandseerste
rapportage)
begrotingswijziging)

1,2
1,2
-

1,2
1,2
-

1,2
1,2
-

1,2-

1,2-

1,2-

Rekening
2012 Rekening 2012
minus
Begroting
2012 na 8maandsrapportage
1,2
1,2
1,2-

-

Mutaties
Het budget is conform begroting besteed.
Prioriteiten en posterioriteiten 2012
Er zijn voor deze doelstelling geen prioriteiten en posterioriteiten.
6.4.4 Risico’s
Er zijn voor deze doelstelling geen risico’s geformuleerd.
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6.5 Reserves, voorzieningen en investeringen
6.5.1

Reserves

6. Openbare ruimte, Groen Sport en Recratie
Reserves
doel
stel
ling
Bedragen x € 1 miljoen
nr. Reserves
bestaande reserves
1 Reserve Groengelden 2003-2006
6.1
2 Reserve Hortus
6.1
3 Leidseplein
6.2
4 Museumplein
6.2
5 Openbare Rumte gelden
6.2
6 Reserve WW (DRO)
6.2
afgewikkelde reserves
7 De Rode Loper
6.2
nieuwe reserves
8 Reserve Olympische Ambitie
6.3
Totaal reserves

Stand
ultimo
2011

Stand
ultimo
2012

Gerealiseerde
mutaties 2012
+

-/-

Begrote mutaties
2012
+

-/-

9,6
0,4
5,9
1,6
1,1
0,8

2,3
-

5,7
0,2
0,1
0,6
-

6,2
0,2
5,8
1,1
1,1
0,8

1,8
0,5
-

4,4
0,2
0,1
1,2
-

5,9

-

5,9

-

2,5

1,5

-

0,6

-

0,6

0,6

-

25,3

2,9

12,5

15,8

5,4

7,4

Afgewikkelde reserves
De Rode Loper
De middelen voor de Rode Loper worden, conform coalitiebesluit, overgedragen aan Stadsdeel
Centrum. In financieel-technische zin betekent dit dat de reserve bij de centrale stad vrijvalt ten
gunste van het saldo rekening-courant. Het stadsdeel zal een dotatie aan de reserves opvoeren,
ten laste van het saldo rekening-courant.
Gehandhaafde reserves
Groengelden
De bestemmingsreserve Groengelden blijft gehandhaafd, in verband met de bestuurlijk
afgesproken bestedingstermijn van drie jaar voor de gesubsidieerde groenprojecten. De dotatie
betreft dat deel van de prioriteit van € 2,5 miljoen dat in 2012 nog niet is besteed. De besteding zal
uiterlijk in 2015 plaatsvinden. De onttrekking betreft uitgaven aan verschillende groenprojecten.
Museumplein
Ten opzichte van de begroting is € 0,6 miljoen minder uitgegeven. Het resterend bedrag in de
bestemmingsreserve Museumplein is voor besteding aan de nog resterende
uitvoeringswerkzaamheden. De reserve wordt dan ook gehandhaafd voor de duur van het project.
Het project vindt plaats in samenwerking met en meegefinancierd door Stadsdeel Zuid
Leidseplein
Het budget wordt betrokken bij het te nemen coalitiebesluit in 2013. Er wordt uitgegaan van
overdracht aan Stadsdeel Centrum bij de Jaarrekening 2013. De begrote € 50.000 wordt onttrokken
aan de reserve. De uitgaven in 2012 zijn echter € 71.823 hoger dan begroot. De onttrekking aan de
reserve naar aanleiding van deze niet begrote extra uitgaven worden separaat aan college en raad
voorgelegd.
Hortus
In 2012 is conform Begroting 2012 € 0,2 miljoen onttrokken ten behoeve van de aanleg van de kas
op de Overtuin. In 2013 komt de reserve geheel tot besteding.
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Nieuwe reserves
Reserve Olympische Ambitie
Conform 8-maandsrapportage is in 2012 € 0,55 miljoen gedoteerd aan de reserve EK Atletiek:
€ 0,2 miljoen extracomptabel gedekt uit het rekeningresultaat 2011, € 0,25 miljoen uit de prioriteit
Evenementen en € 0,1 miljoen uit de prioriteit Olympische Ambitie. De reserve EK-atletiek groeit
naar een volume van € 2,0 miljoen als dekking voor het organiseren van het evenement in 2016.
6.5.2 Voorstellen voor resultaatbestemming
Het college doet voor het programma Openbare ruimte, groen, sport en recreatie de volgende
voorstellen voor resultaatbestemming. Deze voorstellen (mutaties) zijn nog niet in de
jaarrekening verwerkt.
Openbare ruimte, groen, sport en recreatie

Voorstel
doelstelling

Bedragen x € 1 miljoen
Bestaande reserves
Leidseplein
Openbare ruimte gelden
Nieuw te vormen reserves

Dotatie

Onttrekking
(inclusief
vrijval)

+

-/-

6.2
6.2

-

-

0,07
0,1
-

-

-

-

-

Totaal programma

-

-

0,19

Reserve Leidseplein.
In de begroting is een onttrekking van € 50.000 opgenomen, de gerealiseerde uitgaven zijn
€ 121.823. Voorgesteld wordt om het verschil van € 71.823 ook aan de reserve Leidseplein te
onttrekken.
Reserve Openbare Ruimte gelden.
In de Begroting 2012 is geen onttrekking opgenomen, de gerealiseerde uitgaven zijn
€ 123.000 voor Bureau Werelderfgoed. Voorgesteld wordt om deze € 123.000 aan de reserve
Openbare Ruimte gelden te onttrekken.
6.5.3

Voorzieningen

6. Openbare ruimte, Groen Sport en Recratie
Voorzieningen
Stand
ultimo
2011
Bedragen x € 1 miljoen
nr. Voorzieningen
nieuwe voorzieningen
1 Groot onderhoud hallen (DAB /
Sporthallen Zuid)
Totaal voorzieningen

-

Gerealiseerde
mutaties 2012
+

Stand
ultimo
2012

-/-

Begrote mutaties
2012
+

-/-

0,6

-

0,6

-

-

0,6

-

0,6

-

-

Gehandhaafde voorzieningen
Voorziening Groot onderhoud Sporthallen Zuid
Met ingang van 2011 vindt jaarlijks een (begrote) dotatie plaats van € 0,12 miljoen aan de
Voorziening Groot Onderhoud Sporthallen Zuid ten behoeve van het Meerjaren Onderhoudsplan
(MOP). Omdat de jaarlijks begrote dotatie niet voldoende is om de MOP op (middel)lange termijn te
kunnen uitvoeren, heeft in 2012 een extra dotatie plaatsgevonden van € 0,35 miljoen, volledig
gedekt uit extra, niet-begrote baten. Het totaal van de voorziening komt daarmee op € 0,6 miljoen.
In de bovenstaande tabel is de volledige dotatie van € 0,6 miljoen te zien, dit omdat in de
Jaarrekening 2011 per abuis de dotatie van € 0,12 miljoen aan de voorziening randstad urgent is
toegevoegd.
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De looptijd van het meest recente MOP is 15 jaar, van 2012-2026. Volgens het MOP is totaal € 6,6
miljoen aan investeringen en onderhoud benodigd in deze periode. Jaarlijks komt met de begroting
€ 0,33 miljoen beschikbaar, totaal € 4,9 miljoen tot 2026. Op de (middel)lange termijn ontstaat dus
een tekort van € 1,7 miljoen. Met de extra incidentele dotatie in 2012 kan dit deels worden
opgevangen.
6.5.4

Investeringen

1/3 Regeling voor aanpassingen aan verenigingsaccommodaties
Jaarlijks is ruim € 0,6 miljoen beschikbaar voor het aanpassen van accommodaties en toebehoren
van Amsterdamse buiten- en watersportverenigingen. In 2012 is € 0,4 miljoen besteed aan onder
meer accommodaties voor Hockeyverenigingen Hurley en Fit en Roeivereniging De Amstel. Uit de
kredieten 2011 en 2012 resteert € 0,4 miljoen, geoormerkt om in 2013 en verder bevoorschot te
worden. De kredieten 2007 t/m 2010 zijn ultimo 2012 afgesloten.
Sportaccommodatiefonds
Het sportaccommodatiefonds (1996-2006) is ingesteld ter financiering van ingrijpende renovaties
en/of nieuwbouw van grootstedelijke voorzieningen voor topsport en breedtesport.
De financiële verantwoording voor Sportpark Ookmeer vindt, in plaats van in 2012, pas begin 2013
plaats. Hiervoor is nog geoormerkt een restantbedrag van € 0,6 miljoen. Sporthal Laan van
Spartaan is medio 2013 gereed, voor deze hal is een restantbedrag van € 0,4 miljoen verplicht. Alle
overige projecten binnen het Sportaccommodatiefonds zijn afgerekend. Kredieten 1996 t/m 2002
zijn ultimo 2012 afgesloten.
Sportaccommodatieplan
Dit is de opvolger van het sportaccommodatiefonds. Voor de uitvoering van het
sportaccommodatieplan (2007-2010) is een bedrag beschikbaar van totaal € 7,6 miljoen. Daarvan
is in 2012 € 0,3 miljoen gerealiseerd, onder meer voor de laatste betaling aan het Bijlmerpark. Uit
het plan is nog € 0,5 miljoen beschikbaar; deze is vrijwel volledig verplicht voor de aanleg 1e fase
van Sport- en tennispark IJburg, die begin 2013 afgerekend wordt.
Aanpassingen Gymnastieklokalen
In totaal was een krediet van € 2,5 miljoen beschikbaar. In 2012 is € 0,1 miljoen besteed aan het
opknappen van Sporthal Aristos en aan Sportcentrum Driemond. De resterende € 0,7 miljoen
binnen dit krediet is verplicht voor het nog te bouwen multifunctioneel sportcentrum De Eendracht.
Voor het overige zijn alle projecten hiervoor afgerond.
Investering Sporthallen Zuid
Sinds 2010 is met de begroting jaarlijks € 0,7 miljoen beschikbaar gesteld voor routinematige
investeringen. Het vervangingskrediet uit 2010 en het verbouwingskrediet 2010 zijn ultimo 2012
afgesloten. Van het krediet 2011 is in 2012 € 0,4 miljoen besteed aan onder meer de herinrichting
van de parkeerterreinen en aanleg van een overdekte fietsenstalling.
Van het krediet 2012 is in 2012 € 0,2 miljoen uitgegeven aan vervanging van de vloer in Hal 3 en
vervanging van (nood) verlichting. Er resteert € 0,5 miljoen voor renovatie van de asbesthoudende
buitengevels van de Sporthallen Zuid. Werkzaamheden hiervoor zijn inmiddels aanbesteed en
worden uitgevoerd in 2013.
Specifieke Investeringen in de Maatschappelijke Sfeer
Vanuit Programma Maatschappelijke Investeringen (zie ook programma Stedelijke ontwikkeling) is
een krediet van € 2 miljoen beschikbaar gesteld voor aanpassingen aan het Olympisch Stadion ten
behoeve van het EK Atletiek 2016. In 2012 zijn de eerste uitgaven (€ 30.000) op dit krediet gedaan.
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7 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.
Kerncijfers
7. Programma Cultuur en Monumenten
Kerncijfers
Rekening
2011

Begroting
Begroting
(na
2012 2012
8-maands(inclusief
rapportage)
eerste
begrotingswijziging)

Bedragen x € 1 miljoen

Rekening
2012 Rekening 2012
minus
Begroting
2012 na 8maandsrapportage

Lasten per doelstelling
7.1 Het gebouwde, archeologische en
cultuurlandschappelijke erfgoed wordt behouden
7.2 Kunstenplan: talentontwikkeling en 7.3
Kunstenplan: Prachtstad
7.4 Diverse taken op het gebied van cultureel
vastgoed
7.5 Een Amsterdams mediabeleid
7.6 Diversen kunst en cultuur
Totaal lasten Baten per doelstelling
7.1 Het gebouwde, archeologische en
cultuurlandschappelijke erfgoed wordt behouden
7.2 Kunstenplan: talentontwikkeling en 7.3
Kunstenplan: Prachtstad
7.4 Diverse taken op het gebied van cultureel
vastgoed
7.5 Een Amsterdams mediabeleid
7.6 Diversen kunst en cultuur
Totaal baten +
Resultaat voor reserveringen
Toevoegingen aan reserves Onttrekkingen aan reserves +
Totaal mutaties reserves
Resultaat na reserveringen
(ten
laste van de algemene middelen)

5,8

7,4

7,4

5,6

124,0

112,9

113,8

121,7

7,9

1,5
6,2
6,7

3,3
6,0
17,5

2,3
7,1
17,5

1,8
6,8
17,5

144,2

147,1

148,1

153,4

0,50,35,3

1,7

3,7

3,2

1,5

1,7-

9,7

9,1

9,1

13,4

4,3

1,5
2,3
1,3

1,8
2,3
1,2

1,8
2,3
1,2

1,9
2,3
1,2

1,8-

16,5
127,723,0
4,1
18,9-

18,1
129,00,8
1,2
0,4

17,6
130,52,3
2,5
0,2

20,3
133,12,8
2,5
0,3-

0,1
2,7
2,60,5
0,5-

146,6-

128,6-

130,3-

133,4-

3,1-

Het resultaat na reserveringen is € 3,1 miljoen minder dan begroot in de 8e maands.
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Begroting 2012 (inclusief 1e begrotingswijz)

Programma 7. Cultuur en Monumenten

Begroting 2012 (na 8‐maands)

Lasten en baten totaal van programma en per doelstelling

Rekening 2012

bedragen x € 1 miljoen
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Lasten
Totaal lasten programma incl dotaties aan reserves
7.1 Het gebouwde, archeologische en cultuurlandschappelijke erfgoed
wordt behouden
7.2 Kunstenplan: talentontwikkeling en 7.3 Kunstenplan: Prachtstad
7.4 Diverse taken op het gebied van cultureel vastgoed
7.5 Een Amsterdams mediabeleid
7.6 Diversen kunst en cultuur
Toevoegingen aan reserves ‐

Baten
Totaal baten programma, incl onttrekkingen aan reserves
7.1 Het gebouwde, archeologische en cultuurlandschappelijke erfgoed
wordt behouden
7.2 Kunstenplan: talentontwikkeling en 7.3 Kunstenplan: Prachtstad
7.4 Diverse taken op het gebied van cultureel vastgoed
7.5 Een Amsterdams mediabeleid
7.6 Diversen kunst en cultuur
Onttrekkingen aan reserves +

Ontwikkelingen en beleidskaders
2012 is het laatste jaar van het Kunstenplan 2009-2012. Eind 2011 is de Hoofdlijnennota
2013-2016 door uw raad vastgesteld. De Amsterdamse Kunstraad (AKr) heeft op 15 juni
2012 op basis van 195 aanvragen een artistiek inhoudelijk advies uitgebracht over de
verdeling van het beschikbare subsidiebedrag en de invulling per discipline op basis van de
Hoofdlijnennota. Op basis van het advies van de Kunstraad en met inachtneming van de
Hoofdlijnennota 2013-2016 heeft uw raad op 8 november 2012 het Kunstenplan 2013-2016
vastgesteld.
In 2012 hebben de schoolbesturen en de gemeente (stad en stadsdelen) een convenant
opgesteld ten aanzien van de implementatie van het Basispakket Kunst- en Cultuureducatie.
Dit convenant zal in het voorjaar 2013 ondertekend worden en aan uw raad worden
voorgelegd. Ter uitvoering van het Programakkoord 2010-2014 is in 2011 een pilot
muziekeducatie op zeven Amsterdamse basisscholen van start gegaan. Deze pilot is in 2012
uitgebreid naar drieëndertig scholen.
Bij vaststelling van de Hoofdlijnen kunst en cultuur is besloten voor de omslag in de
infrastructuur van de muziekeducatie een onafhankelijk adviseur te benoemen. Deze adviseur
begeleidt de betrokken instellingen en doet de gemeente aanbevelingen over de invulling van
de functie Muziekeducatie. Zijn advies is bij de besluitvorming over het Kunstenplan 20132016 ter kennisname aan uw raad gestuurd.
De gemeenteraad heeft op 15 februari 2012 besloten om voor tien jaar een subsidie te
garanderen voor de lokale publieke nieuwsvoorziening op basis van de intentie van AVRO,
RTV N-H en Het Parool om AT5 per 1 juli 2012 over te nemen. Vanaf deze datum verzorgt
Amstel Televisie Vijf BV onder de naam AT5, en op basis van de productieovereenkomst met
de Publieke Omroep Amsterdam, de lokale publieke nieuwsvoorziening volgens de richtlijnen
van de Mediawet.
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7.1 Het gebouwde, archeologische en cultuurlandschappelijke erfgoed
wordt behouden, versterkt en duurzaam ontwikkeld
7.1.1 Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?
Indicatoren
1. Adviezen en
onderzoeken m.b.t.
cultuurhistorische
objecten
2. Archeologische
adviezen en
onderzoeken
3. Bezoekers Open
Monumenten Dag
4. Bezoekers website

Nulmeting en peildatum

Rekening
2011

Begroting
2012

Bereikt
2012

Te behalen resultaat
2010-2014

2010
1.240

1.270

952

1.300

180

180

178

180

32.500
300.000

32.500
300.000

35.000
150.000

35.000
350.000

2010
2010
2010

Adviezen en onderzoeken met betrekking tot cultuurhistorische objecten
Hoewel de crisis ook in de erfgoedsector voelbaar is, zijn ruim 950 adviezen verleend in het
kader van vergunningverlening met betrekking tot de instandhouding, restauratie en
transformatie van monumenten. Dit betekent dat eigenaren nog steeds volop investeren in
monumenten en dat heeft een positief effect op de culturele en ruimtelijke kwaliteit de stad.
Bij de totstandkoming van deze adviezen is in veel gevallen aanvullend onderzoek
noodzakelijk. Naast advisering over monumentale objecten, worden steeds meer adviezen
gegeven over de cultuurhistorische waarde van gebieden. Circa 500 plannen zijn in mandaat
door de stadsdelen afgehandeld, hetgeen een verlaging van het aantal rechtstreekse
adviezen door Bureau Monumenten en Archeologie verklaart.
Archeologische adviezen en onderzoeken
Sinds de invoering van de Archeologische wet op de monumentenzorg, zijn eigenaren
verplicht om bij ingrijpende bouwactiviteiten in de bodem, archeologisch onderzoek te doen.
Dat Bureau Monumenten en Archeologie een combinatie van praktijkwerk, onderzoek en
advisering kan leveren, betekent winst voor eigenaren en vergunningverleners (stadsdelen).
De kennis die wordt opgedaan wordt verspreid via rapportages, de website en diverse
publieksactiviteiten. Bewoners en belanghebbenden worden zodoende actief betrokken bij de
ontsluiting en waardering van het archeologisch erfgoed.
3 en 4: Bezoekers Open Monumentendag en website 2012
Samen met een groot aantal publieke en private partijen organiseert BMA in de stad sinds 25
jaar Open Monumentendag. Honderden vrijwilligers tussen 8 en 80 jaar oud helpen hierbij.
Het aantal bezoekers groeit elk jaar. In 2012 bedroeg het aantal bezoekers ruim 35.000.
Nieuw is de toename van de deelname door jongeren aan het evenement, onder meer door
de opleiding van zogenaamde jongerengidsen.
7.1.2 Wat hebben we ervoor gedaan?
Adviezen en onderzoeken m.b.t. cultuurhistorische objecten
 Circa 950 adviezen aan de stadsdelen casu quo aan de Commissie Welstand en
Monumenten in het kader van vergunningverlening met betrekking tot de instandhouding,
restauratie en transformatie van monumenten
 Adviezen over de cultuurhistorische waarde van gebieden, zoals Berlage Zuid, de Van
der Pek buurt in Noord of het gebied 1012
 Voorlichting aan eigenaren van monumenten en andere via de website, via diverse
rapportages en brochures en door middel van het dagelijks spreekuur
 Draagvlak voor erfgoed stimuleren door de drukbezochte Open Monumentendagen
waarmee circa 35.000 Amsterdammers en toeristen worden bereikt
 Begeleiding van circa 25 stagiaires, variërend van een snuffelstage tot een
onderzoekstage van drie maanden
 Samen met Arcam is een druk bezocht educatieproject gestart, onder de titel ‘bekijk je
wijk’
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Archeologische adviezen en onderzoeken
 Archeologische beleidsadviezen en veldwerk, circa 160 beleidsadviezen en
waardestellingen opgesteld voor stadsdelen, diensten en particulieren en 18
veldonderzoeken
 De kennis die is opgedaan is verspreid via rapportages, de website en diverse
publieksactiviteiten. Zo zijn er 35 lezingen gegeven en 30 stages en educatieve lessen
georganiseerd
7.1.3

Wat heeft het gekost?

Het gebouwde, archeologische en cultuurlandschappelijke erfgoed wordt behouden
Rekening
Begroting
Rekening
Begroting
2012 Rekening 2012
(na
2011
2012 2012
8-maands(inclusief
minus
rapportage)
eerste
Begroting
begrotings2012 na 8wijziging)
maandsrapportage
Bedragen x € 1 miljoen
5,8
7,4
7,4
5,6
-1,8
1 Lasten
2 Reserves (dotaties)
0,5
0,0
0,0
0,0
0,0
Totaal lasten
6,3
7,4
7,4
5,6
-1,8
1,7
3,7
3,2
1,5
-1,7
1 Baten
2 Reserves (onttrekkingen)
0,5
0,1
0,1
0,1
0,0
Totaal baten
2,2
3,8
3,3
1,6
-1,7
Resultaat ten laste van de algemene
middelen

-4,1

-3,6

-4,1

-4,0

0,1

Mutaties van Begroting 2012 (incl. eerste begrotingswijziging) naar begroting na 8maandsrapportage
De belangrijkste mutatie:
 De raad heeft bij de 4-maandsrapportage ingestemd met het laten vervallen van de
posterioriteit verkoop Synagoge van € 0,5 miljoen
Mutaties van begroting na 8-maandsrapportage naar Jaarrekening 2012
De belangrijkste mutaties zijn:
 de onderschrijding op salarissen betreft de onderbezetting binnen het bureau BMA. Er
heeft meer specialistische inhuur plaatsgevonden waardoor er een overschrijding is van
de externe inhuur (€ 0,2 miljoen)
 Lagere lasten materieel door ISV (stond in de actualisatie € 2 miljoen). In 2012 heeft er
geen verantwoording plaatsgevonden van afgesloten restauratieprojecten ISV. De lasten
en baten voor het archeologisch onderzoek voor de Noord/Zuidlijn zijn lager dan begroot.
Daardoor is er een lagere doorbelasting van € 0,15 miljoen naar Dienst Metro. Het effect
is saldoneutraal t.o.v. de Begroting 2012
 Een overschrijding op het voorlichtingsbudget in het kader van de Open Monumentendag
2012 van € 0,13 miljoen
 In 2012 zijn meeropbrengsten van € 0,34 miljoen gerealiseerd als gevolg van incidentele
archeologische onderzoeken en monumenten- adviezen. De sponsoring voor de Open
Monumentendag heeft geleid tot € 0,14 miljoen meeropbrengsten
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Prioriteiten en posterioriteiten 2012
#

Omschrijving

S/I

1.

Bureau
Werelderfgoed

I

2.

ISV aanvraag
Monumenten

I

3.

Taakstelling
BMA

Beschikbaar
gesteld
(x € 1.000)

123

2.000

59

Ultimo
2012
betaald of
verplicht
(x € 1.000)

Voorstel
om ultimo
2012 op te
nemen in
reserve
(x €1.000)

123

2.000

59

0

0

0

Omschrijving
gerealiseerd resultaat

Volledig
uitgevoerd?
(J/N)

Voorlichting over en
stimulering van plaatsing
17e eeuwse
Amsterdamse
Grachtengordel op de
Unesco
Werelderfgoedlijst,
operationalisatie Bureau
Werelderfgoed, promotie
jong erfgoed, zoals
naoorlogse
architectuur en
stedenbouw, de
waardekaarten en
Amsterdamse School.
Het verdeelbesluit voor
de besteding van € 2,0
miljoen is goedgekeurd
door B&W
Gemeentebrede
bezuinigingen hebben
geleid tot een verlaging
van de begroting

J

Uiterste
datum
geplande
uitvoering

2012
J

2012
j

2012

Toelichting prioriteiten en posterioriteiten 2012
Prioriteit Bureau Werelderfgoed
Met ingang van 2010 is een meerjarige incidentele prioriteit toegekend aan BMA voor
versterking erfgoedbeleid, naar aanleiding van een motie van raadslid H.J. Willemse (motie
748 van 19 december 2007). Dit bedrag is toegekend voor 2011 en 2012. Het in
samenwerking met Stadsdeel Centrum opgerichte Bureau Werelderfgoed voert de Unescoverplichtingen uit. Het bureau onderhoudt daarnaast het nationale en internationale netwerk
op het gebied van het Amsterdamse werelderfgoed. In 2011 is het eerste gedeelte van de
toekenning besteed: € 0,123 miljoen. De tweede tranche is in 2012 besteed.
ISV aanvraag Monumenten
Het beschikbare bedrag uit het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) van € 2
miljoen is toegekend aan zeventien restauratieprojecten. Het verdeelbesluit is goedgekeurd
door het college.
Posterioriteit Taakstelling BMA
De gemeentebrede bezuinigingen op personeel en inkoop (Inzet op Herstel 1) hebben voor
Bureau Monumenten en Archeologie in 2012 geleid tot een structurele verlaging van de
begroting (€ 59.460).
7.1.4 Risico’s
Er zijn voor deze doelstelling geen risico’s geformuleerd.
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7.2 Kunstenplan: talentontwikkeling
7.2.1

Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?

Indicatoren

1. % PO-en VO-scholen met
cultuureducatie in het
programma
2. % door scholen besteed
voucherbudget (PO, praktijk- en
speciaal onderwijs, onderbouw
VMBO)

Nulmeting en peildatum

Rekening
2011

Begroting
2012

Bereikt
2012

Te behalen
resultaat 20102014

67% / 33%

2006

82%/69%

90%/75%

82%/69%

70%/33%

90%

2009

90%

90%

90%

90%

Het Kunstenplan loopt van 2009 tot en met 2012. De te behalen resultaten 2010-2014 zijn
afhankelijk van de te verwachte resultaten in 2013 en 2014, die onderdeel zijn van het
Kunstenplan 2013-2016 en de ambities voor de implementatie van het Basispakket
Cultuureducatie.
De percentages zoals opgenomen in de Begroting 2012 zijn op een andere manier tot stand
gekomen dan de percentages bij bereikt resultaat. In de Begroting 2012 staat het percentage
scholen dat een relatie met Mocca aangaat. Het bereikte resultaat geeft het percentage
scholen weer dat daadwerkelijk cultuureducatie in het programma hebben.
Kunstenplan 2013-2016
Met de vaststelling van de Hoofdlijnennota 2013-2016 eind 2011 en het Kunstenplan 20132016 in november 2012 door uw raad, wordt ingezet op een pluriform aanbod voor een breed
publiek, ondernemerschap, cultuureducatie en talentontwikkeling, wereldklasse en cultureel
vastgoed. De culturele infrastructuur van Amsterdam is hierbij in functies vastgelegd.
7.2.2 Wat hebben we ervoor gedaan?
Kunstenplan 2013-2016
 In het kader van het Kunstenplan 2009-2012 hebben 139 instellingen subsidie ontvangen
om de doelstellingen voor talentontwikkeling, laboratorium, wereldklasse en prachtstad te
realiseren
 Met de Kunstenplan-instellingen hebben monitorgesprekken plaats gevonden over de
jaarverantwoording 2011. Hieruit bleek dat de subsidie is besteed aan de doelstellingen
van het Kunstenplan en de verwachte prestaties voor 2011 ten aanzien van activiteiten
en publieksbereik grotendeels zijn behaald
Cultuureducatie
 Om meer kinderen in Amsterdam in aanraking te brengen met erfgoed en beeldende
kunst is het gratis vervoer voor alle Amsterdamse basisscholen naar achttien
Amsterdamse culturele instellingen uitgebreid van vier naar vijf retourritten per jaar per
school naar musea, plus nog een extra gratis rit naar Het Concertgebouw
 Ter uitvoering van het Programakkoord 2010-2014 is in 2011 een pilot muziekeducatie op
zeven Amsterdamse basisscholen van start gegaan. Deze pilot is in 2012 uitgebreid naar
33 scholen. Het betreft een voorloper van het basispakket Kunst- en Cultuureducatie, dat
ook een onderdeel vormt van discipline cultuureducatie in de Hoofdlijnennota 2013-2016
 De Muziekschool Amsterdam, het Leerorkest en Aslan Muziekcentrum hebben afspraken
gemaakt over de uitwerking van de functie muziekeducatie vanaf 2013. Deze drie partijen
hebben de Muziekschool Amsterdam Noord, Muziekcentrum Zuidoost en Het
Concertgebouw betrokken bij deze afspraken
 De schoolbesturen van het primair en speciaal onderwijs, centrale stad en stadsdelen
hebben een convenant voor tien jaar over de invoering van het Basispakket Kunst- en
Cultuureducatie in Amsterdam opgesteld. Het wordt voorjaar 2013 ondertekend

7.2.3 Wat heeft het gekost?
De lasten en baten voor deze doelstelling worden tezamen met de lasten en baten voor
doelstelling 7.3 gepresenteerd. Zowel doelstelling 7.2 als doelstelling 7.3 zijn onderdeel van
het Kunstenplan.
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7.3 Kunstenplan: Prachtstad
7.3.1

Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?

Indicatoren

Nulmeting en
peildatum

Rekening
2011

Begroting
2012

Bereikt
2012

Te behalen resultaat
2010-2014

1. Aantal personen dat bereikt wordt
door culturele buurtaccommodaties

Kunst en cultuur moet voor iedere Amsterdammer toegankelijk zijn, ook in de wijken van de
stad. Daarom is in het Kunstenplan 2013-2016 nadruk gelegd op het bereiken van een breder
publiek dat in grotere mate een afspiegeling van de Amsterdamse samenleving moet zijn. In
het Kunstenplan 2013-2016 zijn de voorwaarden gecreëerd voor een pluriform aanbod voor
een breed publiek; er is ruimte gecreëerd voor financiering van vier buurtaccommodaties.
7.3.2 Wat hebben we ervoor gedaan?
 De regeling buurtaccommodaties van het Amsterdams Fonds voor de Kunst
gecontinueerd
 De regeling buurtaccommodaties is één van de plusregelingen van het Amsterdams
Fonds voor de Kunst (AFK) die in 2012 voor het laatst is uitgevoerd. Op basis van een
evaluatie met het AFK en de stadsdelen is onderzocht hoe verbetering kon komen in
onderlinge taakverdeling en financiering van buurtaccommodaties in Amsterdam
 De in 2011 gestarte samenwerking met de zeven stadsdelen om te komen tot één
collectie Amsterdam voor de buitenkunst is in 2012 gecontinueerd
7.3.3

Wat heeft het gekost?

7.2 Kunstenplan: talentontwikkeling en 7.3 Kunstenplan: Prachtstad
Rekening
Begroting
Begroting
2011
2012 2012
(na
(inclusief
8-maandseerste
rapportage)
begrotingswijziging)
Bedragen x € 1 miljoen
1 Lasten
2 Reserves (dotaties)
Totaal lasten
1 Baten
2 Reserves (onttrekkingen)
Totaal baten
Resultaat ten laste van de algemene
middelen

124,0
20,8
144,8
9,7
3,5
13,2

112,9
0,2
113,1
9,1
1,0
10,1

113,8
0,8
114,6
9,1
2,2
11,3

-131,6

-103,0

-103,3

Rekening
2012 Rekening 2012
minus
Begroting
2012 na 8maandsrapportage
121,7
7,9
1,0
0,2
122,7
8,1
13,4
4,3
2,2
0,0
15,6
4,3
-107,1

-3,8

Mutaties van Begroting 2012 (inclusief eerste begrotingswijziging) naar begroting na 8maandsrapportage
Het saldo ten laste van de algemene middelen is toegenomen met € 0,3 miljoen. Dit wordt
verklaard door een toename van de lasten met € 0,9 miljoen door onder andere een dotatie
aan de reserve talentontwikkeling conform motie 418. Uit de reserve nieuwbouw Stedelijk
wordt € 1,2 miljoen onttrokken.
Mutaties van begroting na 8-maandsrapportage naar Jaarrekening 2012
Het saldo bij de jaarrekening is ten opzichte van de 8-maandsrapportage met € 3,8 miljoen
verslechterd tot € 107,1 miljoen. Er zijn € 8,1 miljoen hogere lasten en € 4,3 hogere baten, te
verklaren uit de volgende mutaties:
 Zowel de huurinkomsten voor de Stadschouwburg, het Muziekgebouw, het Amsterdam
Museum en het depot van het Stedelijk Museum zijn conform de huurcontracten
geïndexeerd met € 0,2 miljoen (baten). Omdat bij de respectievelijke verzelfstandigingen
of investeringen is besloten dat de huur budgettair neutraal is, zijn de subsidies aan de
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instellingen evenredig verhoogd met de indexering van de huurprijzen (€ 0,2 miljoen
lasten). Daarnaast veroorzaken de onroerende zaakbelasting en verzekering zowel bij de
lasten als de baten een verhoging van € 0,3 miljoen
De baten stijgen met € 0,3 miljoen wegens hogere inkomsten voor cultureel beleggen,
conform raadsbesluit van 16 juni 2006 worden gedoteerd aan de reserve cultureel
beleggen (€ 0,3 miljoen hogere lasten)
De uitgaven voor de bouw van het Stedelijk Museum met een incidenteel karakter waren
€ 0,1 miljoen hoger dan begroot. Deze kosten zijn ten laste van de exploitatie gebracht en
direct uit de egalisatiereserve Stedelijk Museum gedekt (onttrekking reserve € 0,1
miljoen)
Het college heeft op 10 januari 2012 besloten om bij te dragen aan het Masterplan
Museumplein wat leidt tot een hogere last van € 0,1 miljoen. Hiervoor wordt conform
raadsbesluit een extracomptabele reserve gevormd van € 0,1 miljoen
Op 22 september 2012 is het Stedelijk Museum geopend. Per 1 mei 2012 is het nieuwe
huurcontract ingegaan. De huurinkomsten voor 2012 voor het Stedelijk Museum
bedragen vanaf mei € 3,5 miljoen (baten). Conform de afspraken bij het besluit tot
verzelfstandiging, wordt de subsidie aan het Stedelijk Museum met hetzelfde bedrag
verhoogd (€ 3,5 miljoen lasten)
Wegens afwikkelingen van verplichtingen uit oude jaren en lagere subsidievaststellingen
is er een vrijval van € 0,3 miljoen aan de lastenkant
Binnen het kunstenplan is er zowel op de stelposten dans en accommodaties
kunstenaars een onderbesteding van in totaal € 0,2 miljoen










Prioriteiten en posterioriteiten 2012
#

Omschrijving

S/I

1.

Stedelijk
Museum
Amsterdam
Ongedaan
maken
bezuiniging
sociale
werkvoorziening
(SW)

I

2.

Beschikbaar
gesteld
(x € 1.000)

800.000

Ultimo
2012
betaald of
verplicht
(x € 1.000)

Omschrijving
gerealiseerd
resultaat

Volledig
uitgevoerd?
(J/N)

Subsidie
verleend

J

n.v.t.

Subsidie
verleend

J

Uiterste
datum
geplande
uitvoering

800.000

I

320.000

Voorstel om
ultimo 2012
op te
nemen in
reserve
(x €1.000)
n.v.t.

205.483

Toelichting prioriteiten en posterioriteiten 2012
Stedelijk Museum Amsterdam
Conform de verzelfstandigingsovereenkomst heeft het Stedelijk Museum in het jaar van
opening een extra subsidie van € 1 miljoen ontvangen, waarvan € 0,2 miljoen ten laste is
gebracht van de stelpost onderhoud en investeringen.
Ongedaan maken bezuiniging sociale werkvoorziening (SW)
Conform de verzelfstandigingovereenkomsten heeft de gemeente de loonkosten van Sw-ers
die werken bij het Amsterdam Museum en het Stedelijk Museum in 2012 gecompenseerd.
7.3.4 Risico’s
Stedelijk Museum
In de Begroting 2012 is het risico met betrekking tot de ver- en nieuwbouw van het Stedelijk
Museum vermeld. De ver- en nieuwbouw van het Stedelijk Museum is succesvol afgerond, op
een aantal laatste punten na. Naar verwachting kan het krediet bij de Jaarrekening 2013
zonder overschrijdingen worden afgesloten.
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7.4 Professionalisering ontwikkeling, eigendom, beheer en onderhoud
van cultureel vastgoed
7.4.1

Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?

Indicatoren

Nulmeting en peildatum

1. Het cultureel vastgoed heeft
onderhoudsniveau 3 (redelijke
staat van onderhoud)

Voortgangsrapportage Cultuur
onder Dak, gebaseerd
op de meerjarig
onderhouds-plannen
van
culturele instellingen

Rekenin
g 2011

Begroting
2012

Bereikt
2012

Te behalen
resultaat 20102014

Februari
2010

85%

85%

85%

PM

Het Kunstenplan loopt van 2009 tot en met 2012. Op basis van het Kunstenplan 2013-2016 is
een nieuw overzicht gemaakt van welke instellingen een verantwoordelijkheid hebben voor
huurdersonderhoud en/of het huurders- en eigenaarsonderhoud en een Meerjaren
Onderhoudsplan (MOP) moeten leveren. Op basis hiervan kunnen de onder deze indicator
genoemde resultaten vanaf 2013 worden bepaald.
Conform de in het Programakkoord is de nieuwbouw, verbouw en uitbreiding van cultureel
vastgoed in Amsterdam in de periode 2005-2012 duidelijk in kaart gebracht. En daarbij ook
de te realiseren projecten in de periode 2013-2016. Op basis van de toetsing van de
meerjaren onderhoudsplannen (MOP) 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 minimaal onderhoudsniveau 3 is (redelijke staat van
onderhoud).
7.4.2 Wat hebben we ervoor gedaan?
 Het monitoren van Meerjaren Onderhoudsplannen van instellingen binnen het cultureel
vastgoed van Amsterdam
 Herijking van het cultureel vastgoed dat in het bezit is van de gemeente
 Op basis van de motie Paternotte van 15 juni 2012 is een overzicht gemaakt van
huurprijzen en huurregimes van het gemeentelijk cultureel vastgoed in relatie tot de
subsidiebedragen voor instellingen van de Gemeente Amsterdam en andere overheden
 Het gebouw van De Appel arts centre aan de Prins Hendrikkade is op 7 juni 2012 na een
grondige verbouwing door Prinses Máxima geopend
 In 2012 heeft Nederlands Philharmonisch Orkest (NedPhO) in de Gerardus Majellakerk
een nieuw onderkomen gevonden, waarbij het hart van de Majellakerk is verbouwd tot
optimale repetitieruimte voor de orkesten
7.4.3

Wat heeft het gekost?

Diverse taken op het gebied van cultureel vastgoed
Rekening
2011

Bedragen x € 1 miljoen
1 Lasten
2 Reserves (dotaties)
Totaal lasten
1 Baten
2 Reserves (onttrekkingen)
Totaal baten
Resultaat ten laste van de algemene
middelen

Begroting
Begroting
2012 2012
(na
8-maands(inclusief
eerste
rapportage)
begrotingswijziging)

1,5
1,7
3,2
1,5
0,1
1,6

3,3
0,6
3,9
1,8
0,0
1,8

2,3
1,5
3,8
1,8
0,0
1,8

-1,6

-2,1

-2,0

Rekening
2012 Rekening 2012
minus
Begroting
2012 na 8maandsrapportage
1,8
-0,5
1,8
0,3
3,6
-0,2
1,9
0,1
0,0
0,0
1,9
0,1
-1,7

0,3
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Mutaties van Begroting 2012 (incl. eerste begrotingswijziging) naar begroting na 8maandsrapportage
Het saldo was na vaststelling van de 8-maandsrapportage ten opzichte van de Begroting 2012 is
€ 0,1 miljoen verbeterd. Bij de 8-maandsrapportage is besloten € 1 miljoen aan de reserve
cultuurpanden te doteren, vanuit de onderbesteding op de lasten.
Mutaties van begroting na 8-maandsrapportage naar Jaarrekening 2012
Het saldo bij de jaarrekening is ten opzichte van de 8-maandsrapportage € 0,3 miljoen verbeterd.
Dit is onder andere te verklaren uit de volgende mutaties.
 Op grond van het raadsbesluit van 30 oktober 2008 tot overname van de panden van
Stadsdeel Centrum worden de jaarlijkse saldi bij winst aan de reserve toegevoegd of bij verlies
onttrokken. In 2012 waren de lasten € 0,2 miljoen lager doordat er minder is uitgegeven aan
het onderhoud dan begroot en de inkomsten waren € 0,1 miljoen hoger door huurverhogingen.
Aan de reserve is derhalve € 0,3 miljoen meer toegevoegd dan begroot
 Wegens afwikkelingen van oude jaren door lagere vaststellingen van subsidies voor onderhoud
vindt er een vrijval van € 0,1 miljoen plaats
 Op de stelpost onderhoud en investeringen is € 0,2 miljoen niet tot besteding gekomen
Prioriteiten en posterioriteiten 2012
Er zijn voor deze doelstelling geen prioriteiten en posterioriteiten.
7.4.4

Risico’s

De Waag
Eind 2010 is geconstateerd dat bij het monumentale pand ‘De Waag’ op de Nieuwmarkt sprake is
van funderingsproblemen. Begin 2011 zijn maatregelen ter bescherming van de metselaarstoren
uitgevoerd. De omvang van de herstelwerkzaamheden, alsmede de kosten daarvan zijn inmiddels
bekend. De dekking voor deze kosten maakt onderdeel uit van de Begroting 2013. Bij raadsbesluit
van 13 maart 2012 is ingestemd met het beschikbaar stellen van een krediet voor de uitvoering van
het funderingsherstel van De Waag. Daarmee is dit risico komen te vervallen.
Leegstand cultuurgebouwen
Van enkele panden is reeds bekend dat zij na de vaststelling van het Kunstenplan 2013-2016 leeg
zullen komen te staan. Het betreft hier – op basis van de huidige informatie – geen panden die
onmisbaar zijn voor de culturele infrastructuur. Voor de invulling van deze panden wordt per pand
naar onder andere de volgende opties gekeken: huisvesten van andere culturele instellingen;
huisvesten van particuliere initiatieven op gebied van kunst en cultuur; verkoop aan de markt.
Verder wordt verwacht dat instellingen die gekort worden op hun subsidie extra kritisch gaan kijken
naar hun uitgaven, waaronder de kosten voor huisvesting. Risico is dat panden leeg komen te
staan. Onderhoud en kapitaallasten kunnen dan niet gedekt worden uit de huurinkomsten. De
verwachting is echter dat de kans op langdurige leegstaand en daarmee de mogelijke schade voor
de gemeente beperkt is.
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7.5 Een Amsterdams mediabeleid waarbij de functie van de media
centraal staat, de pluriformiteit van de media bewaakt wordt, zodat deze
een weerspiegeling vormt van de samenleving; het actief stimuleren van
innovatie en experiment
7.5.1

Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?

Indicatoren
1. Kijkdichtheid AT5 onder
Amsterdammers en aantal
websitebezoeken per maand
2. Aantal programmamakers dat
gebruik maakt van SALTO en
aantal websitebezoeken per
maand

Nulmeting en
peildatum

Rekening
2011

Begroting
2012

Bereikt
2012

Te behalen resultaat
2010-2014

73%

73%

P.M.

73%

2.450.000

500.000

2.800.000

500.000

197

180

205

180

35.000

50.000

40.000

45.000

Uw raad heeft op 15 februari 2012 besloten om voor tien jaar een subsidie te garanderen
voor de lokale publieke nieuwsvoorziening. Dit op basis van de intentie van AVRO, RTV N-H
en Het Parool om AT5 over te nemen per 1 juli 2012. Vanaf deze datum verzorgt Amstel
Televisie Vijf BV onder de naam AT5 en op basis van de productieovereenkomst met de
Publieke Omroep Amsterdam de lokale publieke nieuwsvoorziening volgens de richtlijnen van
de Mediawet.
In de Letter of Intent inzake de overname van AT5 zijn de betrokken partijen
overeengekomen dat de redactie van het nieuwe AT5 een afspiegeling moet zijn van de
Amsterdamse bevolking. Naar aanleiding van deze afspraak en de motie inzake MTNL
(Multiculturele Televisie Nederland) van 15 februari 2012 zijn onderhandelingen gevoerd
tussen MTNL, dat de activiteiten heeft beëindigd per 31 december 2012, en het nieuwe AT5.
Het resultaat is dat zes redacteuren van MTNL een nieuwe functie hebben gekregen binnen
de nieuwsredactie van AT5.
7.5.2 Wat hebben we ervoor gedaan?
 Het subsidiëren van AT5, Publieke Omroep Amsterdam/SALTO, APR en MTNL. En vanaf
1 juli 2012 is de Publieke Omroep Amsterdam gesubsidieerd, opdat hij kan voldoen aan
de wettelijke verplichting de lokale publieke nieuwsvoorziening te realiseren
 Per 1 juli 2012 is de relatie tussen de gemeente en de lokale nieuwsvoorziening ingericht
conform de Mediawet. De subsidie aan Publieke Omroep Amsterdam (voorheen SALTO)
is bestemd voor de lokale publieke nieuwsvoorziening en de open access functie SALTO.
SALTO is een onderdeel van Publieke Omroep Amsterdam en betreft de open televisieen radiokanalen. Het programmabeleidsbepalend orgaan (PBO) van de Publieke Omroep
Amsterdam is verantwoordelijk voor de programmering van lokale publieke
nieuwsvoorziening (onder de naam AT5). De gemeente mag op basis van de Mediawet
geen inhoudelijke voorwaarden stellen aan de nieuwsvoorziening.
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7.5.3

Wat heeft het gekost?

Een Amsterdams mediabeleid
Rekening
2011

Bedragen x € 1 miljoen
1 Lasten
2 Reserves (dotaties)
Totaal lasten
1 Baten
2 Reserves (onttrekkingen)
Totaal baten
Resultaat ten laste van de algemene
middelen

Begroting
Begroting
2012 2012
(na
(inclusief
8-maandseerste
rapportage)
begrotingswijziging)

6,2
0,0
6,2
2,3
0,0
2,3

6,0
0,0
6,0
2,3
0,1
2,4

7,1
0,0
7,1
2,3
0,2
2,5

-3,9

-3,6

-4,6

Rekening
2012 Rekening 2012
minus
Begroting
2012 na 8maandsrapportage
6,8
-0,3
0,0
0,0
6,8
-0,3
2,3
0,0
0,2
0,0
2,5
0,0
-4,3

0,3

Mutaties van Begroting 2012 (inclusief eerste begrotingswijziging) naar begroting na 8maandsrapportage
Het saldo van € 4,6 miljoen na vaststelling van de 8-maandsrapportage ten opzichte van de
Begroting 2012 is toegenomen met € 1 miljoen wegens het verstrekken van een aanvullende
subsidie aan AT5 ten behoeve van het sociale plan en een onttrekking aan de reserve AT5.
Mutaties van begroting na 8-maandsrapportage naar Jaarrekening 2012
Het saldo van de rekening ten opzichte van de 8-maandsrapportage laat een resultaat zien
van ruim € 0,3 miljoen. In deze periode is de liquidatie van AT5 afgerond en waren de kosten
circa € 0,4 miljoen lager dan het maximale bedrag waarmee bij het raadsbesluit rekening was
gehouden, met als gevolg een onderbesteding van € 0,3 miljoen.
Prioriteiten en posterioriteiten 2012
#

Omschrijving

S/I

1.

AT5
(programakkoord)
AT5 (algemene
middelen)
AT5
(amendement C')

I

2.
3.

Beschikbaar
gesteld
(x € 1.000)

Ultimo
2012
betaald
of
verplicht
(x €
1.000)

1.750

1.750

400

400

700

700

I

Voorstel
om ultimo
2012 op te
nemen in
reserve
(x €1.000)

Omschrijving
gerealiseerd
resultaat

Volledig
uitgevoerd?
(J/N)

n.v.t

Subsidie
verleend
Subsidie
verleend
Subsidie
verleend

J

n.v.t

I

n.v.t

Uiterste
datum
geplande
uitvoering

J
J

Toelichting prioriteiten en posterioriteiten 2012
AT5
De incidentele prioriteit van in totaal € 2,8 miljoen is als subsidie verleend, enerzijds aan het
oude AT5 voor een half jaar exploitatie, anderzijds aan ATV voor het tweede halfjaar.
7.5.4 Risico’s
Er zijn voor deze doelstelling geen risico’s geïdentificeerd.
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7.6 Diversen kunst en cultuur
7.6.1 Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?
Deze doelstelling behelst de apparaatskosten van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling.
Daarnaast valt de subsidiëring aan het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) hieronder.
Het fonds voerde in opdracht van de gemeente de basisregeling voor kunstenaars en
kunstprojecten uit. Daarnaast voerde het AFK in opdracht van de gemeente en deels in
cofinanciering met het fonds Cultuurparticipatie een aantal plusregelingen uit. Voorbeelden
daarvan zijn de regeling buurtaccommodaties, ten behoeve van podia met een buurtfunctie
met een divers publiek en een artistieke meerwaarde voor de stad, en de regeling
cultuureducatie bestemd voor binnen- en buitenschoolse educatieprojecten.
Ook de kosten voor beheer van het Muziektheater valt binnen diversen kunst en cultuur.
Dienst Facilitair Management draagt zorg voor het beheer van het gebouw en verricht het
groot en voor een deel het dagelijks onderhoud.
7.6.2 Wat hebben we ervoor gedaan?
 Het subsidiëren van het AFK.
 Beheer, groot en deels het dagelijks onderhoud Muziektheater
7.6.3

Wat heeft het gekost?

Diversen kunst en cultuur
Rekening
2011

Bedragen x € 1 miljoen
1 Lasten
2 Reserves (dotaties)
Totaal lasten
1 Baten
2 Reserves (onttrekkingen)
Totaal baten
Resultaat ten laste van de algemene
middelen

Begroting
Begroting
2012 2012
(na
(inclusief
8-maandseerste
rapportage)
begrotingswijziging)

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

17,5
0,0
17,5
1,2
0,0
1,2

17,5
0,0
17,5
1,2
0,0
1,2

-5,4

-16,3

-16,3

Rekening
2012 Rekening 2012
minus
Begroting
2012 na 8maandsrapportage
17,5
0,0
0,0
0,0
17,5
0,0
1,2
0,0
0,0
0,0
1,2
0,0
-16,3

0,0

Mutaties van Begroting 2012 (inclusief eerste begrotingswijziging) naar begroting na 8maandsrapportage
Er hebben geen mutaties plaatsgevonden.
Mutaties van begroting na 8-maandsrapportage naar Jaarrekening 2012
Het saldo van de rekening ten opzichte van de 8-maandsrapportage laat een resultaat zien
van 0. Wel vinden er enkele kleine saldo neutrale mutaties plaats. Deze wordt onder andere
verklaard door de projectmatige uitvoering van het meerjarenonderhoudsplan, waardoor
verschuivingen plaatsvinden tussen de verschillende onderhoudsprojecten van Stadhuis,
Muziektheater en ambtswoning. In 2012 is het voordelig resultaat van € 0,37 miljoen in
samenhang met het resultaat op het Stadhuis ingezet voor de taakstellingen op
bedrijfsvoering.
Prioriteiten en posterioriteiten 2012
Deze doelstelling heeft geen prioriteiten en posterioriteiten.
7.6.4 Risico’s
Er zijn voor deze doelstelling geen risico’s geïdentificeerd.
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7.7 Reserves, voorzieningen en investeringen
7.7.1

Reserves

7. Cultuur en monumenten
Reserves

Bedragen x € 1 miljoen
nr. Reserves
bestaande reserves
1 400 jaar grachten
2 Amsterdams Restauratiefonds
3 Reserve WW Bureau Monumenten
en Archeologie
4 Cultureel Beleggen
5 Egalisatiereserve kapitaallasten
Stadsschouwburg
6 Herontwikkeling Stedelijk Museum
7 Reserve Laboratorium
8 Onderhoud Cultuurpanden
9 Urgent onderhoud
cultuurinstellingen
afgewikkelde reserves
10 Reserve WABO Bureau
Monumenten en Archeologie
11 Literair Festival
12 Reserve AT5
nieuwe reserves
13 Reserve Museumplein op orde
14 Reserve Talentontwikkeling
Totaal reserves

doel
stel
ling

Stand
ultimo
2011

Stand
ultimo
2012

Gerealiseerde
mutaties 2012
+

-/-

Begrote mutaties
2012
+

-/-

7.1
7.1

0,1
3,3

-

-

0,1
3,3

-

-

7.1
7.2

0,2
0,9

0,3

-

0,1
1,3

0,2

0,1

7.2
7.2
7.2
7.4

4,7
25,3
0,2
1,8

0,1
0,3

0,2
1,9
-

4,5
23,5
0,2
2,1

0,1
-

0,2
1,7
-

7.4

1,4

1,5

-

2,9

1,5

-

7.1
7.2
7.5

0,1
0,1
0,2

-

0,1
0,1
0,2

-

-

0,1
0,1
0,2

7.2
7.2

-

0,1
0,5

-

0,1
0,5

0,1
0,5

-

38,3

2,8

2,5

38,6

2,4

2,4

Gehandhaafde reserves
Reserve WW Bureau Monumenten en Archeologie
Bij de ontvlechting van BMA uit Dienst Milieu- en Bouwtoezicht is in 2011 een bedrag van
€ 0,2 miljoen als reserve WW BMA meegekomen. De onttrekkingen zijn ter dekking van te
verwachten toekomstige WW-uitkeringen. De reserve wordt in de komende jaren volledig
besteed.
Reserve Cultureel Beleggen
De inkomsten voor cultureel beleggen in 2012 zijn € 0,3 miljoen hoger dan begroot. Conform
het raadsbesluit van 16 juni 2006 waarin het beleidskader cultureel beleggen is vastgesteld,
wordt dit toegevoegd aan de reserve. Bij de 8-maandsrapportage is besloten, vanwege de
lagere uitgaven, minder te onttrekken. Per saldo wordt € 0,3 miljoen toegevoegd. Bij de
vaststelling van het Kunstenplan 2013-2016 is besloten de reserve cultureel beleggen in te
zetten ten behoeve van de implementatie van het basispakket cultuureducatie in de periode
2013-2016.
Egalisatiereserve Stadsschouwburg
De reserve Stadsschouwburg is bestemd voor de structurele dekking van een deel van de
kapitaallasten van de nieuwbouw van het vlakkevloertheater van de Stadsschouwburg.
Jaarlijks wordt € 0,2 miljoen onttrokken.
Egalisatiereserve nieuwbouw Stedelijk Museum
De egalisatiereserve Nieuwbouw Stedelijk Museum is bestemd voor de dekking van een deel
van de kapitaallasten van de ver- en nieuwbouw van het Stedelijk Museum. Conform
begroting wordt jaarlijks ruim € 0,5 miljoen onttrokken. Daarnaast is € 1,3 miljoen aan kosten
voor de bouw met een incidenteel karakter, direct uit de reserve gedekt.
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Reserve Laboratorium
Op basis van raadsvoordracht Buitenkunst: kunst in de openbare ruimte 2009-2015 is in 2012
voor de laatste maal € 50.000 toegevoegd. De reserve laboratorium bedraagt € 0,2 miljoen en
aan uw raad zal worden voorgelegd de middelen op basis van de nota Buitenkunst
beschikbaar te stellen voor kunstaankopen in de openbare ruimte in 2013.
Reserve Onderhoud cultuurpanden DMO
Op grond van het raadsbesluit van 30 oktober 2008 tot overname van de panden van
Stadsdeel Centrum worden de jaarlijkse saldi bij winst aan de reserve toegevoegd of bij
verlies onttrokken. Doordat de uitgaven voor het onderhoud in 2012 lager waren dan bij de 8maandsrapportage 2012 werd ingeschat, is de toevoeging hoger dan begroot. Bij de 4maandsrapportage 2013 zal op basis van de meerjarenonderhoudsplannen een deel van
deze reserve worden omgezet in een voorziening. De dan nog resterende reserve zal via
besluitvorming bij de 4- en 8-maands ingezet worden voor optimalisering van de
cultuurpanden.
Reserve Onderhoud en Investeringen Cultureel Vastgoed
Bij de vaststelling van de 4-maandsrapportage heeft uw raad besloten € 1,5 miljoen extra te
reserveren voor knelpunten op het terrein van vastgoed naar aanleiding van
subsidiebeëindiging en -vermindering bij het Kunstenplan 2013-2016 voor instellingen in de
gemeentelijke cultuurpanden.
Reserve Talentontwikkeling en Cultuureducatie
In verband met het initiatiefvoorstel van de raadsleden Ruigrok, Van Roemburg en Paternotte
inzake cultuureducatie en talentontwikkeling is bij de Jaarrekening 2011 besloten om € 0,1
miljoen toe te voegen aan de reserve talentontwikkeling voor het jongerencultuurfonds. Ter
uitvoering van amendement 415 van raadsleden Van Roemburg, Ruigrok en Paternotte is
besloten om € 0,4 miljoen toe te voegen om in het jaar 2013 een overgangsregeling te treffen
voor de culturele instellingen die gebruik maakten van de kunstkijkuren en nu zelf geacht
worden invulling te geven aan cultuureducatie.
Afgewikkelde reserves
Reserve WABO Bureau Monumenten en Archeologie
Als gevolg van vertraagde invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(Wabo) en doordat de implementatie van nieuwe wetgeving en nieuwe software tot
knelpunten en vertragingen heeft geleid, werd BMA pas in 2012 toegelaten tot de digitale
keten van informatievoorzienig. De aanpassing van de verschillende applicaties waaronder
het monumenteninformatiesysteem zijn doorgevoerd. De reserve is volledig benut.
Reserve Literair Festival
Bij de 8-maandsrapportage is besloten om de reserve literair festival te laten vrijvallen.
Reserve AT5
Bij de 8-maandsrapportage is besloten om de reserve AT5 ad € 0,2 miljoen ter dekking van
een deel van de kosten van het Sociaal Plan bij de liquidatie van AT5 of de aflossing van de
lening van Beheer AT5 (€ 0,5 miljoen) te laten vrijvallen.
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7.7.2 Voorstellen voor resultaatbestemming
Het college doet voor het programma Cultuur en monumenten de volgende voorstellen voor
resultaatbestemming. Deze voorstellen (mutaties) zijn nog niet in de jaarrekening verwerkt.
Cultuur en monumenten

Voorstel
doelstelling

Bedragen x € 1 miljoen
Bestaande reserves
1. Museumplein op orde
2. 400 jaar grachten
13. Amsterdams Restauratiefonds
Nieuw te vormen reserves

Dotatie

Onttrekking
(inclusief
vrijval)

+

-/-

7.1
7.1
7.2

0,04
0,04
-

-

0,10
-

-

-

-

-

Totaal programma

-

0,08

0,10

Reserve Museumplein op orde
Het college heeft op 10 januari 2012 besloten om bij te dragen aan het Masterplan
Museumplein. Hiervoor is bij de Jaarrekening 2011 een reserve van € 0,1 miljoen gevormd. In
2012 is in dit kader een subsidie aan Stadsdeel Zuid verleend, voorgesteld wordt om deze
subsidie te dekken uit de reserve Museumplein op orde.
Reserve 400 jaar grachten
Bij de Jaarrekening 2011 is de reserve 400 jaar grachten gevormd ter dekking van kosten die
gemoeid zijn met de viering van het 400-jarig bestaan van de grachtengordel in 2013.
In de 8-maandsrapportage is voorgesteld om bij de Rekening 2012 een dotatie aan de
reserve te doen van € 0,09 miljoen. Bij de jaarrekening is gebleken dat kan worden volstaan
met een dotatie van € 0,04 miljoen om in 2013 te kunnen voorzien in alle te verwachten
kosten. De verwachting is dat ultimo 2013 de reserve volledig is besteed.
Reserve Amsterdams Restauratiefonds
Het Amsterdams Restauratiefonds heeft een revolverend karakter. Dit houdt in dat
uitgeleende bedragen inclusief rente op termijn terugvloeien in het fonds en opnieuw ter
beschikking kunnen worden gesteld. Over het niet uitgeleende gedeelte van het fonds wordt
de rekening-courantrente vergoed en bijgeschreven op de reserve. Op basis deze afspraak
dient een dotatie plaats te vinden aan de reserve van de ontvangen rente op de
hypotheekleningen en ontvangen rekening-courant rente over het niet uitgeleende gedeelte.
Het gaat om een bedrag van € 44.267. Deze dotatie was niet begroot.

7.7.3

Voorzieningen

7. Cultuur en Monumenten
Voorzieningen

Bedragen x € 1 miljoen
nr. Voorzieningen
bestaande voorziening
1
Voorziening Uylenburger synagoge
afgewikkelde voorzieningen
2 Randstad Urgent
nieuwe voorzieningen
3 Voorziening kunstenplan
Totaal voorzieningen

Stand
ultimo
2011

Stand
ultimo
2012

Gerealiseerde
mutaties 2012
+

-/-

Begrote mutaties
2012
+

-/-

0,2

-

-

0,2

-

0,2

0,1

0,1-

-

-

-

-

-

4,2

0,3

4,1

-

4,2
4,4

-

0,2
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Gehandhaafde voorzieningen
Voorziening Uilenburger synagoge
De voorgenomen en het college bekrachtigde erfpachtuitgifte van de grond van de
Uilenburger synagoge aan de SUS is per ultimo 2012 nog niet gerealiseerd. De boekwaarde
van het gebouw en de bijbehorende grond ten bedrage van € 0,2 miljoen is in deze
voorziening opgenomen. De verwachting is dat in februari 2013 de erfpachtuitgifte definitief
zal zijn en ook via een notarisakte zal zijn verleend. Zodra de erfpachtuitgifte formeel is
afgewikkeld, zal deze voorziening kunnen vervallen.
Nieuwe voorzieningen
Voorziening Kunst en Cultuur
Op basis van het kabinet raadsbesluit van 19 december 2012 is een voorziening gevormd.
Afgewikkelde voorzieningen
De voorziening randstad urgent wordt afgewikkeld zie toelichting programma Openbare
ruimte, groen, sport en recreatie.
7.7.4 Investeringen
Nieuwbouw Stedelijk Museum
Op 22 september 2012 is het Stedelijk Museum geopend. De laatste betalingen en
ontvangsten voor de bouw worden begin 2013 verwacht. Naar verwachting kan het krediet bij
de Jaarrekening 2013 zonder overschrijdingen worden afgesloten.
Depot Amsterdam Museum
Het depot is mei 2011 opgeleverd. De laatste betalingen worden in 2013 verwacht, daarna zal
het krediet worden afgesloten.
Verbouwing Prins Hendrikkade 142 (pand Zeemanshoop) t.b.v. De Appel
Het gebouw van De Appel aan de Prins Hendrikkade is op 7 juni 2012 na een grondige
verbouwing door Prinses Máxima geopend. De laatste facturen worden in 2013 betaald. Naar
verwachting kan het krediet bij de Jaarrekening 2013 zonder overschrijdingen worden
afgesloten.
Danshuis
Op basis van een haalbaarheidsstudie door de stichting Beheer Danshuis zal in het eerste
kwartaal van 2013 een besluit genomen over het al dan niet realiseren van een Danshuis in
Amsterdam.1

1

Amendement mw. Riem Vis c.s.; nr 856, 18 december 2002.
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8 Milieu en water
Maatschappelijk effect
Een duurzaam, gezond en leefbaar Amsterdam tegen de laagst mogelijke kosten voor de
bewoners en de bedrijven. Amsterdam is een geliefde plek om te wonen.
Kerncijfers
8. Programma Milieu en Water
Kerncijfers
Rekening
2011

Begroting
Begroting
(na
2012 2012
8-maands(inclusief
rapportage)
eerste
begrotingswijziging)

Bedragen x € 1 miljoen
Lasten per doelstelling
8.1 Afval en rioolslib worden zo duurzaam
mogelijk verwerkt
8.2 Amsterdam is vitaal, leefbaar en duurzaam

Rekening
2012 Rekening 2012
minus
Begroting
2012 na 8maandsrapportage

213,0

214,3

216,6

212,2

4,4-

40,1

45,8

40,6

39,0

1,6-

8.3 Het openbare water in Amsterdam is
schoon en toegankelijk

16,8

17,6

17,4

16,1

1,3-

8.4 Efficiënt inzamelen en afvoeren van
afvalwater

69,7

66,4

66,4

71,1

4,7

8.5 Amsterdammers hebben toegang tot
schoon drinkwater
Totaal lasten Baten per doelstelling
8.1 Afval en rioolslib worden zo duurzaam
mogelijk verwerkt
8.2 Amsterdam is vitaal, leefbaar en duurzaam

109,6

111,5

107,7

104,6

449,2

455,6

448,7

443,0

3,15,7-

220,0

225,5

225,5

223,7

1,8-

17,1

12,6

11,1

17,1

6,0

8.3 Het openbare water in Amsterdam is
schoon en toegankelijk

2,6

2,8

2,8

2,3

0,5-

8.4 Efficiënt inzamelen en afvoeren van
afvalwater

73,0

68,8

68,8

74,9

6,1

8.5 Amsterdammers hebben toegang tot
schoon drinkwater

110,4

110,2

110,2

110,6

Totaal baten +
Resultaat voor reserveringen
Toevoegingen aan reserves Onttrekkingen aan reserves +
Totaal mutaties reserves

423,1
26,11,3
1,4
0,1

419,9
35,71,5
1,5

418,4
30,33,7
3,8
0,1

428,6
14,46,8
1,1
5,7-

0,4
10,2
15,9
3,1
2,75,8-

26,0-

34,2-

30,2-

20,1-

10,1

Resultaat na reserveringen
(ten laste van de algemene middelen)

Het resultaat na reserveringen is € 10,1 miljoen minder negatief dan begroot in de 8e maands.

In het programma Milieu en water gaat € 442,9 miljoen aan lasten en € 428,6 miljoen aan baten
om (exclusief mutaties in reserves). Deze lasten en baten betreffen voornamelijk Waternet
(€ 186 miljoen lasten; € 123 miljoen baten) en het Afval Energie Bedrijf (AEB) (€ 212 miljoen
lasten; € 224 miljoen baten). Het negatieve saldo van het programma Milieu en water bedraagt
na mutaties in reserves € 20,1 miljoen. Dit is € 10,1 miljoen lager dan begroot in de 8maandsrapportage.
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De ontwikkelingen worden nader verklaard bij de doelstellingen. Hieronder volgt een toelichting
op de financiële aansturing van deze vijf doelstellingen op hoofdlijnen:









8.1 Afval en rioolslib worden zo duurzaam mogelijk verwerkt (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
8.2 Amsterdam is vitaal, leefbaar en duurzaam (Dienst Milieu en Bouwtoezicht): in dit
subprogramma wordt een groot gedeelte van de lasten niet gecompenseerd door de baten
maar komen deze ten laste van de algemene dienst
8.3 Het openbare water in Amsterdam is schoon en toegankelijk: dit product betreft de
activiteiten van het onderdeel Binnenwaterbeheer (BBA) van Waternet en activiteiten op
het gebeid van waterbeheer die door Waternet worden uitgevoerd en die – behoudens de
opbrengst van het binnenhavengeld – ten laste van de algemene dienst komen
8.4 Efficiënt inzamelen en afvoeren van afvalwater (Waternet): het belangrijkste product is
de rioleringstaak. In 2012 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 Verplichte paragrafen; voor- en nadelige verschillen worden verrekend met
de egalisatiereserve
8.5 Amsterdammers hebben toegang tot schoon drinkwater (Waternet): hiervan wordt de
exploitatie met een gering batig saldo gedekt door tarieven.

Begroting 2012 (inclusief 1e begrotingswijz)

Programma 8. Milieu en Water

Begroting 2012 (na 8‐maands)

Lasten en baten totaal van programma en per doelstelling

Rekening 2012

bedragen x € 1 miljoen
0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Lasten
Totaal lasten programma incl dotaties aan reserves
Afval en rioolslib worden zo duurzaam mogelijk verwerkt 8.1
Amsterdam is vitaal, leefbaar en duurzaam 8.2
Het openbare water in Amsterdam is schoon en toegankelijk 8.3
Efficiënt inzamelen en afvoeren van afvalwater 8.4
Amsterdammers hebben toegang tot schoon drinkwater 8.5
‐Toevoegingen aan reserves

Baten
Totaal baten programma, incl onttrekkingen aan reserves
Afval en rioolslib worden zo duurzaam mogelijk verwerkt 8.1
Amsterdam is vitaal, leefbaar en duurzaam 8.2
Het openbare water in Amsterdam is schoon en toegankelijk 8.3
Efficiënt inzamelen en afvoeren van afvalwater 8.4
Amsterdammers hebben toegang tot schoon drinkwater 8.5
+Onttrekkingen aan reserves
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Ontwikkelingen en beleidskaders
In het programma Milieu en water is de belangrijke ontwikkeling dat de raad in 2013 zal
besluiten AEB al dan niet te verzelfstandigen. Het programma zal daardoor in ambities niet
geraakt worden gezien het 100% aandeelhouderschap door de gemeente en de
(beleids)doelstellingen die het bedrijf worden meegegeven. De economische ontwikkelingen
zijn in dit programma vooral zichtbaar in de terugloop van rest- en bouw afval en het langzamer
aansluiten dan gedacht van nieuwbouwwoningen op water en riool.

195

8.1 Afval en rioolslib worden zo duurzaam mogelijk verwerkt, binnen het
financiële kader
8.1.1 Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?
In het programakkoord 2010-2014 is de volgende ambitie opgenomen die mede door AEB
gerealiseerd wordt: ‘We ontwikkelen nieuwe technologieën voor afvalscheiding en passen deze
toe. De focus ligt op het verder ontwikkelen van duurzame energieproductie, energiedistributie
en terugwinnen van grondstoffen.’
AEB geeft invulling aan deze doelstellingen door afval in te zetten als brandstof in innovatieve
installaties met hoge milieurendementen om groene elektriciteit en -warmte te produceren
zodat een hoge CO2-besparing wordt gerealiseerd. Na de verbranding
worden reststoffen uit de ruwe bodemas teruggewonnen onder andere voor hergebruik van
metalen en als grondstoffen voor bouwmaterialen.
Daarnaast zamelt AEB gevaarlijk afval en grof huishoudelijk afval in via respectievelijk het
Depot gevaarlijk afval en Afvalpunten. Deze afvalstromen worden zorgvuldig gescheiden en
waar mogelijk hergebruikt. Het resterende afval wordt in de installaties omgezet in energie.
Bijna alle restwarmte die AEB produceert wordt geleverd aan Westpoort Warmte BV, een joint
venture met Nuon. Deze joint venture realiseert een stadswarmtenetwerk met name aan de
west- en noordkant van Amsterdam, zodat burgers en bedrijven kunnen profiteren van groene
stadswarmte.
Indicatoren

Nulmeting en peildatum
2010

Rekening
2011
1.403.640

Begroting
2012
1.373.650

Bereikt
2012
1.412.528

Te behalen resultaat
2010-2014
1.400.000

1. Verwerking
stedelijk/bedrijfsafval in tonnen

1.328.800

2. Verwerking rioolslib in tonnen
3. Verwerking gevaarlijk afval in
tonnen

76.000

2010

80.043

82.700

78.800

82.500

16.162

2010

14.874

17.500

15.036

15.000

4. Verwerking grof afval in
tonnen
5. Elektriciteitsproductie in MWh

81.832

2010

77.454

82.000

74.195

75.000

920.200

2010

981.793

992.100

967.473

990.000

6. Terugwinning Ferro/nonFerro metalen in tonnen

24.400

2010

22.854

26.700

31.691

29.500

8.1.2 Wat hebben we ervoor gedaan?
1. Verwerking afval
AEB is er in een krappe markt in geslaagd meer dan voldoende afval aan te trekken voor de
installaties. Doordat het afval minder calorisch (minder brandbaar) was dan vooraf gedacht, is
de doorzet van afval door de installaties heen hoger dan begroot.
2. Verwerking rioolslib
In de tweede helft van 2012 is door de neerslag meer rioolslib in korte tijd ontvangen dan AEB
in die periode kon verwerken. Daarnaast was het slib te nat voor verwerking door AEB.
Zodoende is meer slib dan gepland omgeleid naar externe verwerkers.
3. Verwerking gevaarlijk afval
In navolging van 2011 heeft de recessie ook in 2012 geleid tot minder gevaarlijk afval dan in de
begroting was ingeschat.
4. Verwerking grof afval
Door de recessie wordt er minder grof huishoudelijk afval aangeleverd. De daling in 2011 heeft
zich in 2012 verder voortgezet.
5. Productie elektriciteit
De elektriciteitsproductie van de AEC ligt nagenoeg op het begrote niveau. Door een langer
dan verwachte onderhoudsperiode is de productie van de HR Centrale lager uitgekomen. Dit is
schijnbaar in tegenstelling met het hogere volume verwerkt afval. De oorzaak van dat hogere
volume ligt echter in het relatief lager calorisch afval in 2012. De HRC heeft een hoger
rendement gerealiseerd over de periode dat elektriciteit geproduceerd is. Daardoor komen de
subsidieopbrengsten uit de MEP (Milieukwaliteit van de Elektriciteitsproductie) € 1,03 miljoen
hoger uit dan verwacht.
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6. Terugwinning metalen
In 2011 is een non-ferro scheider aan de slakkenopwerkingsinstallatie gebouwd. Daarmee
worden meer metalen dan voorheen en meer dan in de Begroting 2012 voorzien uit de ruwe
bodemas teruggewonnen.
8.1.3

Wat heeft het gekost?

Afval en rioolslib worden zo duurzaam mogelijk verwerkt
Begroting
Rekening
Begroting
(na
2011
2012 2012
8-maands(inclusief
rapportage)
eerste
begrotingswijziging)
Bedragen x € 1 miljoen
1 Lasten
2 Reserves (dotaties)
Totaal lasten
1 Baten
2 Reserves (onttrekkingen)
Totaal baten
Resultaat ten gunste van de
algemene middelen

213,0
213,0
220,0
0,2
220,2

214,3
214,3
225,5
225,5

216,6
216,6
225,5
2,3
227,8

7,2

11,2

11,2

Rekening
2012 Rekening 2012
minus
Begroting
2012 na 8maandsrapportage
212,2
4,4212,2
4,4223,7
1,82,3223,7
4,111,5

0,3

Mutaties van begroting na 8-maandsrapportage naar Jaarrekening 2012
Het saldo voor deze doelstelling is € 11,5 miljoen positief, € 0,3 miljoen meer dan begroot in de
8-maandsrappportage. Het bereikte resultaat wordt hierna verklaard.
 Afvalenergiecentrale (AEC)
De exploitatie 2012 van de AEC sluit met een positief saldo van € 0,25 miljoen. Het resultaat
van de Afvalenergiecentrale wordt in principe verdeeld over de deelnemende partijen
(stadsdelen en derden). Voor 2012 wordt in afwijking van dit principe het overschot ten gunste
van de voorziening ‘Technische risico’s’ gebracht. Mede als gevolg van deze afwijking is het
afrekentarief 2012 gelijk aan het vastgestelde voorschottarief van € 80 per ton.
 Hoogrendement Centrale (HRC)
De exploitatie 2012 voor de HRC sluit met een winst van € 11,3 miljoen. Dit is € 0,4 miljoen
hoger dan de taakstelling vanuit de Gemeente Amsterdam ter grootte van € 10,9 miljoen. Het
resultaat komt ten gunste van de centrale stad.
 Inzameling en Hergebruik (I&H)
Het exploitatieresultaat 2012 van I&H bedraagt € 0,2 miljoen en is nagenoeg gelijk aan de
begroting.
 Afvalpunten
De activiteiten van het onderdeel Afvalpunten vinden plaats onder opdrachtgeverschap van de
stadsdelen. Conform de dienstverleningsovereenkomst wordt een positief resultaat toegevoegd
aan de voorziening totdat die een stand heeft bereikt van 10% van de omzet. Het meerdere
wordt teruggegeven aan de stadsdelen.
Prioriteiten en posterioriteiten 2012
Naast de verwerkte posterioriteiten bedrijfsvoering zijn er geen posterioriteiten en prioriteiten
2012.
8.1.4 Risico’s
In de jaarrekening worden voor AEB de in de Begroting 2012 en Begroting 2013 genoemde
risico’s gemeld, de twee belangrijkste zijn:
 De huidige marktpositie maakt de aanvoer van afval tegen gunstige tarieven onzeker.
Ontwikkeling: De voorgenomen transitie en verzelfstandiging van AEB zijn hiervoor de
beste beheersmaatregelen want nu wordt het mogelijk om via aanbesteding afval te binden
 Bij sanering van AEB-depots voor opslag van bodemas wordt de ondergrond onderzocht
op mogelijke vervuiling. Dit kan leiden tot een bodemsanering.
Ontwikkeling: Onderzoek loopt.
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8.2 Amsterdam is vitaal, leefbaar en duurzaam
8.2.1 Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG)
De meeste uitvoerende taken van de Gemeente Amsterdam op het gebied van vergunningverlening,
toezicht en handhaving gaan over naar de Omgevingdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) die
eind 2012 is opgericht. Op 18 december 2012 heeft het college ingestemd met het aangaan van de
‘Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst NZKG’ en daarmee ingestemd met de oprichting
van de OD NZKG per 1 januari 2013.
Bodemsaneringen
Met het Ministerie I&M zijn de gesprekken voortgezet voor de financiering van toekomstige
bodemsaneringen en nazorg. Voor de Zuidergasgabriek is een lumpsum overeengekomen.

Kader
Op 4 april 2012 is de Nota bodembeheer vastgesteld door de gemeenteraad. Hiermee is voor
Amsterdam invulling gegeven landelijk beleid met toetsingskaders voor bodemsaneringen en
het omgaan met grondstromen.
Indicatoren

Nulmeting en
peildatum

Rekening
2011

Begrotin
g 2012

Bereikt 2012

2009

100%

100%

95 %

Te behalen
resultaat 20102014
100%

1. 100% van de Toetsen
aanvraag omgevingsvergunning
aan de Wet milieubeheer binnen
Wabo termijn
2. Inzet van informatie gestuurd
milieutoezicht (IGH) op basis
van (geografische)
1
risicoanalyse
3. 100% van de beschikkingen
op een saneringsplan binnen
wettelijke termijn
4. % van het inkoopvolume
waarin duurzaamheid is mee
gewogen en is vertaald in
inkoopcriteria in
contractvoorwaarden

87%

10%
(3 pilots)

1 jan
2011

10 %

10 %

15 %

10 %

93%

2010

100%

100%

96 %

100%

86% in de
landelijke
monitor

2011

80%

≥80%

* Mbt raamwerkovereenkomsten
wordt 100%
aandacht
besteed aan
duurzaamheid.
* Voor
decentrale
inkopen moeten
we de monitor
afwachten die
begin 2013
verschijnt.
* nieuw FSCconvenant
afgesloten
Pas in 2013
bekend

100%

10
Er zijn
saneringsprogramma’s in
uitvoering

0
De saneringsprogramma’s
worden afgerond

5. Aantal woningen met
geluidbelasting boven 68 dB

15.500

2006

6. Aantal saneringssituaties
binnen de plaatsgebonden
risicocontour (PR 10-6) van
risicobronnen

10: 7 bij
inrichtingen
en 3 bij
hoge druk
aardgasleidingen

2011

16.300
(oorzaak
stijging
wordt nu
onderzocht
en wordt
begin 2013
bekend)
10

10

* uitvoeren
jaarprogramma
2012-2014
* standpunt CO2
prestatieladder
bepalen in 2013

0

1

De indicator is het percentage toezicht uren dat informatie gestuurd wordt besteed ten opzichte van het totaal
beschikbare aantal uren.
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Duurzaamheidsindex
Voor het tweede jaar leggen wij in de paragraaf Duurzaamheid de resultaten van de stedelijke
duurzaamheidsindex voor. De index is bij uitstek een monitoringsinstrument die over een
langere tijd de mate van verduurzamen van de stad zichtbaar maakt. Ook in dit tweede jaar
gaat het dan ook om een primair feitelijke weergave van de resultaten over 2012 en kan slechts
een beperkte vergelijking met 2011 plaats vinden. In de paragraaf Duurzaamheid worden onder
andere de mobiliteitscijfers, de economische cijfers en de cijfers over materialen uit de
duurzaamheidsindex toegelicht.
8.2.2 Wat hebben we ervoor gedaan?
 Indicator 1: Bij de invoering van de Wabo zijn de stadsdelen coördinator geworden voor de
vergunningverlening, het college is bevoegd gezag voor Westpoort en de grootstedelijke
projectgebieden
 Indicator 2: Vanaf 1 januari oefent de DMB milieutoezicht uit op basis van een geografische
risicoanalyse. Een deel van de handhavingprojecten wordt uitgevoerd in samenwerking
met andere handhavingpartners
 Indicator 3: In 2012 is de Nota bodembeheer bestuurlijk vastgesteld waarin de
toetsingkaders voor de regulering zijn vastgelegd
 Indicatoren 4 t/m 6: In het duurzaamheidsprogramma Amsterdam Beslist Duurzaam wordt
via vier programmalijnen gewerkt aan het verduurzamen van de stad. De vierde pijler
Materialen en Consumenten bestaat uit drie delen: Materialen/kringlopen sluiten, Vitale
stad en Duurzaam inkopen. De resultaten van het programma worden gemonitord in een
duurzaamheidsindex die in 2012 is vastgesteld2
Naast de activiteiten die een relatie hebben met de indicatoren zijn er in 2012 de volgende op
duurzaamheid gerichte activiteiten uitgevoerd betreffende grondstofgebruik, geluid en externe
veiligheid.
 Effectief grondstofgebruik: Het Fosfaat Actieplan is opgesteld en het Project Flexitariër is
gestart
 Geluid: Het concept Actieplan Geluid is opgesteld in samenwerking met de stadsdelen en
er is een nieuwe geluidkaart aangeleverd aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu.
De nieuwe regelgeving SWUNG1 (Samen Werken in de Uitvoering van Nieuw Geluidbeleid) is
per 1 juli 2012 in werking getreden en de voorbereiding van SWUNG2 loopt door tot in
2013
 Het geluidzonebeheer Westpoort is uitgevoerd, waarbij een evenwicht tussen bescherming
van de omgeving en ontwikkeling van de havenactiviteiten is gezocht
 De nieuwe regelgeving voor hoge druk aardgasleidingen is van kracht geworden (Besluit
externe veiligheid buisleidingen (Bevb)), waardoor op enkele plekken in Amsterdam
saneringssituaties ontstonden. Op deze plekken werd niet voldaan aan de risiconormen.
Deze locaties zijn in kaart gebracht en gemeld aan de Gasunie die verantwoordelijk is voor
het uitvoeren van de sanering
In 2012 liep er een aantal langjarige projecten voor bodemsanering en nazorg.
 Op de saneringslocatie Diemerzeedijk heeft het in 2012 veel inspanning gekost om de
grondwaterproblematiek beheersbaar te krijgen. De projectorganisatie is er in geslaagd om
de grondwaterstand in een groot deel van het Diemerpark effectief te verlagen
 De sanering van de Volgermeerpolder is op een paar kleine onderdelen na in 2011
afgerond
 Alle vier de Amsterdamse gasfabrieken stonden aan het water waardoor de waterbodem
verontreinigd is. Waternet heeft medio 2011 opdracht gekregen voor het uitvoeren van de
waterbodemsanering van de Haarlemmertrekvaart bij de Westergasfabriek
 Met het ministerie van Infrastructuur en Milieu zijn in 2012 de gesprekken voortgezet om tot
nieuwe kaders voor de financiering van de nog resterende saneringen en nazorg te komen

2

Zie voor de duurzaamheidsindex en de resultaten van Amsterdam Beslist Duurzaam de paragraaf Duurzaamheid van
deze jaarrekening.
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8.2.3

Wat heeft het gekost?

Amsterdam is vitaal, leefbaar en duurzaam
Rekening
2011

Bedragen x € 1 miljoen
1 Lasten
2 Reserves (dotaties)
Totaal lasten
1 Baten
2 Reserves (onttrekkingen)
Totaal baten
Resultaat ten laste van de algemene
middelen

Begroting
Begroting
(na
2012 2012
8-maands(inclusief
rapportage)
eerste
begrotingswijziging)

40,1
40,1
17,1
0,4
17,5

45,8
45,8
12,6
0,2
12,8

40,6
40,6
11,1
0,2
11,3

22,6-

33,0-

29,3-

Rekening
2012 Rekening 2012
minus
Begroting
2012 na 8maandsrapportage
39,0
1,639,0
1,617,1
6,0
0,3
0,1
17,4
6,1
21,6-

7,7

Mutaties van begroting na 8-maandsrapportage naar Jaarrekening 2012
Het saldo € 21,6 miljoen en is € 7,7 miljoen lager dan de begroting na de 8-maandsrapportage. De
belangrijkste ontwikkelingen met invloed op het saldo zijn:
 lagere lasten van € 1,5 miljoen door lagere dotatie aan de stelpost bodemsanering in verband
met minder verstrekte machtigingen. En hogere baten bij bodemsanering (de gronddepots) van
€ 1,2 miljoen ten opzichte van de begroting, wegens een niet voorzien aanbod van een grote
hoeveelheid grond bij gronddepot Noorder IJplas eind 2012
 de bijdrage vanuit het Vereveningsfonds ten behoeve van de bodemsanering is € 3 miljoen hoger
dan begroot (€ 5,2 miljoen gerealiseerd en € 2,2 miljoen begroot) omdat deze inkomsten vanuit
het vereveningsfonds niet volledig waren begroot
 de rijksbijdrage op grond van de wet Bodemsanering (€ 2 miljoen ten opzichte van € 0,7 miljoen
begroot bij de 8-maandsrapportage)
Prioriteiten en posterioriteiten 2012
#

Omschrijving

S/I

1.

ISV

2.

3.

4.

Beschikbaar
gesteld
(x € 1.000)

Ultimo 2012
betaald of
verplicht (x €
1.000)

I

9.162

0

Voorstel om
ultimo 2012 op
te nemen in
reserve
(x €1.000)
9.162

ISV voor 2012

I

16.119

2.031

15.963

Bijdrage
gemeentelijke
ombuiging
Bijdrage
gemeentelijke
ombuiging

S

194.000

194.000

nvt

s

91290

91290

nvt

Omschrijving
gerealiseerd
resultaat

Volledig
uitgevoerd?
(J/N)

Uiterste
datum
geplande
uitvoering

Sanering
gasfabrieken,
bodemonderzoek
en en nazorg
Sanering
gasfabrieken,
bodemonderzoek
en en nazorg
Bezuiniging
personeel

n

2013-2020

n

2013-2020

Materiële
uitgaven

j
j

Toelichting prioriteiten en posterioriteiten 2012


Jaarlijks worden er ISV middelen beschikbaar gesteld voor bodemsaneringen



De bijdrage aan de gemeentelijke ombuiging is begroot op de apparaatskosten. Via een
verdeelsleutel worden de apparaatskosten doorbelast aan de programma’s Milieu en water en
Stedelijke ontwikkeling.

8.2.4 Risico’s
Met de overdracht van de taken vanaf 2013 aan de Omgevingsdienst NZKG is ook het
risicobeheer overgegaan.
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8.3 Het openbare water in Amsterdam is schoon en toegankelijk
Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?
Indicatoren
1. Schoonheidsgraad grachten
2. Verwijdering drijf-en grofvuil (in
tonnen)
3. Verwijderen wrakken (aantal)
4. Baggeren (in m3, ter plekke)
5. Botulismebestrijding (aantal
meldingen)
6. Gangbaar houden van sluizen
(aantal sluisdeuren dat niet sluit)
7. Max. doorvaart route Amsterdam
(minuten)
8. Max. doorvaart
Kostverlorenvaartroute (minuten)

8.3.1

Nulmeting en
peildatum
7,3
2010
450
2010

Rekening
2011
>7
650

Begroting
2012
>7
650

Bereikt
2012
7,5
710

Te behalen resultaat
2010-2014
>7,0
650

354
39.350
167

2010
2010
2010

300
40.000
270

300
40.000
270

432
49.000
406

300
40.000
270

<2

2010

<2

<2

<2

<2

<70

2010

<70

<70

68

<70

<90

2010

<90

<90

88

<90

Wat hebben we ervoor gedaan?

1 en 2 en 3 Drijfvuilvissen
Er worden dagelijks in opdracht van de Gemeente Amsterdam vuil, drijfvuil, grofvuil en wrakken,
verwijderd uit de grachten. In 2012 is er circa 710 ton drijfvuil en grofvuil verwijderd (begroot was
650 ton) en 432 wrakken (begroot waren 300 wrakken). De Dienst Onderzoek en Statistiek, die per
kwartaal de schoonheidsgraad van de grachten toetst, heeft over 2012 gemiddeld een 7,5 gegeven
en dat is boven de norm van 7,0.
4 Baggeren
Als vaarwegbeheerder is de Gemeente Amsterdam verantwoordelijk voor het op diepte houden van
de vaarwegen. Het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht is verantwoordelijk voor het baggeren om
de afvoerfunctie van overtollig water te borgen. Daarom worden de kosten van het baggeren,
conform afspraken, verdeeld tussen de gemeente en het waterschap.
In 2012 is 9.000 m³ meer baggerproductie behaald dan gepland; er is afgerond 49.000 m³ bagger
verwijderd, waarvan 19.500 m³ niet-verspreidbare bagger.
6 Gangbaar houden sluizen
Het reguliere onderhoud rondom de sluizen is uitgevoerd. Het jaarlijks toetsen van de goede
werking van sluizen en keringen leverde één knelpunt op, dat binnen één dag werd verholpen.
7 en 8 Doorvaarttijden
De bereikbaarheid van de stad valt of staat met een optimale doorstroming van het
land/scheepvaartverkeer. Ondanks de toename van de beroepsvaart is voor alle routes voldaan
aan de gestelde norm.
8.3.2

Wat heeft het gekost?

Het openbare water in Amsterdam is schoon en toegankelijk
Begroting
Rekening
Begroting
(na
2011
2012 2012
8-maands(inclusief
rapportage)
eerste
begrotingswijziging)
Bedragen x € 1 miljoen
1 Lasten
2 Reserves (dotaties)
Totaal lasten
1 Baten
2 Reserves (onttrekkingen)
Totaal baten
Resultaat ten laste van de algemene
middelen

16,8
16,8
2,6
0,3
2,9

17,6
17,6
2,8
2,8

17,4
17,4
2,8
2,8

13,9-

14,8-

14,6-

Rekening
2012 Rekening 2012
minus
Begroting
2012 na 8maandsrapportage
16,1
1,316,1
1,32,3
0,52,3
0,513,8-

0,8
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Mutaties van begroting na 8-maandsrapportage naar Jaarrekening 2012
Het saldo is € 0,8 miljoen lager dan van de begroting na de 8-maandsrapportage. Voor deze
doelstelling worden door Waternet – onderdeel Binnenwaterbeheer (BBA) en andere
onderdelen – activiteiten op het gebied van waterbeheer uitgevoerd. Deze waterbeheertaken
komen ten laste van de algemene dienst. Het lagere saldo wordt veroorzaakt door hogere
baten en lagere lasten op de diverse activiteiten (lagere lasten baggeren/drijfvuilvissen,
onderhoud poldergangen en lagere lasten BBA).
Prioriteiten en posterioriteiten 2012
Er zijn geen prioriteiten voor deze doelstelling.

202

8.4 Efficiënt inzamelen en afvoeren van afvalwater
8.4.1

Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?

Indicatoren
1.Renoveren riolering
2. Meldingen verstopte kolken,
riolen en perceelozingen
3. Reinigen: planmatig
4. Inspectie: planmatig
5. Aanleg huiskolkaansluitingen (excl. IJburg)

8.4.2

Nulmeting en
peildatum
22,7 km
2010
5.242
2010

Rekening
2011
19
4.142

Begroting
2012
21
4.800

Bereikt
2012
19
4.465

Te behalen resultaat
2010-2014
21
4.800

207,2 km
208 km
62 km

209,2
210,6
47,2

204
204
40

184
184
35

200
200
40

2010
2010
2010

Wat hebben we ervoor gedaan?

1 Renovatie
In 2012 is circa 19 km gerenoveerd, 2 km minder dan was gepland. De oorzaken van dat
laatste zijn enerzijds de toenemende complexiteit van de voorbereiding en uitvoering van de
werkzaamheden (onder andere door uitbreiding (wettelijke) regelgeving) en anderzijds de trend
onder de stadsdelen om geplande gecombineerde werken uit te stellen of terug te trekken.
2 Calamiteus functieherstel
De sterke toename van het aantal regenbuien met een hevige intensiteit heeft er toe geleid dat
het aantal meldingen, met name in de binnenstad, van overlopende riolen, kolken, vuil- en
regenwaterputten gestegen is.
3 en 4 Reiniging en Inspecteren
Het aantal kilometers riool dat planmatig en op verzoek werd gereinigd en geïnspecteerd is in
2012 iets lager uitgevallen dan gepland. De extra inzet om vetafzetting te verwijderen was
nodig om problemen met wateroverlast zoveel als mogelijk te voorkomen.
5 Huis- en kolkaansluitingen
Door het als gevolg van de economische teruggang uitblijven van opdrachten door derden in
de bouw is de realisatie van huisaansluitingen, ondanks een lichte opleving in het laatste triaal,
lager dan de jaardoelstelling.
8.4.3

Wat heeft het gekost?

Efficiënt inzamelen en afvoeren van afvalwater
Rekening
2011

Bedragen x € 1 miljoen
1 Lasten
2 Reserves (dotaties)
Totaal lasten
1 Baten
2 Reserves (onttrekkingen)
Totaal baten
Resultaat ten gunste van de
algemene middelen

Begroting
Begroting
(na
2012 2012
8-maands(inclusief
rapportage)
eerste
begrotingswijziging)

69,7
69,7
73,0
73,0

66,4
66,4
68,8
68,8

66,4
66,4
68,8
68,8

3,3

2,4

2,4

Rekening
2012 Rekening 2012
minus
Begroting
2012 na 8maandsrapportage
71,1
4,7
71,1
4,7
74,9
6,1
74,9
6,1
3,8

1,4

Mutaties van begroting na 8-maandsrapportage naar Jaarrekening 2012
Het saldo is € 3,8 miljoen positief, € 1,4 miljoen meer dan begroot. Het bereikte resultaat wordt
hierna verklaard aan de hand van de rioleringstaak.

203

Rioleringstaak
De dotatie 2012 aan de voorziening rioolheffing bedraagt € 8,8 miljoen. Hierin is begrepen een
bedrag van € 6 miljoen wegens een ontvangen incidentele baat als gevolg van een te hoge
doorbelasting met betrekking tot het renteomslagstelsel, welke is toegevoegd aan de
voorziening. De resterende dotatie van € 2,8 miljoen bestaat uit een drietal componenten:
hogere inkomsten rioolheffing € 0,1 miljoen; lagere kosten Waternet € 2,8 miljoen; BTW
restitutie (incidenteel) ten gunste van de exploitatie van € 1,5 miljoen en correctie wegens
aanpassing kapitaallasten € 1,4 miljoen. Na de dotatie in 2012 van € 8,8 miljoen, bedraagt de
stand van de voorziening rioolheffing ultimo 2012 € 19,2 miljoen.
8.4.5 Risico’s
Nabij en op het terrein van het Amstel Kwartier is een spoedproject uitgevoerd dat noodzakelijk
was om de persleidingen die daar liggen veilig te stellen. De Gemeente Amsterdam is door een
aannemer aansprakelijk gesteld voor vertragingsschade die door deze werkzaamheden is
ontstaan . De omvang van de schade is nog niet bekend.
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8.5 Amsterdammers hebben toegang tot schoon drinkwater
8.5.1

Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?

Indicatoren

Nulmeting en peildatum
2010
2010
2010

Rekening
2011
490.163
0,013
2:14 sec

Begroting
2012
491.000
<0,018
<5 min

Bereikt
2012
491.304
<0,015
1:46 sec

Te behalen resultaat
2010-2014
495.000
<0,018
<5

1. Aantal leveringspunten
2. Waterkwaliteitsindex
3.Leverignszekerheid in
Ongeplande Ondermaatse
Leveringsminuten (OLM)
4. Geleverde m3’s drinkwater

490.500
0.013
1:37 sec
85,7 miljoen

2010

85,2

84,6

85,7

84,4

8.5.2 Wat hebben we ervoor gedaan?
1 Leveringspunten
Een leveringspunt is een administratieve aansluiting. Een technische aansluiting kan meerdere
leveringspunten omvatten en daardoor meer administratieve aansluitingen hebben, zoals
bijvoorbeeld het geval is in een flatgebouw. Een eengezinswoning wordt aangemerkt als een
klant met een administratieve aansluiting. Het aantal leveringspunten is in 2012 uitgekomen op
491.304, waar 491.000 begroot was. Het te behalen resultaat is 495.000 leveringspunten.
2 Drinkwaterkwaliteit
Het streven van Waternet is om de kwaliteit hoog te houden en de duurzaamheid verder te
verbeteren. De waterkwaliteitsindex (WKI) bedraagt 0,015 en behoort hiermee tot de beste in
Nederland.
3 Leveringszekerheid
Ten aanzien van storingen in het distributiegebied is er een landelijke procesindicator; de
ongeplande OLM (Ondermaatse Leverings Minuten). De ongeplande OLM voor 2012 (t/m
november) is 1 minuut en 46 seconden. Deze OLM is ruimschoots onder de gestelde norm van
4,5 minuten.
4 Geleverde m3 drinkwater
 Consumenten
Het aantal inwoners van Amsterdam steeg met circa 10.000 ten opzichte van 2011. De
drinkwaterconsumptie nam echter met een kleine 0,1 miljoen m³ af, zodat de trend – sinds
2001 – van een licht teruglopend aantal liters (134 in 2012) drinkwatergebruik per hoofd per
dag doorzet.


Grootbedrijf > 30.000 m3
Het grootbedrijf gebruikte in 2012 0,2 miljoen m³ meer dan een jaar eerder.



Midden- en kleinbedrijf: 300-30.000 m³
Aan deze klantgroep is 1 miljoen m³ meer geleverd dan voorzien. Naast factoren als
demografie en geringe economische groei is er de omstandigheid dat een groep Eneco
klanten is overgegaan naar Waternet. Ten opzichte van de Jaarrekening 2011, waarin dit
effect al was meegenomen, nam het midden- en kleinbedrijf 0,45 miljoen m³ meer water af.



En-grosklanten
Ook dit jaar hebben Dunea (1,2 miljoen m³) en PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland (12
en 4,9 miljoen m³ ) gestuurd op het contractuele minimum dat zij verplicht zijn af te
rekenen. Samen hebben ze 18,1 miljoen m³  afgenomen, conform de verwachting en
conform 2011.



Industriewaterklanten
In 2012 is 1,9 miljoen m³ industriewater geleverd, 0,2 miljoen m³ meer dan in 2011 en 0,4
miljoen m³ meer dan was voorzien.
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8.5.3

Wat heeft het gekost?

Amsterdammers hebben toegang tot schoon drinkwater
Begroting
Rekening
Begroting
(na
2011
2012 2012
8-maands(inclusief
rapportage)
eerste
begrotingswijziging)
Bedragen x € 1 miljoen
1 Lasten
2 Reserves (dotaties)
Totaal lasten
1 Baten
2 Reserves (onttrekkingen)
Totaal baten
Resultaat ten gunste van de
algemene middelen

109,6
1,3
110,9
110,4
0,5
110,9

111,5
111,5
110,2
1,3
111,5

107,7
3,7
111,4
110,2
1,3
111,5

-

-

0,1

Rekening
2012 Rekening 2012
minus
Begroting
2012 na 8maandsrapportage
104,6
3,16,8
3,1
111,4
0,0110,6
0,4
0,8
0,5111,4
0,1-

0,1-

Mutaties van begroting na 8-maandsrapportage naar Jaarrekening 2012
De exploitatie Drinkwater sluit in 2012 met een positief resultaat van € 6 miljoen welk bedrag is
toegevoegd aan de egalisatiereserve. Hierdoor bedraagt deze ultimo 2012 € 13,4 miljoen. Voor
2012 was een exploitatietekort begroot van € 1,3 miljoen en dientengevolge een onttrekking
aan de reserve. Het verschil van € 7,3 miljoen tussen begroting en realisatie is in grote lijnen
als volgt te verklaren:
 hogere baten dan begroot: € 0,4 miljoen
 hogere kapitaallasten: € 0,2 miljoen
 BTW restitutie (incidenteel) ten gunste van de exploitatie: € 1,9 miljoen
 lagere lasten door de afschaffing per 1-1-2012 van de grondwaterbelasting: € 3,6 miljoen
 per saldo overige exploitatielasten 2012 lager dan begroot: € 1,6 miljoen
De € 0,75 miljoen dotatie aan Wereldwaternet is (indirect) ten laste van de egalisatiereserve
gebracht. Deze lasten mogen conform de comptabiliteitsvoorschriften niet rechtstreeks ten
laste van de reserve worden geboekt, maar moeten over de exploitatie lopen en komen dus
indirect ten laste van de reserve.
8.5.5 Risico’s
Voormalig hoofdkantoor WLB Arlandaweg
Tussen Amsterdam en Woningcorporatie Eigen Haard is een geschil ontstaan over het
voormalig kantoor van WLB aan de Arlandaweg, dat door Eigen Haard in oktober 2006 is
gekocht van Amsterdam. Eigen Haard heeft recentelijk aangekondigd dat het in de loop van
2013 de gemeente zal dagvaarden voor de rechtbank te Amsterdam (maximaal een bedrag
van circa € 0,3 miljoen).
Overeenkomst Zeinstra
Er is discussie over de omvang van de geleverde werkzaamheden in relatie tot het contract.
Maximale omvang van de mogelijke schade is € 0,4 miljoen, waarbij de getroffen
beheersmaatregel bestaat uit verweer voeren indien de dagvaarding volgt.
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8.6 Reserves, voorzieningen en investeringen
8.6.1 Reserves
8. Milieu en water
Reserves

Bedragen x € 1 miljoen
nr. Reserves
bestaande reserves
1 Bodemsaneringsgelden
gemeente
2 Nazorg Diemerzeedijk
3 Egalisatiereserve (Waternet)
Totaal reserves

doel
stel
ling

Stand
ultimo
2011

+

8.2
8.2
8.5

Stand
ultimo
2012

Gerealiseerde
mutaties 2012
-/-

Begrote mutaties
2012
+

-/-

4,2
12,7
7,4

6,8

0,3
0,8

4,2
12,4
13,4

3,7

0,2
1,3

24,3

6,8

1,1

30,0

3,7

1,5

Gehandhaafde reserves
Reserve Bodemsaneringsgelden
De middelen in deze reserve zijn bestemd voor voortzetting bodemsaneringen, inclusief
nazorg. De stand begin 2012 was € 4,2 miljoen. Omdat de werkzaamheden zijn uitgesteld is de
stand ook ultimo 2012 nog € 4,2 miljoen.
Nazorg Diemerzeedijk
De (rente over de) reserve dient als dekking voor het gemeentelijke aandeel (50%) in de
nazorgkosten voor de Diemerzeedijk. Ter dekking van de uitgaven zijn alle verkregen renteinkomsten benut.
Egalisatiereserve Drinkwater (Waternet)
De toevoeging betreft het exploitatieresultaat en bedraagt € 6,8 miljoen. In dit bedrag is
begrepen een incidentele baat van € 1,9 miljoen wegens een restitutie omzetbelasting over de
jaren 2007 tot en met 2010. De onttrekking betreft een bijdrage aan Wereldwaternet in verband
met internationale samenwerking. Dit bracht de stand van de egalisatiereserve ultimo 2012 op
€ 13,4 miljoen.
8.6.2 Voorstellen voor resultaatbestemming
Het college doet voor het programma Milieu en water de volgende voorstellen voor
resultaatbestemming. Deze voorstellen (mutaties) zijn nog niet in de jaarrekening verwerkt.
Milieu en water

Voorstel
doelstelling

Bedragen x € 1 miljoen

Dotatie

Onttrekking
(inclusief
vrijval)

+

-/-

Bestaande reserves
Milieuprioriteiten
Nieuw te vormen reserves

-

Oprichtingskosten omgevingsdienst

-

1,0

-

Totaal programma

-

1,00

0,03

-

0,03
-

Milieuprioriteiten
De Dienst Milieu en Bouwtoezicht heeft een reserve Milieuprioriteiten. Deze reserve (€ 33.000)
betreft de afwikkeling van de subsidie aan een aardgasvulstation. Voorgesteld wordt om niet
begrote lasten van € 17.000 aan deze reserve te onttrekken ten behoeve van deze afwikkeling
van de subsidie en het restant van deze reserve (€ 16.000) vrij te laten vallen aangezien het
doel van deze reserve is bereikt.
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Oprichtingskosten omgevingsdienst
Bij de Decembercirculaire 2012 van het gemeentefonds is een bedrag van € 1 miljoen
incidenteel aan Amsterdam toegekend als tegemoetkoming in de kosten voor de oprichting van
de Regionale Omgevingsdienst. Het gemeentefonds is een algemene uitkering en vrij
besteedbaar. Over de bestemming van deze toevoeging heeft nog geen besluitvorming
plaatsgevonden. Voorgesteld wordt om dit bedrag bij de Jaarrekening 2012 toe te voegen aan
een extracomptabele reserve en onder beheer van de Dienst Milieu en Bouwtoezicht te
plaatsen. Deze reserve is bestemd om de frictiekosten als gevolg van boventallige
medewerkers op te vangen. Voor deze frictiekosten zal ook de bij DMB beschikbare Eigen
risico WW reserve (stand ultimo 2012 € 0,5 miljoen) gebruikt worden.
8.6.3

Voorzieningen

8. Milieu en Water
Voorzieningen

Bedragen x € 1 miljoen
nr. Voorzieningen
bestaande voorziening
1 Bodemsanering (OGA)
2 Groot onderhoud en
vervangingsinvesteringen HRC
3 Rioolrecht
4 Technische risico's AVI
5 Vak Matig
6 Voorziening Bodemsaneringen
7 Voorziening Onze Energie
nieuwe voorzieningen
8 Voorziening Afvalpunten
Totaal voorzieningen

Stand
ultimo
2011

Gerealiseerde
mutaties 2012
+

Stand
ultimo
2012

-/-

Begrote mutaties 2012

+

- /-

4,7

3,5

2,4

5,8

9,5

8,1

9,5
10,4
4,5
0,2
11,1
0,1

5,1
8,8
0,3
4,3
-

2,3
-

12,3
19,2
4,7
0,2
15,5
0,1

5,1
-

2,6
1,0
3,1
-

40,5

0,5
22,5

4,7

0,5
58,3

14,6

14,8

Gehandhaafde voorzieningen
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 van het Vereveningsfonds en het
Investeringbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV). Per saldo is in 2012 voor een bedrag van € 2,4
miljoen aan kosten voor bodemsanering door stadsdelen en projectbureaus gedeclareerd, ten
laste van de stelpost Bodemsanering. In 2012 is voor een bedrag van € 3,5 miljoen
machtigingen verstrekt als dekking van kosten voor bodemsanering binnen de gemeente
Amsterdam. Het saldo van € 5,8 miljoen betreft het nog openstaande saldo van verstrekte
machtigingen.
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 2012 is € 5,1 miljoen,
de onttrekking was € 2,3 miljoen.
Voorziening rioolrecht
De dotatie 2012 aan de voorziening rioolrecht bedraagt € 8,8 miljoen. Hierin is begrepen een
bedrag van € 6 miljoen wegens een ontvangen incidentele baat als gevolg van een te hoge
doorbelasting met betrekking tot het renteomslagstelsel, welke is toegevoegd aan de
voorziening. De resterende dotatie van € 2,8 miljoen bestaat uit een viertal componenten:
 hogere inkomsten rioolheffing: € 0,1 miljoen
 lagere kosten Waternet: € 2,8 miljoen
 BTW restitutie (incidenteel) ten gunste van de exploitatie: € 1,5 miljoen
 correctie wegens aanpassing kapitaallasten: (minus) € 1,6 miljoen
Na de dotatie 2012 van € 8,8 miljoen bedraagt de stand van de voorziening rioolheffing ultimo
2012 € 19,2 miljoen.
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Technische risico’s AVI
Deze post is in het verleden gevormd door het niet uitkeren van het positieve
exploitatieresultaat op de Afvalenergiecentrale aan de deelnemenende partijen (stadsdelen en
derden). In 2012 is het positieve resultaat van de Afvalenergiecentrale van € 0,3 miljoen aan de
voorziening toegevoegd.
Voorziening bodemsanering (DMB)
Omdat aan de activiteiten ten aanzien van de bodemsanering langlopende verplichtingen ten
grondslag liggen, zijn de niet bestede middelen 2011 en 2012 (€ 11,1 miljoen in 2011 en € 4,2
miljoen in 2012) in een voorziening bodemsanering gestopt. De reden voor het niet besteden is
uitstel en/of langere doorlooptijd in de uitvoering van de bodemsaneringsprojecten.
Nieuwe voorzieningen
Voorziening Afvalpunten (AEB)
In een dienstverleningsovereenkomst zijn AEB en de stadsdelen overeengekomen een positief
resultaat apart te zetten. Voor deze afspraak is een voorziening Afvalpunten gecreëerd. De
voorziening kan niet groter zijn dan 10% van de omzet van de afvalpunten in het betreffende
boekjaar. Aan de voorziening is in 2012 € 0,5 miljoen toegevoegd. Deze toevoeging betreft ook
de dotaties over de jaren 2010 en 2011 (in totaal € 0,4 miljoen).
8.6.4

Investeringen

Doelstelling
Beschikbaar
Uitgegeven tot 2012
Uitgaven 2012 Nodig voor afronding
(bedragen x € 1 miljoen)
Doelstelling 8.1 Afval en rioolslib wordt
zo duurzaam mogelijk verwerkt binnen
het financiële kader
1,3
12,7
18,7
4
Doelstelling 8.2 Amsterdam is vitaal,
leefbaar en duurzaam
0,1
0
1
0,5
Doelstelling 8.3 het openbare water in
Amsterdam is schoon en toegankelijk
2,1
22,8
26,5
1,6
Doelstelling 8.4 Efficiënt inzamelen en
afvoeren van afvalwater*
15,2
13,3
28,5
0
Doelstelling 8.5 Amsterdammers
hebben toegang tot schoon
25,4
15,8
drinkwater*
58,4
17,2
* In overeenstemming met de bestendige gedragslijn worden de restantbudgetten voor de routinematige investeringen
(rioleringstaken, en bemeterings- en leidingkredieten) niet naar het volgend jaar getransporteerd, omdat zij elk jaar
opnieuw worden toegekend.

Doelstelling 8.1: afval en rioolslib worden zo duurzaam mogelijk verwerkt, binnen het financiële
kader.
Investeringen AEB
Voor het begrotingsjaar 2012 is een kredietaanvraag van € 8,4 miljoen gedaan. Daarnaast liepen er
nog investeringskredieten uit voorgaande jaren voor een totaalbedrag van € 10,3 miljoen. Per eind
2012 is van al deze investeringskredieten € 5,3 miljoen uitgegeven. Door diverse andere grote
werkzaamheden zoals het Verbeterplan Technische Dienst, onderzoeken naar transitieprojecten en
voorbereidende werkzaamheden voor de verzelfstandiging van het AEB was er minder tijd
beschikbaar voor het opstarten van kredietprojecten, zodat deze kredieten doorschuiven naar
begrotingsjaar 2013.
In de Begroting 2010 is een krediet van € 0,5 miljoen aangevraagd voor modificaties aan de biogas
installatie. Deze modificaties zijn gezien de verbeterde staat van onderhoud niet meer noodzakelijk
en het krediet wordt daarom niet benut.
Gepland was om in 2011 de bunkerkranen van de AEC geschikt te maken voor automatisch
functioneren. Hiervoor waren middelen opgenomen uit het krediet ‘NV AEC Onderhoud
verhuurdersbelang’ van € 12 miljoen en deels uit het krediet ‘vervangen hangerhappers’ van € 0,15
miljoen. Het ombouwen van de kranen is in 2012 voor de vooraf geplande € 0,2 miljoen
gerealiseerd.
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Doelstelling 8.2: Amsterdam is vitaal, leefbaar en duurzaam
De investeringen met betrekking tot deze doelstelling betreffen vervanging hardware en
software bij DMB.
Doelstelling 8.3 Het openbare water in Amsterdam is schoon en toegankelijk
Brugbediening op afstand
De raad heeft in mei 2011 besloten dat,wegens de fusie van BBA met Waternet, het krediet
van € 24,5 miljoen van DIVV zou worden overgedragen aan Waternet. Het bij Waternet al
beschikbare krediet meegerekend, bedraagt het krediet in totaal € 26,5 miljoen. Het project
verloopt conform planning en zal naar verwachting in 2017 geheel zijn afgerond.
Doelstelling 8.4: Efficiënt inzamelen en afvoeren van afvalwater
Renovatie
Het krediet van € 4,6 miljoen is niet volledig benut. De uitvoering van een aantal
gecombineerde werken is in 2012 niet gerealiseerd, als gevolg van besluiten van stadsdelen
werken uit te stellen of niet door te laten gaan. Het gaat hier onder andere om de projecten
Spanderswoudstraat, Rooseveltlaan en Oudezijds Achterburgwal.
Renovatie regenwaterriolen
Evenals bij Renovatie is ook dit krediet (€ 3 miljoen) om bovengenoemde reden
onderschreden.
Amsterdams rioleringsplan; district Amsterdam (Investering Basisinspanning)
Het project ‘De Basisinspanning’ betreft het verbeteren van de gemengde rioolstelsels in
Amsterdam. Het beschikbare krediet van € 4,5 miljoen is niet volledig benut omdat het project
Willemsparkweg (besluit van het stadsdeel om het project pas in 2014 te starten) is uitgesteld
en door de stagnatie bij de aanpassing van de overstortconstructies. De stagnatie van de
aanpassing van de overstorten is het gevolg van de wateroverlast tijdens hevige regenval in de
binnenstad.
Parkstad
In het grootschalige stadsvernieuwingsgebied Parkstad worden de vuilwater-, regenwater- en
transportriolen in combinatie met de vernieuwing van de wegeninfrastructuur in het programma
van de stadsvernieuwing versneld vervangen. Voor 2012 is een krediet van € 2 miljoen
beschikbaar gesteld. Omdat door de woningcorporaties in lager tempo wordt gebouwd is het
krediet is niet volledig benut.
Ongezuiverde lozingen
In het Plan Gemeentelijke Watertaken ‘Breed Water’ is aangegeven dat er riolering wordt
aangelegd voor het opheffen van nog bestaande ongezuiverde lozingen. Voor 2012 is een
krediet van € 1,5 miljoen beschikbaar gesteld. Dit krediet wordt aangewend voor:
 het aansluiten van woningen en woonboten met name in het buitengebied van Amsterdam
Noord
 de aanleg van riolering voor de vakantiehuisjes en campings aan het Kinselmeer
Eerste aanleg
De Gemeente Amsterdam heeft eind 2010 besloten de eerste aanleg van riolering per 1 januari
2011 niet meer uit de grondexploitatie te financieren. Op basis van de planning van maart 2011
van het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam (OGA), de stadsdelen en van de voortgang
van de stadsuitbreiding, is voor 2012 een krediet van € 11,2 miljoen beschikbaar gesteld.
Door de vertragingen en uitstel in projecten is slechts 33% van het krediet gebruikt. Actuele
projecten die op het krediet uitgevoerd worden zijn onder meer Hoekenes fase 1, de Passage,
het Amstel Kwartier en het Anton de Komplein.
Onderhoudsmanagement rioolgemalen
Waternet maakt gebruik van het onderhoudsmanagementsysteem ‘Maximo’ voor een
risicogerichte benadering van het onderhoud. Voor de verdere ontwikkeling van dit systeem
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(met betrekking tot planmatig onderhoud) werd voor 2012 een krediet van € 0,17 miljoen
beschikbaar gesteld. Het restant (€ 94.000) wordt niet gebruikt.
Doelstelling 8.5: Amsterdammers hebben toegang tot schoon drinkwater
Leidingen
De reguliere uitgaven op de leidingkredieten in 2012 liggen – vooral als gevolg van
teruggelopen bouwactiviteiten – lager dan begroot. De vrijgevallen capaciteit is voornamelijk
ingezet voor onderhoudswerkzaamheden.
Bemetering
Van de bemeteringskredieten (€ 0,9 miljoen) is minder uitgegeven dan begroot. Er zijn minder
woningbouw en renovatieprojecten en de bouwkundige inrichting van een deel van de
woningen laat geen bemetering toe. Er is sprake van een onderbesteding van € 0,7 miljoen.
Bron en natuur
Niet alle geplande investeringen (€ 3,3 miljoen) zijn gerealiseerd; voor een deel zullen zij
worden afgerond in 2013 en voor een deel zijn zij doorgeschoven naar latere jaren.
De restant kredietbedragen ultimo 2012 worden niet doorgeschoven naar 2013 maar
afgevoerd, omdat het kredietvolume 2013 naar verwachting voldoende ruimte biedt om deze
nog komende uitgaven te dekken.
Productie
De projecten Verregaande Automatisering (€ 13,8 miljoen) betreffen optimalisatie en renovatie
van zuiveringsstappen van de locaties Weesperkarspel, Loenderveen, Leiduin en de
pompstations Haarlemmerweg en Amstelveensweg. In 2012 zijn per saldo alle geplande
werkzaamheden uitgevoerd en is het begrote bedrag ook uitgegeven.
Keerkleppen en frontbeveiliging
Bij het nalopen van het meerjarig standaardisatieproject (0,3 miljoen) is gebleken dat de
bouwkundige staat van objecten van derden standaardisering van keerkleppen en
frontbeveiligingen vaak onmogelijk maakt. Er is € 0,2 miljoen onderbesteed.
Aankopen Bethunepolder
In 2012 zijn onder de regie van de provincie de besluiten genomen die nodig zijn voor de
laatste fase van de herinrichting. De uitgaven in 2012 (€ 0,8 miljoen) betreffen de aankoop van
grond.
BeNeWater (Beveiliging Nederlandse watersector) 2006
Het project is technisch opgeleverd en in gebruik genomen. Het krediet van in totaal
€ 7,4 miljoen (uitgaven 2012 € 0,6 miljoen) is afgesloten.
Damhertwerend raster AWD (Amsterdamse Waterleiding Duinen)
De hekken op de twee laatste tracés in de gemeente Bloemendaal zijn inmiddels geplaatst
volgens planning. Het programma zoals destijds was gepland is hiermee gerealiseerd. Het
krediet van in totaal € 2,4 miljoen (uitgaven 2012 € 0,5 miljoen) is afgesloten.
Natuurbeheersmaatregelen KRW (Kaderrichtlijn Water) 2006-2011 Loenderveen
De besteding zijn aangehouden in afwachting van de uitkomsten van het landelijke
ganzenberaad en het provinciaal natura 2000 beleid. Het betreft een totaal krediet van
€ 1,9 miljoen waarvan € 1,5 miljoen is uitgegeven.
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9 Economie en haven
Maatschappelijk effect
Een sterke en toekomstbestendige economie draagt bij aan voldoende werkgelegenheid in
onze stad. De economische groei in de Metropoolregio Amsterdam is van groot belang voor
de Nederlandse economie. Het duurzaam versterken van de economie en de
concurrentiepositie maakt Amsterdam tot een gewaardeerd (inter-)nationaal knooppunt.
Programakkoord 2010-2014
 Ontwikkeling van de zeehavens volgens de lijnen vanuit de Havenvisie
 Onderzoeken naar verzelfstandiging Haven Amsterdam, nieuwe zeesluis en tweede
internationale passagiersterminal
 Binnen het westelijk havengebied binnen ring A10 scenario 2, of 3 (Havenstad) vanuit
Structuurvisie 2040 van toepassing laten zijn
 Duurzaamheids- en innovatiefonds ontzien bij de efficiëntietaakstelling
 Plaatsen nieuwe windmolens, waarmee ook verdienend vermogen wordt versterkt
Kerncijfers
9. Programma Economie en Haven
Kerncijfers
Rekening
2011

Bedragen x € 1 miljoen
Lasten per doelstelling
9.1 Versterken en vernieuwen van de economische
structuur van de metropoolregio
9.2 Een onderscheidend (inter)nationaal
ondernemersklimaat
9.3 Vermarkten van de metropoolregio Amsterdam
9.4 Vergroten van de economische betekenis
9.5 Duurzaam en efficiënt gebruik van de haven
9.6 Veilig, vlot en milieuverantwoord afhandelen van
scheepvaartverkeer
Totaal lasten -

Begroting
Begroting
(na
2012 2012
8-maands(inclusief
rapportage)
eerste
begrotingswijziging)

Rekening
2012 Rekening 2012
minus
Begroting
2012 na 8maandsrapportage

6,3

2,7

6,5

4,3

-2,2

11,3
9,3

7,7
10,4

9,5
15,3

11,3
14,5

1,8
-0,8

94,4

94,9

94,5

109,8

15,3

121,3

115,7

125,8

139,9

14,1

0,8

0,3

2,0

2,2

0,2

Baten per doelstelling
9.1 Versterken en vernieuwen van de economische
structuur van de metropoolregio
9.2 Een onderscheidend (inter)nationaal
ondernemersklimaat

2,7

0,1

0,1

2,2

2,1

9.3 Vermarkten van de metropoolregio Amsterdam

3,1

1,9

1,9

2,1

0,2

147,6

132,0

132,0

145,4

13,4

154,2

134,3

136,0

151,9

15,9

32,9
25,4
9,7
-15,7

18,6
6,1
7,6
1,5

10,2
11,3
17,5
6,2

12,0
11,2
14,4
3,2

1,8
-0,1
-3,1
-3,0

17,2

20,1

16,4

15,2

-1,2

9.4 Vergroten van de economische betekenis
9.5 Duurzaam en efficiënt gebruik van de haven
9.6 Veilig, vlot en milieuverantwoord afhandelen van
scheepvaartverkeer
Totaal baten +
Resultaat voor reserveringen
Toevoegingen aan reserves Onttrekkingen aan reserves +
Totaal mutaties reserves
Resultaat na reserveringen
gunste van de algemene middelen)

(ten

Het resultaat na reserveringen is € 1,2 miljoen minder dan begroot in de 8e maands.
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Begroting 2012 (inclusief 1e begrotingswijz)

Programma 9. Economie en Haven

Begroting 2012 (na 8‐maands)

Lasten en baten totaal van programma en per doelstelling

Rekening 2012

bedragen x € 1 miljoen
0

20

40
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80
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120

140

160

180

Lasten
Totaal lasten programma incl dotaties aan reserves
Versterken en vernieuwen van de economische structuur van de 9.1
metropoolregio
Een onderscheidend (inter)nationaal ondernemersklimaat 9.2
Vermarkten van de metropoolregio Amsterdam 9.3
Vergroten van de economische betekenis 9.4
Duurzaam en efficiënt gebruik van de haven 9.5
Veilig, vlot en milieuverantwoord afhandelen van 9.6
scheepvaartverkeer
‐Toevoegingen aan reserves

Baten
Totaal baten programma incl onttrekkingen aan reserves
Versterken en vernieuwen van de economische structuur van de 9.1
metropoolregio
Een onderscheidend (inter)nationaal ondernemersklimaat 9.2
Vermarkten van de metropoolregio Amsterdam 9.3
Vergroten van de economische betekenis 9.4
Duurzaam en efficiënt gebruik van de haven 9.5
Veilig, vlot en milieuverantwoord afhandelen van 9.6
scheepvaartverkeer
+Onttrekkingen aan reserves

Ontwikkelingen en beleidskaders
 De economische crisis heeft steeds grotere effecten op de economie van Amsterdam en
de mogelijkheden van de gemeente om die te beïnvloeden. Het regeerakkoord bevat
aanzienlijke bezuinigingen die effect hebben op de burgers en bedrijven in Amsterdam.
De koopkracht van burgers wordt aangetast. Dit raakt de omzet van de bedrijven.
Jaarlijks wordt hierover gerapporteerd in de Macro Economische Verkenningen van de
Metropoolregio Amsterdam
 De bedrijfslevenbrief (topsectorenbeleid) en de visie op de Noordvleugel (voorheen
Amsterdambrief) die het vorige kabinet op 13 september 2011 heeft gepresenteerd als
haar economische agenda en ambitie met betrekking tot de Noordvleugel wordt
voortgezet vanuit het nieuwe kabinet
 De Europastrategie voor Amsterdam die in 2012 door de raad is vastgesteld draagt bij
aan het versterken van de internationale positie van Amsterdam
 De kennis en innovatieagenda van de Amsterdam Economic board en de en de brede
economische agenda ‘De kracht van de metropoolregio Amsterdam’ juli 2011 ter
versterking van de economische structuur
 Het Amsterdams Ondernemers Programma (AOP) bevat de ambitie van het college in
2011-2014 voor een ondernemende metropool
 Het Citymarketingplan Metropool Amsterdam 2011-2014 en het dashboard citymarketing
op basis waarvan de jaarlijkse monitor zal plaatsvinden
 De arbeidsmarktbrief van november 2011 richting voor het gemeentelijk
arbeidsmarktbeleid en wordt actief bijgedragen aan de uitvoering van de Human Capital
Agenda voor de Metropoolregio doe in november in de Amsterdam Economic Board is
vastgesteld
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Ter bevordering van de samenwerking op de agenda van de Amsterdam Economic
Board de Citymarketing voor de metropool Amsterdamen zijn de ondersteunende
organisaties van de board, de Amsterdamse Innovatie Motor (AiM) Kenniskring
Amsterdam, ATCB, Amsterdam Partners en het Amsterdam Uitbureau gefuseerd en
opgegaan in twee publiek private samenwerkingsorganen, te weten; de stichting
Amsterdam Economic Board en de stichting Amsterdam Marketing
‘Slimme Haven’, Havenvisie gemeente Amsterdam 2008-2020 (19 november 2008
vastgesteld door de gemeenteraad)
‘Duurzaam durven, doen en doorgaan’, Milieubeleidsplan Haven Amsterdam (19 maart
2009 vastgesteld door de gemeenteraad)
Raadsvoordracht ‘Afronding onderzoeksfase verzelfstandiging Haven Amsterdam’, 29
november 2012
Raadsbesluit 11 juli 2012 ‘Instemmen met het eerste ‘go / no go’-besluit over de
voorkeursvariant en het ingaan van fase 2 van de planstudie inzake het Project
Zeetoegang IJmond’, alsmede Planstudiebesluit tweede zeesluis uit 20091 en de
instemming hiermee van de Amsterdamse gemeenteraad 17/18 februari 2010
Convenant gecontroleerde doorstart Regionale Ontwikkelingsmaatschappij
Noordzeekanaalgebied (RON)2

1

brief van 11 december 2009 aan de Tweede Kamer, de gemeenteraad heeft hier 17/18 februari 2010 mee
ingestemd
2
13 juli 2011 vastgesteld door de Raad
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9.1 Versterken en vernieuwen van de economische structuur van de
Metropoolregio Amsterdam
9.1.1 Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?
Inzet op de versterking en vernieuwing van de economische structuur van de Metropoolregio
Amsterdam (MRA) is van belang om de economie toekomstbestendig te houden en de
werkgelegenheid te stimuleren.
Indicatoren

Nulmeting en peildatum
2010

Rekening
2011
6

Begroting
2012
6

Bereikt
2012
4 (2011)

Te behalen resultaat
2010-2014
6

1. Behoud zesde plaats
European cities monitor
2. Schiphol blijft de derde
intercontinentale luchthaven
in Europa (gemeten via
aantal intercontinentale
verbindingen)
3. Economische groei
(gemeten ingroei
toegevoegde waarde) van
MRA ligt 0,5% boven
landelijke gemiddelde
4. De gemiddelde
arbeidsproductiviteit van de
MRA ligt hoger dan die in
Nederland

6
3

2010

3

3

3

3

0,1%
(1,5%MRA
1,4% NL

>0.5%

Nog niet
bekend

>0,5%

-/- 0,1%
1% MRA
1,1% NL

>0,1%

Nog niet
bekend

>0,1%

0,6%
(2,7% MRA
2,1% NL

0,4%
1,7% MRA
1,3% NL

Gemiddeld
jaarlijks
groeipercentag
e 1995-2009

Behoud zesde plaats European cities monitor
Deze benchmark meet het beeld dat managers van internationaal opererende
ondernemingen in Europa hebben van de kwaliteit van prominente Europese zakensteden.
Amsterdam is in de meting van 2011 op de vierde plaats beland. Amsterdam scoort stabiel
goed op traditionele vestigingsfactoren zoals nabijheid van markten, internationale
connectiviteit en de talenkennis van de bevolking. De stijging in 2011 is mede te danken aan
het wegzakken van met name Barcelona en Madrid die in een gebied liggen dat harder is
getroffen door de economische crisis dan Noordwest Europa.
Schiphol blijft de derde intercontinentale luchthaven in Europa (gemeten via aantal
intercontinentale verbindingen)
In 2012 heeft Schiphol het aantal bestemmingen met 4 weten uit te breiden tot 317. In 2012
waren er 139 ICA bestemmingen. Schiphol wist in 2012 haar positie te handhaven als een
van de prominente hub luchthavens van Europa.
Economische groei (gemeten in groei toegevoegde waarde) van MRA ligt 0,5% boven
landelijke gemiddelde
Sinds de jaren 80 ligt de economische groei van de MRA gemiddeld een half procent boven
die van Nederland als geheel, als resultante van haar aantrekkelijkheid voor mensen en
bedrijven. Doelstelling van het beleid is om dit vast te houden, hetgeen in de eerste
recessiejaren na 2008 ook is gelukt. Kanttekening is dat de groei van de MRA wel achterop
raakt bij die van vergelijkbare Europese stedelijke regio’s (zie de Economische Verkenningen
MRA 2012). De verwachting is dat in 2012 de doelstelling, anders dan in 2011, wel gehaald
zal worden.
De gemiddelde arbeidsproductiviteitgroei van de MRA ligt hoger dan die in Nederland
De arbeidsproductiviteitgroei van de MRA heeft in de periode 1995-2009 die van Nederland
met 0,4% overtroffen. De MRA is daarmee niet alleen in economische omvang sterker
gegroeid dan Nederland als geheel maar is ook relatief welvarender geworden. De economie
van de MRA is, gelet op de dominantie van commerciële en niet commerciële dienstverlening,
in verhouding arbeidsintensief. Productiviteitsgroei is dan relatief moeilijk. Het zal zeker in een
periode van recessie en stagnatie een stevige opgave zijn om een sterke productiviteitsgroei
te handhaven.
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9.1.2

Wat hebben we ervoor gedaan?

Behoud zesde plaats European cities monitor
 Handhaven en uitbouwen van de internationale (handels-) positie (zie ook EU en
internationale acquisitie.)
 Versterking van het kennis- en innovatievermogen, met name in de zeven clusters van de
Amsterdam Economic Board. In aanvulling op de Kennis & Innovatie agenda die in 2011
is vastgesteld in de Amsterdam Economic Board is een scenariostudie uitgevoerd die op
het MRA congres op 7 februari 2013 wordt gepresenteerd. Deze scenariostudie is de
basis voor aanscherping van de economische strategie van de Amsterdam Economic
Board in 2013 en verder.
 Ontwikkeling en uitvoering van de Europastrategie om de positie van Amsterdam te
versterken met focus op 1) Amsterdam als global business hub en 2) de
kennisontwikkeling en innovatie in de regio.
Schiphol blijft de derde intercontinentale luchthaven in Europa (gemeten via aantal
intercontinentale verbindingen)
 Actief aandeelhouderschap Schiphol en deelname aan de Alderstafel3
- De Samenwerkingsagenda Amsterdam, Schiphol, KLM (ASK) is ontwikkeld en de
projecten binnen deze agenda zijn belegd. Hiermee wordt ingezet op het behoud van
de ranking en verstevigen van de conucurrentiepositie
Economische groei (gemeten in groei toegevoegde waarde) van MRA ligt 0,5% boven
landelijke gemiddelde & De gemiddelde arbeidsproductiviteit van de MRA ligt hoger dan die in
Nederland
 In 2012 is het project Amsterdam Metropolitan Solutions gestart met als doel de
economische structuur te versterken alsmede de banden met andere steden en talent op
het gebied van toegepaste technologie aan te trekken.
 Eind 2012 is definitief besloten tot fusie van de Amsterdam Economic Board met AIM (de
Amsterdamse Innovatiemotor) en Kenniskring Amsterdam, zodat er met ingang van 1
januari 2013 één organisatie staat.
 De Economische Verkenningen 2012 zijn uitgevoerd.
 In 2012 is de gemeentelijke arbeidsmarktagenda uitgevoerd en is in de Amsterdam
Economic Board de Human Capital agenda vastgesteld voor de zeven clusters van de
Board.
9.1.3

Wat heeft het gekost?

Versterken en vernieuwen van de economische structuur van de metropoolregio
Begroting
Rekening
Begroting
(na
2011
2012 2012
8-maands(inclusief
rapportage)
eerste
begrotingswijziging)
Bedragen x € 1 miljoen
1 Lasten
2 Reserves (dotaties)
Totaal lasten
1 Baten
2 Reserves (onttrekkingen)
Totaal baten
Resultaat ten laste van de algemene
middelen

6,3
7,7
14,0
0,8
5,0
5,8
8,2-

2,7
2,7
0,3
0,3

6,5
3,3
9,8
2,0
4,8
6,8

2,4-

3,0-

Rekening
2012 Rekening 2012
minus
Begroting
2012 na 8maandsrapportage
4,3
2,23,3
7,6
2,22,2
0,2
3,2
1,65,4
1,42,2-

0,8

3

In het 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.
Het ministerie van V&M is bij het overleg ambtelijk vertegenwoordigd.
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Mutaties van Begroting 2012 (incl. eerste begrotingswijziging) naar begroting na 8maandsrapportage
Het saldo is in de 8-maandsrapportage is met € 0,6 miljoen toegenomen ten opzichte van de
Begroting 2012..
De lasten stijgen met € 7,1 miljoen (een dotatie aan de reserve van € 3,3 miljoen en € 3,8
miljoen aan mutaties) wat verklaard wordt door onder andere:
 de inzet voor Amsterdam Metropolitan Solutions vanuit de bestemmingsreserve voor
€ 0,2 miljoen
 vanuit de bestemmingsreserve Amsterdam Economic Board is de inzet voor projecten
€ 3,3 miljoen begroot
 er heeft een budgetneutrale verschuiving plaatsgevonden van middelen vanuit het beleid
naar apparaat € 0,1 miljoen
 de dotatie reserve betreft de bij de Jaarrekening 2011 resultaatsbestemmingsvoorstel
aangevraagde risicoreserve voor Matrix Innovation Center € 0,45 miljoen (bij de
jaarrekening extracomptabel gevormd bij concerncontroller)
 dotatie aan de reserve 400 jaar grachten en top initiatieven 2013 voor een bedrag van
€ 2.8 miljoen
De baten stijgen met € 6,5 miljoen met € 1,7 miljoen aan regio bijdragen voor projecten van
de Amsterdam Economic Board en een onttrekking aan de reserve van € 4,8 miljoen (
waaronder € 0,2 miljoen voor Amsterdam Metropol Solution en € 3,3 miljoen voor de
Amsterdam Economic Board.
Mutaties van begroting na 8-maandsrapportage naar Jaarrekening 2012
Het saldo geeft een positief resultaat van € 0,8 miljoen (door € 2,2 miljoen lagere lasten en
€ 1,4 hogere baten). De belangrijkste mutaties:
 een saldoneutrale mutatie van € 1,4 miljoen omdat sommige projecten van de
Amsterdam Economic Board later zijn opgestart en er pas in 2013 een beschikking kan
worden afgegeven; hierdoor is er een lagere last van € 1,4 miljoen en een lagere
onttrekking aan de reserve
 de onttrekking en dotatie van de reserve Amsterdam 2013 en Top initiatieven voor € 2,8
miljoen. Daarvan is € 2,6 miljoen ingezet binnen de doelstelling Vermarkten van de
Metropoolregio Amsterdam voor financiering van de activiteiten van de Stichting
Amsterdam 2013
 een saldoneutrale mutatie wegens het vervallen van de lasten voor het Matrix Innovation
Center in 2012 ter hoogte van € 0,45 miljoen (in plaats van onttrekking aan de reserve)
 vrijval van € 0,215 miljoen inzake het Klimaatbureau leidt tot een lagere last
 onderbesteding van € 0,2 miljoen binnen het programma Europa door efficiënte inzet van
personeel via het mobiliteitsbureau
Prioriteiten en posterioriteiten 2012
#

Omschrijving

S/I

Beschikbaar
gesteld
(x € 1.000)

1.

Samenwerkingsage
nda Amsterdam
luchthaven

i

50

Ultimo
2012
betaald of
verplicht
(x € 1.000)
50

Voorstel om
ultimo 2012
op te nemen
in reserve
(x €1.000)
0

Omschrijving
gerealiseerd
resultaat

Volledig
uitgevoerd?
(J/N)

Formuleren en begin
uitvoering
samenwerkingsagenda

j

Uiterste
datum
geplande
uitvoering

Toelichting prioriteiten en posterioriteiten 2012
Samenwerkingsagenda Amsterdam luchthaven
In 2012 is de samenwerkingsagenda tussen Gemeente Amsterdam, Schiphol en KLM
vormgegeven en is begonnen met de uitvoering. Agenda en voortgang zijn twee maal
besproken tijdens ambtswoning-poverleggen tussen het college en de twee raden van
bestuur van de betrokken ondernemingen. Eind 2012 is besloten dat ook de Gemeente
Haarlemmermeer zal aansluiten bij dit samenwerkingsverband. In 2013 zal de
samenwerkingsagenda worden voortgezet.
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9.1.4






4

Risico’s

De risico’s in de deelnemingen worden beschreven in de paragraaf Verbonden partijen
Nieuwe vormen van samenwerking, zoals Amsterdam Economic Board en ASK4 lopen
het risico dat de beoogde samenwerking minder soepel loopt dan gehoopt en verwacht.
Partijen moeten aan elkaar wennen en afstemming kost daarom aanvankelijk meer
moeite en tijd dan wenselijk is
Innovatie en economische vernieuwing hebben een relatief hoog afbreukrisico: projecten
kunnen mislukken, minder resultaat opleveren dan verwacht, projecten kunnen niet van
de grond komen
Alhoewel tot op heden de economische stagnatie van in Amsterdam en de MRA minder
hard toeslaat dan elders in het land, beginnen stad en regio de gevolgen van de
economische recessie te ondervinden. Oplopende werkloosheid is hiervan het meest in
het oog springende gevolg. De recessie raakt de gemeentefinanciën, maar vooral ook
hen die geen baan kunnen vinden na een studie, werkloos raken en (of) hun huis niet
kunnen verkopen. Bovendien krijgen vele Amsterdammers te maken met de gevolgen
van de bezuinigingen van de rijksoverheid. Gemeentelijk economisch beleid is gericht op
het versterken van de structurele economische ontwikkeling van stad en regio en kan
weliswaar hier en daar de gevolgen van economische stagnatie verzachten, maar niet
economische stagnatie van Europa buiten de stads- en regiogrenzen houden

Samenwerkingsagenda Amsterdam, Schiphol, KLM.
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9.2 Een onderscheidend (inter)nationaal ondernemersklimaat
9.2.1 Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?
Inzet op een onderscheidend (intern)nationaal ondernemerklimaat is randvoorwaardelijk voor
economische groei en werkgelegenheid.
Indicatoren
1. In 2014 is de administratieve
lastendruk met 25% gedaald
2. In 2014 hebben zes
stadsdelen het keurmerk Bewijs
van Goede Dienst
3. Tevredenheid ondernemers
scoort in 2014 een 7.0
4. De klanttevredenheid van het
Expatcenter scoort jaarlijks
minimaal een 7.5
5. In 2014 is de bekendheid van
het Expatcenter en haar digitale
loket met 45% toegenomen
naar 70%
6. De doelstellingen zoals
opgenomen in het hotelnota
worden gerealiseerd

Nulmeting en peildatum
1-1-2010

Rekening
2011
0

Begroting
2012
-12%

Bereikt
2012
Eind 2013

Te behalen resultaat
2010-2014
-25%

6

Afgerond

6

Meting in
2014
Meting in
2013.

7,0

0

1-1-2012

6’,1

2010

6.9

6,7

5,5

2007

8,,

7,5

25%

2009

Geen
meting
gedaan

50%

Geen
meting
gedaan.

70%

2.335 extra
kamers

2006

In 2011
zijn 1454
nieuwe
kamers
geopend

Aan het
eind van
het jaar
zijn 4105
kamers
geopend.

In 2012 zijn
1627
nieuwe
kamers
geopend

Realisatie van 1150
nieuwe kamers. De
hotel monitor geeft aan
dat er uiteindelijk 7500
kamers geopend zullen
zijn in 2015.

7,5

In 2014 is de administratieve lastendruk (AL) met 25% gedaald
De optimalisaties van de vergunningverleningprocessen zijn in volle gang (en nog niet
afgerond). Dit traject is onderdeel van het Amsterdam Ondernemersplan
In 2014 hebben zes stadsdelen het keurmerk Bewijs van Goede Dienst
In 2011 is het onderzoek gedaan voor het Bewijs van Goede Dienst in februari 2012 hebben
de zes stadsdelen die meededen het Bewijs van Goede Dienst gekregen. Het betreft een
onderzoek naar de dienstverlening aan ondernemers aan de hand van tien landelijk
geformuleerde normen.
Tevredenheid ondernemers scoort in 2014 een 7,0
De tevredenheid van ondernemers over de gemeentelijke dienstverlening is in 2011 gemeten
met het Bewijs van Goede Dienst en de gemeente kreeg een 6,9. Dit onderzoek wordt in
2014 herhaald, dan wordt duidelijk of de doelstelling (een 7,0) is gehaald.
De klanttevredenheid van het Expatcenter scoort jaarlijks minimaal een 7,5
De klanttevredenheid was bij de laatste meting (in 2010) een 8,4. De klanttevredenheid wordt
tweejaarlijks gemeten, in 2013 wordt de nieuwe meting uitgevoerd.
In 2014 is de bekendheid van Expatcenter en digitaal loket met 45% toegenomen naar 70%
Het aantal klanten van het Expatcenter is in 2012 opnieuw gegroeid, met zo’n 10%, naar
ongeveer 6.000. Gezien de grote populariteit van het Expatcenter mag aangenomen worden
dat de bekendheid groot is.
De doelstellingen zoals opgenomen in het hotelnota worden gerealiseerd
De toevoeging van 1.627 kamers in 2012 brengt het totaal aan nieuwe kamers in de
beleidsperiode op 5.734. In totaal hebben de nieuwe kamers in de beleidsperiode nu al 2.300
fulltime banen opgeleverd. De verwachting is dat er in totaal 8.853 nieuwe hotelkamers
worden gerealiseerd voor 2015, een realisatie van 98% van de beoogde 9.000 kamers.
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9.2.2 Wat hebben we ervoor gedaan?
In 2014 is de administratieve lastendruk met 25% gedaald
 Met de vereenvoudigde Bibob-procedure en de proef met het landelijke
ondernemingsdossier zijn stappen gezet om de administratieve lastendruk te
verminderen
 Het filmprotocol5 geüniformeerd
 De themapagina ondernemen op amsterdam.nl is vernieuwd in samenwerking met
ondernemers, met extra aandacht voor zzp’ers en ondernemers in financiële problemen
In 2014 hebben zes stadsdelen het keurmerk Bewijs van Goede Dienst
 Waar de gemeente onder de landelijke norm scoorde bij het Bewijs voor Goede Dienst is
een verbeterplan opgesteld. Een deel van de verbeteringen wordt doorgevoerd via de
procesoptimalisaties van de vergunningverlening en het verbeteren van de digitale
informatievoorziening aan ondernemers
Tevredenheid ondernemers scoort in 2014 een 7,0
 Ruim driekwart van de kleinere ondernemers is tevreden over de huidige bedrijfsruimte
 Ondernemers startten acht bedrijven- investeringszones (BIZ) gestart voor het verbeteren
van winkelgebieden
De klanttevredenheid van het Expatcenter scoort jaarlijks minimaal een 7,5
 Er worden nieuwe vormen van dienstverlening door het Expatcenter onderzocht met als
uitgangspunt de (eerste) vestiging van binnenkomende kennismigranten zo efficiënt en
klantvriendelijk mogelijk te faciliteren
 De dienstverlening in de vorm van versnelde en toegankelijke procedures voor
verblijfsvergunning, tewerkstellingsvergunning en inschrijving in de gemeentelijke
basisadministratie wordt zowel door het bedrijfsleven als door de kennismigranten zelf
zeer hoog gewaardeerd. Dit blijkt ook uit de sterke toename van het gebruik van de
Expatcentra in Nederland, alleen al in Amsterdam groeit het aantal kennismigranten dat
de diensten afneemt jaarlijks rond 15%
In 2014 is de bekendheid van het Expatcenter en haar digitale loket met 45% toegenomen
naar 70%
 Er wordt actief ingezet op naamsbekend van het Expatcenter onder andere via de
Iamsterdam.com portal.
De doelstellingen zoals opgenomen in het hotelnota worden gerealiseerd
 In 2012 zijn er 1627 hotelkamers geopend waaronder het Hyatt Andaz hotel, het Holiday
Inn Express hotel in Sloterdijk, het Ramada Apollo hotel, het Meininger hostel met 700
bedden, het ronde Fletcher hotel en het Hostelle.
 Vijf van de zeventien hotels zijn in nieuwbouw gerealiseerd (waarvan drie in Solids west).
De overige ontwikkelingen betroffen transformaties van bestaande gebouwen.

5

De filmsector is van groot cultureel en economisch belang voor de stad. De gemeente stelt zich daarom coöperatief
op tegenover filmmakers, onder andere door een snelle afhandeling van hun aanvraag.
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9.2.3

Wat heeft het gekost?

Een onderscheidend (inter)nationaal ondernemersklimaat
Begroting
Rekening
Begroting
(na
2011
2012 2012
8-maands(inclusief
rapportage)
eerste
begrotingswijziging)
Bedragen x € 1 miljoen
1 Lasten
2 Reserves (dotaties)
Totaal lasten
1 Baten
2 Reserves (onttrekkingen)
Totaal baten
Resultaat ten laste van de algemene
middelen

11,3
1,0
12,3
2,7
0,3
3,0
9,3-

7,7
0,4
8,1
0,1
0,1

9,5
0,5
10,0
0,1
0,7
0,8

8,0-

9,2-

Rekening
2012 Rekening 2012
minus
Begroting
2012 na 8maandsrapportage
11,3
1,8
0,1
0,411,4
1,4
2,2
2,1
0,4
0,32,6
1,8
8,8-

0,4

Mutaties van Begroting 2012 (incl. eerste begrotingswijziging) naar begroting na
8-maandsrapportage
Het saldo is toegenomen met € 1,2 miljoen, want de lasten stijgen met € 1,9 miljoen (waarvan
een dotatie aan de reserve van € 0,1 miljoen en € 1,8 miljoen aan mutaties) en de baten
stijgen met € 0,7 miljoen door onttrekkingen aan de reserve.
 De reserve voor de subsidieregeling Veilig ondernemen wordt onttrokken voor € 0,6
miljoen en daarmee de lasten verhoogd met hetzelfde bedrag
 De lasten stijgen met € 0,26 miljoen voor de uitvoering van de pilot Bedrijven
Investeringzones waarvan de inkomsten worden verantwoord door de Dienst Belastingen
 Er heeft een budgetneutrale verschuiving plaatsgevonden van middelen uit het beleid
naar het apparaat € 0,9 miljoen. Dit betreft voor € 0,77 miljoen de prioriteit Amsterdam in
business welke in de Begroting 2012 opgenomen is onder doelstelling ´Vermarkten van
de Metropoolregio Amsterdam´, en € 0,2 miljoen voor de inzet voor de bezuiniging vanuit
doelstelling ´Versterken en vernieuwen van de economische structuur van de
metropoolregio Amsterdam´.
Mutaties van begroting na 8-maandsrapportage naar Jaarrekening 2012
Het saldo geeft een positief resultaat van € 0,4 miljoen ( € 1,4 miljoen hogere lasten en € 1,8
hogere baten) En dat wordt verklaard uit de volgende mutaties:
 lagere inzet vanuit de reserve voor de subsidieregeling Veilig ondernemen € 0,3 miljoen,
 het geïnvesteerd vermogen in de Amsterdamse Compagnie is met € 1,2 miljoen
verminderd op grond van het waarderingsrapport van de onderneming (zie de toelichting
bij de paragraaf Verbonden partijen)
 er is in 2012 € 0,78 miljoen incidentele vrijval uit projecten voorgaande jaren
 hogere lasten zijn ontstaan door niet begrote kosten voor het IKKK (Icoonprogramma
Inventariseren, Innoveren, Katalyseren en Faciliteren) van € 1,6 miljoen en Europees
6
Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) projecten kansenzones € 0,1 miljoen. De
lasten en baten zijn afhankelijk van de bevoorschotting vanuit EFRO op grond van
goedgekeurde tussenrapportages van alle partners in het project (AIM, UVA, VU,
Syntens en stadsdelen)
 hogere apparaatskosten dan begroot van € 0,15 miljoen
 lagere bestedingen op diverse programma’s waaronder op het ondernemersprogramma
€ 0,15 miljoen
 de uitgaven in het kader van de twee EFRO projecten worden volledig gedekt door niet
begrote subsidieopbrengsten van € 1,7 miljoen
 hogere inkomsten vanuit detacheringovereenkomsten € 0,344 miljoen
6

Het EFRO is één van de Europese structuurfondsen waarmee het zogenaamde cohesiebeleid van de Europese
Unie wordt gerealiseerd. Het EFRO heeft als doelstelling een bijdrage te leveren aan de versterking van de
economische en sociale cohesie door de ongelijkheid tussen de Europese regio's te verkleinen.
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dotatie en onttrekking van de reserve Gay Capital voor € 0,125 miljoen. De middelen zijn
in 2012 nagenoeg ingezet. Een kleine reserve is aangehouden voor de laatste lopende
aanvraag (waarvan de uitgaven verantwoord staan onderdoelstelling 9.3)
De in de begroting opgenomen dotatie van € 0,4 miljoen ten behoeve van de verder
opbouw reserve NEMO komt vrij te vallen door de overdracht per 1 januari 2012 van de
lening NEMO aan het algemeen bestuur



Prioriteiten en posterioriteiten 2012
#

Omschrijving

S/I

Beschikbaar
gesteld
(x € 1.000)

1.

Bezuiniging
bedrijfsvoering

s

-129

Ultimo
2012
betaald of
verplicht
(x € 1.000)
0

Voorstel om
ultimo 2012
op te nemen
in reserve
(x €1.000)

Omschrijving
gerealiseerd
resultaat

Volledig
uitgevoerd?
(J/N)

Uiterste
datum
geplande
uitvoering

j

Toelichting prioriteiten en posterioriteiten 2012
Bezuiniging bedrijfsvoering
In het kader van bezuiniging en hervorming heeft EZ een taakstelling bedrijfsvoering
gekregen vanuit inzet op herstel 1 van € 0,126 miljoen welke in 2012 volledig is gerealiseerd.
9.2.4 Risico’s
 De risico’s in de deelneming (Amsterdamse Compagnie) wordt beschreven in de
paragraaf Verbonden partijen
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9.3 Vermarkten van de metropoolregio Amsterdam
9.3.1
Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?
Het vermarkten van de regio vraagt om voortdurende ontwikkeling om, ook gelet op de
toenemende concurrentie, een metropool met internationale allure te blijven.
Indicatoren

Nulmeting en peildatum
nvt

Rekening
2011
118

Begroting
2012
100

Bereikt
2012
>100

Te behalen resultaat
2010-2014
100

1. 100 nieuwe internationale
bedrijven per jaar in de regio
2. Per jaar vinden 120 Investor
Development bezoeken plaats aan
Nederlandse en Buitenlandse
bedrijven
3. Minder dan 35 internationale
bedrijven verlaten de
metropoolregio
4. We behouden onze plaats in de
top 10 van Europese
toeristensteden
5. Aantal overnachtingen (in
miljoenen) stijgt met 3%
6. We behouden onze plaats in de
top 10 van wereldwijde
congressteden
7. Uitgaven toerisme stijgen met
5%
8. De bekendheid van I
amsterdam.com website neemt
toe met 10%
9. Naast kwantitatieve groei maakt
de metropool Amsterdam ook een
kwalitatieve schaalsprong.

nvt
nvt

nvt

144

120

200

120

nvt

nvt

21

< 35

n.n.b.

<35

9

2009

10

Top 10

9

Top 10

9,7

2010

10

10,9

TBC

10,9

9

2010

9

Top 10

8

Top 10

6,31 miljard

2011

-

TBC

6,75 miljard

22,5

September
2012

-

6,63
miljard
-

++

September
2012

-

-

++

22,5%

zie toelichting

100 nieuwe internationale bedrijven per jaar in de regio
In 2012 hebben zich 124 nieuwe internationale bedrijven in de regio Amsterdam gevestigd.
Per jaar vinden 120 Investor Development bezoeken plaats aan Nederlandse en
Buitenlandse bedrijven
Er zijn 200 bedrijfsbezoeken afgelegd.
Minder dan 35 internationale bedrijven verlaten de metropoolregio
In 2012 hebben meer dan 35 internationale bedrijven hun activiteiten in de metropoolregio
stopgezet. Hoeveel precies is niet geheel duidelijk. Wat we hebben kunnen achterhalen (oa
met gegevens van de KvK) is dat in 2012 vijftien bedrijven met meer dan 20 werknemers
gesloten zijn. De meeste uit de telecom sector, maar ook een aantal uit de financiële hoek en
andere sectoren.
Voor zover onze informatie reikt kunnen we concluderen dat het weinig voorkomt dat grotere
bedrijven Metropool Amsterdam verruilen voor een andere regio in Europa, enkel bij
overname, soms bij consolidatie. Wel is een Turkse bank vertrokken vanwege het stringente
DNB beleid, en heeft 1 bedrijf besloten haar activiteiten voor te zetten in het land van
herkomst, o.a. vanwege druk van de nationale overheid aldaar.
Er zijn enige tientallen kleine bedrijven vertrokken. Hoofdoorzaak is de combinatie van niet
voldoende marktaandeel op kunnen bouwen en de geringe economische groei. Eenzelfde
soort ontwikkeling zie je ook bij (jonge) Nederlandse ondernemingen. Van een aantal kleine
bedrijven weten we dat ze het in een andere regio opnieuw gaan proberen, vaak is dit een
consolidatie.
Het aantal is uiterlijk 1 maart 2013 bekend.
We behouden onze plaats in de top 10 van Europese toeristensteden
In de benchmark van ‘European City Marketing Calculations’ neemt Amsterdam als
toeristenstad de negende plaats in en bereikte plaats twee in de Lonely Planet ranking voor te
bezoeken steden.
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Aantal overnachtingen (in miljoenen) stijgt met 3%
Het aantal bed overnachtingen is in 2012 gestegen met + 0.4% naar ruim 5.3 miljoen
overnachtingen ten op zichte van 2011. In deze telling zijn niet de overnachtingen van de
nieuw geopende hotels meegenomen, waardoor het aantal feitelijk nog hoger ligt.
We behouden onze plaats in de top 10 van wereldwijde congressteden
Amsterdam steeg van de negende naar de achtste plaats in de ICCA-ranking7 van
congressteden.
Uitgaven toerisme stijgen met 5%
De cijfers over de uitgaven van toerisme over 2012 waren bij het drukken van de rekening
nog niet bekend.
De bekendheid van I amsterdam.com website neemt toe met 10%
Het aantal unieke bezoekers van de Iamsterdam.com website is met 7% toegenomen; van
het business portal van de I amsterdam.com is met 22,5% gestegen.
Naast kwantitatieve groei maakt de metropool Amsterdam ook een kwalitatieve schaalsprong
Zie hieronder: Wat hebben we ervoor gedaan
9.3.2

Wat hebben we ervoor gedaan?

100 nieuwe internationale bedrijven per jaar in de regio
Om het resultaat te behalen hebben wij verschillende instrumenten ingezet.
 Fact finding trips: geïnteresseerde bedrijven worden bekend gemaakt met alle voordelen
van het vestigen van het bedrijf in onze regio
 Informatieverstrekking aan bedrijven die geïnteresseerd zijn in de regio
 Seminars in onze regio voor buitenlandse bedrijven die hier nog niet zijn gevestigd
 Missiereizen: bestuurlijke reizen waarbij – met name in de opkomende economieën –
onze regio onder de aandacht wordt gebracht bij potentiële investeerders. In 2012
hebben reizen plaatsgevonden naar India (Mumbai), Japan (Tokio en Osaka) en Turkije
(Istanbul)
 Hitteamreizen: reizen met een beperkt doel, gericht op het aantrekken van een specifiek
bedrijf of bedrijven uit een specifiek cluster. In 2012 zijn onder andere reizen ondernomen
naar Zuid-Korea, de Verenigde Staten, China en Londen,.
We werken hierbij nauw samen met de belangrijke economische clusters in onze regio en de
NFIA (Netherlands Foreign Investment Agency). Ook werken we waar mogelijk samen met
andere Nederlandse steden.
Per jaar vinden 120 Investor Development bezoeken plaats aan Nederlandse en
Buitenlandse bedrijven & Minder dan 35 internationale bedrijven verlaten de metropoolregio
Er zijn 200 bedrijfsbezoeken afgelegd bij buitenlandse bedrijven. De feedback uit deze
gesprekken is onderzocht en geanalyseerd. We zien dat buitenlandse bedrijven een grote
bijdrage leveren aan de stad, niet alleen door hun investeringen en de arbeidsplaatsen die ze
creëren, maar ook door hun betrokkenheid bij culturele en maatschappelijke instellingen,
zoals Teijin, die een grote rol heeft gespeeld bij de renovatie van het Stedelijk Museum en
Tata Consulting Services (TCS), die de hoofdsponsor is van de Amsterdam Marathon.
We behouden onze plaats in de top 10 van Europese toeristensteden; Aantal overnachtingen
(in miljoenen) stijgt met 3%; We behouden onze plaats in de top 10 van wereldwijde
congressteden; Uitgaven toerisme stijgen met 5%
De door de gemeente gesubsidieerde partijen ATCB en Amsterdam Partners zijn in 2012 als
uitvoeringsorganisaties verantwoordelijk geweest voor de citymarketing van de
Metropoolregio Amsterdam. De gemeente is daarnaast nauw betrokken geweest in de
definitieve vorming van de Stichting Amsterdam Marketing. Zie ook de paragraaf Verbonden
Partijen.

7

ICCA: International Congress & Convention Association.
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De belangrijkste activiteiten voor het behalen van de doelstellingen zijn geweest:
 in binnen- en buitenland promoten van Amsterdam, onder andere door de actieve inzet
van sociale media (Facebook, verschillende apps, et cetera)
 gastheerschap voor de toeristen in de stad door middel van de VVV- informatiekantoren
 inhoud geven aan het merk Amsterdam en het motto Iamsterdam
 in de aanloop naar het jubileumjaar 2013 actieve marketing van Amsterdam door onder
andere internationale persuitingen en uitnodigen van internationale pers
In aanvulling op de reguliere activiteiten is in 2012 de Stichting Amsterdam 2013 gestart met
de uitvoering van de activiteiten voor het jaar Amsterdam 2013. De Stichting is op grond van
het besluit van 1 november 2011 opgericht en werkt nauw samen met de Gemeente
Amsterdam en de Stichting Amsterdam Marketing.
De bekendheid van I amsterdam.com website neemt toe met 10%
 Ononderbroken communicatie van en via de website met aandacht voor de registratie
van events; wekelijkse nieuwsupdates en cluster- en landgerichte informatie
Naast kwantitatieve groei maakt de metropool Amsterdam ook een kwalitatieve schaalsprong.
 Uit onderzoek blijkt, dat de diversiteit van de bezoekers van Amsterdam toeneemt. In
vergelijking met 2006-2007 is de bestemming aantrekkelijker geworden voor nieuwe
markten: 31% van de bezoekers woont in een ander land dan de top acht van
herkomstlanden (Nederland, Groot-Brittannië, Verenigde Staten, Duitsland, Italië, Spanje,
Frankrijk en België). In 2006-2007 lag dit aandeel op 28%. Deze trend van de opkomst
van nieuwe markten zoals de BRIC landen werkt uiteraard ook door bij de
hotelovernachtingen
 Het project Amsterdam Bezoeken Holland Zien heeft door de permanente promotie van
de bredere Metropoolregio Amsterdam niet alleen Amsterdam maar ook de omliggende
toeristische attracties goed onder de aandacht gebracht van herhaalbezoekers en
bezoekers uit opkomende markten zoals Rusland en Brazilië
 Zie bij Prioriteiten en posterioriteiten de activiteiten die ondernomen zijn met de middelen
Pro Congress, die bijdragen aan de kwalitatieve schaalsprong
9.3.3

Wat heeft het gekost?

Vermarkten van de metropoolregio Amsterdam
Rekening
2011

Bedragen x € 1 miljoen
1 Lasten
2 Reserves (dotaties)
Totaal lasten
1 Baten
2 Reserves (onttrekkingen)
Totaal baten
Resultaat ten laste van de algemene
middelen

9,3
1,1
10,4
3,1
0,6
3,7
6,7-

Begroting
Begroting
(na
2012 2012
8-maands(inclusief
rapportage)
eerste
begrotingswijziging)
10,4
1,1
11,5
1,9
0,7
2,6
8,9-

15,3
1,1
16,4
1,9
0,9
2,8
13,6-

Rekening
2012 Rekening 2012
minus
Begroting
2012 na 8maandsrapportage
14,5
0,81,1
15,6
0,82,1
0,2
1,0
0,1
3,1
0,3
12,5-

1,1

Mutaties van Begroting 2012 (incl. eerste begrotingswijziging) naar begroting na 8maandsrapportage
Het saldo is ten opzichte van de Begroting 2012 is toegenomen met € 4,7 miljoen. De lasten
stijgen met € 4,9 miljoen en de baten met € 0,2 miljoen. Dit wordt onder andere verklaard
door de volgende mutaties:
 de inzet van € 2,3 miljoen uit de reserve Amsterdam 2013 en Top initiatieven ter
financiering van de activiteiten uitgevoerd door de Stichting Amsterdam 2013
 inzet van € 0,125 miljoen uit de reserve Gay Capital
 inzet van € 0,2 miljoen uit de reserve FOM voor de Hermitage en de Top Level
Domeinnaam
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een budgetneutrale verschuiving van middelen van het beleid naar apparaat: € 0,8
miljoen. De prioriteit Amsterdam Inbusiness is in de Begroting 2012 opgenomen onder
doelstelling 9.3 Vermarkten van de Metropoolregio Amsterdam. Technisch zijn de
apparaatkosten opgenomen onder de doelstelling 9.2 Een onderscheidend internationaal
ondernemersklimaat
€ 0,9 miljoen uit het evenementenfonds waarvan € 0,4 miljoen kosten die de gemeente



heeft gemaakt voor de huldiging van Ajax na het behalen van het landskampioenschap in mei
2012 en € 0,5 miljoen prioriteit 2013 evenementenfonds welke naar 2012 is verplaatst
€ 1,8 miljoen aan kosten voor de verzelfstandiging van de haven

Reserves
 Hogere onttrekking vanuit het FOM reserve op grond van genomen collegebesluiten ten
behoeve van de Hermitage en de Top Level Domeinnaam. € 0,2 miljoen.
Mutaties van begroting na 8-maandsrapportage naar Jaarrekening 2012
Het saldo geeft een positief resultaat van € 1,1 miljoen ( € 0,8 miljoen lagere lasten en € 0,3
hogere baten), onder andere te verklaren door de volgende mutaties:
 onderbesteding dankzij efficiëncy op het Expatcenter € 0,4 miljoen
 hogere uitgaven voor projecten waartegenover niet begrote baten staan: € 0,56 miljoen
 € 0,6 miljoen hogere baten door bijdragen van:
¯ de Provincie Noord-Holland ten behoeve van China Desk en voor het project
Elektronisch vervoer
¯ het Rijk voor het programma Investment Development
¯ private partners voor het Life Science project en het partnership programma van het
Expatcenter voor een bedrag van
 € 0,3 miljoen lagere baten door lagere bezoekersaantallen bij Holland Casino
Prioriteiten en posterioriteiten 2012
#

Omschrijving

S/I

Beschikbaar
gesteld
(x € 1.000)

Ultimo
2012
betaald of
verplicht
(x € 1.000)

1.

Benutten cultuur
historische
goudmijnen
Pro Congress V

I

100

100

I

400

400

S

1.000

1.000

4.

Amsterdam in
Business
Amendement C’
Behoud het Goede
- City marketing

I

200

200

5

Evenementenfonds

i

1.500

1.500

2.
3.

Voorstel
om ultimo
2012 op te
nemen in
reserve
(x €1.000)

Omschrijving
gerealiseerd
resultaat

Volledig
uitgevoerd?
(J/N)

Resultaat ism
Archiefdienst
gerealiseerd
Acquisitie van
congressen
> 100 bedrijven

NB

Opening Eye
Opening stedelijk
museum
Turkije Nederland
Evenementen ten
behoeve van
citymarketing en 2013

Uiterste
datum
geplande
uitvoering

J
J
J

J

Toelichting prioriteiten en posterioriteiten 2012
Benutten cultuur historische goudmijnen
In 2012 zijn brochures gemaakt over de historische banden met India, Japan en Turkije. Deze
worden op de missiereizen gebruikt,terwijl de achterliggende de kennis wordt ingezet bij
presentaties en bidbooks.
Pro Congress
De incidentele prioriteitsmiddelen voor Pro Congress zijn door ATCB aangewend voor de
volgende activiteiten.
 Acquisitie van congressen
 Extra aandacht voor vergaderaccommodaties zonder hotelkamers (bijvoorbeeld musea)
 Vergroting congreskansen met focus op aanvragen zonder verplichte bidprocedures
 Congressen een meerwaarde aanbieden met gebundelde krachten (Clusters &
Congressen) en zonder subvention
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Promotie Olympische ambitie tijdens sportcongressen en evenementen
Inzet nieuwe marketing technieken, zoals e-commerce mogelijkheden

Bij de vaststelling van de subsidie 2012 medio april 2013 worden de bereikte resultaten
bekend.
De structurele prioriteit Amsterdam in Business
In 2012 is door de extra inzet de ambitie van gehaald van >100 bedrijven. Vanuit de
prioriteitsmiddelen is € 350.000 extra ingezet op het regiobudget. Het regiobudget steeg
hiermee van € 0,9 miljoen naar € 1,25 miljoen. Het regiobudget wordt voor € 0,45 miljoen
gevoed vanuit de gemeentes Haarlemmermeer, Amstelveen en Almere.

Amendement C’ Behoud het Goede - City marketing
Stichting Amsterdam Partners heeft met deze amendementmiddelen een bijdrage geleverd
aan de het Eye filminstituut, de opening van het Stedelijk Museum en de profilering van
Amsterdam in Istanbul in het kader van de 400 jarige betrekkingen tussen Turkije en
Nederland
Prioriteit evenementenfonds
In het kader van ‘Amsterdam 2013’ zijn vanuit het Evenementenfonds een kleine vijftig
initiatieven gesubsidieerd die een bijdrage leveren aan het jaar 2013. Er is een programma
opgesteld voor ‘Amsterdam 2013’. Daarnaast zijn voor € 0,5 miljoen enkele nieuwe
evenementen gesubsidieerd zoals het Amsterdam Light festival en Unseen.
9.3.4 Risico’s
Er zijn geen risico’s geformuleerd voor deze doelstelling.
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9.4 Vergroten van de economische betekenis van het havengebied
Amsterdam
9.4.1 Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?
De Havenvisie beoogt voor de periode 2008-2020 een toegevoegde waardegroei van 20% en
een groei van de werkgelegenheid van 15%.
Indicatoren
1. Economische toegevoegde
waarde NZK-havens groeit met
40% tot 2020

2. Directe werkgelegenheid in
NZKG –havens groeit met 15% tot
2020 tov basisjaar 2005

3. Behoud marktaandeel NZKhavens Havenrange Hamburg–le
Havre in tonnages overslag
4. Overslag haven in tonnen

5. Zeecontaineroverslag in TEU*

6. Containeroverslag binnenvaart
in TEU
7. Totale overslag biomassa en
biofuel in tonnen
8. Aantal zeecruiseschepen
9. Aantal riviercruiseschepen
(tariefverhoging vanaf 2011)
10. Extra inkomsten uit
windmolens. Nu is er 65 megawatt
windturbinecapaciteit. Doel is 100
megawatt

Nulmeting en
peildatum
3,593 miljard
NZKG
1.552 mld in
Amsterdam
in (2005)
32.463
NZKG
14.418
Amsterdam

2005

Rekening
2011
3,472 mld /

Begroting
2012
-

Bereikt
2012
3,734 mld /
1.645 mld
(2010)

Te behalen resultaat
2010-2014
Groei met 40% tot
2020 t.o.v. 2005

-

32.823

Groei met 15% tot
2020 tov 2005

1.579 mld
(2009)
2005

33.893
15.451
(2009)

14.930
(2010)

7,0%

2005

7,9%
(2011)

7,8%

8,0%

Behoud van 7,8%
markt-aandeel

86,8 miljoen
ton NZKG
73,3 miljoen
ton
Amsterdam
203.084 TEU

2009

93,4 mln
ton NZKG /
73,9 mln
ton in
Amsterdam
120.000
TEU

99 mln. ton
NZKG /
78,9 mln. ton
in
Amsterdam
150.000 TEU

94,3 mln ton
NZKG /
77,1 mln.
ton
Amsterdam
68.933 TEU

Groei richting 125
mln. ton NZKG /
100 mln ton in
Amsterdam
2020
200.000 TEU

30.000 TEU

2009

150.000 TEU

2010

1,5

175.000
TEU
1,3

Faciliteren groei

1,5

120.000
TEU
2,0

93
999

2009
2009

123
1250

140
1250

145
1382

Faciliteren groei

22 MW
23 molens

2005

2009

Start
Plan-vorming
opstellen
uitbreiding
nieuwe
windWindvisie
capaciteit
Haven
Westpoort
* TEU: Twenty feet Equivalent Unit (container van 20 voet lang, 8 voet breed en 8 voet hoog).

Visie
Windmolens
Westpoort
vastgesteld.

5,0

Doelstelling is in 2014
minimaal 100MW aan
capaciteit is
gerealiseerd + 0,7
mln opbrengsten

9.4.2 Wat hebben we ervoor gedaan?
 De toegevoegde waarde in het NZKG gebied is gestegen van € 3,5 naar € 3,7 miljard in
2010, waarvan in de Haven Amsterdam € 1,6 miljard. Het aantal bedrijfsvestigingen en
de werkgelegenheid zijn gedaald in 2010. De daling vond met name plaats in de
transportsector
 Het marktaandeel is behouden. De overslag is gestegen, met name van olieproducten
met 10,5% tot ongeveer 41 miljoen ton. Deze stijging is mede te danken aan de opening
van de nieuwe Vopak terminal eind 2011 en Hydrocarbon Hotel. De inzet van de haven
op marktsegmenten met toekomstperspectief laat een stijging zien van de cruise en
binnenvaartcontainers en een daling van de overslag van zeecontainers, auto’s en RoRo
(met 36% tot 0,6 miljoen ton). De overslag van overig stukgoed steeg met 53% tot
ongeveer 2,2 miljoen ton
 Om de groei in rivier- en zeecruises op te vangen, wordt de wenselijkheid en
haalbaarheid van een tweede internationale passagiersterminal onderzocht. In 2012 zijn
er 145 zeecruiseschepen geweest en in 2013 worden er 150 verwacht. Als er meer dan
twee schepen gelijktijdig een call in Amsterdam maken dan wordt dat schip (die schepen)
elders in de haven geaccommodeerd. Als de groei voortzet wordt het op enig moment
opportuun een tweede terminal te bouwen. Op basis van het in het Programakkoord
2010-2014 afgesproken onderzoek naar een tweede internationale passagiersterminal is
de westelijke oever in de Coenhaven als locatie aangewezen. Ook in IJmuiden groeien
de cruiseactiviteiten en in 2013 worden daar veertig cruiseschepen verwacht, onder
andere aan een nieuwe terminal die medio 2012 geopend is. Haven Amsterdam en de
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terminals in IJmuiden gaan een intensief samenwerken, bijvoorbeeld bij de benadering
van de markt
Op 22 juni 2012 heeft de minister van Infrastructuur en Milieu een voorkeursbeslissing
genomen over de grotere en eerdere aanleg van een grotere nieuwe zeesluis in
IJmuiden. De gemeenteraad stemde daar op 11 juli 2012 mee in, inclusief bijbehorende
additionele afspraken over bijvoorbeeld de gemeentelijke bijdragen en de voorzetting van
de planstudie. In de tweede helft van 2012 is fase 2 opgestart. De startnotities voor het
Provinciaal Inpassingsplan (PIP) en de Milieueffectrapportage (MER) zijn op 24
september 2012 in Provinciale Staten vastgesteld. Het tweede go/no go besluit wordt op
dit moment voorzien voor de eerste helft van 2015
Op 13 juli 2011 heeft uw raad ingestemd met de gecontroleerde doorstart van de
Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Noordzeekanaalgebied (RON). In 2012 is de
afbouw van de RON-organisatie vorm gegeven, er is ultimo 2012 naast de directeur nog
slechts één medewerkster in dienst. De huisvestingskosten zijn verlaagd doordat deze
twee medewerkers zijn ‘ingetrokken’ bij Haven Amsterdam. De nieuwe directie structuur
en verkoop organisatie van Hoogtij is vorm gegeven. Er is veel energie gestoken in de
acquisitie van Hoogtij maar de economische recessie maakt dat er nog geen resultaten
zijn geboekt in de vorm van terreinuitgifte. Voor een deel van het Bruynzeel terrein is de
verwachting dat dit in 2013 zal worden uitgegeven aan Ikea
Op 29 november 2012 besloot uw raad tot verzelfstandiging van Haven Amsterdam in
april 2013. Naar
Het realiseren van de doelstelling om de windmolens uit te breiden is onzeker, omdat de
Provincie Noord-Holland een besluit heeft genomen wat een verbod inhoudt op de
plaatsing van windmolens

9.4.3

Wat heeft het gekost?

9.4 Vergroten van de economische betekenis, 9.5 Duurzaam en efficiënt gebruik van de haven, 9.6 Veilig, vlot
en milieuverantwoord afhandelen van scheepvaartverkeer
Rekening
Begroting
Begroting
Rekening
2011
2012 2012
(na
2012 Rekening 2012
(inclusief
8-maandsminus
eerste
rapportage)
Begroting
begrotings2012 na 8wijziging)
maandsBedragen x € 1 miljoen
1 Lasten
2 Reserves (dotaties)
Totaal lasten
1 Baten
2 Reserves (onttrekkingen)
Totaal baten
Resultaat ten gunste van de
algemene middelen

94,4
15,6
110,0
147,6
3,8
151,4

94,9
4,6
99,5
132,0
6,9
138,9

94,5
6,4
100,9
132,0
11,1
143,1

109,8
6,7
116,5
145,4
9,8
155,2

rapportage
15,3
0,3
15,6
13,4
1,312,1

41,4

39,4

42,2

38,7

3,5-

Het resultaat van Haven Amsterdam is gedefinieerd als het exploitatieresultaat op volgnummer
220.01.01 vermeerderd of verminderd met mutaties in de reserves onder beheer van Haven
Amsterdam. Van het programma maakt daarnaast een onder beheer van de concerncontroller
gestelde begrotingspost deel uit voor de gemaakte kosten voor de verzelfstandiging van de
Haven. Bij de Jaarrekening 2012 wordt voor € 0,8 miljoen aan kosten voor het onderzoek naar
verzelfstandiging Haven opgevoerd
Van Begroting 2012 (incl. eerste begrotingswijziging) naar Jaarrekening 2012
Haven Amsterdam heeft in 2012 een netto resultaat gerealiseerd van € 43,18 miljoen
Dit resultaat is € 0,4 miljoen hoger dan in 2011 en € 2,9 miljoen hoger dan de Begroting 2012.
In het resultaat 2012 is conform het besluit van uw raad een vrijval van € 2,9 miljoen uit de
reserve achterlandverbindingen verwerkt.
Alhoewel cijfers doen vermoeden dat de winstafdracht van de Haven is gedaald, is dit niet het
geval. Door de nieuwe spelregels rondom de onttrekkingen vanuit reserves zijn een aantal
onttrekkingen vanuit reserves extracomptabel in deze jaarrekening verwerkt. Indien rekening
8

Inclusief extracomptabele reserveringsvoorstellen/onttrekkingen uit de reguliere bedrijfsvoering.
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wordt gehouden met alle (reguliere en welke samenhangen met de verzelfstandiging) nog te
verwerken extracomptabele vrijval van reserves en te treffen voorzieningen bij de Haven stijgt
de winstafdracht met € 5,9 miljoen tot € 49,0 miljoen.
Prioriteiten en posterioriteiten 2012
In 2012 zijn geen prioriteiten aan dit subprogramma toegekend; in de tabel worden de
ombuigingen verantwoord.

#

Omschrijving

S/I

Beschikbaar
gesteld
(x € 1.000)

1.

Doorbelasten
personeel

S

3.

Implementatie
walradar

4.

5.

6.

7.

Voorstel om
ultimo 2012
op te nemen
in reserve
(x €1.000)
n.v.t

Omschrijving
gerealiseerd
resultaat

Volledig
uitgevoerd?
(J/N)

Uiterste
datum
geplande
uitvoering

-30

Ultimo
2012
betaald of
verplicht
(x € 1.000)
n.v.t

Doorbelasting
personeel
Haven
Amsterdam
naar APC;
gerealiseerd

J

n.v.t

S

-140

n.v.t

n.v.t

N

n.v.t

Contributies en
bijdragen
afbouwen
Onderhoudsbegr
oting Westpoort
op lager niveau
Inzet
Stadstoezicht op
lager niveau

S

-123

n.v.t

n.v.t

Omdat
Walradar in Q32012 is
geïmplementee
rd is de
vastgestelde
besparing in
2012 nog niet
geheel
gerealiseerd.
Hiervoor is
elders in de
exploitatie
gecompenseerd
.
Gerealiseerd

J

n.v.t

S

-25

n.v.t

n.v.t

Gerealiseerd

J

n.v.t

S

-25

n.v.t

n.v.t

J

n.v.t

Overname
binnenhavengeld

S

-40

n.v.t

n.v.t

Toezicht op
Westpoortgebied is
verlaagd
Omdat de
inning niet met
ingang van
2012 door HA is
overgenomen is
de beoogde
besparing in
2012 niet
gerealiseerd.
Hiervoor is
elders in de
exploitatie
gecompenseerd
.

N

n.v.t
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9.5 Duurzaam en efficiënt gebruik van de ruimte van de haven
Amsterdam
9.5.1 Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?
Doel is dat de Amsterdamse haven in 2020 een van de meest duurzame havens in Europa
is9. Belasting van het milieu en verkeerscongestie kunnen afnemen door meer vervoer via
water en spoor. Er wordt gestreefd naar vermindering van CO2-uitstoot, schoner
brandstofgebruik, verbeteren luchtkwaliteit en voldoen aan fijnstof- en geluidsnormen. De
groei van de haven wordt tot 125 miljoen ton gerealiseerd op bestaand havengebied. Een
selectief locatiebeleid borgt een veilige opslag van gevaarlijke stoffen.
Indicatoren

Nulmeting en peildatum

1. Goede bereikbaarheid: aantal
shuttles naar het achterland per
spoor en per binnenvaart (alleen
containers)

Aantal
shuttles

2. Aantal bruto uitgegeven
hectares
3. Aantal tenders dat conform
planning is uitgevoerd met
bijbehorende aanvragen en
toegekende projecten in het
kader van het Duurzaamheidén Innovatiefonds

9.5.2










Modal split:
Binnen-vaart
43%
Weg 53%
Spoor: 4%
Gemiddeld
15 ha bruto
per jaar
2 tender per
jaar voor
maximaal
€ 2 miljoen

2005

April
2010
2009

Rekening
2011
2 shuttles
per spoort,
2 shuttels
binnenvaar
t

Begroting
2012
3 shuttles per
spoor, 4
shuttles per
binnenvaart

4,5 hectare
droog
terrein
2 tenders
voor
€ 699.814

15 ha

2 tenders,
max. bedrag
€ 1 mln

Bereikt
2012
2012: Pilot
en opstart
(2013)
Berlijn
spoorshuttle
succes
_
11,7 Ha

Te behalen resultaat
2010-2014
3 shuttles per spoor, 4
shuttles per binnenvaart

2 tenders ,
€ 1,8 mln.

Min 1 tender per jaar
voor maximaal € 2
miljoen

Gemiddeld 15 ha bruto
per jaar

Wat hebben we ervoor gedaan?

Doel is om in 2020 het wegvervoer te verminderen van 53% (2006) naar 45%, waarbij de
afvoer via binnenvaart omhoog gaat van 43% naar 49% en via spoor van 4% naar 6%9
Vervoer via binnenvaart en spoor is bevorderd door Circle Lines: marktpartijen vervoeren
via vaste, dagelijkse diensten containers over water en spoor tussen industriegebieden,
zeehavens en luchthaven. Concrete projecten in 2012 waren: opstart railverbinding
Berlijn, uitbreiding railcapaciteit Westhaven emplacement, elektrificeren Azië
havenemplacement. Via het programma Bundeling goederenstromen zorgen regionale
verladers uit verschillende ketens voor het bundelen van volumes om hun supply chain te
optimaliseren tegen lagere kosten en lagere milieubelasting.
De Amsterdamse haven groeit tot 125 miljoen ton op bestaande haventerreinen (2.56
hectare, 11,7% grondgebied Amsterdam)10 Dit gebeurt door intensivering, efficiëntere
inrichting, droge terreinen verbinden met water en door het prijs- en vestigingsbeleid. De
komende jaren gebeurt dit met name in de Petroleumhaven, ADM, Minervahaven en
Westerhoofd
In 2012 is het bestuurlijk overleg over geluidscontouren tussen provincie, Zaanstad,
Haarlemmerliede en Amsterdam voortgezet, zodat overslagtoename mogelijk is.
Aanpassing is complex, omdat het consequenties heeft voor woningbouw in
buurgemeenten
Daarnaast is de bestuurlijke milieudialoog gestart gericht op het realiseren van een
oplossing voor de fijnstofproblematiek in de IJmond. Doel vanuit HA perspectief is dat er
meer schepen gelichterd (met doel minder diepgang) kunnen worden en kunnen
doorvaren om hun lading (steenkolen) te ontdoen in de haven van Amsterdam
Bij een aantal bedrijven binnen de veiligheidsrisicocontour van de olieterminals is
sanering noodzakelijk. Dit betreft een bedrijf met veel werknemers dat binnen de

9

Havenvisie 2008-2020.
Amsterdam onderzoekt hoe de modelsplitdoelstelling het best gemonitord kan worden. Het streven is om daarbij
gebruik te maken van bestaande informatie over binnenhavengelden en het Port Community systeem.
10
Havenvisie en de Structuurvisie.
9
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risicocontour van een olieterminal is gelegen. De provincie heeft een
saneringsprogramma opgesteld. Om in de toekomst nieuwe sanering te voorkomen wordt
de Gebiedsvisie externe veiligheid Westpoort gehanteerd bij nieuwe vestigingen,
herziening van bestemmingplannen of milieuvergunningen
De gemeente verstrekt subsidie aan projecten rond duurzaamheid en innovatie in het
Masterplan Noordzeekanaalgebied.11 Jaarlijks vinden twee tenders plaats. Voor 2012 en
2013 is € 1 miljoen en voor 2014 en 2015 is € 0,75 miljoen beschikbaar. Aanvragen
worden beoordeeld door een onafhankelijke externe adviescommissie. De eerste twee
tenders (2009 en 2010) waren succesvol. Het aantal inschrijvingen op de laatste tender
van 2011 viel echter tegen. Daarom is een evaluatie gestart die voorjaar 2013 wordt
afgerond. In 2012 waren er twee tenders en is er 1,8 miljoen beschikbaar gesteld

9.5.3

Wat heeft het gekost?

Zie 9.4.3 en verder voor de financiële gegevens over deze doelstelling.

11

Op 30 september 2009 stemde de Gemeenteraad in met de Bijzondere Subsidieverordening Duurzaamheid- en
Innovatiefonds Haven Amsterdam (Gemeenteblad, afd. 1, nr 603).
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9.6 Veilig, vlot en milieuverantwoord afhandelen van scheepvaartverkeer
9.6.1 Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?
De Havenmeester is verantwoordelijk voor een veilige, vlotte en milieuverantwoordelijke
afhandeling van het scheepvaartverkeer in de Amsterdamse haven en het
Noordzeekanaalgebied. Tot zijn taken behoren handhaving van wet- en regelgeving,
management van nautische zaken en een optimale sluisbenutting. De Havenmeester
functioneert onder de verantwoordelijkheid van het Centraal Nautisch Beheer
Noordzeekanaalgebied (CNB) en in opdracht van het Rijk. Het CNB voert de nautische taken
van Amsterdam, Beverwijk, Velsen en Zaanstad uit. De begroting en jaarrekening van het
CNB worden vastgesteld door het Algemeen Bestuur, waarin raadsleden van de
deelnemende gemeenten zitting hebben.
Indicatoren

Nulmeting en
peildatum

Rekening
2011

Begroting
2012

Bereikt
2012

1. Aantal schepen dat is geschut in
het sluizencomplex in IJmuiden
2. Vertragingen bij het
sluizencomplex in IJmuiden
3. Aantal verleende ontheffingen
per etmaal (doel: vermindering
i.v.m. wijziging van verbod naar
gebod)

38.925

2009

44.602

40.000

42.386

Te behalen
resultaat
2010-2014
41.000

2.816

2009

2.349

3.000

2.651

3.100

8

2009

6

5

4

4

9.6.2 Wat hebben we ervoor gedaan?
 Via het project walradar is de detectie van en communicatie met schepen verbeterd en
geïntegreerd. De walradardekking is in 2012 uitgebreid tot aan de Oranjesluizen. Dit is
noodzakelijk om de toegenomen zeevaart en binnenvaart in het Noordzeekanaalgebied
veilig te kunnen begeleiden. Het walradar systeem is in september 2012 operationeel
geworden
 Per juli 2012 is de Regionale havenverordening Noordzeekanaalgebied RHN 2010 van
kracht geworden en zijn voor de gehele regio alle havenregels eenduidig. De gemeenten
in het Noordzeekanaalgebied hebben afspraken gemaakt over samenwerking bij toezicht
en handhaving. De gemeenten willen daarnaast samen naar één regionaal loket voor
vergunningverlening
 In december 2012 is door het ministerie van Infrastructuur en Milieu besloten om het
gehele mandaat voor verkeersmanagement neer te leggen bij het CNB. De
verantwoordelijkheid voor het opstellen en bepalen van de kaders en richtlijnen ligt nu
nog bij de regionale dienst RWS-Noord Holland. In 2013 zal het mandaat opgesteld en
doorgevoerd worden
 De havenmeesters van Amsterdam en Rotterdam zijn de coördinerend toezichthouders
11
van het convenant Ship en Port Security. Dit convenant bevat het streefbeeld van
inspecties, verbeterpunten en afspraken over kosten en taakoverdracht. In 2012 is dit
voortgezet en werd aangehaakt bij de ontwikkeling van informatie-uitwisseling in de
binnenvaart
 In 2011 zijn er voor de binnenvaart toezichtregio’s aangewezen. Het
Noordzeekanaalgebied is een aparte toezichtregio. Onder aansturing van Haven
Amsterdam zijn in 2012 werkafspraken gemaakt tussen alle inspectiediensten in het
Noordzeekanaalgebied. Bijkomend doel was om voor het (haven)beheer de éénloketfunctie in te richten en daarmee meer eenheid van beleid en uitvoering te realiseren.
Eén loket vergroot enerzijds de aantrekkelijkheid van het havengebied en de
concurrentiekracht en anderzijds zorgt het voor eenduidigheid van regels op het gebied
van de openbare orde, veiligheid en milieu. Door het inrichten van de één loketfunctie
Daarnaast wordt het afbreukrisico in het proces van vergunning- en ontheffingsverlening
verlaagd en daarmee daalt de kans op incidenten
9.6.3 Wat heeft het gekost?
Zie 9.4.3 en verder voor de financiële gegevens over deze doelstelling.
11

Het convenant is in december 2009 ondertekend.
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9.7 Reserves, voorzieningen en investeringen
9.7.1 Reserves
9. Economie en Haven
Reserves
doel
Stand
stelling ultimo 2011
Bedragen x € 1 miljoen
nr. Reserves
bestaande reserves
1 Amsterdam Economic Board
2 Reserve ASP (FOM)
3 Subsidieregeling Veilig
Ondernemen
4 Wachtgeldfonds (EZ)
5
Fonds Ontwikkelings Maatschappij
6 Holland Casino
7 Afkoopsommen van
erfpachttermijnen
8 Duurzaamheid
9 Fonds promotie Sail 2010
10 Fonds strategische projecten
11 Kosten verzelfstandiging Haven
12 Reserve verbeteren
achterlandverbindingen
13 Winstdelingsregeling (HA)
afgewikkelde reserves
14 Reserve 400 jaar grachten en topinitiatieven
15 IBC (International Broadcasting
Convention)
nieuwe reserves
16 Reserve Matrix Innovation Center
17 Reserve Gay Capital

Gerealiseerde
mutaties 2012
+

Begrote mutaties 2012
Stand
ultimo 2012

-/-

+

-/-

9.1
9.1

7,7
2,3

-

0,3
0,1

7,4
2,2

-

1,6
-

9.2
9.2

0,6
0,2

-

0,2
-

0,4
0,2

-

0,6
-

9.3
9.3

0,9
0,4

1,0
0,1

0,9
0,1

1,0
0,5

1,0
0,1

0,7
0,1

9.4
9.4
9.4
9.4
9.4

89,6
4,2
0,2
5,1
-

0,3
2,0
0,1
2,5
1,8

1,0
2,0
2,5
0,8

89,0
4,2
0,3
5,1
1,0

2,0
0,1
2,5
1,8

0,8
2,0
2,5
1,8

9.4
9.9

7,1
0,2

-

3,5
-

3,6
0,2

-

4,0
-

9.1

-

2,8

2,8

-

2,8

2,8

9.2

0,1

-

0,1

-

-

-

9.1

-

0,5

-

0,5

0,5

0,5

9.2

-

0,1

0,1

-

0,1

0,1

11,2

14,4

10,9

17,5

Totaal reserves

118,6

115,6

Gehandhaafde reserves (economie)
Reserve Amsterdam Science Park
Ter dekking van de risico’s van de investering in Amsterdam Science Park (ASP) is uit het
reserve Fonds Ontwikkelingsmaatschappij (FOM) een financieringsreserve gevormd. Deze
reserve wordt aangesproken bij het afwaarderen van het vanuit het FOM gefinancierde
investering in het ASP. In 2012 is op grond van in de Jaarrekening 2011 genomen verliezen
van ASP de reserve aangesproken en het geïnvesteerd vermogen afgewaardeerd.
Reserve Amsterdam Economic Board
Deze reserve is voor de financiering van de uitvoering van de agenda van de Amsterdam
Economic Board. De reserve bestaat uit een Amsterdams deel en een regionaal deel zie
(voor verdere specificatie de Jaarrekening van de Dienst EZ). In 2012 is uit deze reserve
€ 0,295 miljoen voor projecten en activiteiten onttrokken. Het restant van € 7,4 miljoen wordt
in 2013 onder andere ingezet voor het project Seamless Connections, het project Almere
Data Capital, diverse campusprojecten, diverse arbeidsmarktprojecten en andere door de
Amsterdam Economic Board positief beoordeelde projecten.
Reserve WW- wachtgeld
De reserve werd in voorgaande jaren aangewend voor betalingen van wachtgeld en WW, BW
en FPU aan voormalige werknemers van de Dienst Economische Zaken.
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Reserve subsidie Veilig Ondernemen
De subsidieregeling is formeel per 1 januari 2013 beëindigd. In 2012 is een bedrag van
€ 0,167 miljoen onttrokken. Het restant wordt in zijn geheel meegenomen naar 2013. Eind
2012 waren nog circa 160 subsidieaanvragen in behandeling, waaruit in de eerste maanden
van 2013 verleningbeschikkingen zullen voortvloeien en waarna de betalingsopdrachten
worden gegeven. Na 31 december 2012 kunnen geen nieuwe veiligheidheidsscans meer
worden aangemeld, maar na 1 januari 2013 zullen nog wel nieuwe aanvragen voor subsidie
bij EZ binnenkomen die in behandeling genomen moeten worden. Deze aanvragen vloeien
voort uit veiligheidsscans die vóór 1 januari 2013 zijn uitgevoerd en aangemeld. In de
subsidieregeling Veilig Ondernemen 2012 is geregeld dat ondernemers uiterlijk tot zes
maanden na uitvoeringsdatum van de scan nog subsidie kunnen aanvragen voor uitgevoerde
veiligheidsmaatregelen.
Reserve FOM
Dit fonds wordt jaarlijks gevoed met € 1 miljoen ten laste van de exploitatie. Op grond van het
besluit van uw raad ( 16 oktober 1985 –Gemeenteblad, afd. 1, nr. 1536) kan het FOM
aangewend worden voor gemeentelijke deelname in rechtspersonen die bedrijfsactiviteiten
ontplooien met een structuurversterkende uitstraling. Dat kan leiden tot het leveren van een
bijdrage aan de voorbereidings- en aanloopkosten (voor de eerder genoemde
bedrijfsactiviteiten), aan de kapitaallasten volgend uit de kapitaalinvesteringen, maar ook tot
vestigingsbijdragen voor buitenlandse bedrijven. Het fonds kan aangesproken worden voor
actualiteiten passend binnen de doelstelling. In 2012 heeft het college ingestemd met
bijdragen uit het FOM voor de aanschaf van de Top Level domeinnaam Amsterdam, Expo
Amsterdam en Hermitage Amsterdam.
Reserve promotiebudget Holland Casino
Per bezoeker draagt Holland Casino (HC) een bezoekersheffing af aan de Gemeente
Amsterdam. Met een gedeelte van deze gelden wordt de reserve promotiebudget HC gevuld.
Het overige gedeelte komt ten goede aan de algemene middelen van de gemeente. Dit is
neergelegd in een raamovereenkomst tussen de Gemeente Amsterdam en HC. Het
promotiebudget wordt als instrument ingezet om de (marketing)doelen van zowel HC als van
de gemeente te verwezenlijken. De bezoekersaantallen van het HC zijn sinds 2010 gedaald,
waardoor de omvang van de afdrachten aan dit fonds eveneens afnemen. In 2012 is
onderzocht hoe het fonds effectiever ingezet kan worden. Eind 2012 is met het HC gesproken
over nieuwe initiatieven die in 2013 tot besteding van het fonds kunnen leiden. In 2012 is
vanuit het fonds bijgedragen aan de Amsterdamse hotelnacht.
Reserve Gay Capital
Het totale project richt zich op het versterken van de infrastructuur van ondernemers in de
gayscene en het verbeteren van de randvoorwaarden voor ondernemerschap. Het project is
onderdeel van het AOP. De bij de Jaarrekening 2011 gevormde reserve Gay Capital is in
2012 onder andere ingezet voor subsidies in het kader van de subsidieregeling Gay Capital.
Zo heeft het Milkshake festival in het Westerpark gekregen vanuit deze regeling.
Reserve International Broadcast Convention
IBC is een congres op het snijvlak van mediadistributie en -productie dat jaarlijks 50.000
internationale bezoekers naar Amsterdam trekt en dat daarmee niet alleen inkomsten
genereert, maar daarnaast de regio in staat stelt zichzelf te profileren als toonaangevend op
het gebied van mediadistributie en ICT. Met de gereserveerde middelen is de bijdrage van
€ 0,1 miljoen aan IBC voor 2012 gefinancierd. Het ministerie van Economische Zaken leverde
een financiële bijdrage van € 50.000 aan de kosten die samenhangen met het binnenhalen
van dit voor stad en land belangrijke congres.
Gehandhaafde reserves (Haven)
Afkoopsommen erfpachttermijnen
De afkoopsommen worden in de reserve gestort en de jaarlijkse erfpachtcanon wordt uit de
reserve onttrokken. In 2012 is voor € 0,3 miljoen afgekocht en € 1 miljoen onttrokken voor de
jaarlijkse erfpachtcanon.
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Fonds Strategische projecten
In 2012 is ten laste van deze reserve € 1,8 miljoen meer onttrokken dan gedoteerd. Dit heeft
te maken met de aanscherping van de waarderingsgrondslagen van de Haven per 2013.
Deze reserve zal in de beginbalans 2013 vrijvallen. De concrete verplichtingen zijn
transitorisch opgenomen, het restant is vrij besteedbaar.
Fonds promotie Sail 2015
Deze reserve dient ter dekking van de promotionele uitgaven van Sail 2015 dat elke vijf jaar
plaatsvindt. Daarom wordt jaarlijks een vijfde van de geraamde € 0,5 miljoen aan uitgaven
gedoteerd aan de reserve. Ultimo 2012 is € 0,1 miljoen aan de reserve gedoteerd voor de
opbouw tot 2015. In verband met de aanscherping per 2013 van de waarderingsgrondslagen
van de Haven zal deze reserve in de beginbalans 2013 vrijvallen.
Duurzaamheid
Deze reserve is een stimuleringsfonds waarmee HA de ambities uit de Havenvisie 2008 2020 met betrekking tot duurzaamheid én innovatie mede mogelijk wil maken. Uit de reserve
wordt subsidie uitgekeerd en ze dient als dekking voor de voorbereidings- en
uitvoeringskosten. In 2012 is conform begroting € 2 miljoen gedoteerd aan de reserve en is er
i€ 0,6 miljoen uitgekeerd aan bedrijven. Transitorisch is voor € 2,7 miljoen aan concrete
verplichtingen opgenomen. In verband met de aanscherping per 2013 van de
waarderingsgrondslagen van HA zal het restant van deze reserve in de beginbalans 2013
vrijvallen.
Verbeteren Achterlandverbindingen
In 2012 is bijna € 2,9 miljoen vrijgevallen conform het besluit van uw raad. De reserve heeft
als doel het goederenvervoer per container te stimuleren. Er is in 2012 € 0,6 miljoen
onttrokken aande reserve.
Nieuwe reserves
Reserve Matrix Innovation Center
Ter afdekking van het risico bij de verstrekking van de lening in 2012 voor de bouw van een
vijfde Matrix gebouw op het Science Park van € 4,5 miljoen is conform raadsbesluit van 6
april 2011een nieuwe reserve gevormd met een omvang van € 0,45 miljoen. Deze reserve
wordt aangesproken in het geval Matrix Innovation Center door tegenvallende huurinkomsten
niet zal kunnen voldoen aan de terugbetalingsverplichtingen.
Reserve Top-initiatieven en Amsterdam 2013
De middelen uit de reserve zijn bestemd voor onderzoeken naar de mogelijkheden van
Amsterdam Metropolitan Solutions (€ 0,2 miljoenen) en voor activiteiten in het kader van
Amsterdam 2013 (€ 2,6 miljoen). De Stichting Amsterdam 2013 en de Stichting Amsterdam
Marketing hebben in 2012 al enkele uitgaven gedaan (onder andere voor de opening en voor
het icoon).

236

9.7.2 Voorstellen voor resultaatbestemming
Het college doet voor het programma Economie en haven de volgende voorstellen voor
resultaatbestemming. Deze voorstellen (mutaties) zijn nog niet in de jaarrekening verwerkt.
Economie en haven

Voorstel
doelstelling

Dotatie

Onttrekking
(inclusief
vrijval)

+

-/-

Bedragen x € 1 miljoen
Bestaande reserves
Garantstelling Westpoortbus
10. Fonds strategische projecten
8. DIHA
12. Verbeteren achterland
Voorbereidingskosten Europese subsidies
9. Promotie Sail 2015
Nieuw te vormen reserves

9.4
9.4
9.4
9.4
9.4
9.4
-

-

0,10
5,10
4,20
3,60
0,07
0,30
-

-

-

-

-

Totaal programma

-

-

13,37

Bestaande reserves
Bij de verzelfstandiging van Haven Amsterdam tot een N.V. vallen reserves op de eindbalans
vrij. Daarentegen zal Haven Amsterdam N.V. volgens de voor N.V.’s geldende wet- en
regelgeving voor de jaarverslaggeving op de openingsbalans een aantal voorzieningen
moeten vormen.
De vrijval van reserves bedraagt in totaal € 13,37 miljoen, namelijk:







Fonds strategische projecten: € 5,1 miljoen
Reserve DIHA: € 4,2 miljoen
Reserve verbeteren Achterland: € 3,6 miljoen
Reserve voorbereidingskosten Europese subsidies: € 0,07 miljoen
Reserve garantstelling Westpoortbus: € 0,1 miljoen
Reserve promotie Sail 2015: € 0,3 miljoen

De gevormde wettelijk verplichte voorzieningen zijn:
 Voormalig personeel: € 1,4 miljoen
 Te betalen vakantiegeld: € 0,8 miljoen
 Vakantierechten: € 1,8 miljoen
 Jubileum uitkeringen: € 0,1 miljoen
 Voorziening Westpoortbus: € 0,1 miljoen
en worden verantwoord binnen het programma algemene dekkingsmiddelen:
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9.7.3 Voorzieningen
Voorzieningen

Bedragen x € 1 miljoen
nr. Voorzieningen
bestaande voorziening
1
Fonds beheer baggerstortlocaties
2 Latente bodemverplichtingen
3 Microkredieten
afgewikkelde voorzieningen
4 Egalisatie onderhoud (HA)
5 Egalisatie onderhoud vaartuigen
(HA)
6 Fonds inzamelen scheepsafval
7 Voorziening BHG4
8 Wrakkenwet
nieuwe voorzieningen
9 Voorziening Sanering en externe
veiligheid
Totaal voorzieningen

Stand
ultimo
2011

Gerealiseerde
mutaties 2012
+

Stand
ultimo
2012

- /-

Begrote mutaties
2012
+

-/-

1,8
10,9
0,4

1,1
-

0,6
-

1,8
11,4
0,4

0,4
-

-

4,1

0,3

4,3

-

0,4

-

0,6
0,5
0,4
0,2

0,1
-

0,6
0,6
0,4
0,2

-

-

-

18,9

1,0

-

-

6,7

1,0
14,6

-

2,5

0,8

-

Afgewikkelde voorzieningen
Voorziening Haven Afval Plan
De inzameling scheepsafval moet kostenneutraal zijn voor de Haven. De concrete
verplichtingen zijn transitorisch opgenomen. Het restant van de voorziening is vrijgevallen
omdat hier met ingang van 2013 geen voorziening meer voor gevormd mag worden. De
voorziening kan worden afgesloten.
Voorziening wrakkenwet
In 2012 hebben geen mutaties op de voorziening plaatsgevonden. Er liggen geen concrete
verplichtingen aan de voorziening ten grondslag, vandaar dat het restant van de voorziening
is vrijgevallen. De voorziening kan worden afgesloten.
Voorziening onderhoud vaartuigen
Deze voorziening werd gevormd voor het groot onderhoud van de patrouillevaartuigen.
Besloten is dat groot onderhoud met ingang van 2013 geactiveerd zal worden en niet langer
ten laste van een voorziening gebracht. Daarom is de voorziening vrijgevallen en kan worden
afgesloten.
Voorziening egalisatie onderhoud
Deze voorziening was bedoeld voor de uitvoering van groot onderhoud aan verschillende
objecten binnen de haven dat niet ten laste van de onderhoudsbegroting uitgevoerd kon
worden. Groot onderhoud zal met ingang van 2013 geactiveerd worden en niet meer ten laste
van een voorziening worden gebracht. Dit heeft geresulteerd in een vrijval van € 3,1 miljoen.
Het deel dat nog is te verwachten voor baggerwerk in het IJ is toegevoegd aan de
voorziening latente bodemverplichtingen. De voorziening kan afgesloten worden.
Voorziening BHG 4
Het was de bedoeling dat de Haven per 1 maart 2013 de inning van het Binnenhavengeld zou
overnemen van Waternet, het voor Binnenwater Beheer Amsterdam gebouwde systeem
neemt de Haven niet over. Deze voorziening was getroffen ten behoeve van de extra
afschrijving van het systeem. In 2013 is het systeem nog in gebruik bij Waternet en daarna is
het afgeschreven. De voorziening is derhalve vrijgevallen en kan afgesloten worden.
Voorziening China Desk
Deze voorziening is gevormd omdat de prioriteit China niet geheel is uitgegeven in 2010.
Voor het restant waren wel verplichtingen aangegaan. In 2012 is niet meer uitgegeven ten
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laste van deze voorziening. Het restant van de voorziening is vrijgevallen, de voorziening kan
afgesloten worden.
Gehandhaafde voorzieningen
Microkredietenfonds
Om kleine ondernemers te helpen die in het ‘normale’ financiële circuit moeilijk aan
financiering kunnen komen is een microkredietenfonds ingesteld. Dat betekent dat gedurende
de periode 1 januari 2009 tot en met 31 december 2012 garantstellingen konden worden
afgegeven ten behoeve van bancaire geldleningen. Rekening houdend met de maximale duur
van de borgstellingen van 3,5 jaar blijft tot medio 2015 een financieel beslag op het
garantiefonds bestaan. Het garantiefonds geeft vouchers af waarmee de ondernemer naar
een bank van keuze kan gaan. Er wordt dus niet rechtstreeks krediet verleend vanuit het
fonds. De bank heeft dan de garantie dat indien de ondernemer niet meer kan terugbetalen,
de bank terecht kan bij het fonds om het nog niet terugbetaalde deel te declareren. Omdat tot
medio 2015 een financieel beslag op het garantiefonds bestaat is in 2009 € 0,3 miljoen en in
2010 € 0,1 miljoen in een voorziening gestort. Waarvan € 32.000 ten behoeve van het beheer
van het fonds. Bij afwikkeling van de garantstellingen worden gelden teruggestort. In 2012 is
€ 8.957 vrijgevallen na verlopen garantstellingen. Per saldo is er ultimo 2012 een voorziening
van € 0,36 miljoen waar een binnengemeentelijke vordering op de Dienst Werk en Inkomen
voor het zelfde bedrag tegenover staat.
Voorziening latente bodemverplichtingen
In 2012 zijn geen afkoopsommen gedoteerd aan de voorziening. Wel is een bedrag € 0,6
miljoen uit de voorziening onderhoud onttrokken en gedoteerd aan de voorziening latente
bodemverplichtingen. Dit is voor het restant aan baggerwerk voor het IJ dat nog is te
verwachten. De overige dotatie € 0,5 miljoen bestaat uit rente bijboekingen. De onttrekkingen
€ 0,6 miljoen die plaats hebben gevonden hebben betrekking op saneringskosten voor vier
terreinen.
Voorziening beheer baggerstortlocaties
Het bedrag in de voorziening is benodigd ten behoeve van de verplichting die de Haven heeft
aan de Provincie Noord-Holland met betrekking tot het beheer van de stortplaats.
Nieuwe voorzieningen
Voorziening sanering externe veiligheid
Voorziening ten behoeve van sanering externe veiligheid.
9.7.4 Investeringen







Haven Amsterdam heeft in 2012 voor een bedrag van € 21,5 miljoen geïnvesteerd. Het
betreft hier investeringen in:
Computerprogrammatuur
€ 1,0 miljoen
Gronden en terreinen
€ 3,0 miljoen
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
€ 6,1 miljoen
Machines apparaten en installaties
€ 8,1 miljoen
Overige Materiële vaste activa
€ 3,2 miljoen
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10 Facilitair en bedrijven
Maatschappelijk effect
Bevordering van de maatschappelijke effecten van de overige programma’s door de betrokken
organisatieonderdelen te ondersteunen met goederen en diensten. De efficiëntie en effectiviteit
van de dienstverlening moet de vergelijking met marktpartijen kunnen doorstaan en mag niet in
strijd zijn met het publieke belang.
Kerncijfers
10. Programma Facilitair en Bedrijven
Kerncijfers
Rekening
2011

Begroting
Begroting
2012 2012
(na
(inclusief
8-maandseerste
rapportage)
begrotingswijziging)

Bedragen x € 1 miljoen
Lasten per doelstelling
10.1 Verbeteren van de gemeentelijke ICT in de
periode 2011-2014
10.2 Efficiënt en effectief uitvoeren van
beleidsondersteuning, projectmanagement en
bedrijfsvoering
10.3 Efficiënt en effectief uitvoeren van financiële
activiteiten richting burgers en concernonderdelen
10.4 Efficiënt en effectief uitvoeren van taken binnen
de ruimtelijke sector
Totaal lasten -

Rekening
2012 Rekening 2012
minus
Begroting
2012 na 8maandsrapportage

66,3

57,5

74,3

65,5

8,8-

106,7

104,5

111,4

113,5

2,1

67,8

62,4

61,8

68,4

6,6

78,8

79,3

108,6

109,6

319,6

303,7

356,1

357,0

1,0
0,9

39,8

42,5

44,1

45,7

1,6

103,8

102,5

108,6

111,4

2,8

60,6

52,6

53,0

59,4

6,4
0,9
11,7

Baten per doelstelling
10.1 Verbeteren van de gemeentelijke ICT in de
periode 2011-2014
10.2 Efficiënt en effectief uitvoeren van
beleidsondersteuning, projectmanagement en
bedrijfsvoering
10.3 Efficiënt en effectief uitvoeren van financiële
activiteiten richting burgers en concernonderdelen
10.4 Efficiënt en effectief uitvoeren van taken binnen
de ruimtelijke sector
Totaal baten +

82,7

79,9

110,7

111,6

286,9

277,5

316,4

328,1

Resultaat voor reserveringen
32,726,2Toevoegingen aan reserves 23,6
9,8
Onttrekkingen aan reserves +
13,2
4,9
10,44,9Totaal mutaties reserves
(ten
Resultaat na reserveringen
43,131,1laste van de algemene middelen)
Het resultaat na reserveringen is € 4,5 miljoen minder negatief dan begroot in de 8e maands.

39,79,6
21,8
12,2

28,912,1
18,0
5,9

10,8
2,5
3,86,3-

27,5-

23,0-

4,5
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Begroting 2012 (inclusief 1e begrotingswijz)

Programma 10. Facilitair en Bedrijven

Begroting 2012 (na 8‐maands)

Lasten en baten totaal van programma en per doelstelling

Rekening 2012

bedragen x € 1 miljoen
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Totaal lasten programma incl dotaties aan reserves
Verbeteren van de gemeentelijke ICT in de periode 2011‐2014 10.1
,Efficiënt en effectief uitvoeren van beleidsondersteuning 10.2
projectmanagement en bedrijfsvoering
Efficiënt en effectief uitvoeren van financiële activiteiten richting 10.3
burgers en concernonderdelen
Efficiënt en effectief uitvoeren van taken binnen de ruimtelijke sector 10.4
‐Toevoegingen aan reserves

Baten

Totaal baten programma, incl onttrekkingen aan reserves
Verbeteren van de gemeentelijke ICT in de periode 2011‐2014 10.1
,Efficiënt en effectief uitvoeren van beleidsondersteuning 10.2
projectmanagement en bedrijfsvoering
Efficiënt en effectief uitvoeren van financiële activiteiten richting 10.3
burgers en concernonderdelen
Efficiënt en effectief uitvoeren van taken binnen de ruimtelijke sector 10.4
+Onttrekkingen aan reserves

Ontwikkelingen en beleidskaders
Dienst ICT
Het jaar 2012 stond vooral in het teken van het uitvoeren van het Stabilisatieplan ICT.
Het merendeel van de activiteiten binnen het Stabilisatieplan wordt per 1 april 2013 afgerond.
Drie projecten lopen door naar eind 2013.
ACAM
De markt voor de wettelijke controles die ACAM uitvoert is de afgelopen jaren gekrompen als
gevolg van fusies van stadsdelen en het samengaan van diensten. De herinrichting van de
gemeentelijke organisatie zal mogelijk leiden tot een verdere krimp van de markt voor wettelijke
controle. Daar staat tegenover dat de gemeente als object voor controle door decentralisatie van
rijkstaken naar de gemeente weer kan gaan groeien.
Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam (OGA) en Dienst Ruimtelijke Ordening (DRO)
De effecten van de crisis zijn in de vastgoedwereld goed merkbaar. De woningbouwproductie is
afgenomen. Terwijl de bouwproductie stil valt, groeit het aantal inwoners. Amsterdam is gegroeid,
de stad telt inmiddels meer dan 800.000 inwoners.
De woningvraag is onverminderd hoog. Echter, omdat de markt slecht functioneert, komt er geen
verhuisbeweging op gang. Reden temeer om te blijven zoeken naar mogelijkheden om condities
voor vestiging van bewoners en bedrijven in Amsterdam te verbeteren.
Om die reden is het strategisch plan opgesteld, waarin wordt aangegeven waar de kansen liggen.
Ook de structuurplanuitwerkingen zijn er op gericht te zorgen dat Amsterdam een aantrekkelijke
stad blijft.
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Door de heroverwegingen en bezuinigingen komen projecten stil te liggen. Daarmee wordt de
situatie niet rooskleuriger. Het is nodig investeringen (door derden) weer op gang te krijgen en
daarvoor de condities te scheppen. De kantorenmarkt kent nog steeds een grote leegstand,
terwijl in de planvoorraad nog te veel kantorenprogramma aanwezig is. Het betekent dat de druk
op het verminderen van het nieuwbouwprogramma en transformatie van de leegstaande
voorraad toeneemt.
DFM
De invloed van de economische crisis, hervormingsagenda en heroverwegingen hebben geleid
tot:
 wijziging openingstijden stadhuis (Raadsvoordracht 13/14 juli 2011, BD2011-004057 en
Kadernota 2012)
 afstoten van een dienstauto en uitstroom van een chauffeur (Kadernota 2012)
 optimale huisvesting stadhuis (Kadernota 2012)
 B11, synergievoordelen staffuncties cluster Ondersteunen, Bestuur en Informatie (OBI) en
dienst Stadstoezicht (Kadernota 2012)
 Visie Facilitair Beheer in aansluiting op de Taskforce Huisvesting en collegebesluit over
facilitair beheer(TransFM) op 18 december 2012
 TEAM Energie, integraal aansturen energiebeheer (onderdeel van inkoopmaatregel 8)
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10.1 Verbeteren van de gemeentelijke ICT in de periode 2011-2014
10.1.1 Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?
Het tegen marktconforme kwaliteit en tarieven aanbieden van ondersteunende en uitvoerende
dienstverlening aan organisatieonderdelen die aardoor hun taken effectief en efficiënt kunnen
uitvoeren.
10.1.2 Wat hebben we ervoor gedaan?
2012 stond vooral in het teken van het uitvoeren van het Stabilisatieplan ICT, dat uw raad in
oktober 2011 heeft vastgesteld. In het plan zijn de op de stabilisatie van de technische
infrastructuur gerichte activiteiten beschreven die in de periode van medio 2011 tot begin 2013
zijn uitgevoerd. Er zijn positieve resultaten geboekt: stijgende klanttevredenheid, verlaging van
het ziekteverzuim en reductie van het aantal prio-1 verstoringen in de basisinfrastructuur die dus
stabieler is. Het merendeel van de activiteiten binnen het Stabilisatieplan wordt per 1 april 2013
afgerond. De gebruikerstevredenheid is in 2012 licht verbeterd.
Met de afronding van het Stabilisatieplan de start het programma ICT Centraal. Dit plan is de
basis waarop een gezamenlijke Amsterdamse ICT-infrastructuur wordt opgebouwd. ICT Centraal
is in 2012 voorbereid, eind december door uw raad vastgesteld en start eind eerste kwartaal
2013.
De strategie om het beheer van de werkplekken in de gemeente te centraliseren is doorgezet en
thans worden ongeveer 7.000 werkplekken centraal geserviced, terwijl het aantal te beheren
servers is gegroeid tot 900. De ICT-governance is in 2012 verzwaard door de aanstelling van een
CIO (Chief Information Officer/ Algemeen Directeur).
10.1.3 Wat heeft het gekost?
Verbeteren van de gemeentelijke ICT in de periode 2011-2014
Rekening
Begroting
Begroting
2011
2012 2012
(na
(inclusief
8-maandseerste
rapportage)
begrotingswijziging)
Bedragen x € 1 miljoen
1 Lasten
2 Reserves (dotaties)
Totaal lasten
1 Baten
2 Reserves (onttrekkingen)
Totaal baten
Resultaat ten laste van de algemene
middelen

66,3
18,6
84,9
39,8
10,9
50,7

57,5
8,6
66,1
42,5
2,4
44,9

74,3
8,6
82,9
44,1
17,4
61,5

34,2-

21,2-

21,4-

Rekening
2012 Rekening 2012
minus
Begroting
2012 na 8maandsrapportage
65,5
8,88,6
74,1
8,845,7
1,6
14,0
3,459,7
1,814,4-

7,0

Het saldo ten last van de algemene middelen bedraagt voor 2012 € 14,4 miljoen. Ten opzichte
van de Begroting 2012 na de 8-maandsrapportage is het saldo € 7 miljoen lager.
Mutaties
Bij de Begroting 2012 inclusief eerste begrotingswijziging was het toegestane saldo voor DICT
€ 21,2 miljoen. Bij collegebesluit (24 april 2012) werd dit saldo verlaagd met een structurele
omzetverhoging van € 7,9 miljoen. Hier tegenover stond een incidentele compensatie van € 1,9
miljoen. Tenslotte is er nog een correctie voor de doorbelasting kosten facilitair van € 0,4 miljoen.
Dit leidt tot een totaal toegestaan tekort van € 15,8 miljoen voor DICT. Dit is niet in de 8maandsrapportage verwerkt. De realisatie laat een tekort zien van € 14,4 miljoen, dit is een
verbetering van € 1,4 miljoen ten opzichte van het toegestane tekort van € 15,8 miljoen bij de
8-maandsrapportage. Dit komt onder andere door:
 lasten en baten: diverse exploitatie-onderdelen: € 0,5 miljoen gunstiger
 lasten: vrijval uit 2011: € 0,9 miljoen
 lasten: extra kosten voor CIO-office: € 0,2 miljoen nadelig
 lasten en reserves: gunstiger resultaat projecten: € 0,2 miljoen
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Conform de besluitvorming (van 24 april 2012) in het college is een aantal afspraken gemaakt om
de scheefloop (ontbrekende financiële aansluiting tussen DICT en zijn afnemers, ten nadele van
DICT) te dekken. De belangrijkste hiervan zijn:
 DBGA: € 0,75 miljoen totaal. Over een bedrag van circa € 0,1 miljoen zijn nog gesprekken
gaande
 DBI: € 0,5 miljoen totaal
 DWI: € 1 miljoen totaal
 DMO: € 1,3 miljoen. Daarnaast loopt een nieuw dispuut tussen DICT en DMO van
€ 0,6 miljoen
 OGA: € 2,2 miljoen:
- een bedrag van € 0,55 miljoen, incidentele vrijval transitoria uit 2011, wordt ter
compensatie in 2012 aangewend
- inzet rekening courant rentevoordeel van € 1,55 miljoen
- ten laste van de algemene dekkingsmiddelen € 0,15 miljoen (hetgeen ruim binnen het
afgesproken plafond van € 0,3 miljoen blijft)
De dienstverlening tussen DICT en de afnemers voor 2013 is afgeschaald voor circa € 3 miljoen.
Stabilisatieplan
In totaal is € 25,85 miljoen beschikbaar gesteld voor het Stabilisatieplan. Naar huidig inzicht zal
circa € 4 miljoen van de reserve stabilisatieplan niet benut worden.
Prioriteiten en posterioriteiten 2012
Deze doelstelling kent geen prioriteiten en posterioriteiten.
10.1.4 Risico’s
Stabilisatieplan ICT valt onder de Regeling Risicovolle Projecten
Het Stabilisatieplan is door het college bestempeld als een risicovol project. De risico’s uit het
Stabilisatieplan ICT worden gedekt binnen de investeringsbegroting van het Stabilisatieplan.
Resterende risico’s Dienst ICT
Dienstoverstijgende risico’s betreffen de uit 2012 betwiste binnengemeentelijke vorderingen
(scheefloop 2012) en het gemeentebrede licentiemanagement, waarop DICT geen volledig
inzicht heeft.
Verdere resterende risico’s:
 niet realiseren van de gemeentebrede ICT-besparingen zoals gepland tot en met 2016
 uitvoer ICT Centraal (valt onder Regeling Risicovolle Projecten) die door de complexiteit en
de omvang een zwaar beslag legt op beschikbaarheid van projectresources uit de
lijnorganisatie van dienst ICT en/of bij de diensten/stadsdelen
 ontbreken van cruciale gegevens bij diensten/stadsdelen (zoals het personeel, het applicatieen infrastructuurlandschap, contracten, beheerorganisatie, budgetten, et cetera, de
zogenoemde ‘Installed Base’) waardoor er risico is op compliancy issues en op huidige staat
van hardware, software en bijbehorende budgetten
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10.2 Efficiënt en effectief uitvoeren van beleidsondersteuning,
projectmanagement en bedrijfsvoering
10.2.1 Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?
Het tegen marktconforme kwaliteit en tarieven aanbieden van ondersteunende en uitvoerende
dienstverlening aan organisatieonderdelen, waardoor die hun taken effectiever en efficiënter
hebben kunnen uitvoeren.
Indicatoren
1. Centralisatie
facturenstroom
energie
2. Energiemonitoring

Nulmeting en
peildatum
nvt

Rekening 2011

Begroting 2012

Diensten/
kantoorpanden

Stadsdelen

nvt

9 diensten
(hoofdkantoren)
en 3 stadsdelen
(hoofdkantoren)

Overige diensten en stadsdelen
(hoofdkantoren) met een energiereductie van 5% (gemeten vanaf het
moment van aansluiting op
monitoringssysteem)

Bereikt
2012
Diensten

Te behalen resultaat
2010-2014
Diensten en
stadsdelen

Diensten

Diensten en
stadsdelen

1. Centralisatie facturenstroom
In 2012 zijn alle facturen van de diensten bij Dienst Facilitair Management (DFM) binnengekomen
en is de overheveling van de facturenstroom van de stadsdelen per 1 januari 2013 voorbereid.
Vijf stadsdelen hevelen per 1 januari 2013 de elektra- en gasfacturatie over naar DFM, Stadsdeel
West en Stadsdeel Oost alleen de gasfacturatie. Overheveling van de gasfacturatie is een
verplichting uit de afspraken in het nieuwe inkoopcontract voor gas dat per 1 januari 2013 ingaat.
2. Energiemonitoring
In 2012 zijn (bijna) alle diensten gereed voor aansluiting op de energiemonitor. Twintig
aansluitingen worden in 2013 omgebouwd, omdat technische realisatie door de leverancier dit
dan pas. In 2013 start dit aansluitingentraject voor de stadsdelen.
10.2.2 Wat hebben we ervoor gedaan?
Facilitair Management
In 2012 had FM de volgende speerpunten :
 (maximaal) marktconform facilitaire dienstverlening leveren
 begeleiding, ondersteuning en uitvoering van projecten verzorgen op het terrein van
duurzaamheid en energieneutraliteit. Operationalisering van duurzaamheid in elk aspect van
het facilitair management. Bij het aangaan en beheren van contracten zijn cradle to cradle,
biologisch en duurzaamheid voorwaarden
 integrale aansturing van de energiehuishouding in de stad door TEAM Energie. Panden zijn
energieneutraal (dit is niet hetzelfde als CO2-neutraal). Voorjaar 2012 zijn 350 zonnepanelen
op het dak van het Stadhuis-Muziektheater in gebruik genomen. Het tableau is de grootste
zonnestroominstallatie op één dak in Amsterdam en de grootste op een stadhuis of
(muziek)theater in Nederland. In samenwerking met Parkeergebouwen en Programmabureau
Luchtkwaliteit zijn twintig oplaadpunten voor elektrische voertuigen aangelegd in de openbare
parkeergarage van het stadhuis.
Servicehuis Personeel
Het Servicehuis personeel (SHP) levert diensten rond personeel en organisatie. De
aanbesteding van de salarisverwerking en de overgang naar de nieuwe versie van het
personeelsinformatie-beheersysteem wordt voorbereid.
 Met de instroom van de GGD in de dienstverlening van het Servicehuis Personeel in
september 2012, zijn alle 33 gemeentelijke organisaties aangesloten
 Per 1 januari 2012 is de nieuwe Dienst Advies en Onderzoek succesvol in Mijn
Personeelsnet ingevoerd
Project Management Bureau (PMB )/ Wibautgroep
 Voor 2012 werd een afname van de capaciteitsvraag uit de fysieke sector en een toename
van het aantal kleinere advies en andersoortige opdrachten voorzien, die deels is
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uitgekomen. Door te anticiperen op wijzigingen en verschuivingen in de markt is het gelukt de
totale omzet in projectmanagement in de ruimtelijke projecten in 2012 stabiel te houden
De totale inzet van projectmanagementcapaciteit is op de ruimtelijke projecten in Amsterdam
(grootstedelijk en stadsdelen) vrijwel gelijk gebleven. Bij de grootstedelijke projecten
(coalitieprojecten en projectbureaus) is het aandeel van het PMB circa 73% van de totale
capaciteitsinzet aan projectmanagement en planning
In 2012 omvat 55% van de totale gerealiseerde omzet van het PMB adviesopdrachten en
projecten binnen de grootstedelijke projectbureaus (Zuidas, Wibaut aan de Amstel, IJburg,
Zuiderlijke IJ-Oevers, Noordwaarts). De gebiedsontwikkeling voor stadsdeelprojecten en in
de regio omvat 5%
Een tweede omvangrijk marktsegment voor het PMB – 16 á 17% van de omzet – is project-,
programma-, en bouwmanagement met betrekking tot vastgoed
De Wibautgroep heeft in 2012 aan circa 25 opdrachten gewerkt, waarbij de leden zijn ingezet
als regisseur, directeur of adviseur. Vijf leden fungeerden in 2012 als projectdirecteur van
grote (ruimtelijke) projectbureaus (Noordwaarts, IJ-oevers, IJburg, Wibaut a/d Amstel, Oost,
Rode Loper, Sciencepark en Zuidoostlob)

Dienst Advies en Onderzoek (DAO).
AGA en ABC zijn eind 2011 uitgeplaatst uit de Bestuursdienst en overgeheveld naar O&S. Hieruit
is de nieuwe dienst Advies en Onderzoek ontstaan.
AGA en ABC hebben hun samenwerking in 2012 verstevigd. Dit heeft geleid tot vernieuwende
initiatieven op het gebied van opleidingen (summerschools, train je collega) en vernieuwende
dienstverlening (HNW020), interactieve beleidsvorming (crowd sourcing) en bundeling van
krachten in gemeentelijke programma’s (AFS, Luchtkwaliteit).
De activiteiten op het gebied van onderzoek en statistiek worden verantwoord onder doelstelling
12.3 Prestatiemeting, onderzoekprogrammering en inzichtelijk maken van informatie in het
programma Bestuur en concern.
Bestuursdienst Amsterdam (BDA)
BDA heeft de volgende facilitaire organisatieonderdelen:
 Bureau Integriteit (BI)
 Gemeentelijk Wagenparkbeheer Amsterdam (GWA)
10.2.3 Wat heeft het gekost?
Efficiënt en effectief uitvoeren van beleidsondersteuning, projectmanagement en bedrijfsvoering
Rekening
Begroting
Begroting
Rekening
2011
2012 2012
(na
2012 Rekening 2012
(inclusief
8-maandsminus
eerste
rapportage)
Begroting
begrotings2012 na 8wijziging)
maandsBedragen x € 1 miljoen
1 Lasten
2 Reserves (dotaties)
Totaal lasten
1 Baten
2 Reserves (onttrekkingen)
Totaal baten
Resultaat ten laste van de algemene
middelen

106,7
1,6
108,3
103,8
0,4
104,2
4,1-

104,5
0,7
105,2
102,5
0,4
102,9
2,3-

111,4
0,7
112,1
108,6
1,3
109,9
2,2-

113,5
3,1
116,6
111,4
2,4
113,8
2,8-

rapportage
2,1
2,4
4,5
2,8
1,1
3,9
0,6-

Het saldo ten last van de algemene middelen kwam voor 2012 uit op € 2,8 miljoen en dat is ten
opzichte van de Begroting 2012 na de 8-maandsrapportage € 0,6 miljoen hoger.
Mutaties
Bestuursdienst Amsterdam (BDA)
Integriteitsbeleid
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Bureau Integriteit (BI) heeft een positief resultaat van € 58.000 ten opzichte van de Begroting
2012 na de 8-maandsrapportage door beschikbare financiële ruimte op de personeelslasten.
Dienst Advies en Onderzoek (DAO)
De dienst heeft voor 2012 zijn eerste jaarrekening gemaakt. Alle drie de onderdelen van DAO
hadden in 2012 een positief resultaat. Voor DAO als geheel was het resultaat € 0,33 miljoen.
DFM
Van Begroting 2012 (inclusief eerste begrotingswijziging) naar begroting na 8-maandsrapportage
 Verhoging lasten en batenbegroting met € 6,5 miljoen vanwege centralisatie facturering
energie en doorbelasting van de energiekosten naar de diensten
 Door een verwachte lagere last van € 1,5 miljoen voor groot onderhoud 2012, is de
toevoeging aan de reserve (budgetneutraal) verhoogd met hetzelfde bedrag. Deze is dus
 Verhoging lasten- en batenbegroting met € 1,7 miljoen voor TransFM
 Mediabeheer is in 2012 ondergebracht bij het Expertisecentrum van het Servicehuis
Personeel. Met de begrotingswijzigingen in de 8-maandsrapportage is de begroting aan
zowel de lasten- als de batenkant met € 3 miljoen verlaagd
Van begroting na 8-maandsrapportage naar Jaarrekening 2012
 Diverse frictiekosten en projectkosten:
- TransFM: € 1,4 miljoen voor 2011 en 2012. Deze kosten zijn voorgefinancierd uit de
centraal opgenomen reserve frictiekosten en vanaf juli 2013 vloeit dekking terug uit een
opslag in het tarief per werkplek
- € 60.000 frictiekosten in verband met de maatregel openingstijden stadhuis waarvoor de
onttrekking uit de daarvoor beschikbare reserve plaatsvindt. Het restant van de reserve,
€ 0,46 miljoen, is vrijgevallen ten gunste van de reserve frictiekosten op concernniveau
- frictiekosten in verband met de B11-maatregel van € 0,13 miljoen en de maatregel
optimale huisvesting stadhuis van € 0,41miljoen, waarvoor compensatie uit de reserve
frictiekosten komt
 Dubbele verwerking taakstelling B11 van € 0,78 miljoen in begroting DFM en DST
 Hogere kosten verbouwing stadhuis, diverse projecten en toerekening taakstelling i.v.m.
groot onderhoud € 0,6 miljoen
 Lagere toevoeging voorziening groot onderhoud, door toerekening taakstelling, dekking
overschrijding krediet verbouwing stadhuis uit budget groot onderhoud en diverse hogere
kosten projecten groot onderhoud € 0,6 miljoen.
 Diverse budget neutraal afwijkingen:
- hogere lasten en hogere baten doordat de taakstelling B11 negatief in de kosten is
verwerkt, maar door facturering in de baten is verwerkt € 3,0 miljoen
- lagere lasten en lagere baten door een lagere (verwachte) afrekening energiekosten van
€ 0,5 miljoen
- lagere lasten en lagere baten in verband met postcontract € 1,1 miljoen.
- hogere lasten en hogere baten in verband met diverse projecten uitgevoerd voor derden,
waaronder verbouwing Stadsdeelcentrum 2e, 3 e en 4 e etage, projecten muziektheater et
cetera € 2,2 miljoen
Projectmanagement Bureau (PMB) en Wibautgroep
PMB en de Wibautgroep hebben in 2012 respectievelijk € 21,8 en € 1,6 miljoen aan opbrengsten
gerealiseerd terwijl respectievelijk € 20,2 miljoen en € 1,2 miljoen was begroot.
Het resultaat komt hierdoor uit op € 3 miljoen (begroot was € 1,3 miljoen) voor PMB en € 0,3
miljoen (begroot was € 0,1 miljoen) voor de Wibautgroep. Door dit hoger dan begrote resultaat is
ook de dotatie aan de reserves bedrijfsvoering in 2012 hoger dan begroot, € 0,4 miljoen waar
€ 0,2 miljoen was begroot.
Servicehuis Personeel (SHP)
In de 4 maandsrapportage 2012 zijn zowel de baten als de lasten van SHP met 3 miljoen
verhoogd in verband met de overgang van Mediabeheer van DFM naar SHP.
Van begroting na 8-maandsrapportage naar Jaarrekening 2012
Zowel de lasten als de baten van het SHP zijn in 2012 lager dan begroot. De lasten waren € 4,34
miljoen lager, de baten € 2,73 miljoen. Het saldo van SHP is daarmee € 1,6 miljoen hoger dan
begroot.
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Lagere lasten:
 € 1,1 miljoen: lagere kosten van personeel, in verband met lagere salarislasten, lagere inhuur
en lagere uitkeringen voormalig personeel
 € 0,9 miljoen: door een incidentele vrijval van verlichtingen
 € 1,3 miljoen: door lagere materiele uitgaven in verband met lagere advertentiekosten door
Mediabeheer
Lagere baten:
 € 1,1 miljoen: de lagere omzet binnen Mediabeheer en lagere inkomsten door versnelde
uitstroom van voormalig personeel
Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer (DIVV) Materiaaldienst
De Materiaaldienst heeft een positief exploitatieresultaat van € 1,1 miljoen, voornamelijk als
gevolg van een omzetstijging van ongeveer 10% in het laatste kwartaal van 2012.
Prioriteiten en posterioriteiten 2012
#

Omschrijving

S/I

S

1

Minder
advertenties
mediabeheer

Beschikbaar
gesteld
(x € 1.000)

Ultimo 2012
betaald of
verplicht
(x € 1.000)

-300

-300

-100

-119

-1.500

-1.500

-700

-700

-300

-300

S

2

Openingstijden
stadhuis

S

3

Optimale
huisvesting
stadhuis

S

4

Ombuiging
Bedrijfsvoering
gemeentebreed

5

Aandeel B11

S

Voorstel om
ultimo 2012
op te nemen
in reserve
(x € 1.000)

Omschrijving
gerealiseerd
resultaat

Door verlaging
formatie en materieel
budget gerealiseerd.
Openingstijden zijn
aangepast per 1
september 2012.
Frictie in 2012 is €
61.000. Besparing
loopt in 2013 verder
op.
Frictiekosten zijn
€ 0,41 miljoen en
lopen komende jaren
nog door vanwege
uitstroom personeel.
Deels incidenteel
ingevuld. De
taakstelling loopt in
2013 en 2014 verder
op.
Deels incidenteel
ingevuld.
Frictiekosten 2012 €
130.000.

Volledig
uitgevoerd?
(J/N)

Uiterste
datum
geplande
uitvoering

J

N

2013

J

N

2013

N

2013

Toelichting prioriteiten en posterioriteiten 2012
De structurele posterioriteiten 2012 van DFM zijn in de rompbegroting opgenomen en
gerealiseerd.
Optimale huisvesting Stadhuis
In 2012 heeft DFM frictiekosten voor een bedrag van € 0,41 miljoen in verband met de maatregel
optimale huisvesting stadhuis ontvangen. Dit bedrag bestaat uit € 0,29 miljoen aan frictiekosten
voor personeelslasten als gevolg van boventalligheid en € 0,12 miljoen voor personeelslasten in
het kader van de efficiencymaatregelen voor optimale huisvesting stadhuis. In het kader van B11
is sprake van in 2012 doorlopende personeelslasten van € 0,13 miljoen.
Aandeel B11
Binnen het project B11 werken de B11-diensten samen aan het realiseren van de taakstelling
‘synergievoordelen staffuncties Bestuur en Concern’ van € 4 miljoen op de bedrijfsvoering.
Tweeëntwintig werkprocessen zijn opnieuw ontworpen, waarbij bleek dat bij zestien van de
onderzochte processen aanzienlijke verbetering te behalen is in termen van kwaliteit en
efficiëntie. Vastgesteld is dat de processen die vallen binnen het domein ICT sterk verweven zijn
met de opdracht en de taakstelling van de Dienst ICT. Dat is dan ook de reden om de regie van
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dit domein bij deze dienst onder te brengen. Door implementatie van de overige vijftien
herontwerpen binnen de domeinen Financiën, P&O, Communicatie, DIV en Facilitaire Zaken
wordt een besparing van € 2,4 miljoen gerealiseerd.
10.2.4 Risico’s
TransFM
De transitie van het huidige naar het nieuwe facilitaire management kent risico’s. De belangrijkste
zijn benoemd in het Implementatieplan:
 verwachtingen die de diensten hebben van de kwaliteit van het facilitair beheer kunnen hoger
liggen dan de kwaliteit die DFM biedt
 er zijn meerdere ontwikkelingen gaande zoals heroverwegingen, fusies en clustervorming,
die hun weerslag hebben op de organisatie.
 als planning niet wordt gehaald om welke reden dan ook,heeft dat een financieel risico
 hogere bezettingsgraad of hogere leegstand kan leiden tot hogere kosten die niet afgedekt
zijn in het tarief per werkplekNiet geheel duidelijk wat hier bedoeld wordt
 onvoldoende ICT-ondersteuning
Onderhoud Stadhuis
In de Kadernota 2013 is een structurele besparing van € 1 miljoen opgenomen voor het
onderhoud van het Stadhuis. Dit is vanaf 2013 in de begroting verwerkt. Vooralsnog zal de
besparing op esthetisch onderhoud (schilderwerk, vloerbedekking) plaats vinden. Een structurele
besparing op het onderhoud is niet mogelijk, omdat versobering van groot onderhoud ervoor
zorgt dat de staat van het pand snel achteruit gaat. Bij uitstel van groot onderhoud zijn de
onderhoudsinvesteringen om het pand weer in de huidige staat terug te brengen veel hoger, dan
wanneer het onderhoud in de loop van de jaren bijgehouden wordt. Op termijn moet de
onderhoudsbegroting weer aangevuld worden.
PMB/Wibautgroep
 De onzekere economische situatie en daarvan afgeleid de marktontwikkelingen en de
verslechterde financiële situatie van het Vereveningsfonds.
 In het kader van 1 Stad 1 Opgave wordt gesproken over 15% minder inzet van
projectmanagement op fysieke projecten als één van de efficiency maatregelen
 De samenwerking met SPA levert veel kansen op, maar kent ook risico’s. Naast de
samenvoeging van twee organisatieonderdelen met beide hun eigen cultuur is het
bijvoorbeeld de vraag in hoeverre de opdrachtgevers van SPA het bureau ook na de fusie
nog weten te vinden
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10.3 Efficiënt en effectief uitvoeren van financiële activiteiten richting
burgers en concernonderdelen
10.3.1 Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?
Het aanbieden van financiële en adviserende dienstverlening aan organisatieonderdelen, tegen
marktconforme kwaliteit en tarieven. Daardoor kunnen ze hun taken effectief en efficiënt
uitvoeren. Er zijn geen indicatoren bij deze doelstelling.
10.3.2 Wat hebben we ervoor gedaan?
Het verrichten van financiële audits, IT-audits, advieswerkzaamheden, operational audits.
10.3.3 Wat heeft het gekost?
Efficiënt en effectief uitvoeren van financiële activiteiten richting burgers en concernonderdelen
Rekening
Begroting
Begroting
Rekening
2011
2012 2012
(na
2012 Rekening 2012
(inclusief
8-maandsminus
eerste
rapportage)
Begroting
begrotings2012 na 8wijziging)
maandsBedragen x € 1 miljoen
1 Lasten
2 Reserves (dotaties)
Totaal lasten
1 Baten
2 Reserves (onttrekkingen)
Totaal baten
Resultaat ten laste van de algemene
middelen

67,8
0,2
68,0
60,6
0,3
60,9
7,1-

62,4
0,3
62,7
52,6
52,6

61,8
0,1
61,9
53,0
0,2
53,2

10,1-

8,7-

68,4
0,1
68,5
59,4
59,4

rapportage
6,6
6,6
6,4
0,26,2

9,1-

0,4-

Het saldo ten laste van de algemene middelen kwam voor 2012 uit op € 9,1 miljoen en dat is ten
opzichte van de Begroting 2012 na de 8-maandsrapportage € 0,4 miljoen hoger.
Mutaties
Dienst Verzekeringszaken (VGA)
VGA heeft over 2012 een positief saldo van € 89.000. De baten zijn € 6.000 hoger dan de
geactualiseerde Begroting 2012, de lasten € 84.000 lager.
ACAM
Ten opzichte van de geactualiseerde begroting is sprake van een nadelig saldo van € 0,1 miljoen.
Cition
In november 2012 is door Cition aangegeven dat de verwachte dividenduitkering over 2012
€ 13,8 miljoen bedraagt. Dit bedrag is gedoteerd aan de voorziening Ontwikkelingen
parkeerbeheer. In januari 2013 heeft beslutvorming plaatsgevonden plaats over de inzet van
deze middelen.
Dienst Stadstoezicht (DST)
Van Begroting 2012 (inclusief eerste begrotingswijziging) naar begroting na 8-maandsrapportage
Het saldo van DST is verbeterd met € 1,2 miljoen. De belangrijkste mutaties waren:
 door uitstel overdracht Mulderboa’s naar stadsdelen van 1 januari naar 1 april 2012 worden
in 2012 meer uitgaven én meer inkomsten gerealiseerd: respectievelijk € 0,6 miljoen en € 0,8
miljoen
 Reorganisatiebedrijf (Stadstoezicht) (REO): de gemiddelde instroom bleek veel lager en de
uitstroom veel hoger dan verwacht, waardoor de lasten €1,5 miljoen lager uitkomen en er
was geen rekening gehouden met inkomsten à € 0,2 miljoen uit detacheringen
 Pool Amsterdam (Stadstoezicht) (PAM): een lagere instroom bij een aanzienlijke uitstroom
leidt hier tot een daling van de lasten met € 1,8 miljoen. De begrote baten dalen door minder
inzet met € 1,1 miljoen. Per saldo komt dit op een voordeel van € 0,7 miljoen.
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invulling concernbrede taakstelling Stadstoezicht à € 0,8 miljoen: De taakstelling wordt in
2012 incidenteel gecompenseerd met het positieve resultaat van PAMpool en het REObedrijf
omzetverlaging regulier bedrijf: verwacht wordt dat de omzet op jaarbasis € 0,6 miljoen lager
uitkomt doordat de formatie voor de uitvoering nog niet volledig op orde is



Van begroting na 8-maandsrapportage naar Jaarrekening 2012
Het saldo van DST is gelijk gebleven.
 Het financieel resultaat Regulier bedrijf laat een kleine afwijking van € 0,1 miljoen zien ten
opzichte van de 8-maandsrapportage. De opbrengsten zijn met € 1,6 miljoen toegenomen,
onder andere door:
- het langer doorlopen van extra dienstverlening aan Cition ( € 0,6 miljoen)
- extra opdracht ‘donkere dagen’ (€ 0,2 miljoen)
- ontvangsten Mulderoverdacht (€ 0,2 miljoen)
- diverse extra opbrengsten (€ 0,6 miljoen)
Daarnaast zijn de lasten met € 1,7 miljoen toegenomen, onder andere door:
- extra personele lasten van € 1,1 miljoen
- lasten van € 0,6 miljoen voor incidentele inhuur vanwege onderbezetting


Het financieel resultaat REO-bedrijf: het resultaat verbetert met € 0,3 miljoen ten opzichte
van de 8-maandsrapportage door de uitgestelde instroom van Dienstverlening
Het financieel resultaat PAM verslechtert met € 0,2 miljoen ten opzichte van de
8-maandsrapportage
Financieel resultaat van de Handhavingacademie (HHA) blijft nul




Prioriteiten en posterioriteiten 2012
#

Omschrijving

S/I

Beschikbaar
gesteld
(x € 1.000)

Ultimo 2012
betaald of
verplicht (x €
1.000)

1.

Begrotingsaldo
Stadstoezicht

I

9.829

8.597

Voorstel om
ultimo 2012
op te nemen
in reserve
(x € 1.000)
0

Omschrijving
gerealiseerd
resultaat

Volledig
uitgevoerd?
(J/N)

Uiterste
datum
geplande
uitvoering

Zie toelichting

J

31-122012

Toelichting prioriteiten en posterioriteiten 2012
DST Begrotingssaldo
Ten opzichte van de begroting is het resultaat van het totale bedrijf Stadstoezicht met € 1,2
miljoen verbetert. Dit is een optelling van het resultaat van het reguliere bedrijf, het REO-bedrijf,
de PAM en HHA. Het resultaat is daarmee zoals aangegeven bij de 8-maandsrapportage. De
benodigde prioriteit ter aanvulling van het (structurele) tekort op de exploitatie van Dienst
Stadstoezicht neem daardoor af met € 1,2 miljoen.
10.3.4 Risico’s
Dienst Stadstoezicht
 De huidige capaciteit handhaving is voor een deel niet structureel gedekt in de
gemeentebegroting
 Niet (tijdig) aanpassen tarief wegsleep: sinds 2004 is het tarief niet meer geïndexeerd en dat
kan leiden tot een dekkingsprobleem (van maximaal € 0,6 miljoen)
 Uitstroom Reorganisatiebedrijf/Pool Amsterdam wordt niet gehaald met als gevolg hogere
kosten voor boventalligheid en WW-lasten
 Taxihandhaving moet vanaf 2014 worden beëindigd worden, omdat dit incidenteel is
gefinancierd (€ 0,65 miljoen), met als gevolg boventalligheid van acht handhavers
 Wegvallen van de bijdragen van Cition voor ICT en huisvesting per 2014/2015
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10.4 Efficiënt en effectief uitvoeren van beheer, onderhoud en
productontwikkelingstaken binnen de ruimtelijke sector
10.4.1 Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?
Het tegen marktconforme kwaliteit en tarieven aanbieden van ondersteunende en uitvoerende
dienstverlening aan organisatieonderdelen, waardoor ze hun taken effectief en efficiënt kunnen
uitvoeren. Er zijn geen indicatoren bij deze doelstelling.
10.4.2 Wat hebben we ervoor gedaan?
 Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam (OGA) levert expertise voor het managen van
gebiedsontwikkeling, advies, makelaardij en beheer van gemeentelijk vastgoed en beheer
van Food Center Amsterdam
 Dienst Ruimtelijke Ordening (DRO) levert stedenbouwkundige en planologische expertise
voor de ontwikkeling van de stad
10.4.3 Wat heeft het gekost?
Efficiënt en effectief uitvoeren van taken binnen de ruimtelijke sector
Rekening
Begroting
Begroting
2011
2012 2012
(na
(inclusief
8-maandseerste
rapportage)
begrotingswijziging)
Bedragen x € 1 miljoen
1 Lasten
2 Reserves (dotaties)
Totaal lasten
1 Baten
2 Reserves (onttrekkingen)
Totaal baten
Resultaat ten gunste van de
algemene middelen

78,8
3,2
82,0
82,7
1,6
84,3

79,3
0,2
79,5
79,9
2,1
82,0

108,6
0,2
108,8
110,7
2,9
113,6

2,3

2,5

4,8

Rekening
2012 Rekening 2012
minus
Begroting
2012 na 8maandsrapportage
109,6
1,0
0,3
0,1
109,9
1,1
111,6
0,9
1,6
1,3113,2
0,43,3

1,5-

Het saldo ten last van de algemene middelen bedraagt voor 2012 € 3,3 miljoen. Ten opzichte van
de Begroting 2012 na 8-maandsrapportage is het saldo € 1,5 miljoen lager.
Mutaties
Dienst Ruimtelijke Ordening (DRO)
Van Begroting 2012 (inclusief eerste begrotingswijziging) naar begroting na 8-maandsrapportage
De lasten stijgen met € 0,5 miljoen en de baten met € 0,6 miljoen. Dit wordt voornamelijk
veroorzaakt door de Green Deal die zowel bij lasten als bij baten is opgenomen in de
8-maandsrapportage.
Van begroting na 8-maandsrapportage naar Jaarrekening 2012
De lasten stijgen met € 2,8 miljoen en de baten met € 0,9 miljoen. In het kader van de Green
Deal met het Rijk ontvangt de Gemeente Amsterdam in drie jaar € 0,8 miljoen. De eerste tranche
is € 0,567 miljoen en is in mei 2012 toegevoegd aan de uitkering van het Gemeentefonds. Dit
bedrag is opgenomen onder de lasten van deze doelstelling.
 Op externe projecten van DRO is een negatief projectresultaat gerealiseerd van € 0,9
miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door detacheringen beneden het reguliere tarief
van DRO
 De rest van de verschillen zit in de materiële kosten op projecten die lastig zijn te
voorspellen, volledig worden doorbelast aan opdrachtgevers en daarom niet geraamd
worden. Gestuurd wordt niet op omvang van baten en lasten maar op saldo.
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Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam (OGA)
Van Begroting 2012 (incl. eerste begrotingswijziging) naar begroting na 8-maandsrapportage
 € 34,8 miljoen hogere lasten door het opnemen van Bureau Gemeentelijke Huisvesting
(BGH) onder deze doelstelling
 € 1,5 miljoen lagere lasten, doordat winstafdracht uit exploitatie van tijdelijk beheerde panden
lager was
 € 0,8 lagere kapitaallasten en lagere beheerskosten voor panden in beheer bij OGA
 Bij de begrotingswijzing in de 8-maandsrapportage 2012 zijn de baten met € 34,8 miljoen
verhoogd door:
- Het opnemen van € 36,1 miljoen aan baten in verband Bureau Gemeentelijke
Huisvesting (BGH)
- Daarnaast zijn met de 8-maandsrapportage de baten verlaagd met € 1,5 doordat er
minder opbrengsten zijn uit tijdelijke exploitatie doordat er door de economische
omstandigheden minder grondproducties actief zijn.
Van begroting na 8-maandsrapportage naar Jaarrekening
In 2012 zijn de lasten € 0,1 miljoen lager.
Dit wordt veroorzaakt door:
 € 0,6 miljoen lagere (kapitaal-, beveiligings- en onderhouds)lasten voor panden van het Food
Center Amsterdam
 € 0,7 miljoen lagere lasten voor Opdrachtnemerschap gebiedsontwikkeling van
 € 0,8 miljoen hogere lasten voor beheer gemeentelijk vastgoed, voornamelijk hogere afdracht
aan GREX in verband met hogere baten
 € 0,4 miljoen hogere lasten voor Bureau Gemeentelijke Huisvesting (BGH), voornamelijk
frictiekosten voor BGH (deze frictiekosten zijn doorbelast, zie ook baten)
Ten opzichte van de begroting na 8-maandsrapportage zijn de baten € 0,6 miljoen hoger. Dit
wordt veroorzaakt door:
 € 0,6 miljoen hogere baten voor Food Center Amsterdam, voornamelijk niet begrote
rentebijschrijving van € 0,9 miljoen
 € 0,6 miljoen lagere baten uit Opdrachtnemerschap gebiedsontwikkeling
 € 0,4 miljoen lagere baten uit beheer gemeentelijk vastgoed (voornamelijk door het niet in
2012 maar naar verwachting in 2013 in verkopen van een pand
 Hogere baten voor Bureau Gemeentelijke Huisvesting (BGH) van € 0,6 miljoen, voornamelijk
doorbelaste frictiekosten voor BGH
Ingenieursbureau Amsterdam (IBA)
De omzet is afgenomen van € 33,6 miljoen in 2011 naar € 30,8 miljoen in 2012. Ten opzichte van
de begroting (€ 31,2 miljoen) is dit een afname van € 0,4 miljoen, die voornamelijk veroorzaakt
wordt door:
 afnemende investeringsruimte voor het ruimtelijk programma die het binnengemeentelijk
opdrachtenpakket bij de twee grootste opdrachtgevers met 13,8 % deed krimpen
 IBA verlaagde in 2012 de tarieven met 2,8 %, hetgeen niet geheel gecompenseerd is door
een toename van totale aantal door opdrachtgevers gevraagde declarabele uren. De totale
omzet nam ten opzichte van 2011 met 8% af
Prioriteiten en posterioriteiten 2012
#

Omschrijving

S/I

1.

Besparing
Acam

S

Beschikbaar
gesteld
(x € 1.000)

-7

Ultimo
2012
betaald of
verplicht
(x € 1.000)

-7

Voorstel om
ultimo 2012
op te nemen
in reserve
(x € 1.000)

Omschrijving
gerealiseerd resultaat

Volledig
uitgevoerd?
(J/N)

De besparing is verwerkt
via een verhoging van
de resultaatverplichting
van DRO.

J

Uiterste
datum
geplande
uitvoering

Toelichting prioriteiten en posterioriteiten 2012
Besparing ACAM
De besparing is verwerkt via een verhoging van de resultaatverplichting van DRO.
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10.4.4 Risico’s
DRO
Risico’s als gevolg van de economische crisis
De terugloop van het werkpakket is in 2012 gestagneerd. Hoe het werkpakket zich verder zal
ontwikkelen is mede afhankelijk van bestuurlijke besluitvorming t.a.v. de stadsdelen (Amsterdam
Financieel Gezond) en het vereveningsfonds.
DRO wil in de formatie een flexibele schil van minimaal 15% tijdelijke medewerkers aanhouden,
om fluctuaties in het werkpakket te kunnen opvangen. Door de krimp van het werkpakket en de
consequenties van het concernbrede personeelsbeleid is de flexibele schil nagenoeg verdwenen.
Wanneer de flexibele schil niet voldoet kan DRO terugvallen op de algemene reserve. De
algemene reserve DRO bedraagt per ultimo 2012 € 2.754.442.
OGA
Advies en beheer gemeentelijk vastgoed






Marktwaarde van objecten is lager dan de boekwaarde ervan
Omdat de boekwaarde onjuist is (te hoog) is het gevolg dat afwaardering leidt tot
exploitatieverlies dat (bij verkoop) ten laste van de exploitatie wordt gebracht. Als
beheersmaatregel wordt gestreefd naar een reële boekwaarde. Regelmatig (jaarlijks) worden
objecten getaxeerd en worden vervolgens boekwaarden aangepast
Leegstand van gemeentelijke gebouwen
De ongunstige ligging van panden leidt tot dat huurderving, extra (bemiddelings) kosten om
een huurder te vinden. Als beheersmaatregel is een actieve opstelling van de beheerder /
makelaar bij bemiddeling is van essentieel belang. Er is een website van verhuurbare en
verkoopbare objecten opgezet en bijgehouden. De beheerders en makelaars onderhouden
een netwerk dat regelmatig wordt aangesproken. Bij vrijwel alle leegstaande gebouwen zijn
billboards geplaatst.
Afname van panden en terreinen in beheer
Omdat grondexploitaties niet worden opgestart, worden lopende grondexploitaties beëindigd.
Als beheersmaatregel worden mogelijkheden om objecten in permanent beheer over te
nemen overwogen en gekwantificeerd en uitgevoerd na besluit van DT.

Herstructurering Food Center
Voor de herstructurering van het Food Center Amsterdam (FCA) is een definitieve en
onvoorwaardelijke inschrijving ontvangen. De kans is groot dat rond zomer 2013 gunning kan
plaatsvinden aan het winnende consortium en de bij de herstructurering behorende Realisatie- en
Exploitatieovereenkomst (REOK) getekend zal worden. Daarmee gaat de verantwoordelijkheid
voor de herstructurering over naar het winnende consortium (opdrachtnemer). Voor de gemeente
is het belangrijkste risico van de herstructurering dat de opdrachtnemer gebruik gaat maken van
de mogelijkheid om de Realisatie- en Exploitatieovereenkomst (REOK) tussentijds te beëindigen.
In het geval dat de herstructurering niet van de grond komt, moet de gemeente de
verantwoordelijkheid voor het terrein weer terugnemen. De beheersing van dit risico is gericht op
het controleren en mogelijk bijsturen van dit proces aan de hand van voortgangsrapportages en
het onderhouden van contact met de FCA-ondernemers.
Bureau Gemeentelijke Huisvesting: Derving van inkomsten door leegstand
Bureau Gemeentelijke Huisvesting (BGH) tracht de leegstand in gemeentelijke kantoorpanden tot
een minimum te beperken. Er wordt onderscheid gemaakt in twee soorten leegstand:
frictieleegstand en strategische leegstand. Een zekere frictieleegstand (maximaal 5%) van de
beschikbare kantoorruimte is in een gezonde markt noodzakelijk om verhuizingen en
veranderingen in de kernvoorraad mogelijk te maken. Strategische leegstand betreft vastgoed dat
niet meer, of slechts incidenteel wordt verhuurd en waarbij de leegstand tot een negatief
exploitatieresultaat leidt. BGH doet er alles aan om het overschot aan kantoorruimte (tijdelijk) te
verhuren aan andere partijen en/of zo snel mogelijk af te stoten. Door de huidige ontwikkelingen
binnen de gemeente, waardoor diensten sneller krimpen dan oorspronkelijk verwacht, treedt in
2013 een grotere leegstand op dan voorzien. Naast bestaande reguliere (beheers)maatregelen
volgt BGH de ontwikkelingen nauwgezet en past haar strategie daarop aan.

254

Bureau Gemeentelijke Huisvesting: Vertraging bij ontruimen panden en verhuizen diensten
Het risico is aanwezig dat het ontruimen van panden en verhuizen van gemeentelijke diensten
later plaatsvindt dan gepland. Een oorzaak van de vertraging is problemen met de invoer van de
Basis ICT en/of problemen met het verhuizen van bedrijfsspecifieke ICT. Een andere oorzaak is
dat verhuizingen van diensten naar gebouwen die BGH niet in beheer heeft vertraging oplopen.
Het financiële gevolg is dan dat een te ontruimen pand langer moet worden gehuurd en de
geplande besparing niet of vertraagd wordt gerealiseerd. BGH heeft om dit risico te kunnen
beheersen een regulier 6-wekelijks overleg met de plaatsvervangend algemeen directeur en de
directeuren van DICT en DFM waar de risico’s worden besproken. Ook vindt tijdens de
voorbereiding op de verhuizingen voortdurende afstemming plaats tussen BGH, de verhuizende
dienst en Dienst ICT.
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10.5 Reserves, voorzieningen en investeringen
10.5.1 Reserves
10. Faci litair en b ed rijven
Reserves

Bedragen x € 1 miljoen
Reser ves
bes taande reserv es
1 Dekking k apitaallas ten ac hters tallig
onderhoud
2 Uitv oerings plan
3 WW en wachtgeld (SHI)
4 Algemene bedrijfsreserve (PMB)
5 Algemene res erve (DAB Materiaaldienst)
6 Algemene res erve (W ibautgroep)
7 Bureau Integriteit
8 Egalisatiereserv e P-beheer
9 Huisvesting en m eubilair (PMB)
10 Profes sionalisering PMB
11 Reserve Verbetering
Bedrijfs voering
12 Reserve WW (SHP)
13 Wachtgeld (DFM)
14 WW -verplichtingen (PMB)
15
Algemene bedrijfsreserve (ACAM)
16 Egalisatiereserv e nieuwe
activ iteiten
17 Algemene res erve (I BA)
18 hers truc turering Food Center
19
Reserve nieuwe huis vesting (IBA)
20 Wachtgeld (IBA)
21 Winstres erve (25%) (IBA)

doel

Stand

stel
ling

ultimo
2011

+

n r.

afgewikkelde res erves
22 Trans itieplan
23 ABC Pool
24 AGA
25 Reserve frictiek osten
nieuwe reserves
26 Reserve ABC -pool (DAO)
27 Reserve AGA (DAO)
To taal reserves

Stand

Ger eal iseerd e
m utaties 2012

Begr ote mu taties 2012

ultimo
2012

-/-

+

10.1
10.1
10.1
10.2

9,2
15,1
0,2
4,4

8,6
0,4

3,8
10,2
-

10.2
10.2

2,8
0,3

0,3
-

-

10.2
10.2
10.2
10.2

0,1
0,3
0,1
0,4

0,2
-

10.2

0,3

10.2
10.2
10.2

0,1
0,1
0,5

10.3

0,2

10.3
10.4
10.4

5, 4
13, 5
0, 2
4, 8

-/-

1,6
8,6
0,2

5,7
-

3, 1
0, 3

-

0,8
-

0,1

0, 1
0, 5
0, 1
0, 3

-

0,2

-

-

0, 2

-

0,1
-

0, 1
0, 5

-

0,3
0,1
-

-

-

0, 2

-

0,1

1,9
3,3
20,3

0,1
-

0,2
1,3

2, 0
3, 1
19, 0

0,1
-

0,5
1,8

10.4
10.4
10.4

0,1
1,5
2,0

0,3

0,1
-

1, 5
2, 3

0,2

0,1
0,5

10.1
10.2

0,6

-

10.2
10.2

1,0
-

0,5

0,6
1,0
0,5

-

0,5

13,2
-

10.2
10.2

-

0,6
1,0

-

0, 6
1, 0

-

-

64,8

12,0

17,9

58, 8

11,2

23,3

Gehandhaafde reserves
DICT Reserve Uitvoeringsplan, inclusief Reserve Transitieplan
In de Jaarrekening 2011 zijn beide reserves samen gevoegd. Conform bestuurlijke
besluitvorming is € 8,6 miljoen extra aan budget beschikbaar gesteld voor uitgaven 2012. De
projectuitgaven 2012 bedragen € 10 miljoen, waarvan € 8,7 miljoen projectuitgaven, € 0,9 miljoen
voorloopkosten ICT Centraal en € 0,4 miljoen kapitaallasten. De totale uitgaven 2012 zijn als
reserveonttrekking verwerkt. Ultimo 2012 bedraagt het saldo van deze reserve € 13,5 miljoen. In
het eerste kwartaal 2013 wordt dit project afgerond. Hierdoor ontstaat er een verwachte vrijval
van € 3,4 miljoen.
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DRO: Algemene Reserve
Er wordt € 0,3 miljoen onttrokken aan de Algemene Reserve DRO, omdat het positieve resultaat
van € 0,1 miljoen onvoldoende was om aan de taakstellingsverplichting van € 0,4 miljoen te
voldoen.
ACAM: Algemene bedrijfsreserve
In 2012 heeft er geen toevoeging plaatsgevonden aan de bedrijfsreserve. De onttrekking van
€ 0,1 heeft betrekking op het negatief saldo van de jaarrekening,
ACAM: WW uitkeringen
Er heeft een onttrekking plaatsgevonden van € 35.000. Dit betreft niet voorziene kosten voor WW
uitkering voor een voormalig medewerker.
BDA: Reserve Bureau Integriteit
Bureau Integriteit heeft een positief resultaat van € 0,058 miljoen ten opzichte van de begroting.
Aangezien Bureau Integriteit een facilitaire status heeft, mag conform de regels een gedeelte van
het resultaat toegevoegd worden aan de reserve. In 2012 wordt € 0,009 miljoen toegevoegd aan
deze reserve. Het restant vloeit terug naar de algemene middelen.
PMB: Algemene bedrijfsreserve
De Algemene bedrijfsreserve PMB is een systeemreserve, bedoeld om risico’s voortvloeiend uit
de facilitaire werkwijze te dekken. Conform de richtlijnen voor facilitaire diensten wordt van het
exploitatieresultaat (na verlaging met de ombuigingstaakstellingen) 85% afgedragen aan de
algemene dienst en 15% toegevoegd aan de reserve. Doordat het exploitatieresultaat 2012 hoger
uitvalt dan het begrote resultaat, is ook de gerealiseerde mutatie met € 0,4 miljoen hoger dan
begroot (€ 0,2 miljoen).
PMB: Professionalisering
In 2012 is ten laste van deze reserve € 134.000 bijgedragen aan het concernprogramma Let
op/10 lessen. Deze financiële bijdrage zorgt ervoor dat het programma in 2013 kan worden
voortgezet.
PMB: WW-verplichtingen
In 2012 heeft geen aanwending plaatsgevonden.
PMB: Huisvesting en meubilair
In 2012 heeft geen aanwending plaatsgevonden.
Wibautgroep: Algemene bedrijfsreserve
De Wibautgroep kent sinds 2007 een weerstandsreserve met hetzelfde doel als het PMB.
Dotaties aan de reserve (€ 38.940 voor 2012) vinden plaats volgens de richtlijnen voor facilitaire
diensten.
IBA: Algemene reserve
De algemene reserve van IBA wordt tot een maximum van 10% van de omzet opgebouwd. De
omzet bestaat uit de omzet aan declarabele uren en de baten uit de verkoop van bestekken.
IBA: Winst reserve
In 2011 is, na vrijval van de algemene reserve, 15% van het resultaat aan de winstreserve
toegevoegd. Deze reserve wordt aangesproken om extra te kunnen investeren in de kennis van
de medewerkers en de innovatie van producten en processen. Voor 2012 is het opgebouwde
saldo niet aangewend.
IBA: Bestemmingsreserve huisvesting
De bestemmingsreserve is bedoeld om de investeringen voor de nieuwe huisvesting te
financieren. Ultimo 2012 resteert een saldo van € 38.700, wat in 2013 als laatste trance vrijvalt
om de afschrijvingslasten van de geactiveerde investeringen in de Weesperstraat te dekken.
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IBA: Bestemmingsreserve Vernieuwing bedrijfsvoering
Deze reserve is gevormd voor het herinrichten van de Bedrijfsvoering. In 2009 is het besluit
genomen de bedrijfsvoeringprocessen beter te laten aansluiten op de primaire en besturende
processen. De reserve is bestemd voor het herinrichten van de Bedrijfsvoering en wordt
verhoogd in verband met een noodzakelijke aanpassing van bedrijfsprocessen in 2012 aan
vernieuwde systemen. Alsmede voor het dekken van kosten voor discontinuïteit en mogelijke
frictiekosten die hiermee gepaard gaan. Aangezien het invoeren van nieuwe systemen in 2012 is
vertraagd en hiermede ook het herinrichten van de bedrijfsvoeringsprocessen wordt het restant
van deze reserve aangehouden voor 2013.
SHP: Egalisatiereserve P-beheer.
Aan de egalisatiereserve P-beheer is € 0,225 miljoen toegevoegd, dit is het positieve resultaat
binnen MPN en Uitkeringen voormalig personeel,conform de richtlijn voor facilitaire bedrijven.
WW-reserve
Er heeft geen mutatie plaatsgevonden in de WW reserve.
Afgewikkelde reserves
DICT: Meubilair € 36.416
De reserve Meubilair is n.a.v. activaoverdracht ultimo 2011 voor de centralisatie van de
huisvesting in 2012 vrijgevallen.
BDA: Reserve AGA € 1.013.242
Met het overgaan van AGA per 1 januari 2012 naar de nieuwe Dienst Advies & Onderzoek (DAO)
is de reserve van AGA vrijgevallen en daarmee van de Bestuursdienst overgeheveld naar DAO.
BDA: Reserve ABC € 592.165
Met het overgaan van ABC per 1 januari 2012 naar de nieuwe Dienst Advies & Onderzoek (DAO)
is de reserve van ABC vrijgevallen en daarmee van de Bestuursdienst overgeheveld naar DAO.
DFM: Reserve wachtgeld € 100.000
De onttrekking betreft uitgaven aan WW in 2012. De reserve is volledig onttrokken.
DFM: Frictie sluiting stadhuis € 0,44 miljoen
De frictiekosten, als gevolg van de uitvoering van de maatregel 115: openingstijden stadhuis uit
Inzet op Herstel 1, komen neer op € 0,06 miljoen in 2012. Het restant valt vrij vanwege de
centrale reserve frictiekosten.
Nieuwe reserves
DAO: AGA en ABC
De egalisatiereserves van AGA en ABC stonden op 1 januari 2012 nog bij de Bestuursdienst op
de balans. De administratief noodzakelijke realisatie van de reserves van de Bestuursdienst naar
DAO zijn zichtbaar bij de realisatie van de reserves. De egalisatiereserve van ABC van € 592.160
is overgegaan van de Bestuursdienst naar DAO, alsmede de egalisatie AGA van € 1.013.240.
Daarnaast hebben er als gevolg van het resultaat 2012 nieuwe dotaties plaatsgevonden in deze
reserves. Voor ABC een bedrag van € 21.930 en voor AGA € 10.050.
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10.5.2 Voorstellen voor resultaatbestemming
Het college doet voor het programma Facilitair en bedrijven de volgende voorstellen voor
resultaatbestemming. Deze voorstellen (mutaties) zijn nog niet in de jaarrekening verwerkt.
Facilitair en bedrijven

Voorstel
doelstelling

Bedragen x € 1 miljoen
Bestaande reserves
1. Achterstallig onderhoud
3. WW en wachtgeld (SHI)
20. Wachtgeld (IBA)
18. Gemeentelijke bijdrage herstructurering Food Center
Amsterdam

Dotatie

Onttrekking
(inclusief
vrijval)

+

-/-

10.1
10.1
10.4

-

2,10
0,05
0,03

10.4

0,91

-

Nieuw te vormen reserves

-

-

-

-

-

-

0,91

2,18

Totaal programma

Bestaande reserves
DICT: Reserve Achterstallig Onderhoud
Gedurende 2010 en 2011 is er een bestemmingsreserve gevormd voor het project AO (€ 22,3
miljoen). De projectuitgaven 2012 bedragen € 3,8 miljoen waarvan € 1,8 miljoen aan
kapitaallasten uitgegeven. Ultimo 2012 bedraagt het saldo van deze reserve € 5,4 miljoen De
reserve is bestemd ter dekking van uitgaven en meerjarige kapitaallasten investeringen.
Voorgesteld wordt om deze reserve te hernoemen “dekking kapitaallasten investeringen”,
€ 3,3 miljoen te reserveren gedurende 2013-2017 voor de onttrekking van de meerjarige
kapitaallasten voor investeringen in Achterstallig onderhoud en het restant ad € 2,1 miljoen te
laten vrijvallen.
DICT: reserve WW/Wachtgeld
In 2012 heeft DICT uitgaven gedaan die in aanmerking komen voor onttrekking aan deze
reserve. Omdat deze uitgaven niet begroot waren, kon onttrekking niet plaatsvinden. Vandaar
wordt nu voorgesteld deze lasten alsnog te onttrekken.
IBA: Bestemmingsreserve wachtgeld
Deze bestemmingsreserve is gevormd om wachtgeldclaims op te vangen, indien contracten van
eigen personeel niet worden verlengd of voortijdig worden beëindigd.
Het voorstel is om € 34.447 aan deze reserve te onttrekken ten behoeve van de gemaakte
onverwachte uitgaven met betrekking tot personeel dat de dienst verlaat en waarvan onzeker is
op welk termijn zij weer werk zullen vinden.
OGA: Gemeentelijke bijdrage Food Center Amsterdam
De reserve gemeentelijke bijdrage Food Center Amsterdam dient ter dekking van de kosten van
de gemeentelijke bijdrage aan de herstructurering van het Food Center terrein. Op grond van het
raadsbesluit moet op de reserve jaarlijks rente worden bijgeschreven. Deze rentebijschrijving was
niet begroot en heeft om die reden niet plaatsgevonden. De noodzakelijke toevoeging aan de
reserve is € 0,91 miljoen. Daarom wordt nu alsnog voorgesteld om ten laste van het
rekeningresultaat 2012 € 0,91 miljoen te doteren aan deze reserve.
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10.5.3 Voorzieningen
10. Facilitair en b ed rij ven
Voor zieningen

Bedragen x € 1 miljoen
n r. Voorz ieni ngen
bes taande voorziening
1 Gem eentelijk W agenpark
2 Groot onderhoud gebouw en terrein
(DAB - Materiaaldienst )

Stand

Gerealiseer de

Stand

Begro te m utaties

ultim o
2011

m utaties 2012

ultim o
2012

2012

+

-/-

+

-/-

2,6

-

-

2, 6

0,7

-

0,1

0,1

0,1

0, 1

0,1

0, 1

0,2
2,3

0,4
0,9

0,2
-

0, 4
3, 1

1,5

-

6,0

-

0,6

5, 4

-

0, 8

0,1

0,9

-

1, 0

0,2

0, 1

3
Noordelijk e ontsluiting Food Center
4 Onderhouds fonds (DFM)
5 Soc iaal Plan Cition
6
Voorziening Groot Onderhoud BHG
7 Voorziening Ontwikkelingen
Park eerbeheer
To taal vo orziening en

5,9

13,8

0,9

18, 8

8,9

17,2

16,1

1,8

31, 4

11,4

1, 0

Gehandhaafde voorzieningen
Voorziening Gemeentelijk Wagenpark
De hoogte van deze voorziening, ingesteld om toekomstige rentestijgingen op te kunnen vangen,
is vastgesteld op 5% van de boekwaarde van het wagenpark, met een maximum van € 2,5
miljoen. Van een eventueel overschot op deze voorziening kan maximaal 50% worden ingezet
voor projecten voor het optimaliseren van het gemeentelijk wagenpark. Alleen na instemming van
de Stuurgroep Wagenparkbeheer, op basis van een tevoren aan de stuurgroep voorgelegd plan.
Voorziening Sociaal Plan Cition
De uitgaven van € 0,6 miljoen in deze voorziening hebben betrekking op personeel van Cition dat
valt onder de garantieregeling.
Voorziening Ontwikkelingen parkeerbeheer
De inkomsten betreffen dividend van Cition, dat in 2012 aanzienlijk is verhoogd. De kosten
hebben betrekking op de ICT -ontvlechting van Cition uit DST.
DFM: Onderhoudsfonds
De budgetten voor groot onderhoud worden via de voorziening Onderhoudsfonds geëgaliseerd.
Reden hiervoor is dat de vervangingen en groot onderhoud van het stadhuis en de ambtswoning
projectmatig worden uitgevoerd. Ultimo 2012 is de toevoeging € 0,9 miljoen. De toevoeging is
lager met name als gevolg van een taakstelling van € 0,34 miljoen voor inkoop en een hogere
onttrekking voor de verbouwing Stadhuis van € 0,16 miljoen
OGA: Voorziening Groot Onderhoud BGH
Voor het onderhoud aan de panden in de kernvoorraad is € 0,9 miljoen gedoteerd aan de
voorziening groot onderhoud op basis van het opgestelde meerjaren onderhoudsplan (MOP). Per
1 januari 2012 heeft de Stadsbank van Lening haar voorziening groot onderhoud Oudezijds
Voorburgwal 300 van € 0,12 miljoen overgedragen aan BGH.
OGA: Voorziening Noordelijke ontsluiting Food Center
In 2012 is een bedrag van € 0,4 miljoen aan de reserve Noordelijke Ontsluiting toegevoegd
bestaande uit een bijdrage van DIVV, een bijdrage van Stadsdeel West en een subsidie van de
Provincie Noord Holland. Daarnaast zijn er in 2012 voorbereidingskosten van circa € 0,2 miljoen
gemaakt. De daadwerkelijke uitvoering van de Noordelijke Ontsluiting start in het tweede kwartaal
2013. Het saldo van de reserve is nodig voor de afronding van het project.
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Nieuwe voorzieningen
Er zijn geen nieuwe voorzieningen.
10.5.4 Investeringen
OGA/BGH
Bureau Gemeentelijke Huisvesting (BGH) richt de panden uit de kernvoorraad in met een flexibel
huisvestingsconcept. De investeringsuitgaven in 2012 zijn voor verbouwingen (of de
voorbereiding hiervan) in de onderstaande panden, waarvoor in de afgelopen jaren kredieten zijn
toegekend voor in totaal € 27,8 miljoen. Ultimo 2012 is daarvan ruim € 19 miljoen uitgegeven. In
2012 zijn de volgende investeringen gedaan:
Pand
Cruquiusweg
Herikerbergweg
Jan van Galenstraat
Jodenbreestraat
Klaprozenweg
Vm. Stadstimmertuin
Weesperplein
Weesperplein 117
Weesperstraat 430-432
Eindtotaal

Investeringen 2012 x € 1 miljoen
0,03
0,10
3,06
1,40
0,06
0,23
1,82
0,04
0,09
6,82

DFM
Groene datacenter
In oktober 2009 heeft uw raad ingestemd met toekenning van een rendabel krediet van € 4,92
miljoen voor het inrichten van een fysieke ruimte in de kelder van het stadhuis, voor duurzame
dienstverlening van DFM aan de Dienst ICT en andere concernonderdelen. Het project is
afgerond en overgedragen naar het operationeel beheer. In 2012 is een bedrag van € 0,203
miljoen geactiveerd.
Verbouwing stadhuis voor oplossen knelpunten Stadsdeel Centrum en flexwerkconcept
In februari 2010 heeft uw raad een rendabel krediet van € 3,65 miljoen toegekend voor de
oplossing van de grootste knelpunten in de huisvesting van Stadsdeel Centrum. Tegelijkertijd
wordt een pilot flexwerken uitgevoerd. Stadsdeel Centrum heeft een incidentele bijdrage gedaan
van € 1,017 miljoen, die als bijdrage van derden in mindering wordt gebracht op het te investeren
bedrag. €1,517 miljoen is gedekt uit het groot onderhoudsbudget van DFM. Voor de resterende
investering van € 1,116 miljoen geldt een afschrijvingstermijn van 25 jaar, waarvoor is dekking
gevonden binnen de begroting van de Bestuursdienst.
In 2012 zijn de verbouwingswerkzaamheden en inrichting afgerond. Er heeft een overschrijding
plaats gevonden van € 0,26 miljoen die wordt gedekt uit het groot onderhoudsbudget van DFM.
Van de uitgaven in 2012 (€ 1,08 miljoen) is een bedrag van € 0,25 miljoen geactiveerd, een
bedrag van € 0,60 miljoen gedekt uit het groot onderhoud en komt een bedrag van € 0,23 miljoen
ten laste van de bijdrage van Stadsdeel Centrum.
Openingstijden stadhuis
Bij de Kadernota 2012 heeft de raad met een investering van € 0,28 miljoen ingestemd voor de
technische aanpassingen van het inbraak- en detectiesysteem in het stadhuis. Deze investering
is onderdeel van de bezuinigingstaakstelling ‘openingstijden stadhuis’. De installatie is per
september 2012 in werking gesteld en in het eerste kwartaal van 2013 wordt dit project afgerond.
In totaal is er in 2012 een bedrag van € 0,24 miljoen uitgegeven en geactiveerd.
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11 Stedelijke ontwikkeling
Maatschappelijk effect
Amsterdam is een geliefde plek om te wonen, te werken en te recreëren – een compacte en
duurzame stad in een groene omgeving. De woningmarkt biedt plaats aan jonge starters en
gezinnen, kopers en huurders. Er staan goedkope en duurdere woningen. Nieuw instromend talent
heeft voldoende mogelijkheden om zich in onze stad te vestigen.
11. Programma Stedelijke Ontwikkeling
Rekening
2011

Bedragen x € 1 miljoen
Lasten per doelstelling
11.1 De metropoolregio Amsterdam groeit
economisch sterk en duurzaam
11.2 Amsterdam stabiliseert de CO2-uitstoot.
11.3 Aanpak leegstaande kantoren
11.4 De hoeveelheid broedplaatsen groeit
11.5 Bevorderen van de toegankelijkheid en
doorstroming op de Amsterdamse woningmarkt
11.6 Uitvoeren van een grootschalig
woningisolatieprogramma
11.7 Adequaat uitvoeren van de gemeentelijke bouwen woningtoezichtstaken
11.8 De buurten van de wijkaanpak bereiken in 2018
het gemiddeld niveau (NAP)
11.9 Een passend aanbod van maatschappelijk
vastgoed in de stadsdelen
11.10 Realiseren van de plannen voor de stedelijke
vernieuwing
Totaal lasten Baten per doelstelling
11.1 De metropoolregio Amsterdam groeit
economisch sterk en duurzaam
11.2 Amsterdam stabiliseert de CO2-uitstoot.
11.3 Aanpak leegstaande kantoren
11.4 De hoeveelheid broedplaatsen groeit
11.5 Bevorderen van de toegankelijkheid en
doorstroming op de Amsterdamse woningmarkt
11.6 Uitvoeren van een grootschalig
woningisolatieprogramma
11.7 Adequaat uitvoeren van de gemeentelijke bouwen woningtoezichtstaken
11.8 De buurten van de wijkaanpak bereiken in 2018
het gemiddeld niveau (NAP)
11.9 Een passend aanbod van maatschappelijk
vastgoed in de stadsdelen
11.10 Realiseren van de plannen voor de stedelijke
vernieuwing
Totaal baten +
Resultaat voor reserveringen
Toevoegingen aan reserves Onttrekkingen aan reserves +
Totaal mutaties reserves
Resultaat na reserveringen
(ten
laste van de algemene middelen)

Begroting
Begroting
(na
2012 2012
8-maands(inclusief
rapportage)
eerste
begrotingswijziging)

Rekening
2012 Rekening 2012
minus
Begroting
2012 na 8maandsrapportage

388,7
1,8
1,0

146,8
1,5
0,6
1,5

150,1
2,9
2,1
1,5

750,2
3,6
1,8
1,5

44,4

49,4

45,1

53,2

8,1

2,0

1,4

1,4

1,4

-

10,8

11,2

12,0

12,1

0,1

17,9

6,6

6,8

6,7

0,1-

2,5

13,9

4,9

2,5

2,4-

600,1
0,7
0,3-

83,8

43,7

43,7

26,8

552,9

276,6

270,5

859,8

16,9589,3

439,1
0,4

127,9
-

128,8
1,4

512,1
1,8

383,3
0,4

-

0,1

1,6

0,5

-

-

-

-

1,1-

26,1

10,7

20,5

28,7

8,2

2,0

1,4

1,4

1,8

0,4

6,6

9,8

6,0

7,4

1,4

5,2

4,6

4,9

5,1

0,2

0,6

-

-

-

32,4

30,2

30,2

60,2

512,4
40,5499,0
484,9
14,1-

184,7
91,961,5
110,0
48,5

194,8
75,770,8
93,8
23,0

617,6
242,2628,7
818,9
190,2

54,6-

43,4-

52,7-

52,0-

30,0
422,8
166,5557,9
725,1
167,2
0,7

Het resultaat na reserveringen is € 0,7 miljoen minder negatief dan begroot in de 8e maands.
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Programakkoord ambities
We pakken de gevolgen van de economische crisis aan en zien er op toe dat de economische kracht
van de regio Amsterdam verder groeit. Wij scheppen de voorwaarden voor een aantrekkelijk klimaat
om in te wonen en te werken.
We hebben aandacht voor de aanpak van leegstaande kantoren en voor doorstroming op èn het
toegankelijk houden van de Amsterdamse woningmarkt. Een goede woonruimteverdeling, zelfbouw,
transformatie en duurzaamheid zijn hier de thema’s.
Hoog in ons vaandel staat de leefbaarheid van de stad en het toekomstbestendig maken daarvan en
daarom zetten we in op een verstandige energiehuishouding voor de stad, gekoppeld aan CO2reductie.
Ontwikkelingen en beleidskaders
Amsterdam is een aantrekkelijke stad. De bevolking is gegroeid en telt inmiddels meer dan 800.000
inwoners. De regionale woningbouwopgave is op basis van hernieuwde berekeningen in opdracht
van het Rijk naar boven bijgesteld tot minimaal 300.000 woningen tot 2040.
Woningmarkt
Door de economische crisis is de woningbouwproductie afgenomen. Particulieren zijn terughoudend
met het uitgeven van geld, er is weinig risicobereidheid bij financiers. Corporaties en ontwikkelaars
hebben moeite om in de vrije sector woningen af te zetten en de financiering voor projecten rond te
krijgen. Er is een vicieuze cirkel ontstaan van afnemende verkoop van woningen, leidend tot een
groot aanbod op de markt, waardoor de doorstroming stagneert.
De woonruimteverdeling is in 2012 vereenvoudigd om beweging op de woningmarkt te stimuleren.
Daarnaast is een strategisch plan opgesteld waarin investeringskansen worden geduid, de gemeente
haar faciliterende rol zwaarder aanzet en dat meer ruimte biedt aan particulier initiatief. Op basis van
afzetgerelateerde programmatische kaders
is de planvoorraad waaraan daadwerkelijk wordt gewerkt in deze bestuursperiode teruggebracht. Het
plan anticipeert op verwacht rijksbeleid, zoals aanpassingen van de hypotheekrenteaftrek en de
verruiming van de splitsingsruimte in de particuliere huursector.
Het economisch belang van de kennisindustrie groeit gestaag dus heeft Amsterdam veel baat bij het
vergroten van haar aantrekkelijkheid voor studenten en kenniswerkers uit binnen- en buitenland.
Huisvesting is daar een cruciaal onderdeel van, want de behoefte aan woningen voor studenten blijft
groot.
Kantorenmarkt
Ook de kantorenmarkt functioneert slecht en kent nog steeds een grote leegstand
Bij het transformeren van leegstaande kantoren, wat volgens schema verloopt, wordt gebruik
gemaakt van de in juni 2011 vastgestelde leegstandsverordening. Verder wordt de leegstand van
kantoren waar mogelijk benut voor de vraag naar andere functies zoals hotels, studentenhuisvesting,
broedplaatsen, kleinschalige bedrijvigheid, woonzorginstellingen en maatschappelijke functies
Klimaatneutraal bouwen
Door de situatie op de woning- en kantorenmarkt worden projecten uitgesteld of later uitgevoerd,
waardoor het percentage klimaatneutrale woningen in de huidige bestuursperiode dreigt te blijven
steken op circa 15%. In 2012 zijn de projecten geïnventariseerd die alsnog mogelijkheden bieden
voorklimaatneutraal bouwen en de ontwikkelaars daarvan benaderd.
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG)
Per 1 januari 2013 is de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
aangegaan en opgericht. Als gevolg van de oprichting van de OD NZKG wordt de Dienst Milieu en
Bouwtoezicht (DMB) in 2013 opgeheven en zijn taken overdragen aan de OD NZKG, aan de andere
Amsterdamse diensten en aan de stadsdelen.
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11.1 De metropoolregio Amsterdam groeit economisch sterk en duurzaam
11.1.1 Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?
Amsterdam wil de economische motor van Nederland blijven. Dat vereist intensieve zorg voor het
leefmilieu in onze stad. De Structuurvisie benoemt hiervoor de belangrijkste ingrepen: de kernstad
wordt intensiever gebruikt, we realiseren goede verbindingen met de regio en behouden omliggende
landschappen.
Indicatoren

Nulmeting en peildatum

1. Bevolkingsgroei

1 januari
2007

743.104

Rekening
2011
780.559

Begroting
2012
790.044

Bereikt
2012
Definitieve
cijfer nnb,
(> 800.000)

Te behalen resultaat
2010-2014
805.456

11.1.2 Wat hebben we ervoor gedaan?
 Veel bestemmingsplannen zijn geactualiseerd. Er is een strategisch plan opgesteld waarin
investeringskansen zijn geduid. Verder zijn onderdelen van de structuurvisie uitgewerkt en heeft
de stadsloods tal van initiatieven naar een geschikte locatie in de stad geleid. We hebben het
nijpende probleem op de woningmarkt geagendeerd bij Rijk en regio
 In 2012 ontwikkeling van nieuwe bottom-up werkwijzen die de uitvoering van de structuurvisie
volgens een nieuw verdienmodel op gang kunnen brengen. Uitwerking van de gezamenlijke
hervormingsagenda is beschreven in de betreffende notitie ‘Changez’, die samen met de partners
van de OA en de grootstedelijke projecten is opgesteld
 De verkenningsfase van het Marine Etablissement is afgerond. In samenwerking met Rijk het Rijk
is de strategiefase voor de ontwikkeling van dit plangebied gestart.
Zuidas
Het Rijk, de provincie, de stadsregio en de gemeente hebben in juni 2012 een voorkeursbeslissing
genomen voor de ontwikkeling van de ZuidasDok op de middellange termijn. De A-10 Zuid wordt
verbreed en in tunnels gelegd en de terminal voor het openbaar vervoer wordt aangepast.
In de gebiedsontwikkeling op de zogenaamde flanken van de Zuidas is begonnen met de bouw van
een woonproject en een kantoor. De nieuwbouw van het Sint Nicolaaslyceum en het ROC zijn in
2012 opgeleverd, het VU/MC heeft in 2012 een nieuw PET/MRI centrum opgeleverd. Het vernieuwde
Station Zuid, met zijn verbeterde entrees, is in 2012 geopend en binnen het Actieprogramma Verkeer
Zuidas is een aanvang gemaakt met de werkzaamheden aan de Amstelveenseweg en de De
Boelelaan.
11.1.3 Wat heeft het gekost?
De metropoolregio Amsterdam groeit economisch sterk en duurzaam
Begroting
Rekening
Begroting
(na
2011
2012 2012
8-maands(inclusief
rapportage)
eerste
begrotingswijziging)
Bedragen x € 1 miljoen
1 Lasten
2 Reserves (dotaties)
Totaal lasten
1 Baten
2 Reserves (onttrekkingen)
Totaal baten
Resultaat ten laste van de algemene
middelen

388,7
462,6
851,3
439,1
396,0
835,1
16,2-

146,8
36,6
183,4
127,9
48,4
176,3
7,1-

150,1
39,2
189,3
128,8
47,6
176,4
12,9-

Rekening
2012 Rekening 2012
minus
Begroting
2012 na 8maandsrapportage
750,2
600,1
555,9
516,7
1.306,1
1.116,8
512,1
383,3
773,5
725,9
1.285,6
1.109,2
20,5-

7,6-

Mutaties vanaf € 0,5 miljoen – en kleinere die bestuurlijk relevant zijn – worden toegelicht.
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Mutaties van Begroting 2012 (incl. eerste begrotingswijziging) naar begroting na 8-maandsrapportage
De lasten stijgen per saldo met € 3,3 miljoen als gevolg van de volgende mutaties:
 een verhoging met € 0,7 miljoen voor de beheerkosten van gebied Westpoort. De dekking
hiervan is toegekend via de algemene dekkingsmiddelen, conform het verdelingsvoorstel
proceskosten dat werd vastgesteld bij het EindejaarsRAG 2011
 hogere lasten van € 1,1 miljoen voor toetsing en fondsbeheer van het Vereveningsfonds, zoals
vastgesteld bij het EindejaarsRAG 2011 (saldoneutraal)
 € 1,6 miljoen hogere uitgaven voor het Vereveningsfonds, zoals vastgesteld bij het
EindejaarsRAG 2011 (saldoneutraal)
De dotaties aan de reserves waren € 2,6 miljoen hoger door:
 een dotatie van € 2,0 miljoen aan de reserve ‘Zuidelijke IJ-Oever’, die bestemd is voor
herontwikkeling van de openbare ruimte bij het Stationseiland; het gaat om een prioriteit uit de
Kadernota 2012
 een dotatie van € 0,6 miljoen aan de reserve Aanjagen woningbouw in verband met de
ontvangen teruggave van € 0,6 miljoen inzake verlaagde aanvangshuren
De baten zijn in totaal met € 0,9 miljoen gestegen.
 Bij de 4-maandsrapportage is besloten de woningcorporaties te compenseren voor de hoge
legeskosten bij splitsingen, gedekt door een onttrekking uit het Vereveningsfonds
Er wordt per saldo € 0,8 miljoen minder onttrokken aan de reserves:
 er was een hogere onttrekking van € 0,2 miljoen aan de reserve ‘Tijdelijke aanleg strand op
IJburg omdat bij de Jaarrekening 2011 is besloten deze reserve vrij te laten vallen
 actualisaties van de verschillende onderdelen van het Vereveningsfonds, waardoor voor € 1,0
miljoen minder wordt onttrokken aan de algemene reserve van het fonds.
Mutaties van begroting na 8-maandsrapportage naar Jaarrekening 2012
De mutaties van de Jaarrekening 2012 ten opzichte van de Begroting 2012 na de
8- Maandsrapportage 2012 zijn zowel aan de lasten als aan de batenkant groter dan € 1 miljard.
Deze volumemutaties worden veroorzaakt doordat conform het BBV1:
 bij het afsluiten van plannen de cumulatieve inkomsten en uitgaven van deze plannen op de
baten en lasten van de gemeenterekening worden verantwoord
 de mutaties tussen de bestemmingsreserves binnen het vereveningsfonds over de baten en
lasten van de gemeenterekening lopen.
Deze mutaties hebben geen effect van op saldo van de gemeenterekening maar zorgen wel voor
een groot opblaaseffect, dat zich jaarlijks voordoet en afleidt van de werkelijke financiële
ontwikkelingen. Voor 2013 wordt onderzocht hoe de systematiek zodanig kan worden aangepast dat
dit opblaaseffect zich niet meer voordoet.
Als direct gevolg van de economische crisis blijven opbrengsten uit en blijken bouwplannen in
toenemende mate verliesgevend met als gevolg dat de reservepositie per saldo met € 201 miljoen is
verslechterd:
 Algemene reserve vereveningsfonds: -/- € 163 miljoen
 Bestemmingsreserves (IJburg): -/- € 38 miljoen
Voor een uitgebreide toelichting op deze mutaties wordt u verwezen naar paragraaf 11.10
Vereveningsfonds.
De lasten zijn per saldo met € 4,5 miljoen gedaald; de belangrijkste wijzigingen:
 de lasten voor de Nota Ruimte zijn € 2,8 miljoen lager, want konden deels gedekt worden uit het
restant van een voorschot op de rijkssubsidie
 door mutaties in de rentelasten en rentebaten over de uitstaande leningenportefeuille bij
woningcorporaties zijn zowel de lasten als de baten met € 2,2 miljoen afgenomen

1

Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten
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Bij de dotaties aan de reserves was de belangrijkste afwijking:
 een saldoneutrale dotatie van € 8 miljoen aan het Vereveningsfonds (doelstelling 11.1) ten laste
van het Stimuleringsfonds (doelstelling 11.10) in verband met een afspraak uit ‘Bouwen aan de
Stad 2’
Prioriteiten en posterioriteiten 2012
#

Omschrijving

S/I

Beschikbaar
gesteld
(x € 1.000)

1.

Taakstelling
bedrijfsvoering

S

-120

Ultimo
2012
betaald of
verplicht (x
€ 1.000)
-120

2.

Reductie
beleidsruimte
RO

S

-100

-100

Voorstel om
ultimo 2012
op te nemen
in reserve
(x €1.000)

Omschrijving
gerealiseerd
resultaat

Volledig
uitgevoerd
? (J/N)

De taakstelling is
verwerkt via
verlaging van de
tarieven en
navenante
verlaging van de
beleidsbudgetten.
De besparing is
ingeboekt op het
jaarprogramma

J

Uiterste
datum
geplande
uitvoering

J

Toelichting prioriteiten en posterioriteiten 2012
De posterioriteiten in de tabel zijn gerealiseerd.
11.1.4 Risico’s
De risico’s voor deze doelstelling zijn nagenoeg allemaal gerelateerd aan de economische
omstandigheden. Daarvan zijn de belangrijkste:
 Stagnatie in de ontwikkeling en groei van de metropoolregio als gevolg van uitblijvende of
uitgestelde besluitvorming over rijksprojecten, zoals SAA (A9A10/A1/A6 Schiphol-AmsterdamAlmere
 ontwikkeling bouwplannen moet worden uitgesteld of bouwplannen blijken niet afzetbaar
 projectontwikkelaars zien af van ontwikkelrechten en er kan geen partij gevonden waaraan de
rechten overgedragen kunnen worden
 aanhoudende daling vastgoedprijzen
 vertragingen als gevolg van afzetproblemen of scopewijzigingen met oplopende plan- en
rentekosten als gevolg
 bezwaar- en beroepsprocedures bij wijzingen bestemmingsplan die planschade en vertragingen
tot gevolg hebben
 de beoogde kwaliteit van gebiedsontwikkeling wordt niet waargemaakt, waardoor het
vestigingsklimaat verslechterd en het gebied moet worden afgewaardeerd
 subsidiabele planonderdelen worden niet of niet volledig of niet tijdig gerealiseerd waardoor
minder subsidie wordt ontvangen dan waarop gerekend was
 hogere kosten voor bodemsanering (dan verwacht)
Wij hebben de volgende maatregelen getroffen om de risico’s zo goed mogelijk te kunnen beheersen.







Veelvuldig overleg met bouwgroepen en banken over het faciliteren van de bouw
Waar mogelijk plannen opknippen in economisch rendabele onderdelen
Stringentere kasstroomsturing
Faciliteren van specifieke ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld (Collectief) Particulier
Opdrachtgeverschap
Overleg met subsidiegevende partijen
Monitoren van de voortgang van de projectontwikkeling.

Wij zijn alert op nieuwe ontwikkelingen, zodat we tijdig kunnen ingrijpen. Bij de Kadernota 2014 zal
het hele pakket van risico’s opnieuw beoordeeld worden en gaan we na of – en in hoeverre – er
aanvullende beheersingsmaatregelen nodig zijn.
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11.2 Amsterdam stabiliseert de CO2-uitstoot. In 2025 is de CO2-uitstoot met
40% verminderd ten opzichte van 1990
11.2.1 Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?
In 2014 stopt de groei van de CO2-uitstoot en wordt de daling ingezet. Neveneffecten zijn lagere
woonlasten voor Amsterdammers en versterking van de groene economie.2
Indicatoren

2008

2009

2010

2011

Bereikt 2012

1. Jaarlijkse CO2uitstoot

4.882 kton

4.978 kton

5.042 kton

5.094 kton

nnb

Te behalen resultaat
2010-2014
De jaarlijkse toename
is tot staan gebracht

De uitstoot wordt berekend op basis van gegevens over het verbruik van elektriciteit, aardgas en
stadswarmte, en gegevens over automobiliteit in Amsterdam. De data over 2012 waren tijdens het
schrijven van deze jaarrekening nog niet beschikbaar. We gebruiken de cijfers over 2011. De totale
Amsterdamse CO2-uitstoot per inwoner is in 2011 nagenoeg gestabiliseerd. Er is nog sprake van een
toename met 0,83 procent ten opzichte van 2010. Deze stijging is volledig toe te schrijven aan een
toename van het zakelijke elektriciteitsgebruik. De uitstoot door particulieren is in 2011 afgenomen,
ondanks het gestegen aantal woningen. De uitstoot als gevolg van verkeer en vervoer nam af
doordat de CO2-uitstoot per gereden kilometer lager is; auto’s worden steeds energiezuiniger.
11.2.2 Wat hebben we ervoor gedaan? 3
In 2012 zijn binnen de kernprojecten Windenergie, Energiebesparing bij datacenters, het
Amsterdams Investeringsfonds (AIF), Klimaatneutraal bouwen en het thema ‘Ontzorgen’ de volgende
mijlpalen bereikt.
 De Windvisie is vastgesteld
 In overleg met het Rijk is een norm voor nieuwe datacenters ontwikkeld, die in 2013 toegepast
zal worden binnen het Amsterdamse beleid voor datacenters
 Organisatie en beheerstructuur van het AIF zijn vastgesteld, de aanbesteding van het externe
gedeelte van het fonds is gestart en uw raad is een voorstel over de werkwijze van het
maatschappelijk deel van het fonds voorgelegd
 Na overleg met projectontwikkelaars, projectdirecteuren en beleggers over onze ambitie
klimaatneutraal te bouwen zijn alle bouwplannen voor de periode 2012-2015 gescand. Waar nog
geen afspraken zijn gemaakt over klimaatneutraal bouwen wordt opnieuw onderhandeld om te
zien of alsnog energiemaatregelen kunnen worden opgenomen in de bouwplannen. Met het Rijk
wordt in 2013 een juridisch traject opgestart gericht op het vanaf 2015 verplicht kunnen stellen
van klimaatneutraal bouwen
 De juridische belemmeringen waar energieprojecten tegenaan lopen zijn geïnventariseerd in de
rapportage Kansen voor een duurzame vrijzone in Amsterdam
11.2.3 Wat heeft het gekost?
Amsterdam stabiliseert de CO2-uitstoot.
Rekening
2011

Bedragen x € 1 miljoen
1 Lasten
2 Reserves (dotaties)
Totaal lasten
1 Baten
2 Reserves (onttrekkingen)
Totaal baten
Resultaat ten laste van de algemene
middelen
2
3

Begroting
Begroting
(na
2012 2012
8-maands(inclusief
rapportage)
eerste
begrotingswijziging)

1,8
1,8
0,4
0,6
1,0

1,5
1,5
0,7
0,7

2,9
2,9
1,4
0,7
2,1

0,8-

0,8-

0,8-

Rekening
2012 Rekening 2012
minus
Begroting
2012 na 8maandsrapportage
3,6
0,7
3,6
0,7
1,8
0,4
0,6
0,12,4
0,3
1,2-

0,4-

Zowel in de vorm van concreet werk voor installateurs en diensten, als in de vorm van een groen vestigingsklimaat.
Zie voor uitgebreide informatie over duurzaamheid in 2012 het programma Duurzaamheid
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Mutaties van Begroting 2012 (incl. eerste begrotingswijziging) naar begroting na 8-maandsrapportage
 De voorziening risico Doelstelling 2 van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
(EFRO)4, (conform het collegebesluit van 17 januari 2012) bedoeld om eventuele aanspraken tot
terugvordering van Europese middelen op te vangen, valt vrij voor € 1,4 miljoen. Hierdoor zijn
zowel de lasten als de baten verhoogd met € 1,4 miljoen.
Mutaties van begroting na 8-maandsrapportage naar Jaarrekening 2012
De lasten zijn € 0,7 miljoen hoger dan begroot. Dit kent de volgende oorzaken:
 De lasten zijn € 0,4 miljoen hoger dan begroot als gevolg van een correctie op de lening vanuit
het AIF (zie ook baten)
 De lasten voor Energiebesparing bestaande woningvoorraad (leenfaciliteit en het project
besparen met de buren) zijn € 0,4 hoger dan begroot, omdat deze lasten abusievelijk niet begroot
waren. Er wordt voorgesteld om een navenant bedrag te onttrekken aan de bestemmingsreserve
Energiebesparing bestaande woningvoorraad (zie voorstellen voor resultaatbestemming).
De baten zijn € 0,4 miljoen hoger dan begroot. Dit kent de volgende oorzaak:
 De baten zijn € 0,4 miljoen hoger dan begroot als gevolg van een correctie op de lening vanuit
AIF (zie ook lasten).

Prioriteiten en posterioriteiten 2012
#

Omschrijving

S/I

Beschikbaar
gesteld
(x € 1.000)

1.

Prioriteit K&E

I

800

Ultimo
2012
betaald
of
verplicht
(x €
1.000)
800

2.

Taakstelling
bedrijfsvoering

S

-15

-15

Voorstel
om ultimo
2012 op te
nemen in
reserve
(x €1.000)

Omschrijving
gerealiseerd
resultaat

Volledig
uitgevoerd?
(J/N)

Uiterste
datum
geplande
uitvoering

0

Uitvoeren
werkzaamheden
Programmabureau
Klimaat & Energie
()

N

De
prioriteit is
meerjarig
incidenteel
toegekend
t/m 2014

De taakstelling is
verwerkt via
verlaging van de
tarieven en
navenante
verlaging van de
beleidsbudgetten.

J

11.2.4 Risico’s
 Dekking na 2014 van de kosten voor het Programmabureau Klimaat en Energie blijft afhankelijk
van het honoreren van prioriteitsaanvragen
 De Provincie Noord-Holland heeft haar beleid op het gebied van windenergie gewijzigd waardoor
de voorgenomen plaatsing van windmolens onder druk komt te staan

4

Het EFRO is één van de Europese structuurfondsen waarmee het zogenaamde cohesiebeleid van de Europese Unie wordt
gerealiseerd. Het EFRO heeft als doelstelling een bijdrage te leveren aan de versterking van de economische en sociale
cohesie door de ongelijkheid tussen de Europese regio's te verkleinen.
In het programma voor de Europese structuurfondsen 2007-2013 worden drie doelstellingen ofwel thematische prioriteiten
onderscheiden: (1) ‘Convergentie’, (2) ‘Regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid’ en (3) ‘Europese territoriale
samenwerking’.
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11.3 Aanpak leegstaande kantoren
11.3.1 Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?
Indicatoren

Nulmeting en
peildatum
117.100
Ultimo
2010

Rekening
2011
20.000

1. Aantal m² leegstaande
kantoren dat getransformeerd*
wordt naar nieuwe functies
* Transformatie is gereed als de deuren van de nieuwe functie zijn geopend

Begroting
2012
50.000

Bereikt
2012
87.745

Te behalen resultaat
2010-2014
200.000

In Amsterdam staat circa 17% van de kantoorvloeren leeg (peildatum 1 januari 2012). Dit komt neer
op circa 1,5 miljoen vierkante meter, waarvan ongeveer de helft structureel leegstaat. In het
programakkoord is transformatie van leegstaande kantoren naar andere functies (wonen, onderwijs,
kleinschalige bedrijfsruimten et cetera) een van onze speerpunten. In de periode 2010-2014 willen wij
200.000 m² een andere invulling geven.
11.3.2 Wat hebben we ervoor gedaan?
Om de leegstand van kantoorpanden in Amsterdam te kunnen verlagen heeft de kantorenloods
private en publieke partijen bij elkaar gebracht, signalen opgepakt van planeigenaren en
marktpartijen die aanlopen tegen belemmerende regelgeving voor transformatie en projecten
aangejaagd. Het Gemeentebreed Transformatieteam (GTT), bestaande uit vertegenwoordigers van
OGA, DRO en Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG), waarin de Dienst Milieu en
Bouwtoezicht is opgegaan), heeft op deze signalen gereageerd en gezocht naar creatieve
oplossingen om transformatie mogelijk te maken. De kantorenloods gaf in 2012 op de volgende wijze
uitvoering aan het actieplan Aanpak Leegstaand Kantoren:
 overleg met de eigenaren die met de meeste leegstand te kampen hebben
 organisatie Open Dag Lege Kantoren
 uitwerking van regels en procedures voor de leegstandsverordening
 voeren van leegstandsgesprekken
 onderzoek naar juridisch-planologische instrumenten die kunnen helpen de leegstand van
kantoren effectief te erminderen
Aan vier projectbureaus is in totaal € 0,8 miljoen bijgedragen voor transformatie werkzaamheden,
met de volgende resultaten.
Projectbureau Zuidoostlob ( € 0,25 miljoen):
 TREX Kantorenstrook Amstel II opgesteld (op 29 november door uw raad vastgesteld)
 overeenkomst gesloten voor de transformatie van kantoorpand Nispa naar 330
studenteneenheden
 de transformatie van een kantoorpand aan de Hetenheuvelweg naar Oogziekenhuis
 start transformatie kantoorpand aan de Paasheuvelweg naar café-restaurant
Projectteam Zuidelijke IJoevers ( € 0,21 miljoen):
 verkenningsfase voor het Marine Etablissement is afgerond en de strategiefase gestart;
met het Rijk is een strategie uitgewerkt voor de ontwikkeling van dit plangebied
Projectteam Westpoort (€ 0,25 miljoen):
 met de projecten Holiday Inn, Meiniger Hotel en N2 hotelappartementen is de transformatie van
17.750 m² gerealiseerd, terwijl de transformatie van nog eens 26.650 m² in uitvoering is
Projectbureau Oost (€ 50.000),
 Er is gewerkt aan de bestemmingswijziging voor de kauwgomballenfabriek in Overamstel. Dit
heeft geresulteerd in een erfpachtaanbieding, waarmee de nieuwe bestemming voor kleine
bedrijven en creatieve instellingen een feit werd
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11.3.3 Wat heeft het gekost?
Aanpak leegstaande kantoren
Rekening
2011

Bedragen x € 1 miljoen
1 Lasten
2 Reserves (dotaties)
Totaal lasten
1 Baten
2 Reserves (onttrekkingen)
Totaal baten
Resultaat ten laste van de algemene
middelen

Begroting
Begroting
(na
2012 2012
8-maands(inclusief
rapportage)
eerste
begrotingswijziging)

-

0,6
0,6
0,1
0,1

2,1
5,0
7,1
1,6
0,11,5

-

0,5-

5,6-

Rekening
2012 Rekening 2012
minus
Begroting
2012 na 8maandsrapportage
1,8
0,35,8
0,8
7,6
0,5
0,5
1,11,2
1,3
1,7
0,2
5,9-

0,3-

Mutaties van Begroting 2012 (incl. eerste begrotingswijziging) naar begroting na 8-maandsrapportage
Van Begroting 2012 (incl. eerste begrotingswijziging) naar begroting na 8-maandsrapportage
 De lasten zijn € 1,5 miljoen hoger begroot, omdat voor Transformatie de besteding van de middelen
ten behoeve van transformatie van gebouwen en gebieden nog niet was opgenomen in de Begroting
2012. Bij de 8-maandsrapportage is € 1,5 miljoen opgenomen
 Bij de 4-maandsrapportage is de Reserve Transformatie gevormd en is er een dotatie van € 5,0
miljoen begroot. Bij de vaststelling van de Kadernota 2012 is besloten € 5 miljoen ten behoeve van
transitieprojecten beschikbaar te stellen en te dekken uit het AIF, wat later (eind 2011) is bekrachtigd
met een raadsbesluit
Mutaties van begroting na 8-maandsrapportage naar Jaarrekening 2012
 Door uitgaven voor actieve begeleiding Transformatie zijn er € 1,2 miljoen hogere lasten
 Dotaties aan de reserve zijn € 0,8 miljoen hoger als gevolg van een dotatie van € 0,4 miljoen van de
restprioriteit Transformatie 2011 en de meerwaarde op een afkoopsom van € 0,4 miljoen
 De onttrekkingen uit de reserve zijn bij de Jaarrekening 2012 € 1,3 miljoen hoger doordat in de
begrotingswijzing 8-maandsrapportage de uitgaven in 2012 voor de met Kadernota 2012 ingestelde
reserve Transformatie niet zijn meegenomen
Prioriteiten en posterioriteiten 2012
#

Omschrijving

1.
2.

Transformatie
Kantorenloods

S/I

Beschikbaar
gesteld
(x € 1.000)

Ultimo 2012 Voorstel om
Omschrijving
betaald of
ultimo 2012 op gerealiseerd
verplicht (x € nemen in reser resultaat
1.000)
(x €1.000)
1.5
1.5
5
5

Volledig
uitgevoerd?
(J/N)

Uiterste dat
geplande
uitvoering

Toelichting prioriteiten en posterioriteiten 2012
Transformatie
Bij de vaststelling van de Kadernota 2012 is besloten dat de prioriteit van € 1,5 miljoen voor
Transformatie ten laste wordt gebracht van de daartoe ingestelde reserve Transformatie
Kantorenloods (Gemeentebreed Transformatieteam)
Er is in 2012 een prioriteit toegekend van € 0,5 miljoen voor de kantorenloods. Er is een gemeentebreed
samengesteld Transformatieteam opgericht dat de grenzen van de wettelijke mogelijkheden opzoekt om
transformatie mogelijk te maken en instrumenten bedenkt om knelpunten bij transformatie op te heffen en
condities schept om transformatie te faciliteren
11.3.4 Risico’s
Kantorenloods is afhankelijk van marktpartijen
De kantorenloods stimuleert de omzetting van leegstaande kantoren, maar is afhankelijk van de
medewerking, ambities en financiële mogelijkheden van eigenaren. Het risico bestaat dat transformaties
niet worden gerealiseerd omdat externe partijen moeite hebben om de financiering rond te krijgen. Door
het organiseren van expertmeetings en door intensieve communicatie met deze externe partijen wordt
getracht dit risico te beheersen.
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11.4 De hoeveelheid broedplaatsen groeit
11.4.1 Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?
Het gemeentelijk beleid ten aanzien van broedplaatsen is gericht op het realiseren van betaalbare
ateliers en (woon-) werkruimtes voor kunstenaars en creatieve ondernemers. Dit beleid wordt
gerealiseerd door advisering, bemiddeling en ondersteuning van broedplaatsinitiatieven in
samenwerking met de doelgroepen, stadsdelen, centrale diensten, corporaties, makelaars,
ontwikkelaars en banken.
Indicatoren
1. Aantal m²
broedplaats

Nulmeting en
peildatum
6.700
2010

Rekening
2011
5583

Begroting
2012
10166

Bereikt
2012
9.811

Te behalen resultaat
2010-2014
10.000 per jaar

11.4.2 Wat hebben we ervoor gedaan?
In 2012 is het nieuwe beleidskader 2012-2016 vastgesteld en is de opleiding LAB II georganiseerd,
een opleiding voor het opzetten van broedplaatsen. In 2012 zijn vijf (grote) broedplaatsen opgeleverd
met een totale oppervlakte van 9.811 m² opgeleverd. Het betreft:
 complex Krux in het Cruquiusgebied (1.800 m² )
 gebouw HW10 in Nieuw-West (1.500 m² )
 een deel van broedplaats ACTA (1.800 m² van de beoogde 4.500 m² )
 de uitbreiding van 1800 Roeden (365 m² )
 een deel van de mobiele units van Beehive (2.000 m² van de beoogde 3.000 m² )
11.4.3 Wat heeft het gekost?
De hoeveelheid broedplaatsen groeit
Rekening
2011

Bedragen x € 1 miljoen
1 Lasten
2 Reserves (dotaties)
Totaal lasten
1 Baten
2 Reserves (onttrekkingen)
Totaal baten
Resultaat ten laste van de algemene
middelen

Begroting
Begroting
(na
2012 2012
8-maands(inclusief
rapportage)
eerste
begrotingswijziging)

1,0
1,0
-

1,5
1,5
-

1,5
1,5
-

1,0-

1,5-

1,5-

Rekening
2012 Rekening 2012
minus
Begroting
2012 na 8maandsrapportage
1,5
1,5
1,5-

-

Mutaties
Er zijn geen vermeldingswaardige afwijkingen van de begroting.
Prioriteiten en posterioriteiten 2012
Omschrijving

S/I

Beschikbaar
gesteld
(x € 1.000)

Broedplaatsen

I

1.500

#

1.

Ultimo
2012
betaald of
verplicht
(x € 1.000)
1.500

Voorstel om
ultimo 2012
op te nemen
in reserve
(x €1.000)
0

Omschrijving
gerealiseerd
resultaat

Volledig
uitgevoerd?
(J/N)

Subsidiering
broedplaatsen

J

Uiterste
datum
geplande
uitvoering

11.4.4 Risico’s
Broedplaatsen
De gemeente loopt het risico inkomsten te derven als de uit gemeentelijke investeringen in projecten
voortgekomen broedplaatsen uiteindelijk niet worden afgenomen. Dat risico wordt beheerst doordat
er bij de realisatie van nieuwe broedplaatsen deskundige, zogenoemde Broedplaatsontwikkelaars,ingeschakeld worden die voor bemiddeling met de doelgroep van de afnemers
onontbeerlijk zijn.
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11.5 Bevorderen van de toegankelijkheid en doorstroming op de Amsterdamse
woningmarkt
11.5.1 Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?
Amsterdam is een ongedeelde stad en wij willen dat dat ook zo blijft. Alle wijken van de stad moeten
toegankelijk zijn voor alle (inkomens)groepen, al al dat niet overal in dezelfde mate zijn. Daarom
streven we naar een gedifferentieerd aanbod aan woningen. Tegelijk willen we de doorstroming op
de woningmarkt bevorderen, zodat woningen ook beschikbaar komen.
Indicatoren
Vergroten van het aandeel koopwoningen
Aantal corporatiewoningen aangeboden met
huur < € 554
Toevoegen 9.000 wooneenheden voor
studenten en 2.500 voor jongeren
Aantal handhavingsbesluiten
Gerealiseerde woningen in de modale
5
huursector (653 – 900, prijspeil mei 2011)

Nulmeting en
peildatum
29 %
2009
7.500

2008/
2009

PM
1.570
19.100

2010
2011

Rekening
2011
30,2 %

Begroting
2012
32%

7.500

7500

Bereikt
2012
30,2 %
mei 2011
7.814

2.250
625
1.300
1.000

2.250
625
1.300
1.000

2.600
380
1.409
6
nnb

Te behalen resultaat
2010-2014
35 %
7.500
9.000
2.500
1.300

11.5.2 Wat hebben we ervoor gedaan?
Vergroten aandeel koopwoningen
Met het Convenant Verkoop Sociale Huurwoningen en het splitsingsbeleid voor de particuliere sector
wordt bevorderd dat de koopsector in Amsterdam groeit. In 2012 zijn voorstellen voorgelegd om de
splitsingsruimte voor particulieren in de gereguleerde voorraad te vergroten. Het college heeft in 2012
besloten vooralsnog geen extra quotum beschikbaar te stellen in afwachting van een rapportage
waarin een aantal maatregelen/opties wordt verkend die kunnen bijdragen aan het behalen van de
doelstelling 35% eigen woningbezit in 2014. Daarbij zal ook de uitwerking van het regeerakkoord
worden betrokken.
Aantal corporatiewoningen aangeboden met huur < € 554
Het aantal door corporaties aangeboden woningen met een huur lager dan € 554 ligt hoger dan de
raming, Het is goed te kunnen vaststellen dat de afspraken die we maakten, ondanks de geringere
verhuisbeweging en ondanks het feit dat corporaties door de recessie financieel kwetsbaarder zijn.
werden nagekomen.
Studenten- en jongerenhuisvesting
Door productie (nieuwbouw en transformatie) van (kantoor)gebouwen en door het labelen en tijdelijke
verhuur in de bestaande woningvoorraad is een (deels rendabele) groei gerealiseerd van studentenen jongerenwoningen. In 2012 zijn 380 jongerenwoningen opgeleverd. Dat is opgeteld bij het aantal
uit 2011 een totaal van 1200, waardoor de voortgang gemiddeld nog op schema is. Voor stimulering
van projecten voor jongerenhuisvesting heeft begin juli 2012 breed overleg plaatsgevonden met
vertegenwoordigers van corporaties, marktpartijen, bedrijfsleven, stadsdelen, diensten en onderwijsinstellingen. Twee woningbouwcorporaties bereiden inmiddels – in samenwerking met andere partijen
– projecten voor. Vijf projecten ontvingen in 2012 een subsidiebijdrage (Studentenhuisvesting
Science Park II van DUWO, De Aak van Cocon Vastgoed, RIVA van Combiwel, Muziekstudenten van
Domus op het Zeeburgereiland, de D-Buurt van de Spinozacampus van Plegt Vos).
Handhaving (en Zoeklicht)
Binnen de nieuwe manier van handhaven word niet meer slechts de besluiten geteld, maar vooral de
beëindigde overtredingen. Een resultaat wordt pas ingeboekt als een benoemd probleem
daadwerkelijk is opgelost. Er zijn inclusief Zoeklicht twintig projecten uitgevoerd. Het aantal
meldingen bij het meldpunt steeg in 2012 door een verbetering (digitaal meldingsformulier) op de
website van de gemeente en de publiciteit rond handhavingsacties.
5

Inclusief studentenwoningen
Bij de behandeling van de Begroting 2013 is een motie ingediend die vraagt om een doelstelling voor en rapportage over de
ontwikkeling van de modale huur. Als nulmeting is de stand per mei 2011 opgenomen, gebaseerd op het onderzoek Wonen in
Amsterdam. Nieuwe meting van het aantal middeldure huurwoningen zal plaatsvinden in 2013.
6
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Zelfbouw
Door de bekendheid en mogelijkheden voor zelfbouw voor individuen en specifieke bouwgroepen te
vergroten, willen we een volwassen marktsegment op de Amsterdamse woningmarkt creëren.
Daartoe is in 2012 het onder andere het volgende ondernomen.
 Aan de commissie Bouwen, Wonen en Klimaat (BWK) behandeld is het Programma Zelfbouw
Amsterdam 2012 – 2016 voorgelegd met de gemeentelijke ambitie vanaf 2016 jaarlijks 25% van
de nieuwbouw in een vorm van zelfbouw te realiseren
 De publiekscampagne ‘Wil je met me bouwen’ is voortgezet en voor de tweede maal is een
zelfbouwmarkt georganiseerd, voorafgegaan door een zogenaamde bouwgroepenbeurs en
kijkdagen op de verschillende zelfbouwlocaties. Inmiddels bestaat het aanbod uit honderdtien
kavels voor individuele zelfbouw en twaalf kavels (waaronder twee bestaande panden) voor
bouwgroepen waarop totaal circa driehonderd woningen gerealiseerd kunnen worden. Afgezet
tegen de (lage) realisatie in de hele woningbouw, wordt daarmee relatief aan de doelstelling
voldaan, maar niet in absolute zin.
Vergunningen
Per januari 2012 is voor alle vergunningsplichtige woningen de maximale huurgrens op € 664
gesteld. De cijfers van corporatiewoningen en particuliere woningen laten een daling ten opzichte van
2011 zien, op de particuliere markt zijn bijna 20% minder vergunningen verstrekt, onder andere door
lager woningaanbod en forse huurverhoging na het leeg komen van woningen.
Doelgroepen
Er zijn minder aanvragen, minder urgentieverklaringen en minder woningen naar urgenten door een
verscherping van de criteria voor urgentieverklaringen. Na een traag begin is in 2012 de uitstroom
naar woningen vanuit de maatschappelijke opvang langzaam op gang gekomen.
In 2012 zijn minder woningen naar beroepsgroepen gegaan dan maximaal mogelijk. De politie en de
zorg hebben niet het volledige contingent woningen benut. 2012 was het laatste jaar van de
Stimuleringsregeling beroepsgroepen en kunstenaars.
De opdracht van het Rijk om in 2012 195 statushouders7 (asielzoekers) te huisvesten was een
halvering ten opzichte van in voorgaande jaren en is ruim voor einde jaar gerealiseerd.
Afschaffen Bouwportemonnee en de Bijdrageregeling
In het kader van beter beheer van het Vereveningsfonds zijn de Bouwportemonnee en de
Bijdrageregeling ingetrokken. Na evaluatie waaruit bleek dat de doelen die met de regelingen werden
beoogd niet werden bereikt en dat de uitvoering te complex was.
11.5.3 Wat heeft het gekost?
Bevorderen van de toegankelijkheid en doorstroming op de Amsterdamse woningmarkt
Rekening
Begroting
Rekening
Begroting
2012 Rekening 2012
(na
2011
2012 2012
8-maands(inclusief
minus
rapportage)
eerste
Begroting
begrotings2012 na 8wijziging)
maandsrapportage
Bedragen x € 1 miljoen
44,4
49,4
45,1
53,2
8,1
1 Lasten
2 Reserves (dotaties)
16,5
8,2
8,2
21,7
13,5
Totaal lasten
60,9
57,6
53,3
74,9
21,6
26,1
10,7
20,5
28,7
8,2
1 Baten
2 Reserves (onttrekkingen)
18,4
22,9
14,5
27,0
12,5
Totaal baten
44,5
33,6
35,0
55,7
20,7
Resultaat ten laste van de algemene
middelen

7

16,4-

24,0-

18,3-

19,2-

0,9-

Het gaat hier om personen, niet om huishoudens.
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Mutaties van Begroting 2012 (incl. eerste begrotingswijziging) naar begroting na 8-maandsrapportage
De lasten daalden met € 4,2 miljoen met als belangrijkste oorzaken:
 € 1 miljoen minder uitgaven ten laste van Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (KTA deel) omdat
wegens lage activiteit op de huizenmarkt minder is onttrokken voor Aanjagen grote woningen en
Beter wonen ouderen
 de uitgaven ten laste van Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SFV) (erfpachtdeel vastgoed) zijn
€ 2,6 miljoen hoger, zie ook paragraaf XX Stimuleringsfonds Volkshuisvesting
 de lasten voor studentenhuisvesting zijn met een bedrag van € 1,7 miljoen verhoogd door
subsidies en bijdragen die in 2011 zijn toegekend door het college. Hierdoor stijgen de lasten met
€ 1,7 miljoen en daarmee ook de baten door een onttrekking uit de reserve Studentenhuisvesting
 de uitgaven voor aanjagen woningbouw zijn met € 0,6 miljoen gedaald
 de uitgaven voor Van koop naar huur zijn met € 7,1 miljoen neerwaarts bijgesteld omdat onder
invloed van de hoge productiecijfers over 2011 de stand van de reserve lager was dan waarmee
bij het opstellen van de begroting rekening was gehouden.
De baten stegen met € 9,8 miljoen met als belangrijkste oorzaken:
 een vrijval van € 1 miljoen aan resterende centraal stedelijke cofinancieringsmiddelen uit het
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
 ontvangsten voor het SFV (erfpachtdeel vastgoed) zijn € 4,6 miljoen hoger door het begroten van
rente-inkomsten die worden gedoteerd aan de reserve Stimuleringsfonds Volkshuisvesting
(erfpachtdeel vastgoed)
 een vrijval van € 4 miljoen uit de voorziening Amsterdams Middensegment Hypotheek (AMH) na
analyse van deze voorziening
De onttrekkingen aan reserves zijn met € 8,4 miljoen gedaald door:
 een lagere onttrekking van € 1 miljoen aan het SFV (KTA deel) (zie lasten)
 een lagere onttrekking van € 2 miljoen aan het SFV (erfpachtdeel vastgoed) doorlagere uitgaven
wegens achterblijvende woningproductie
 een lagere onttrekking aan de reserve Van koop naar huur van € 7,1 miljoen (zie lasten)
 de hogere onttrekking aan de reserve Studentenhuisvesting van € 1,7 (zie lasten)
Mutaties van begroting na 8-maandsrapportage naar Jaarrekening 2012
De lasten zijn € 8,1 miljoen hoger dan begroot, met als belangrijkste oorzaken:
 hogere lasten van € 6,8 miljoen voor SFV (erfpachtdeel vastgoed). Het geld uit het fonds wordt
gebruikt om het herstructureringsproces in wijken, die vanaf 1945/1946 gebouwd zijn te
bevorderen en verbetering en nieuwbouw te entameren. Deze financiële ondersteuning heeft
betrekking op zowel de investeringen van corporaties als die van de gemeente. Dit wordt
gecompenseerd door hogere baten (zie baten). De corporaties hebben in de laatste vier
maanden van 2012 aanzienlijk meer aanvragen gedaan, mede door introductie van de subsidie
Labelstappen voor het milieuvriendelijk maken van de bestaande woningvoorraad (Bouwen aan
de Stad)
 € 0,6 miljoen hogere lasten voor Studentenhuisvesting van door meer toegekende
stimuleringsbijdragen dan begroot; deze overschrijding wordt gedekt door een onttrekking aan de
reserve Studentenhuisvesting
 de lasten voor de regeling van Koop naar Huur zijn € 1,6 miljoen hoger dan begroot want er zijn geen
projecten die in aanmerking komen voor subsidie onder deze regeling
De baten zijn € 8,2 miljoen hoger dan begroot, met als belangrijkste oorzaken:
 hogere baten van € 6,3 miljoen voor SFV (erfpachtdeel vastgoed) ter dekking van de kosten (zie
lasten)
 € 0,5 miljoen extra baten voor het Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS) 5e fonds:
ontvangsten voorgeschoten bedragen voor het tijdschrift 020 (€ 0,15 miljoen) en vrijval van € 0,3
miljoen als gevolg van het intrekken van subsidiebesluiten
De dotaties aan reserves zijn € 13,5 miljoen hoger dan begroot, onder andere door:
 een hogere dotatie aan het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting, erfpachtdeel vastgoed van €
10,9 miljoen (zie lasten)
 een niet begrote dotatie van € 0,5 miljoen aan de reserve BWS (zie baten)
 een uitsplitsing van de reserve Aanjagen woningbouw naar de reserve Studentenhuisvesting,
waardoor € 1,8 miljoen is gedoteerd aan deze reserve (en onttrokken bij de reserve Aanjagen
woningbouw (zie onttrekkingen).
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De onttrekkingen aan reserves zijn € 12,5 miljoen hoger dan begroot, onder andere door:
 € 11,4 miljoen hogere onttrekking aan het SFV (erfpachtdeel vastgoed) (zie lasten)
 € 1,6 miljoen hogere onttrekking aan de reserve van Koop naar huur, ter dekking van de hogere
lasten (zie lasten).
Prioriteiten en posterioriteiten 2012
#

Omschrijving

S/I

1.
2.

Studentenhuisvesting
Wijksteunpunten voor
huurders buiten de
ring

I
I

€ 500
€ 200

€ 300
€ 200

Voorstel
om ultimo
2012 op te
nemen in
reserve
(x €1.000)
€ 200
€0

3.

Bestrijding leegstand
kantoren en
ontruimde panden
Regeling van Groot
naar Beter

I

€ 196

€ 196

€0

ISV

€ 250

€0

€ 250

5.

Beter verbeteren en
funderingsherstel

ISV

€ 366

€ 166

€ 200

6.

Sanering
verkeerslawaai

ISV

€ 3.700

€ 3.064

€ 636

7.

Hervorming Stedelijke
Vernieuwing
(Posterioriteit)

ISV

€ 40

€ 83

€0

8.

Verlaging formatie
WZS (Posterioriteit)
Verlaging subsidie
ASW/HA
(Posterioriteit)
Woonruimteverdeling
(Posterioriteit)
Aanjagen
woningbouwproductie

S

- € 100

- € 100

€0

S

- € 225

- € 225

€0

S

- € 338

- € 338

€0

€ 600

€ 600

4.

9.

10.
11.

I

Beschikbaar
gesteld
(x € 1.000)

Ultimo
2012
betaald of
verplicht (x
€ 1.000)

Omschrijving
gerealiseerd
resultaat

Subsidiering van
huurdersverenigingen en
huurteams
Bestrijding van
leegstand kantoren en
ontruimde panden
De regeling richt zich
op het vrijmaken van
grote woningen voor
krap wonende grote
gezinnen.
Stimulering behoud of
herstel oorspronkelijk
aangezicht van de
gevel en behoud van
architectonisch zeer
waardevolle panden
Saneringsprogramma
verkeerslawaai
Inzet projectleider
i.k.v. Hervorming
Stedelijke
Vernieuwing
Maatregel 73 uit Inzet
op Herstel 1
Maatregel 77 uit Inzet
op Herstel 1
Maatregel 79 uit Inzet
op Herstel 1
Proceskosten
aanjagen
woningbouw gedekt

Voldig
uitgevoerd
? (J/N)

Uiterste
datum
geplande
uitvoering

nee
J

2013

J

N

2013

N

2013

N

2013

J

J
J

J
J

Toelichting prioriteiten en posterioriteiten 2012
1 Studentenhuisvesting
In 2010 is door de gemeenteraad het besluit genomen om voor 2012 € 0,5 miljoen beschikbaar te
stellen voor stimuleringsbudget jongerenhuisvesting (inclusief studenten). Ten laste van de prioriteit
2012 is € 0,3 miljoen toegekend voor het project Elseviergebouw van Rochdale aan de Sara
Burgerhartstraat. Voor het resterende budget van € 0,2 miljoen zijn investeerders in beeld.
2 Uitbreiding Wijksteunpunten Wonen
Prioriteit is toegekend ten behoeve van de intensivering van de bewonersondersteuning in de
gebieden buiten de ring (Noord, Nieuw-West en Zuidoost).
3 Bestrijding leegstand kantoren en ontruimde panden
Voor de aanpak van kantorenleegstand in Amsterdam wordt controle en handhaving uitgevoerd van
kantoren en ontruimde panden binnen het werkingsgebied van de leegstandverordening. Voor deze
taak is een prioriteit toegekend. Op basis van WOZ-gegevens van de Dienst Belastingen zijn
eigenaren van de (deels) leegstaande kantoorpanden aangeschreven met het verzoek de leegstand
te melden. Na het onderzoek worden de adressen met informatie aan de Kantorenloods (OGA)
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doorgegeven t.b.v. de leegstandsgesprekken met eigenaren. De gesprekken hebben in 2012 nog niet
tot leegstandsbeschikkingen geleid. Het beschikbare bedrag van de prioriteit is in 2012 volledig
benut.
4 Regeling van Groot naar Beter (Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV))
In 2011 startte onder regie van de woningbouwverenigingen de regeling van Groot naar Beter om
krap wonende grote gezinnen te laten verhuizen naar grote woningen. Daarbij kunnen de corporaties
gebruik maken van deze subsidie. De regeling werkt op dit moment beperkt. De uitvoering is
weerbarstig gebleken. Op dit moment wordt bekeken hoe de regeling verbeterd kan worden en hoe
de middelen effectiever ingezet kunnen worden. De voorhanden middelen uit het ISV blijven
gereserveerd voor aanvragen van corporaties in 2013 en 2014. Voor 2013 is geen prioriteit
aangevraagd.
5 Beter verbeteren en funderingsherstel (ISV)
De regeling ‘Beter Verbeteren’ stimuleert woningcorporaties en particuliere eigenaren om tijdens
onderhouds- en verbeteringswerkzaamheden te investeren in behoud of herstel van het
oorspronkelijk aangezicht van de gevel. Het beschikbaar stellen van prioriteiten loopt niet synchroon
met de productie. Het restant blijft gereserveerd voor door uw raad vastgestelde stedelijke
vernieuwingsplannen.
6 Sanering verkeerslawaai (ISV)
Het restant blijft gereserveerd voor de resterende voorraad wettelijk te saneren woningen.
7 Hervorming Stedelijke Vernieuwing (ISV)
Deze prioriteit is voor de inhuur van de projectleider voor de bestuursopdracht Stedelijke
Vernieuwing. De toegestane overschrijding bestaat uit de kosten die gemaakt zijn in 2011.
 8 Verlagen formatie DWZS
Taakstelling in het kader van de fusie tussen Dienst Wonen en Dienst Zorg en Samenleven.
Taakstelling is in 2012 geheel gerealiseerd.
9 Verlaging Subsidies ASW en HA
De verlaging van de subsidies is doorgevoerd in de toekenningen aan Amsterdam Steunpunt Wonen
(ASW) en HuurdersVereniging Amsterdam (HA).
10 Woonruimteverdeling
Het deel voor 2012 van de besparingen op de woonruimteverdeling is gerealiseerd met maatregelen
conform het in oktober 2011 vastgestelde beleid voor de woonruimteverdeling.
 11 Aanjagen woningbouwproductie
In het Programakkoord 2010-2014 is een bedrag van € 3,2 miljoen opgenomen voor het stimuleren
van de woningbouwproductie. In 2012 is incidentele prioriteit van € 0,6 miljoen toegevoegd en in
2012 benut als dekking voor proceskosten aanjagen woningbouw.
11.5.4 Risico’s
Studentenhuisvesting
Voor de realisatie van studentenhuisvesting is de gemeente afhankelijk van de
investeringsmogelijkheden van derden, vooral corporaties en marktpartijen (beleggers). Door
toekenning van (stimulerings-)bijdragen stimuleert de gemeente de start van nieuwe projecten. Het
risico is dat circa 5.000 van 9.000 studentenenheden uit de taakstelling voor de periode 2010 tot
2014 niet gerealiseerd worden. Hier spelen de afspraken uit het regeerakkoord (september 2012) een
rol, want die leiden tot lagere grondopbrengsten en lagere inkomsten voor het Vereveningsfonds,
doch ook tot langere wachttijden voor studenten en een afnemend vestigingsklimaat..De beheersing
ligt in overleg met de investerende partijen, het ministerie BZK en de wethouders Wonen en
Stedelijke Ontwikkeling. Het Landelijk Platform Studentenhuisvesting wordt hierbij betrokken.
Zelfbouw
Als gevolg van de economische omstandigheden kan het beoogde Programma Zelfbouw 2012-2016
mogelijk niet (geheel) gerealiseerd worden waardoor de gemeente grondopbrengsten zal derven.
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11.6 Uitvoeren van een grootschalig woningisolatieprogramma
11.6.1 Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?
Het college zet in op een grootschalig programma van woningisolatie in de bestaande voorraad, want
daat valt veel energiewinst te behalen.
Indicatoren
1. Aantal labelsprongen bij
woningen sociale sector

Nulmeting en
peildatum
PM

Rekening
2011
12.000 tot
18.000

Begroting
2012
12.000 tot
18.000

Bereikt
2012
14.842
e
(2011 en 1
helft 2012)

Te behalen resultaat
2010-2014
Jaarlijks 12.000 tot
18.000

11.6.2 Wat hebben we ervoor gedaan?
In Bouwen aan de Stad 2 zijn afspraken gemaakt met de corporaties over het aantal te realiseren
labelstappen8 per jaar en is daarvoor ook een premieregeling opgenomen. In de periode vanaf 1
januari 2011 t/m juni 2012 zijn bijna 15.000 labelstappen gerealiseerd. Geëxtrapoleerd voor geheel
2012 komt het resultaat op ruim 12.000, waarmee is de ondergrens voor de begrote tabelstappen is
gehaald. Over het resultaat over heel 2012 wordt in het kader van de tussenevaluatie Bouwen aan de
Stad aan uw raad gerapporteerd.
11.6.3 Wat heeft het gekost?
Uitvoeren van een grootschalig woningisolatieprogramma
Begroting
Rekening
Begroting
(na
2011
2012 2012
8-maands(inclusief
rapportage)
eerste
begrotingswijziging)
Bedragen x € 1 miljoen
1 Lasten
2 Reserves (dotaties)
Totaal lasten
1 Baten
2 Reserves (onttrekkingen)
Totaal baten
Resultaat ten gunste van de
algemene middelen

2,0
2,0
2,0
1,7
3,7

1,4
1,4
1,4
1,4

1,4
1,4
1,4
1,4

1,7

-

-

Rekening
2012 Rekening 2012
minus
Begroting
2012 na 8maandsrapportage
1,4
1,4
1,8
0,4
1,8
0,4
0,4

0,4

Mutaties van begroting na 8-maandsrapportage naar Jaarrekening 2012
De baten (en daarmee het resultaat) in de Jaarrekening 2012 zijn € 0,4 miljoen hoger dan begroot.
Dit wordt veroorzaakt door vrijval uit twee voorzieningen:
 € 0,2 miljoen vrijval voorziening Besluit impulsbudget stedelijke vernieuwing
 € 0,2 miljoen vrijval voorziening EFRO doelstelling 2
Prioriteiten en posterioriteiten 2012
Niet van toepassing op deze doelstelling.
11.6.4 Risico’s
Niet van toepassing op deze doelstelling.

8

Een labelstap is een verbetering met minimaal één klasse van het energielabel (dat loopt van G naar A), bijvoorbeeld van C
naar B.
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11.7 Adequaat uitvoeren van de gemeentelijke bouw- en woningtoezichtstaken
11.7.1 Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?
De centrale stad is verantwoordelijk voor het uitvoeren van bouwtoezichtstaken bij de grootstedelijke
projecten en in Westpoort. Het gaat om vergunningverlening, toezicht en handhaving bij onder meer
bouw, sloop en renovatie van gebouwen en infrastructurele werken. Bij de beoordeling van
vergunningen en bij toezicht en handhaving wordt gelet op veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid,
energiezuinigheid en inpassing in de omgeving.
Indicatoren
1. Vergunningverlening binnen
wettelijke termijn; percentage
beschikkingen dat binnen de
wettelijke termijn is afgegeven
2. Toetsing binnen wettelijke
voorschriften; percentage besluiten
dat in rechte in stand blijft
3. Toezicht: er wordt niet gebouwd in
afwijking van de vergunning: aantal
bestuursdwangzaken
4. Toezicht op reguliere
bouwvergunning en
vergunningverlening: intensiteit en
inzet worden conform BOM behaald






Nulmeting en
peildatum
97,4 % van
1471

2008

Rekening
2011
99% van
750

Begroting
2012
99% van
750

Bereikt
2012
99%
823

Te behalen resultaat
2010-2014
99% van 750

90% van 31

2008

90% van 50

90% van 50

89% van 48

90% van 50

63 bestuursdwangzaken

2008

60
bestuursdwangzaken
0

60
bestuursdwangzaken
70% van
BOM cat.

55
bestuursdwangzaken
70% van
BOM cat.

60
bestuursdwangzaken

0

70% van BOM cat.

Indicator 1: In 2012 vielen in totaal 823 activiteiten onder de Wabo, waarvan 436 vergunningen
voor bouwactiviteiten
Indicator 2: Van de 48 legeszaken hebben 29 betrekking op de legesaanslag naar aanleiding van
een aanvraag vergunning. Van deze 29 zijn er vier gegrond verklaard. Van de overige 19 zaken
is er één verloren
Indicator 3: De indicator geeft aan in hoeveel gevallen er bestuursdwang nodig is om er voor te
zorgen dat de aanvrager handelt conform de verleende vergunning
Indicator 4: Het streven van 70% is gehaald. Het percentage is de inzet op de categorieën van de
BOM (Bouwtoezicht op Maat)-systematiek. Met deze systematiek worden op grond van een
risicoanalyse per type bouwcategorie prioriteiten toegekend

11.7.2 Wat hebben we ervoor gedaan?
In 2012 hebben we:
 de vergunningverlening efficiënt georganiseerd en uitgevoerd onder ander door een goede
afstemming op milieuaspecten
 ten behoeve van specifieke gebieden en (grote) infrastructurele projecten adviezen gegeven en
vergunningen verleend
 toezicht uitgevoerd op de in uitvoering zijnde bouwwerken waarvoor een (bouw)vergunning is
verleend en de handhaving verzorgd bij projecten in de grootstedelijke gebieden van de (bouw)
wet- en regelgeving
 controles op de constructie uitgevoerd in het kader van de (bouw)vergunningen in de
grootstedelijke gebieden of op verzoek van de stadsdelen als betaalde dienstverlening
 geadviseerd over het mogelijk afschaffen van aanvullend gemeentelijk beleid bovenop de
landelijke regelgeving, zoals beleidsregels over brandveiligheid en Bouwbesluit.
 activiteiten uitgevoerd als bevoegd gezag voor vergunningverlening, toezicht en handhaving op
bouw, bodem en milieu bij grote en aansprekende tunnelprojecten, die vaak een grote
complexiteit kennen en meestal van groot maatschappelijk belang zijn.
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11.7.3 Wat heeft het gekost?
Adequaat uitvoeren van de gemeentelijke bouw- en woningtoezichtstaken
Begroting
Rekening
Begroting
(na
2011
2012 2012
8-maands(inclusief
rapportage)
eerste
begrotingswijziging)
Bedragen x € 1 miljoen
1 Lasten
2 Reserves (dotaties)
Totaal lasten
1 Baten
2 Reserves (onttrekkingen)
Totaal baten

10,8
10,8
6,6
0,1
6,7

Resultaat ten laste van de algemene
middelen

4,1-

11,2
11,2
9,8
9,8

12,0
12,0
6,0
6,0

1,4-

Rekening
2012 Rekening 2012
minus
Begroting
2012 na 8maandsrapportage
12,1
0,1
12,1
0,1
7,4
1,4
7,4
1,4

6,0-

4,7-

1,3

Mutaties van Begroting 2012 (incl. eerste begrotingswijziging) naar begroting na 8-maandsrapportage
Hogere lasten van € 0,8 miljoen door:
 budget van € 0,9 miljoen voor compensatie van leges aan woningcorporaties (die abusievelijk bij
deze doelstelling begroot is, maar bij doelstelling 11.5 begroot had moeten worden)
De baten zijn € 3,8 miljoen lager door:
 verlaging van de (bouw)legesopbrengsten van € 8 miljoen naar € 4,2 miljoen
Mutaties van begroting na 8-maandsrapportage naar Jaarrekening 2012
De lasten zijn nagenoeg conform begroting, maar de baten zijn € 1,4 miljoen hoger:
 de (bouw)legesopbrengsten kwamen uit op € 5,5 miljoen en niet op het neerwaarts bijgestelde
bedrag van € 4,2 miljoen
Prioriteiten en posterioriteiten 2012
#

Omschrijving

S/I

1.

Bijdrage
gemeentelijke
ombuiging
Bijdrage
gemeentelijke
ombuiging

S

S

2.

Beschikbaar
gesteld
(x € 1.000)

129.060

Ultimo
2012
betaald of
verplicht
(x € 1.000)
129.060

Voorstel om
ultimo 2012
op te nemen
in reserve
(x €1.000)
nvt

60.860

60.860

nvt

Omschrijving
gerealiseerd
resultaat

Volledig
uitgevoerd?
(J/N)

Bezuiniging
personeel

j

Materiële
uitgaven

j

Uiterste
datum
geplande
uitvoering

Toelichting prioriteiten en posterioriteiten 2012
De bijdrage aan de gemeentelijke ombuigingen is zonder frictiekosten gerealiseerd.
11.7.4 Risico’s
Meldingsstelsel
Als gevolg van gewijzigde regelgeving geldt voor bepaalde producten geen vergunningenstelsel
meer, maar een meldingstelsel. Voor de meldingen kunnen geen leges meer in rekening gebracht
worden. Hoewel er minder financiële dekking is, blijft een toets, toezicht en handhaving bij een
gebruik- en de sloopmelding wel van belang. Met de toename van het aantal asbestincidenten, is het
risico van een tekort in de financiële dekking van het toezicht op de sloopmelding aanwezig.
Afnemende aanneemsommen
Als gevolg van de economische crisis neemt de aanneemsom van de bouwwerken af. Omdat over
dat bedrag de (bouw)leges berekend wordt, nemen ook de inkomsten uit leges af en daarmee daalt
ook de kostendekkendheid van de leges.

279

11.8 De buurten van de wijkaanpak bereiken in 2018 het gemiddeld niveau
(NAP)
11.8.1 Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?
Het Programma Wijkaanpak is een partnerschap tussen centrale stad, stadsdelen en corporaties. Het
programma richt zich op het bereiken van een ‘Normaal Amsterdams Peil’ in buurten waarin nu
sprake is van significante achterstanden (wijkaanpakbuurten). Dat wil zeggen dat de betreffende
wijken en de inwoners in 2018 op sociaal, fysiek en economisch niveau op gemiddeld Amsterdams
niveau zitten.
Indicatoren
1. Alle buurten en inwoners
bereiken het gemiddelde niveau
NAP op sociaal, fysiek en
economisch niveau in 2018

Nulmeting en
peildatum
Zie Monitor
Wijkaanpak

Rekening
2011
2008

Begroting
Bereikt
Te behalen resultaat
2012
2012
2010-2014
Zie Uitvoeringsmonitor (februari en april 2012,
www.uitvoeringsmonitor.nl
en Rapportage Bewonersparticipatie 2012
www.bewonersinitiatieven.nl

11.8.2 Wat hebben we ervoor gedaan?
Met dit programma wordt invulling gegeven aan de coördinatie van de stedelijke vernieuwing evenals
de investeringen en activiteiten waarmee de centrale stad een bijdrage levert aan de vernieuwing van
stedelijke gebieden die extra aandacht behoeven. Voor de centrale diensten ligt het accent op
gemeenschappelijke taken, zoals het bieden van ondersteunende faciliteiten, deskundigheid en
innovaties, en het benutten van het partnerschap met de rijksoverheid.
In 2012 zijn in de stadsdelen zijn 401 projecten uitgevoerd in het kader van Buurt UitvoeringsProgramma’s (2008-2010), 89 projecten in het kader van de Gebiedsgerichte Arrangementen (2011)
en 18 projecten in het kader van Groen in de wijken. Een aantal van deze projecten is nog in
uitvoering.
2012 stond daarnaast in het teken van de ontwikkeling van de proeftuin Vertrouwen in de stad,
waarmee we willen voort borduren op de opbrengsten van bewonersparticipatie. De proeftuin is een
laboratorium voor maatschappelijke vernieuwing, waarin partners samen werken aan de ontwikkeling
van een werkwijze waarbij bewoners een grotere rol kunnen spelen in de ontwikkeling van hun wijk.
Zo ontstaan nieuwe vormen van samenwerking. Centrale elementen zijn: initiatief, medeeigenaarschap, zelfbeheer, toegankelijkheid en waardecreatie. Ook is er begonnen met de
ontwikkeling van zogenaamde trusts: een lokale wijkonderneming die gevormd wordt door bewoners
en sociale ondernemers.
Het Programma Wijkaanpak ontwikkelt zich verder in het programma Hervorming Stedelijke
Vernieuwing waarbij de focus komt te liggen op de acht kwetsbaarste wijken in drie stadsdelen, de
zogenaamde focuswijken, conform de notitie Hervorming Stedelijke vernieuwing die 5 juni 2012 is
vastgesteld door het college
Bewonersparticipatie
Er zijn van januari t/m september 2012 456 bewonersinitiatieven ingediend. Na vier jaar
bewonersparticipatie blijkt dat bewoners en publieke en private partijen goed in staat zijn om de
leefbaarheid in buurten te verbeteren. De stadsdelen hebben in 2012 gewerkt aan de borging van de
werkwijze. Er lijkt sprake van een nieuwe maatschappelijke beweging, waarbinnen vage sociale
betrokkenheid en creativiteit ontwaken en worden omgezet in concrete actie.
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11.8.3 Wat heeft het gekost?
De buurten van de wijkaanpak bereiken in 2018 het gemiddeld niveau (NAP)
Begroting
Rekening
Begroting
(na
2011
2012 2012
8-maands(inclusief
rapportage)
eerste
begrotingswijziging)
Bedragen x € 1 miljoen
1 Lasten
2 Reserves (dotaties)
Totaal lasten
1 Baten
2 Reserves (onttrekkingen)
Totaal baten
Resultaat ten laste van de algemene
middelen

17,9
0,5
18,4
5,2
5,2

6,6
6,6
4,6
4,6

6,8
0,9
7,7
4,9
0,8
5,7

13,2-

2,0-

2,0-

Rekening
2012 Rekening 2012
minus
Begroting
2012 na 8maandsrapportage
6,7
0,10,9
7,6
0,15,1
0,2
0,8
5,9
0,2
1,7-

0,3

Mutaties van Begroting 2012 (incl. eerste begrotingswijziging) naar begroting na 8-maandsrapportage
 Bij de 8 maandsrapportage is besloten de onderbesteding op Wijkaanpak van € 0,9 miljoen te
doteren aan de reserve Wijkaanpak.
Mutaties van begroting na 8-maandsrapportage naar Jaarrekening 2012
Het saldo van deze doelstelling is bij de jaarrekening nagenoeg gelijk aan het saldo Begroting 2012
inclusief 8-maandsrapportage.
Prioriteiten en posterioriteiten 2012
#

Omschrijving

S/I

1

Gebiedsgerichte inzet
(Wijkaanpak)

I

Beschikbaar
gesteld

2.000

Ultimo 2012
betaald en
verplicht (x
€ 1.000)
590

Voorstel om
ultimo 2012
op te nemen
in reserve (x
€ 1.000)
1.410

Omschrijving
gerealiseerd
resultaat

Volledig
uitgevoerd
? (J/N)

Uiterste
datum
geplande
uitvoering

Besteed aan
pilot
‘Vertrouwen in
de stad’

N

2013

Toelichting prioriteiten en posterioriteiten 2012
In 2012 is € 0,6 miljoen van de prioriteit (€ 2 miljoen) besteed aan de uitvoering van de notitie
Vertrouwen in de stad. Meer specifiek zijn de middelen besteed aan zogenaamde trusts (sociale
ondernemers die zich inzetten voor verbetering van de buurt op allerlei gebied) en aan de stadsdelen
West en Nieuw-West die hiermee bewoners verder willen stimuleren om te participeren en een
bijdrage aan de ontwikkeling van hun buurt te leveren.
Met andere stadsdelen is het gesprek nog gaande of bijvoorbeeld de bewonersgestuurde
wijkontwikkeling door de centrale stad of de stadsdelen kan worden uitgevoerd. In totaal is € 1,4
miljoen aan de reserve Wijkaanpak toegevoegd om Vertrouwen in de stad voort te zetten in 2013.
Voorgesteld wordt, om naast de begrote dotatie van € 0,9 miljoen (restant prioriteit), nog 0,5 miljoen
te doteren en zodoende het gehele restant prioriteit 2012 op te nemen in de reserve. Dit is als
resultaatbestemming voorgesteld.
11.8.4 Risico’s
Voor deze doelstelling zijn geen risico’s geïdentificeerd.
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11.9 Een passend aanbod van maatschappelijk vastgoed in de stadsdelen
11.9.1 Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?
Maatschappelijk vastgoed draagt bij aan een leefbare stad. Het gaat hierbij niet alleen om voldoende
voorzieningen die ruimte bieden aan maatschappelijke activiteiten en diensten, het gaat ook om
herkenbare voorzieningen die samen en in relatie met de openbare ruimte bijdragen aan een leefbare
en prettige woonomgeving.
Het Programma Maatschappelijk Investeringen (PMI) kende vanaf 2006 als voornaamste doel om
extra vloeroppervlak voor maatschappelijke voorzieningen te realiseren. In het kader van de
Hervorming Stedelijke Vernieuwing is dit programmadoel losgelaten en is de indicator zoals
opgenomen in de Begroting 2012 is niet meer van toepassing. Het PMI richt zich vanaf 2012 op het
optimaliseren van het gebruik van bestaand maatschappelijk vastgoed in Amsterdam. PMI middelen
worden aangewend om verbouwingen te financieren die een betere exploitatie van bestaand
maatschappelijk vastgoed mogelijk maken.
11.9.2 Wat hebben we ervoor gedaan?
In 2012 zijn door het college de PMI-verdeelvoorstellen 2012 en 2013 vastgesteld. Met deze twee
voorstellen zijn aan circa zeventig projecten in de stad bijdragen toegekend. Zo is vanuit de centrale
stad onder andere de Realisatie van Sportpark IJburg, brede scholen in stadsdeel Noord en in de
Houthaven, het multifunctioneel centrum Slotermeer en sporthal Calvijn mogelijk gemaakt.
Ongeveer 25 projecten waarvoor PMI middelen waren gereserveerd werden vorig jaar stop gezet.
Vanuit het PMI is daarom de toegekende bijdrage ingetrokken.
11.9.3 Wat heeft het gekost?
Een passend aanbod van maatschappelijk vastgoed in de stadsdelen
Begroting
Rekening
Begroting
(na
2011
2012 2012
8-maands(inclusief
rapportage)
eerste
begrotingswijziging)
Bedragen x € 1 miljoen
1 Lasten
2 Reserves (dotaties)
Totaal lasten
1 Baten
2 Reserves (onttrekkingen)
Totaal baten
Resultaat ten laste van de algemene
middelen

2,5
3,0
5,5
0,6
0,2
0,8
4,7-

13,9
13,9
7,7
7,7
6,2-

4,9
0,8
5,7
5,7-

Rekening
2012 Rekening 2012
minus
Begroting
2012 na 8maandsrapportage
2,5
2,43,7
2,9
6,2
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
5,7-

-

Mutaties van Begroting 2012 (incl. eerste begrotingswijziging) naar begroting na 8-maandsrapportage
De lasten zijn bij de 4-maandsrapportage met € 9 miljoen gedaald tot € 4,9 miljoen, onder meer door
het het vrijvallen van € 7,2 miljoen als gevolg van het vaststellen van het verdeelbesluit PMI begin
2012). Daarnaast was sprake van onderbesteding binnen het PMI van € 0,8 miljoen door lagere
vaststelling van subsidies uit voorgaande jaren. Uw raad besloot de vrijval en de onderbesteding op
de prioriteit aan de reserve PMI te doteren.
Mutaties van begroting na 8-maandsrapportage naar Jaarrekening 2012
Het saldo van de jaarrekening is gelijk aan de Begroting 2012 na de 8-maandsrapportage. De lasten
zijn bij de jaarrekening € 2,4 miljoen lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door niet geheel
besteden van de prioriteit Programma Maatschappelijke Investeringen. Verder is er een hogere
dotatie van € 2,9 miljoen aan de reserve PMI dan was begroot bij de Begroting 2012. Met deze € 2,9
miljoen en met de middelen die vrijvallen door intrekking, worden circa dertig projecten uit het
verdeelvoorstel 2013 gefinancierd.
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Prioriteiten en posterioriteiten 2012
#

Omschrijving

S/I

7

Programma
Maatschappelijke
Investeringen

I

Beschikbaar
gesteld

5.000

Ultimo 2012
betaald en
verplicht
(x € 1.000)
1.312

Voorstel om
ultimo 2012
op te nemen
in reserve
(x € 1.000)
3.688

Omschrijving
gerealiseerd
resultaat

Volledig
uitgevoerd
? (J/N)

Uiterste
datum
geplande
uitvoering

Besteed aan
projecten uit
Verdeelbesluit
2012 en 2013

N

2013

Toelichting prioriteiten en posterioriteiten 2012
Van de beschikbare prioriteit 2012 van € 5 miljoen is in 2012 € 1,3 miljoen tot besteding gekomen via
de Verdeelbesluiten 2012 en 2013. In het laatste besluit zijn middelen toegekend aan meer dan
veertig nieuwe projecten (met als doel maatschappelijk vastgoed beter te laten functioneren) en aan
zes Ouder-kindcentra. Er resteert € 3,7 miljoen van deze prioriteit, die aan de reserve PMI wordt
toegevoegd en bestemd is voor inzet op de Hervorming Stedelijke Vernieuwing.
11.9.4 Risico’s
Voor deze doelstelling zijn geen risico’s geformuleerd.
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11.10 Realiseren van de plannen voor de stedelijke vernieuwing
11.10.1 Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?
Bij aanvang van het huidige Programakkoord stond voor de stedelijke vernieuwing het uitvoeren van
het Meerjaren Ontwikkelingsprogramma (MOP) 2010-2015 centraal. Dit hield concreet in dat voor de
33 stedelijke vernieuwingsplannen op onderdelen voortgang moest worden geboekt en dat voor tien
stedelijke vernieuwingsplannen binnen de Ring de afronding zou worden gerealiseerd.
Door de verslechterde financiële positie van corporaties en de stagnatie in de bouw en verkoop van
woningen, verloopt het herstructureringsproces in Nieuw-West, West en Noord in 2012 in een lager
tempo dan gepland. Bovendien stopt het Rijk per 2015 met het uitkeren van ISV-middelen. Voor het
college was dit aanleiding om de stedelijke vernieuwing te hervormen, uitmondend in een
bestuursopdracht Hervorming Stedelijke Vernieuwing. In 2012 is een intensiveringslag georganiseerd
voor de jaren 2013 en 2014. In de acht meest kwetsbare wijken van Amsterdam zullen gericht
middelen worden ingezet voor verbetering van de leefkwaliteit en de sociaaleconomische positie van
bewoners. Hiertoe zijn actieprogramma’s ontwikkeld die per 1 januari 2013 officieel van start zijn
gegaan. Met het uitwerken van de collegeopdracht Hervorming Stedelijke Vernieuwing komt het
werken aan de 33 oorspronkelijke stedelijke vernieuwingsplannen als doel op zich te vervallen. De
acht focusgebieden staan vanaf 2013 centraal in de opgave. De indicator uit de Begroting 2012 is
derhalve niet meer van toepassing.
11.10.2 Wat hebben we ervoor gedaan?
De betrokken stadsdelen hebben – per stadsdeel gedifferentieerd – bestuurlijke ambities
geformuleerd op het vlak van leefkwaliteit en op het terrein van de sociaaleconomische positie van
bewoners. De monitoring van de aanpak in de focusgebieden gaat in 2013 van start en vindt vier x
per jaar plaats, op basis waarvan de raad periodiek wordt geïnformeerd over de voortgang.
De vernieuwing kan, weliswaar in een lager tempo, voort worden gezet. Een aantal plannen in NieuwWest worden uitgesteld waardoor er vrijval ontstaat die kan worden ingezet voor knelpunten.
Daarnaast wordt de ruimte in zowel het Vastgoeddeel SFV9 als het Gronddeel SFV deels ingezet om
financiële knelpunten op te lossen. Een aantal reële risico’s is hiermee weggenomen, waarbij de
vastgestelde financiële kaders niet worden overschreden: er wordt geschoven met budget binnen de
kaders van het Stimuleringsfonds. Deze afspraken zijn verwerkt in de Begroting 2013 van het SFV,
die als onderdeel van de gemeentebegroting in december 2012 aan de gemeenteraad is voorgelegd.
In 2013 worden de afspraken administratief in het SFV verwerkt. In deze Jaarrekening 2012 zijn de
effecten van deze afspraken daarom nog niet terug te vinden.
In 2012 is de veranderde benadering van de stedelijke vernieuwing zowel op gang gekomen als
afgerond, dat wil zeggen de discussie voor de langere termijn is begonnen en de bestuurlijke
besluitvorming over de actieprogramma’s van de focusgebieden als basis voor een andere, snellere
en meer gerichte manier van werken is afgerond. Het monitorsysteem is eveneens in 2012
ontwikkeld.
11.10.3 Wat heeft het gekost?
Realiseren van de plannen voor de stedelijke vernieuwing
Begroting
Rekening
Begroting
(na
2011
2012 2012
8-maands(inclusief
rapportage)
eerste
begrotingswijziging)
Bedragen x € 1 miljoen
1 Lasten
2 Reserves (dotaties)
Totaal lasten
1 Baten
2 Reserves (onttrekkingen)
Totaal baten
Resultaat ten gunste van de
algemene middelen
9

83,8
16,4
100,2
32,4
67,9
100,3

43,7
16,7
60,4
30,2
30,3
60,5

43,7
16,7
60,4
30,2
30,3
60,5

0,1

0,1

0,1

Rekening
2012 Rekening 2012
minus
Begroting
2012 na 8maandsrapportage
26,8
16,940,7
24,0
67,5
7,1
60,2
30,0
15,3
15,075,5
15,0
8,0

7,9

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting
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Mutaties van Begroting 2012 (incl. eerste begrotingswijziging) naar begroting na
8-maandsrapportage
 De mutaties van de lasten en baten betreffen – saldoneutrale – actualisaties van de diverse
reserves en voorzieningen binnen het SFV.
Mutaties van begroting na 8-maandsrapportage naar Jaarrekening 2012
 In 2012 heeft in het kader van ‘Bouwen aan de Stad 2’ een onttrekking van € 8 miljoen
plaatsgevonden, ten gunste van het Vereveningsfonds
 Overige mutaties van de lasten en baten betreffen – saldoneutrale – actualisaties van de diverse
reserves en voorzieningen binnen het SFV.
Prioriteiten en posterioriteiten 2012
Er zijnn voor deze doelstelling geen prioriteiten en posterioriteiten.
11.10.4 Risico’s
Heroriëntatie Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SFV)
Als gevolg van de afgenomen vraag op de woningmarkt verslechteren grondexploitaties door langere
looptijden en door lagere en later te realiseren grondopbrengsten. Dat geldt bijvoorbeeld voor de
projecten Ringspoorzone/Zuidelijk Veld (Vernieuwingsplan Kolenkitbuurt) en Hart Delflandplein
(Vernieuwingsplan Delflandplein/Staalmanpleinbuurt). Ter beheersing van de risico’s zijn de volgende
beheersmaatregelen getroffen:
 Binnen het SFV is op het niveau van het stedelijk vernieuwingsplan (daaronder vallen
verschillende grondexploitaties) een taakstellend financieel kader vastgesteld. Verder is er een
set aan kaders opgesteld waarbinnen OGA en stadsdelen hun risico’s beheersen
 In de Raamovereenkomst Integrale Gebiedsontwikkeling Parkstad is opgenomen dat de
corporaties het financieel risico nemen voor de realisatie van de 3e fase Vernieuwingsplannen
(VP’s) en de Uitwerkingsplannen (UP’s) binnen reeds vastgestelde VP’s in Parkstad. Als plannen
verslechteren is dit voor rekening van de corporatie. Voor plannen die niet onder de
raamovereenkomst vallen is afgesproken dat de overeengekomen grondopbrengst per
uitwerkingsplan vast staat. Dit betekent dat risico’s met betrekking tot de grondopbrengst zijn
afgekocht
Overigens wordt in het stimuleringsfonds een buffer van € 50 miljoen aangehouden ter dekking van
toekomstige financiële risico’s en voor het opvangen van het risico dat de toekomstige inkomsten niet
in volle omvang gerealiseerd zullen worden.
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Reserves, voorzieningen en investeringen
11.10.5 Reserves
11. Stedelijke ontwikkeling
Reserves

Bedragen x € 1 miljoen
nr. Reserves
bestaande reserves
1 Aanjagen woningbouwproductie
2
Algemene reserve grondexploitatie
3 Bestemmingsreserves
grondexploitatie
4
Reserve uitvoering strategiefase
5 Reserve Zuidas Grondexploitatie
6 Zuidelijke IJ-oevers
7 Energiebesparing bestaande
woningvoorraad van
woningcorporaties
8 Reserve Klimaat
9
Besluit Woninggebonden Subsidies
5e fonds
10 Creatieve Hotspots
11 Stimuleringsfonds volkshuisvesting,
erfpachtdeel
12 Stimuleringsfonds volkshuisvesting,
KTA-deel
13 Eigen risico WW (DMB)
14 Wijkaanpak
15 Maatschappelijke Investeringen
16 Gronddeel Stimuleringsfonds
afgewikkelde reserves
17 Aanleg van een tijdelijk strand op
IJburg
18 Aanjagen productie /
jongerenhuisvesting
19 Van koop naar huur
20 Reserve Huisvesting OKC's
nieuwe reserves
21 Reserve Transformatie
22 Reserve Studentenhuisvesting
Totaal reserves

doel
stel
ling

Stand
ultimo 2011

Gerealiseerde mutaties
2012
+

Stand
Begrote mutaties 2012
ultimo 2012

-/-

11.1

4,1

3,4

11.1

71,8-

490,2

653,1

11.1

45,8

59,4

101,5

11.1
11.1
11.1

0,3
99,6
48,6

4,5
1,8

11.2
11.2

1,0
0,4

11.5
11.5

0,8

-/1,3

1,3

28,7

28,5

3,7

2,0

2,0

15,3
-

0,3
88,8
50,4

5,2
2,0

15,6
-

-

0,6
0,1

0,4
0,3

-

0,6
0,1

1,6
0,4

0,5
-

0,5
-

1,6
0,4

-

0,5
0,1

11.5

105,4

18,1

18,4

105,2

11,8

7,0

11.5
11.6
11.8
11.9
11.10

7,7
0,5
1,2
6,9
28,4

0,9
3,7
40,7

2,2
0,8
15,3

5,5
0,5
1,3
10,6
53,7

0,9
6,7
16,7

2,5
0,8
30,3

11.1

0,2

-

0,2

-

-

0,2

11.5
11.5
11.9

1,0
2,5
0,5

0,4
-

1,0
2,8
0,5

-

-

0,6
1,2
-

11.3
11.5

-

5,8
2,7

1,2
2,1

4,6
0,6

5,0
0,9

0,12,6

628,7

819,0

93,9

81,2

284,3

-

+

234,8-

93,8

Gehandhaafde reserves
1 Reserve Aanjagen woningbouwproductie
Aan deze bestemmingsreserve is dit jaar € 0,6 miljoen onttrokken. In het werkgebied aanjagen
woningbouw is door het projectteam Zelfbouw voor € 0,6 miljoen aan apparaatskosten en kosten
voor opdrachten en het organiseren van themadagen uitgegeven. Het team woningbouwregie heeft €
0,6 miljoen voor apparaatskosten en stimuleringsregelingen en onderzoek uitgegeven. Tegenover
deze uitgaven van € 1,2 miljoen staan inkomsten van € 0,6 miljoen voor compensatie van lagere
aanvangshuren, die zijn verrekend met de uitgaven.
2 Reserves Aanleg tijdelijke strand op IJburg
Conform de bestuurlijke besluitvorming bij de Jaarrekening 2011 is de ‘Reserve aanleg tijdelijk strand
op IJburg’ van € 0, 2 miljoen vrijgevallen ten gunste van de algemene dekkingsmiddelen. Deze
bestuurlijke beslissing is in boekjaar 2012 verwerkt.
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3 Algemene reserve Grondexploitaties
De mutaties in deze reserve zijn uitgebreid toegelicht bij doelstelling 11.1 en de paragraaf
Vereveningsfonds.
4 Bestemmingsreservea Grondexploitaties
Zie paragraaf Vereveningsfonds voor een toelichting op de (mutaties binnen de)
bestemmingsreserves Grondexploitaties.
5 Uitvoering strategiefase
Zie 11.10.6 Voorstellen voor resultaatbestemming
6 Reserve Zuidas Grondexploitatie
De toevoeging aan de reserve betreft de rente over de stand ultimo 2011, de onttrekking de
verrekening van het projectkosten (inclusief rentekosten) over 2011. Het gaat om de reguliere
jaarlijkse mutaties conform de in 2010 bestuurlijk afgesproken methodiek.
7 Reserve Bestemmingsreserve Plan Openbare Ruimten (POR)
Er is in 2012 voor € 0,2 miljoen uitgegeven aan engineeringkosten openbare ruimte op het
Stationseiland. De dekking is een in 2012 toegekende prioriteit van € 2 miljoen aan DRO die echter
via de OGA-administratie, als dotatie aan de bestemmingsreserve POR, wordt gerealiseerd. Vandaar
dat er per saldo € 1,8 miljoen aan deze reserve wordt toegevoegd. De daadwerkelijke uitvoering van
het POR Zuidelijke IJoevers begint medio 2014.
8 Reserve Gronddeel Stimuleringsfonds
De stand van de reserve Gronddeel is verbeterd ten opzichte van vorig jaar. De grootste
toevoegingen betreffen de gerealiseerde meerwaarde en planafsluitingen. Er is in 2012 € 13,2
miljoen aan meerwaarde gestort in de reserve Gronddeel. Hiernaast is er € 18,7 miljoen toegevoegd
vanwege de planafsluiting van twee positieve plannen in het Zuidwest Kwadrant.
De grootste onttrekking aan de reserve Gronddeel betreft de storting van € 8 miljoen ten gunste van
het Vereveningsfonds. Daarnaast is € 6,3 miljoen toegevoegd aan de voorziening Gronddeel ten
behoeve van het vastgestelde restwerkenplan voor het Zuidwest Kwadrant. Aan de bouw van de Ru
Pareschool op het August Allebeplein is € 0,4 miljoen bijgedragen.uit de Knelpuntenpot.
9 Energiebesparing bestaande woningvoorraad
Uitvoering is conform bestuurlijke afspraken. Er is uiteindelijk € 0,354 miljoen meer uitgegeven dan
begroot in verband met een budgetoverdracht in het kader van het project ‘Besparen met de buren’.
Separaat wordt aan uw raad een voorstel tot onttrekking gedaan à € 0,354 miljoen, ter dekking van
deze extra niet begrote lasten.
10 Klimaat en energie
De reserve Klimaat en energie dient mede ter dekking van de kosten voor de uitvoering van de
werkzaamheden van het programmabureau Klimaat & Energie. De reserve zal uiterlijk 2014 volledig
zijn besteed.
11 Reserve BWS 5e fonds
De onttrekking is conform begroting. De niet begrote dotatie bestaat uit inkomsten van stadsdelen en
diensten van voorgeschoten bedragen voor het tijdschrift 020 van € 0,5 miljoen
12 Reserve industriële creatieve hotspots
In de begroting is uitgegaan van een aanwending van € 0,1 miljoen. Er heeft echter geen aanwending
plaatsgevonden omdat een gepland project geen doorgang vindt.
13 Reserve Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Erfpachtdeel
Reden voor de hogere aanwending is dat corporaties aanzienlijk meer aanvragen voor subsidie
hebben gedaan in de laatste vier maanden van 2012, mede door de introductie van de subsidie
‘labelstappen’ voor het milieuvriendelijk maken van de bestaande woningvoorraad zoals bedoeld in
Bouwen aan de Stad. De reden voor de hogere dotatie is dat de ontvangsten van het OGA
aanzienlijk hoger zijn dan door het OGA aangegeven in het kader van de begroting.
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14 Reserve Stimuleringsfonds Volkshuisvesting KTA
De reden voor de afwijking van de begroting is het feit dat er minder plannen voor subsidie door de
corporaties zijn ingediend.
15 Eigen risico WW (DMB)
Geen mutaties.
16 Wijkaanpak
Conform de 8-maandsrapportage is in 2012 € 0,8 miljoen van de reserve Wijkaanpak onttrokken en
besteed aan programmakosten en bewonersparticipatie. Conform begroting is € 0,9 miljoen aan de
reserve toegevoegd. Daarnaast is van de prioriteit 2012 € 1,4 miljoen niet besteed. Bij de 8maandsrapportage is besloten om 0,9 miljoen te doteren aan de reserve Wijkaanpak. Aan de raad
wordt voorgesteld om € 0,5 miljoen van het rekeningresultaat extra (bovenop de al begrote dotatie
van € 0,9 miljoen) toe te voegen aan de reserve Wijkaanpak om ‘Vertrouwen in de stad’ voort te
zetten
17 Reserve Programma Maatschappelijke Investeringen
Na het Verdeelbesluit 2012 was de verwachting dat de toevoeging aan de reserve € 6,7 miljoen zou
zijn als gevolg van onderbesteding (€ 1,7 miljoen door vrijval van projecten en lagere vaststellingen in
2012) en de toevoeging van de prioriteit ad € 5 miljoen.
Op 20 november 2012 heeft het college het Verdeelbesluit 2013 vastgesteld wat leidt tot een
besteding van € 3,5 miljoen in 2012. Van deze besteding wordt € 0,5 miljoen gedekt door een
onttrekking uit de reserve Huisvesting OKC’s. Per saldo vindt er dus een dotatie van € 3,7 miljoen
plaats in plaats van de geraamde € 6,7 miljoen.
22 Reserve Studentenhuisvesting
De onttrekking aan deze reserve van € 1,9 miljoen dient ter dekking van de kosten (subsidies en
bijdragen) die zijn gemaakt ten behoeve van studentenhuisvesting (van in totaal € 2,8 miljoen)
bovenop het budget voor 2012 van € 0,9 miljoen (incidentele prioriteit van € 0,5 miljoen beschikbaar
en een structurele prioriteit van € 0,4 miljoen).
Afgewikkelde reserves
18 Reserve aanjagen productie/jongerenhuisvesting
Reden voor de hogere onttrekking is het feit dat het restant van de reserve voor € 0,6 miljoen is
teruggestort in de reserve Woningproductie van het OGA aangezien er geen projecten meer zijn die
in aanmerking komen voor subsidie.
19 Reserve van Koop naar Huur
De onttrekking betreft de terugbetaling aan het OGA ten gunste van het Vereveningsfonds en het
Stimuleringsfonds erfpachtdeel. Oorspronkelijk kwamen de middelen van de reserve uit deze
bronnen. Aangezien er geen projecten meer in aanmerking komen voor subsidie zijn de middelen
teruggestort.
20 Reserve Huisvesting OKC’s
Met het verdeelbesluit 2013 zijn middelen aan zes OKC’s toegekend. De uitgaven worden gedekt uit
de reserve PMI-OKC. Daarmee komt deze reserve volledig tot besteding in 2012.
Nieuwe reserves
21 Reserve Transformatie
Bij de besluitvorming over het Verdelingsvoorstel Vereveningsfonds 2012 is besloten dat de
proceskosten voor (gebieds-) transformatie in 2012 niet meer ten laste komen van het
Vereveningsfonds maar van het transformatiebudget en ook de proceskosten voor het Marine
Etablissement komen ten laste van dit budget.
Voor transformatie is per 1 januari 2012 € 5 miljoen beschikbaar. Het restant budget 2011 van € 0,43
miljoen is toegevoegd aan de te vormen reserve Transformatie in het Vereveningsfonds. Bovendien
zijn er in 2012 meerwaarde uit afkoopsommen gerealiseerd voor een bedrag van € 0,32 miljoen.
Totaal is in 2012 € 5,8 miljoen beschikbaar. Voor 2012 is € 1,5 miljoen aan uitgaven begroot.
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11.10.6 Voorstellen voor resultaatbestemming
Het college doet voor het programma Stedelijke ontwikkeling de volgende voorstellen voor
resultaatbestemming. Deze voorstellen (mutaties) zijn nog niet in de jaarrekening verwerkt.
Stedelijke ontwikkeling

Voorstel
doelstelling

Bedragen x € 1 miljoen
Bestaande reserves
2. Aanleg van een tijdelijk strand op IJburg
5. Uitvoering strategiefase

11.1
11.1

9. Energiebesparing bestaande woningvoorraad van woningcorporaties
16. Wijkaanpak
22. Studentenhuisvesting
Nieuw te vormen reserves
Totaal programma

Dotatie

Onttrekking
(inclusief
vrijval)

+

-/-

0,0
0,2

11.2

-

0,4

11.8
11.5

0,5
0,2
-

0,00

-

-

0,00

0,7

0,52

Aanleg van een tijdelijk stand op IJburg
Bij vaststelling van de jaarrekening 2011 is besloten om de reserve “Tijdelijke aanleg strand op
IJburg” vrij te laten vallen” en nog een bedrag van € 50.000 aan te houden in de reserve voor de
dekking van beheeractiviteiten in 2012. Desalniettemin is er in 2012 € 21.000 minder onttrokken dan
begroot, waardoor de stand van de reserve ultimo 2012 nog € 21.000 bedraagt. Bij de behandeling
van de Jaarrekening 2011 is reeds een verlenging van de bestedingstermijn verleend (met 1 jaar voor
€ 50.000). Het college stelt nu voor de reserve volledig te laten vrijvallen (zoals besloten bij
vaststelling van de jaarrekening 2011).
Uitvoering strategiefase
De reserve uitvoering strategiefase dient mede ter dekking voor de werkzaamheden in het kader van
het transformatiebesluit Haven. Deze vinden plaats in samenwerking met en zijn mede gefinancierd
door de Haven. Separaat wordt aan het college en de raad een voorstel tot onttrekking gedaan à €
0,15 miljoen, ter dekking van de extra niet-begrote lasten in verband met de werkzaamheden in het
kade van het transformatiebesluit Haven
Energiebesparing bestaande woningvoorraad
Er is uiteindelijk € 0,354 miljoen meer uitgegeven dan begroot. Om die reden wordt een voorstel tot
onttrekking gedaan à € 0,354 miljoen, ter dekking van de extra niet-begrote lasten in verband met
een budgetoverdracht in het kader van het project ‘Besparen met de buren’.
Wijkaanpak
2012 was er een onderbesteding op de middelen voor Wijkaanpak. Door uitwerking van de
Hervormingen Stedelijke Vernieuwing is de planvorming in 2012 vertraagd. Voorgesteld wordt in te
stemmen met een extra dotatie, bovenop de al begrote dotatie, van € 0,511 miljoen.
Studentenhuisvesting
Voor Studentenhuisvesting heeft de raad bij de behandeling van de begroting 2011 via het
amendement Behoud het goede voor het begrotingsjaar 2011 een prioriteit toegekend van € 1,0
miljoen en voor 2012 € 0,5 miljoen. Voorgesteld wordt om het restant van de prioriteit 2012 voor een
bedrag van € 0,2 miljoen te doteren aan de bestaande reserve studentenhuisvesting. Deze middelen
worden dan aangewend ter stimulering van investeringen in jongeren- en studentenhuisvesting. OGA
heeft te kennen gegeven dat voor het resterende budget investeerders in beeld zijn waarmee
vergaande verkennende gesprekken worden gevoerd.
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11.10.7 Voorzieningen
11. Stedelijke ontwikkeling
Voorzieningen
Bedragen x € 1 miljoen
nr. Voorzieningen
bestaande voorziening
1 AMH-fonds
2 Borgstelling leningen Triodosbank
aan broedplaatsen
3 BWS Rente
4 EFRO Doelstelling 2 Groot Oost
5 Fonds disagio leningen
6 Fonds Woningbedrijf
7 Gronddeel Stimuleringsfonds
8 Parkeergarages Bijlmermeer
9 Risico's grondexploitatie
10 Starterslening
11 Voorziening Nationaal Restauratie
Fonds
afgewikkelde voorzieningen
12 Impulsbudget stedelijke
vernieuwing
nieuwe voorzieningen
13 Voorziening Energieleningen
14 Voorziening Risico Doelstelling 2
Totaal voorzieningen

Stand ultimo
2011

Gerealiseerde mutaties
2012
+
-/-

Stand ultimo Begrote mutaties 2012
2012
+
-/-

10,1

1,2

5,7

5,6

1,1

5,8

1,0
0,2

-

0,1

1,0
0,1

-

0,1

0,2
0,1
27,7
0,5
117,1
0,9

0,3
125,9
5,1
1.322,5
3,6

16,8
-

22,5
2,0
19,9
0,9

0,2
0,3
0,1
140,6
5,6
1.087,2
4,4

13,0
352,4
-

1,2

-

-

1,2

-

-

0,2

-

0,2

-

-

0,2

-

0,3
1,4

-

0,3
1,4

-

-

17,9

51,4

1.251,1

368,3

152,5

1.467,0

Gehandhaafde voorzieningen
1 Voorziening Amsterdamse Middensegment Hypotheek (AMH-fonds)
De belangrijkste mutatie betreft de vrijval van € 4,5 miljoen als uitkomst van een analyse van de
omvang van de voorziening in 2012. Voor het overige worden de mutaties verklaard door
hogere renteontvangsten als uitkomst van de inkomenstoetsen, waardoor er meer rente door klanten
moet worden betaald. De hogere onttrekking is het gevolg van een stelselwijziging in de
rentetoerekening waardoor meer rente moet worden vergoed. Het meeste hiervan is eerder
gerapporteerd in de 8-maandsrapportage 2012.
2 Voorziening leningen Triodosbank Broedplaatsen
De voorziening is bestemd als borgstelling voor leningen die door de Triodosbank aan Broedplaatsen
worden verleend en kent geen noemenswaardige mutaties.
3 Voorziening BWS rente
Begroot is een aanwending van € 0,1 miljoen. De realisatie bedraagt € 0,08 waarvan € 0,05 miljoen
vrijval.
5 Voorziening Disagio leningen
Geen mutaties
7 Voorziening Gronddeel stimuleringsfonds
De stand van de voorziening Gronddeel ultimo 2012 bedraagt € 125,9 miljoen. Dit is een lager bedrag
dan vorig jaar, hetgeen met name wordt veroorzaakt door de aanwending van
€ 11,4 miljoen voor het plan Meer en Oever en € 10,3 miljoen voor de grondexploitatie P.Calandlaan
(onderdeel van het Zuidwest Kwadrant). Beide plannen zijn afgesloten. Ten behoeve van het
Zuidwest Kwadrant is een restwerkenplan vastgesteld met een negatief saldo van € 6,3 miljoen. Wat
betreft de voorziening voor Uitvoeringsplannen die onder de Raamovereenkomst vallen is er enkel
rente bijgeschreven: er zijn geen plannen vastgesteld ofwel afgesloten
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8 Voorziening parkeergarages Bijlmermeer
De uitgaven zijn afhankelijk van de voortgang sloop parkeergarages en declaratie door stadsdeel
Zuidoost. De lagere uitgaven worden veroorzaakt door de tragere overdracht van de parkeergarages
van dienst Parkeergebouwen aan het Stadsdeel Zuidoost.
9 Risico’s grondexploitatie
Zie paragraaf Vereveningsfonds voor een toelichting op (de mutaties van) deze voorziening.
10 Voorziening Startersleningen
De onttrekking is conform begroting.
11 Voorziening Nationaal Restauratie Fonds
Geen noemenswaardige mutaties
Afgewikkelde voorzieningen
4 Voorziening EFRO Doelstelling 2 Groot Oost
Bij de eindafrekening van dit programma valt een bedrag van € 0,2 miljoen in de jaarrekening 2012
vrij. Deze voorziening kan vervallen.
6 Voorziening Fonds Woningbedrijf
De reden voor de hogere realisatie is de vrijval van het restant van de voorziening voor € 0,1 miljoen
in de Jaarrekening 2012. Door wijziging van regelgeving kan de voorziening vervallen.
12 Voorziening Impulsbudget Stedelijke Vernieuwing
De reden van de afwijking is dat er in 2011 een ontvangst is geweest die betrekking heeft op een
project dat is ingetrokken. Dit is het ministerie van VROM gemeld maar desondanks is het ministerie
tot uitbetaling overgegaan. Dit bedrag valt nu vrij.
Nieuwe voorzieningen
13 Voorziening energieleningen
Conform het collegebesluit van 11 oktober 2011 en het raadsbesluit van 30 november 2011 is een
voorziening gevormd voor het dekken van de beheerkosten van het Stimuleringsfonds Nederlandse
Gemeenten voor de uitvoering van de energieleningen. De omvang van de voorziening bedraagt €
0,3 miljoen en is door de Dienst Ruimtelijke Ordening beschikbaar gesteld ten laste van de middelen
voor de pijler Klimaat, duurzaamheid en luchtkwaliteit.
Door het Concern Amsterdam is een lening verstrekt aan de windcoöperatie ‘Onze Energie’ uit
Amsterdam Noord. De lening is bedoeld voor het opstarten van de coöperatie en de ledenwerving.
De lening wordt voor € 50.000 gegarandeerd door Stadsdeel Noord. De garantievoorziening valt bij
terugbetaling van de hoofdsom toe aan de reserve Klimaat.
14 Voorziening risico Europese programma Doelstelling 2
Conform het besluit ban B&W van 17 januari 2012 is een voorziening gevormd om eventuele
aanspraken tot terugvordering van Europese middelen op te vangen. De vorming van de voorziening
gebeurt door middelen die resteren na afsluiting van het programma.
11.10.8 Investeringen
Onderstaand overzicht met investeringen geeft de ontwikkeling van het onderhanden werk weer. De
positie van het onderhanden werk (grondproductiekapitaal) is, wanneer geen rekening gehouden
wordt met planafsluitingen, gestegen met € 115 miljoen. Deze stijging is voornamelijk veroorzaakt
door:
 De aankoop van de grond van Shell van € 68 miljoen bij het project Overhoeks
 De toevoeging van de rente aan de stand van het onderhanden werk per 1 januari 2012 van € 34
miljoen
 De investeringen in de aansluiting A1/A9 bij IJburg van € 14 miljoen
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Investeringen
Boekwaarde 01-01-2012

(Bedragen x € 1000,-)
756.702

Bodemsanering
BTW, Belastingen en heffingen
Engeneeringskosten
Gronden, terreinen en gebouwen
Grondwerken
Rente
Tijdelijke Exploitatie
Verhardingen
Overige kosten
Subtotaal

3.672
1.102
216
137.311
445
34.493
-2.513
10.077
67.864
252.667

Doorbelasten kostenactiveringen grondexploitaties
Overige opbrengsten
Subtotaal

-53.068
-81.952
-135.020

Planafsluitingen

-12.175

Boekwaarde 31-12-2012

862.173
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11.10 Vereveningsfonds (VEF)
11.10.1 Kengetalen vereveningsfonds
De kengetallen in de tabel worden in het vervolg van deze paragraaf toegelicht.
Kengetallen Vereveningsfonds

(Bedragen x € 1.000.000)

2012

2011

Mutatie

-235

-72

-163

8

46

-38

Voorziening voor negatieve exploitaties

520

444

76

Voorziening IJburg

473

374

99

0

23

-23

287

170

117

43

76

-33

6

5

1

Totaal vereveningsfonds

1.102

1.066

36

Onderhanden Werk Grondproductiekapitaal (gpk)

1.042

914

128

-232

10

-242

60

152

-92

66

92

-26

135

182

-47

Vereveningsfonds
Algemene reserve
Bestemmingsreserves

Voorziening Overhoeks
Voorziening generieke risico's
Voorziening project specifieke risico's
Voorziening bodemsanering

Normen
Weerstandsnorm
Vereveningsfonds versus grondproductiekapitaal
Portefeuille
aantal plannen
aantal exploitaties

11.10.2 Het Vereveningsfonds: wat is het en wat is het perspectief?
Het Vereveningsfonds is een gesloten fonds
Een belangrijk deel van de Amsterdamse ruimtelijke projectenportefeuille is voor rekening en risico
van het Vereveningsfonds. Er zijn verlieslatende en winstgevende ruimtelijke plannen. Verlieslatende
plannen worden gedekt in het Vereveningsfonds, de saldi van winstgevende plannen worden – bij
planafsluiting – in het Vereveningsfonds (VEF) gestort. Voorts worden jaarlijks verschillende externe
uitgaven en externe inkomsten (zoals Bouwen aan de Stad 1en 2) buiten de plannen om verantwoord
in het fonds. Door dit systeem van een gesloten fonds is het in Amsterdam tot nog toe mogelijk om
grondproductie te bekostigen zonder ander vermogen aan te hoeven trekken, zoals in de meeste
andere gemeenten het geval is.
Binnen het Vereveningsfonds zijn eind 2012 66 (cluster-)plannen actief die zijn onderverdeeld 135
grondexploitaties. Binnen de grondexploitaties worden over een periode van meer dan tien jaar ruim
19.000 woningen gerealiseerd en ruim 1,4 miljoen m² vloeroppervlak, in alle commerciële en overige
segmenten. Volgens het ramingssysteem Planex is voor de 66 plannen nominaal (vanaf 2012) voor €
1,7 miljard aan uitgaven te verwachten en wordt er, uitgaande van het eind 2012 vastgestelde
grondprijsbeleid, nog € 2,2 miljard aan opbrengsten geraamd.
Negatieve Algemene Reserve
Het fonds is ingesteld als het dekkingsmiddel voor de op dit moment lopende grondexploitaties. De
bijbehorende plannen zijn stuk voor stuk bestuurlijk gewenst en dragen bij aan de ambitie Amsterdam
beter en mooier te maken.
Vanaf 2005 (Ruimte Winnen) en vooral na het begin van de crisis in 2008, is meermalen ingegrepen
om perspectief te houden op een positieve Algemene Reserve. De Algemene Reserve van het
Vereveningsfonds is sinds 2004 negatief. Deze negatieve stand heeft er in de jaren sinds de crisis
ook toe geleid dat bestuur en gemeenteraad terughoudend zijn geweest met het aangaan van nieuwe
investeringen in onrendabele plannen. In de tweede helft van 2012 was er sprake van verdere
economische verslechtering. Veel experts zien de huidige crisis als één van de zwaarste en langst
durende en het effect is vooral in de vastgoedsector pijnlijk zichtbaar. Er zal in de komende jaren nog
groter voorzichtigheid betracht moeten worden bij de (verdere) realisatie van de lopende plannen.
Ook de Gemeente Amsterdam zal hard moeten ingrijpen.
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Een noodzakelijk ingreep om zicht te houden op een positieve Algemene Reserve
Er zal verder moeten worden ingegrepen om zicht te houden op een positieve Algemene Reserve.
Als maatregel wordt het overstappen op kavelsturing voorgesteld, in combinatie met verlaging van de
proceskosten door een andere organisatiewijze. Dit is de enige manier om op een financieel
verantwoorde wijze verder te gaan met gebiedsontwikkeling. We focussen hierbij enerzijds op
kansrijke delen van grondexploitaties waarvoor reeds afnamecontracten gesloten zijn of een hoog
marktperspectief en anderzijds op delen van grondexploitaties die in de etalage gezet kunnen worden
om potentiële marktpartijen te interesseren. Er zijn ook delen van grondexploitaties die niet aan deze
criteria voldoen; deze delen zullen – zo is het voorstel - ‘on hold’ worden gezet. Dat wil zeggen dat er
geen verdere uitgaven meer mogen worden gedaan: ze gaan voorlopig ‘op slot’. Deze ingreep biedt
perspectief op verbetering van de huidige negatieve stand van de Algemene Reserve.
Het tempo van planrealisatie zal in de komende jaren bepaald worden door de marktvraag. Deze
vraag is lager dan het gecombineerde jaarlijkse aanbod van alle plannen. Daarom is het gelijktijdig
blijven werken aan alle plannen en aan de realisatie van de in die plannen opgenomen
vastgoedprogramma’s financieel niet langer haalbaar. De voorgestelde ingreep zal niet pijnloos zijn.
De bij de planproductie betrokken personele capaciteit zal fors moeten inkrimpen en er zal anders
gewerkt moeten worden. De maatregelen die nu worden uitgewerkt zullen separaat voorgelegd
worden aan uw raad.
11.10.3 De Algemene Reserve van het Vereveningsfonds
Mutatie van de Algemene Reserve
De per saldo opgetreden afname van de Algemene Reserve van het Vereveningsfonds met € 163
miljoen heeft de volgende oorzaken.
1. Hoger geraamde tekorten met betrekking tot verlieslatende plannen maakten een onttrekking van
€ 107 miljoen noodzakelijk. De hogere tekorten zijn het gevolg van uitfasering, vermindering van
programma/grondexploitaties en lagere vaststelling van grondprijzen. Voorts is ook het
voormalige clusterplan Overhoeks met ingang van 2012 hier verantwoord. Er is minder
programma door het schrappen van een aantal grondexploitaties die pas op lange termijn (na 10
jaar) zouden worden vermarkt;
2. Er is € 109 miljoen onttrokken voor verlieslatende plannen vanwege lagere afzetprognoses en
lager geprognosticeerde grondprijzen; de omvang van de voorziening generieke risico’s komt
daarmee op € 287 miljoen;
3. Er is € 41 miljoen onttrokken voor verhoging van de voorziening voor IJburg (een ander deel komt
uit de bestemmingsreserve van IJburg). Het grotendeels schrappen van IJburg fase 2 maakte de
verhoging van de voorziening noodzakelijk, want onvermijdelijke (toekomstige) uitgaven als
bijvoorbeeld van de Oostelijke Ontsluiting IJburg (OOIJ) zullen zo goed als geheel aan IJburg
fase 1 worden toegerekend;
4. een dotatie van € 24 miljoen als gevolg van de omzetting van Overhoeks van een clusterplan in
een regulier plan, waarvan het geraamde verlieslatende saldo met ingang van 2012 onder de
tekorten van verlieslatende plannen vallen (zie punt 1)
5. een dotatie van € 33 miljoen omdat de voorziening voor planspecifieke risico’s voor verlieslatende
plannen verlaagd kan worden,door afname van het aantal lopende plannen;
6. een dotatie € 29 miljoen vanwege een positief resultaat bij de afsluiting van voltooide
winstgevende plannen;
7. een dotatie € 8 miljoen uit diverse bronnen. Een aantal daarvan (zoals Bouwen aan de Stad 1 en
2 en proceskosten Toets- en Vermogensbeheer) worden verderop afzonderlijk toegelicht in het
detailoverzicht van de mutaties in de Algemene Reserve.
Prijsrisico’s
Veel van de actieve plannen hebben een doorlooptijd van meer dan tien jaar. Door wisselvalligheid,
10
die vooral tot uiting komt in sterk fluctuerende VON-prijzen is de markt moeilijk voorspelbaar. In het
in 2012 bestuurlijk ingevoerde weerstandsmodel is voor de komende paar jaar rekening gehouden
met forse prijsdalingen gevolgd door een licht herstel. De verwachting is dat op de langere termijn
structureel behoefte is aan meer woningen. Voor een deel van de plannen zijn al eerder contracten
afgesloten voor de toen geldende prijzen. Een groter deel van de lopende planportefeuille zal de
10

V.O.N.: vrij op naam, dat wil zeggen dat alle bijkomende kosten (overdrachtsbelasting of btw, notaris/- en makelaarskosten)
inbegrepen zitten bij de prijs.
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komende vijf jaar niet vermarkt kunnen worden omdat ontwikkelaars terughoudend zijn bij het
instappen in nieuwe projecten. Als het herstel van de woningmarkt eerder en sterker zal intreden dan
op dit moment wordt voorzien, zullen verschillende plannen alsnog in productie genomen worden en
zal het grondprijsrisico verminderen en daarmee de negatieve stand van de reserve.
Afzetrisico’s
In reactie op lagere afzetverwachtingen wordt op portefeuilleniveau een groot deel van de geraamde
opbrengsten modelmatig (rekenkundig) doorgeschoven in de tijd en daarmee samenhangend ook
80% van de geraamde uitgaven. Dit leidt tot rekenkundige verslechtering van de plansaldi van de
actieve plannen. En dat leidt weer tot een hogere generieke voorziening voor de verlieslatende
plannen. Het risico van overmaat door lagere afzet kan worden beperkt door sturing van de plannen
op kavelniveau. Door de toekomstige uitgaven zoveel mogelijk te matchen met toekomstige
opbrengsten kan een groot deel van het berekende risico van overmaat teruggebracht worden tot
reëel risico. De omvang van dit werkelijke risico is op basis van de huidige inzichten berekend op
ruim € 170 miljoen. De veronderstelling is dat 20% van de kosten niet doorschuiven, maar dat
percentage lijkt aan de hoge kant. Maar omdat het weerstandsmodel pas één jaar bestaat is er nog te
weinig materiaal om een lager percentage te kunnen onderbouwen.
11.10.4 Bestemmingsreserves
De bestemmingsreserves zijn per saldo € 38 miljoen gedaald.
Bestemmingsreserve IJburg en Vrije Ruimte Programakkoord 1998-2002
De bestemmingreserve IJburg en Vrije Ruimte Programakkoord 1998-2002 zijn door de mutaties
ultimo 2012 op € 0 uitgekomen.
Uit de bestemmingsreserve heeft een onttrekking plaatsgevonden in verband met de besluitvorming
om IJburg fase 2 grotendeels te schrappen waardoor de voorziening voor IJburg is verhoogd (een
ander deel komt uit de Algemene Reserve). In de bestemmingsreserve Vrije ruimte programakkoord
1998-2002 was per 1-1-2012 nog een bedrag van circa € 0,65 miljoen beschikbaar voor ‘Sociaalculturele voorzieningen IJburg’. Dit bedrag is vrijgevallen ten gunste van de Algemene Reserve. Het
bedrag was ontstaan op basis van de jaarlijkse indexering; hiervan is in dit specifieke geval echter
geen gebruik van gemaakt.
Bestemmingsreserve Investeringsprojecten programakkoord 1998-2002
Van de bestemmingsreserve Investeringsprojecten programakkoord 1998-2002 is in 2012 in totaal
een bedrag van € 1,3 miljoen aangewend: € 0,4 miljoen voor de bewegbewijzering Westrandweg en
€ 0,9 miljoen als vergoeding aan Rijkswaterstaat (RWS) voor grondleveranties voor de aanleg van de
Westrandweg. Het beoogde inverdieneffect van € 6 miljoen voor RWS en Amsterdam door levering
van hergebruikte grond in plaats van de aankoop van schone grond is niet gerealiseerd. Per saldo is
er € 2,14 miljoen minder inverdiend, waarvan € 1,25 miljoen voor rekening van RWS komt en € 0,9
miljoen voor rekening van Amsterdam. Dit laatste bedrag is ten laste gebracht van de
bestemmingsreserve ’Investeringsprojecten PA 1998-2002’ (onderdeel Noordzeeweg). De stand van
de reservering bedraagt € 2,2 miljoen.
Bestemmingsreserve Tijdelijke studentenhuisvesting
In de bestemmingsreserve Tijdelijke studentenhuisvesting heeft in 2012 geen declaratie
plaatsgevonden. De stand van de reservering is € 1,5 miljoen en dient ter dekking van het risico van
een gemeentelijke bijdrage in de kosten voor brandveiligheid van het containerdorp op het NDSMterrein. In de Begroting 2012 was geen bedrag opgenomen, in de veronderstelling dat de
bestemmingsreserve in 2011 zou worden afgewikkeld.
Bestemmingsreserve Transformatie
Uw raad heeft december 2011 de vorming – per 31 december 2011 – binnen het Vereveningsfonds
bekrachtigd, van de bestemmingsreserve Transformatie, als dekking voor nieuw vast te stellen
Transformatie-exploitaties (TREX'en). Voeding van de bestemmingsreserve wordt gevonden in het
overschot aan daadwerkelijk gerealiseerde erfpachtmeerwaarde bij transformatieprojecten (op pandof gebiedsniveau). Er zijn per 31-12-2012 drie ‘TREX-en’ actief, alle met een positief RAG-saldo.
Bij de Kadernota 2012 is besloten om € 5 miljoen uit het Amsterdams Investeringsfonds (AIF) te
reserveren voor transitieprojecten. In boekjaar 2011 is de bijdrage uit het AIF bij de Directie Middelen
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en Control geparkeerd in de reserve ‘Transitieprojecten’. Inclusief de restprioriteit uit 2011 is in
boekjaar 2012 een bedrag van € 5,4 miljoen aan de bestemmingsreserve gedoteerd. In 2012 heeft
ten laste van de bestemmingsreserve een directe aanwending van € 1,3 miljoen plaatsgevonden. Dit
betreft voornamelijk proceskosten (Marine Etablissement, Westpoort, Amstel III, Transformatieteam).
Daarnaast heeft een vrijval van € 0,2 miljoen plaatsgevonden vanuit de transitoriaposten.
In 2012 heeft één transformatieproject (Overamstel) een erfpachtmeerwaarde opgeleverd, van € 0,4
miljoen, die aan de bestemmingsreserve is gedoteerd.
In de Begroting 2012 was de instelling van de bestemmingsreserve Transformatie in het
Vereveningsfonds nog niet verwerkt. De stand van de reservering bedraagt € 4,6 miljoen.
11.10.5 Algemene Voorziening Tekorten Grondexploitaties
Per saldo de Algemene Voorziening Tekorten Grondexploitaties (AVTG) in omvang gegroeid met
€ 76 miljoen door:
 een rente toevoeging van € 20 miljoen
 toevoeging van € 107 miljoen wegens toename tekorten van plansaldi
 aanwending van € 40 miljoen bij afsluiting van verliesgevende plannen
 aanwending van € 11 miljoen bij overdracht plannen < € 5 miljoen aan de stadsdelen
Planverslechteringen houden voor een belangrijk deel verband met aanpassing in de fasering,
dalende grondprijzen (zoals op het Zeeburgereiland) en het schrappen van programma’s uit de
plannen (zoals NDSM-terrein en Bijlmerpark Midden).
Bij de Jaarrekening 2011 is besloten de plancluster Overhoeks op te heffen. Met de overheveling van
de grondexploitatie naar de AVTG wordt de afzonderlijke voorziening grondexploitatie Overhoeks
opgeheven; per saldo is sprake van een verschuiving.
In 2012 is een bedrag van € 40 miljoen aan de voorziening onttrokken voor de afsluiting van
verliesgevende plannen, waar werd uitgegaan van € 19,9 miljoen. Het verschil wordt voor een
belangrijk deel verklaard door de afsluiting van twee deelplannen van het Centrum Amsterdam
Noord, waarvoor op basis van clustering nog geen afsplitsing van de twee planafsluitingen was
gemaakt bij de Begroting 2012, en het vervroegd afsluiten van deelplan Cornelis Douwesterrein in
stadsdeel Noord waarbij het resterende programma eruit is gehaald.
11.10.6 Voorziening IJburg
De omvang van de voorziening IJburg is gegroeid met € 99 miljoen door:
 een rentetoevoeging van € 17 miljoen
 een aanvullende voorziening van € 82 miljoen, als gevolg van bestuurlijke besluitvorming over
IJburg fase 2
In juli 2012 heeft uw raad besloten om in de 2e fase van IJburg vooralsnog alleen het Centrumeiland
tot uitvoering te brengen en de Oostelijke Ontsluiting IJburg (OOIJ) volledig te koppelen aan de 1e
fase van IJburg, waarvoor deze ontsluiting overigens ook noodzakelijk is. De OOIJ wordt nu dus in
zijn geheel als actief plan aangemerkt. Verder gevolg van het besluit is dat alle gerealiseerde kosten
in de zogenaamde functionele deelplannen nu aan IJburg 1e fase worden toegerekend.
In 2013 zal de huidige grondexploitatie volgens het financieel kader worden afgesloten. De nieuwe
opzet van de grondexploitaties zal bestaan uit IJburg 1e fase ‘restplan’, IJburg 2e fase Centrumeiland
en de Oostelijke Ontsluiting IJburg (OOIJ). Het restplan voor de 1e fase bestaat uit de resterende
werken en uitgiften voor de Haven- en Rieteilanden en het Steigereiland. Voor IJburg 2e fase wordt
alleen het Centrumeiland opgevoerd, gebaseerd op de businesscase, waarvoor als saldo € 0 is
opgevoerd.
Voor de 2e fase waren tot dusver voor de plannen Centrumeiland en Middeneiland wel investeringsbesluiten genomen (actief) en niet voor Strandeiland en Buiteneiland (niet actief). Na het raadsbesluit
wordt het Middeneiland niet meer als actief deelplan beschouwd. Voor de vastgestelde plandelen van
IJburg (1e fase, OOIJ en Centrumeiland conform businesscase) is per 31-12-2012 een voorziening
nodig van € 473,1 miljoen. De voorziening is gevoed uit de bestemmingsreserve IJburg die op zijn
beurt weer gedeeltelijk is gevoed uit de Algemene Reserve. De bestemmingsreserve IJburg is € 0
geworden en kan worden opgeheven.
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11.10.7 Voorziening Overhoeks grondexploitatie wordt onderdeel van AVTG
Bij de Jaarrekening 2011 is besloten de bestemmingsreserve binnen het Vereveningsfonds voor
Overhoeks per 31 december 2011op te heffen, en de grondexploitatie voor Overhoeks (455.01) per
1-1-2012 over te hevelen naar de Algemene Voorziening Tekorten Grondexploitaties binnen het
Vereveningsfonds.
11.10.8 Generieke voorziening op programma- en portefeuilleniveau
De omvang van het generieke risico op portefeuilleniveau is in 2012 gestegen van € 285 miljoen naar
€ 550 miljoen. De stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door sterk dalende afzetverwachtingen en
verder dalende geprognosticeerde grondprijzen. Van dit bedrag heeft meer dan de helft,
€ 287 miljoen, betrekking op de geraamde verlieslatende plannen, reden om de omvang van de
voorziening tot dat bedrag te verhogen.
De generieke voorziening voor tekortplannen is in 2012 gestegen met € 117 miljoen, door
rentetoevoeging van € 8 miljoen en een onttrekking uit de Algemene Reserve van € 109 miljoen.
De omvang van het als generiek aangeduide risico op portefeuilleniveau voor verlieslatende plannen
wordt bepaald door:
 de afzetmogelijkheden op programma- en portefeuilleniveau
 overkoepelende grondprijsfluctuaties op programma- en portefeuilleniveau
 renteaanpassingen
 loon- en prijswijzigingen
Kenmerkend is dat deze risico’s in sterke mate afhankelijk zijn van marktontwikkelingen en om die
reden in de huidige systematiek generiek worden beoordeeld op programma- en portefeuilleniveau.
Wijzigingen in rente, afzet en prijzen raken de gehele of in elk geval grote delen van de lopende
planportefeuille.
11.10.9 Projectspecifieke voorziening
De omvang van de voorziening voor projectspecifieke risico’s is met € 33 miljoen afgenomen.
In de planspecifieke risicoanalyse wordt per grondexploitatie bekeken welke risico’s specifiek een
plan raken en welke beheersmaatregelen daaraan gekoppeld kunnen worden. We streven naar een
realistisch niveau van projectspecifieke risico’s. Daartoe is het risicomanagement in de projecten in
2012 kritisch gevolgd, onder meer in de zes-wekelijkse gesprekken met de projectdirecties en in de
zogenaamde challengegesprekken met de projectdirecties. Uit die gesprekken is geconcludeerd dat
de risicobeheersing in de projecten van een zodanig niveau is dat het instellen van een voorziening
voor het netto risico (het risico na uitvoering van de beheersmaatregel) gerechtvaardigd is. Zo’n
voorziening kan van een geringere omvang zijn dan een voorziening voor het bruto risico..
We eisen van de projectbureaus dat de beheersmaatregelen kritisch worden gevolgd en nageleefd.
Rekening houdend met beheersmaatregelen komt het nettorisico van alle plannen tezamen uit op
€ 80 miljoen. Hiervan heeft meer dan de helft,,€ 42,7 miljoen, betrekking op geraamde verlieslatende
plannen, reden de omvang van de voorziening op dat bedrag te bepalen.
De belangrijkste redenen voor de vrijval zijn:
 anders dan bij het EindejaarsRAG 2011 wordt nu nu rekening gehouden met de
beheersmaatregelen, waardoor een netto risico wordt voorzien in plaats van een bruto risico
 de wijziging in de scope van IJburg 2e fase, de beperking tot Centrumeiland, waardoor de
voorziening met € 15 miljoen kon afnemen
 een vermindering van de risico’s van € 9 miljoen van de plannen, die vallen onder de Zuidoostlob,
onder meer omdat veel van deze plannen in een afrondende fase zijn
 een vermindering van de risico’s bij de plannen in Westpoort van € 5 miljoen. Een van de risico’s
is opgetreden (het niet doorgaan van de uitgifte van het Congreshotel) en om die reden verwerkt
in het plansaldo
11.10.10 Voorziening Bodemsanering
De voorziening voor bodemsanering is onderdeel van het Vereveningsfonds, maar wordt toegelicht in
het programma Milieu en water.
In totaal is in 2012 een bedrag van € 5,2 miljoen onttrokken aan de Algemene Reserve ten gunste
van het programma Milieu en water. Deze onttrekking had voor € 3,5 miljoen betrekking op de dotatie
aan de Stelpost Bodemsanering. In de 8-maandrapportage was nog € 5 miljoen begroot. Daarnaast
is een bedrag van € 1,7 miljoen onttrokken ter dekking van het saldo van het programma Milieu en
water, begroot was € 2,2 miljoen in de 8-maandsrapportage.
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11.10.11 Weerstandsnorm
Het perspectief moet zijn dat de stand van de Algemene Reserve binnen een termijn van tien jaar
minimaal 0 is.
Uit de berekening van het in 2012 ingevoerde bestuurlijke Weerstandsnorm model blijkt dat het
perspectief van de Algemene Reserve van het Vereveningsfonds op een termijn van tien jaar een
tekort oplevert van € 232 miljoen: er is sprake van een daling van € 242 miljoen. Er wordt derhalve
niet meer voldaan aan de norm. Deze uitkomst geeft aan dat er onvoldoende middelen zijn om –
rekening houdend met risico’s en onzekerheden – de 66 plannen binnen de eigen middelen van het
fonds af te ronden. Geconcludeerd kan worden dat deze 66 plannen niet zonder ingrijpen kunnen
worden gerealiseerd. Vergeleken met de huidige negatieve stand van de Algemene Reserve wordt
de negatieve stand veroorzaakt door het generieke risico. Het totale ingeschatte risico bedraagt voor
alle plannen € 550 miljoen. Van dit bedrag heeft 2/3 betrekking op overmaat als gevolg van
teruglopende afzetdaling. Hier geldt zoals eerder aan de orde is gesteld dat door kasstroomsturing op
kavelniveau een deel van dit risico niet zal optreden.
Door streng te sturen op kasstromen op kavelniveau en toe te staan dat alleen aan plannen kan
worden doorgewerkt die aantoonbaar binnen vier jaar een positieve kasstroom opleveren is de
prognose dat de negatieve stand van de algemene reserve binnen het vereveningsfonds verbetert
van € 235 negatief miljoen naar € 70 miljoen negatief.
Gelet op de kwetsbare economische situatie stelt het college voor om deze negatieve stand op
concernniveau af te dekken door het treffen van een overeenkomstige voorziening van € 70 miljoen
ten laste van het rekeningresultaat.
11.10.12 Vereveningsfonds versus grondproductiekapitaal.
Zolang het grondproductiekapitaal niet hoger is dan de stand van het Vereveningsfonds veroorzaakt
de ontwikkeling van de projecten geen netto leenbehoefte op gemeenteniveau. Hoewel dit geen
formele norm is, wordt er naar gestreefd het grondproductiekapitaal onder het niveau te houden van
het Vereveningsfonds.
11.10. 13 De waarde van het onderhanden werk, nog te verrichten uitgaven en te verkrijgen
opbrengsten
De stand van het onderhanden werk (grondproductiekapitaal) van de actieve plannen die voor
rekening en risico van het Vereveningsfonds komen zijn opgenomen in de balans van het OGA en
van de stadsdelen (de zogenoemde € 5 miljoen plus plannen).
In totaliteit bedraagt de Voorraad - Onderhanden Werk – Bouwgronden in exploitatie € 1.042 miljoen.
Hiervan is € 862 miljoen opgenomen bij OGA en de rest bij de stadsdelen. Worden de positieve en
negatieve plannen onderscheiden dan bedraagt de omvang van het onderhanden werk voor
verlieslatende plannen € 1.149 miljoen en voor positieve plannen minus €107 miljoen (meer
inkomsten dan uitgaven).
Tegenover het onderhanden werk van de negatieve plannen van € 1.149 miljoen staan vier
afzonderlijk gevormde voorzieningen voor deze plannen, te weten de voorziening voor tekortplannen,
de voorziening voor IJburg, de planspecifieke voorzieningen en de generieke voorziening. Deze
voorzieningen hebben een gezamenlijke omvang van € 1.323 miljoen. Als dit als waardecorrectie in
mindering wordt gebracht op de waarde van het onderhanden werk, dan bedraagt de waarde van het
onderhanden werken minus € 174.
Verbeterplan Gezondmaking Vereveningsfonds.
In 2010 heeft de commissie Wijntjes voorstellen geformuleerd met betrekking tot een
systeemaanpassing van het Vereveningsfonds en een normstelsel dat het Vereveningsfonds
robuuster en minder conjunctuurgevoelig moet maken. In 2011 is hierop een bestuurlijke reactie
verschenen. Het College heeft op advies van de commissie Wijntjes besloten tot een omvangrijk
Implementatieplan beheersing Vereveningsfonds (19 juli 2011, nr. BD2011-006838). Hierin zijn 40
actiepunten opgevoerd. Over de voortgang hiervan wordt het College van B&W en de Gemeenteraad
geïnformeerd middels de Voortgangsrapportage Implementatieplan Verbetering Beheer
Vereveningsfonds. De tweede Voortgangsrapportage (oktober 2012) is op 13 november 2012 in het
College van B&W (BD2012-008699) besproken, en ter kennisname gebracht in de Raadscommissie
BWK van 30 januari 2013.
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Een verdere uitsplitsing van de mutaties van de Algemene Reserve
Een gedetailleerd overzicht van de mutatie van de Algemene Reserve is onderstaand opgenomen. In
tegenstelling tot voorgaande jaren kent dit overzicht geen meerjarige doorkijk van 5 jaar in verband
met de voorgenomen ingreep en het feit dat de weerstandsnorm vorig jaar reeds is ingevoerd.
Algemene Reserve
(bedragen * € 1 miljoen)

2012
STAND PER 01-01

1. Rentebijschrijving
2. Planafsluitingen
3. Overdracht stadsdeelplannen tot 5 miljoen
4. Actualisatie Voorziening
Grondexploitatie
5. Actualisatie Voorziening Generieke
Risico’s
6. Actualisatie Voorziening
Projectspecifieke Risico’s
7a. Vrijval bestemmingsreserve IJburg
7b. Aanvulling reservering IJburg
8. Vrijval voorziening Overhoeks (overheveling naar regulier)

-/- 106,8
-/- 109,4
33,3
17,0
-/- 57,6
24,2

9. Bouwen aan de Stad I en II / ACE
10. Basiskwaliteit woningbouw
11 Vrijval stimulering actieplan woningbouw

18,7
0,4

12. Dotatie aan voorziening bodemsanering / kosten Boco-Grondbank

-/- 5,2

13. IPB fasen 2 en 3
14. Proceskosten toets- en vermogensbeheer (OGA en extern)

-/- 5,2
-/- 7,4

15. Vrijval best.res. Vrije Ruimte PA 98-02
16. Suppletie btw / bcf
17. Gaasperdammerweg
18. Overig

0,7

Totaal STAND PER 31-12
Raming EindejaarsRAG 2011

-/- 71,8
0,6
29,2
4,6

-/- 0,1
-/- 234,8
-/- 41,2

Uit de bovenstaande tabel volgt dat de Algemene Reserve is verslechterd. Bij het EindejaarsRAG
2011 was per ultimo 2012 een stand van € 41,2 miljoen negatief geraamd. De gerealiseerde stand
per ultimo 2012 bedraagt € 234,8 miljoen negatief. In de voorgaande onderdelen is deze
verslechtering toegelicht.
In de voorgaande onderdelen van paragraaf 12 van het Vereveningsfonds is ingegaan op de
belangrijkste mutaties 2 tot en met 8; in dit onderdeel wordt nog verder ingezoomd in een aantal
andere mutaties.
Rentebijschrijving (nummer 1)
Op de Algemene Reserve is rente bijgeschreven, voortvloeiend uit de rentebaten over de stand van
het Vereveningsfonds exclusief de bestemmingsreserve en voorziening van IJburg, de voorziening
voor de grondexploitatie Overhoeks, de Algemene Voorziening Tekorten Grondexploitaties en de
voorziening Generieke risico's. In 2012 is op de Algemene Reserve € 0,6 miljoen aan rente
bijgeschreven.
Bouwen aan de Stad 1 en 2 / ACE (nummer 9)
Vanaf 2007 worden aan het Vereveningsfonds middelen toegevoegd vanuit de verkoop van
woningen op basis van het convenant Bouwen aan de Stad 1. Een convenant tussen de gemeente
Amsterdam, de stadsdelen, de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties en de
Huurdersvereniging Amsterdam. Voor de periode 2011 tot en met 2014 hebben de partijen volkshuisvestelijke en financiële afspraken gemaakt. Gericht op gezamenlijk verder bouwen aan de stad. De
afspraken in Bouwen aan de Stad 2 die te maken hebben met de verkoop van sociale huurwoningen
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zijn verwerkt in een herzien Convenant Splitsen en Verkoop Sociale Huurwoningen 2011-2020
waarmee het College op 14 juni 2011 heeft ingestemd (BD2011-005476).
Eén van de afspraken van Bouwen aan de Stad 2 houdt in dat nog niet bestemde ruimte in het
gronddeel Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SFV) wordt ingezet ten gunste van het Vereveningsfonds. Deze ruimte is berekend op ca. € 88 miljoen (NCW 01-01-2010). Dit bedrag kan niet in één
keer onttrokken worden aan het gronddeel SFV, maar zal in jaarlijkse termijnen worden overgeheveld. In 2011 heeft een overboeking van € 53 miljoen plaatsgevonden. In 2012 is € 8 miljoen
toegevoegd.
De overige opbrengst voor het Vereveningsfonds wordt gerealiseerd vanuit een verhoogde afdracht
die corporaties betalen bij de verkoop van een sociale huurwoning. Er is uitgegaan van de verkoop
van 1.500 ‘reguliere’ corporatiewoningen per jaar en 500 Koop Garantwoningen. In boekjaar 2012
zijn de middelen uit de verkoop van woningen als één bedrag voor Bouwen aan de Stad 1 en 2
verantwoord. Het betreft een bedrag van € 11,3 miljoen.
Vrijval stimulering actieplan woningbouw (nummer 11)
In 2010 is in het kader van het actieplan ‘Woningbouw in tijden van crisis’ een budget van € 8 miljoen
uit het Vereveningsfonds overgeheveld naar de Dienst Wonen, Zorg en Samenleven. Nadat in 2011
een bedrag van circa € 3,5 miljoen is teruggevloeid naar de Algemene Reserve in het Vereveningsfonds is hieraan in 2012 nog een bedrag van € 0,4 miljoen toegevoegd. De vrijval is ontstaan
vanwege het feit dat de termijn voor het aanvragen van een bijdrage is verstreken.
IPB fasen 2 en 3 (nummer 13)
Vanaf 2009 worden de planvoorbereidingskosten ten behoeve van de Plaberum-fasen 2
(onderzoeksfase leidend tot strategiebesluit) en 3 (programma- en ontwerpfase leidend tot
investeringsbesluit) van grootstedelijke- en coalitieprojecten uit de Algemene Reserve van het
Vereveningsfonds gedekt.
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.
In totaal is voor IPB in 2012 voor het Vereveningsfonds een bedrag toegekend van € 25,7 miljoen
(Gemeenteraad 21/22 december 2011; 2011/afd. 1/ nr. 1217). De verdeling over de Projectbureaus
heeft plaatsgevonden bij de besluitvorming over het EindejaarsRAG 2011 (Gemeenteraad 25 april
2012; 2012/afd1/nr. 222). Voor fasen 2 en 3 (ten laste van Algemene Reserve) is rekening gehouden
met € 5,5 miljoen. Het overige deel komt voor rekening van de actieve grondexploitaties (fase 4).
De realisatiecijfers zijn als volgt:
Projectbureau
IJburg (incl. Zeeburgereiland)
Zuidelijke IJ-oevers
Noordwaarts
Zuidoostlob
Oost
Westpoort
TOTAAL

Realisatie 2012
1.917.223
275.775
752.695
1.093.846
1.707.577
5.747.116

Ad 14. Proceskosten toets- en vermogensbeheer OGA
In de begroting 2012 was voor algemeen fondsbeheer een bedrag van € 6,0 miljoen geraamd en voor
vastgoedadvisering € 0,95 miljoen. Voor de implementatie van de aanbevelingen van de commissie
Wijntjes (verbetering beheersing VEF) is voor 2012 (evenals in 2011) een bedrag van € 250.000
beschikbaar gesteld. Totaal beschikbaar in 2012 € 7,2 miljoen.
In totaal is voor een bedrag van € 7,3 miljoen besteed, waarvan € 6,5 aan fondsbeheer (algemeen en
specifiek aan het verbeterprogramma) en € 0,8 aan vastgoedadvisering.
De werkzaamheden aan het Verbeterprogramma beheersing Vereveningsfonds hebben meer
capaciteitsinzet en kosten gevraagd dan geraamd. Dit leidt ertoe dat in 2012 voor € 0,1 miljoen het
VEF meer met apparaatskosten is belast dan in de begroting was voorzien.
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Gaasperdammerweg (nummer 17)
De gemeenteraad heeft op 13 februari 2008 ingestemd met het ondertekenen van de Overeenkomst
Stroomlijnalternatief. Daarbij is bepaald dat € 25 miljoen kan worden bijgedragen uit de nettoopbrengst van de woningbouw in Zuidoost die mogelijk wordt dankzij de inpassing van de
Gaasperdammerweg. Omdat voor de realisatie van deze grondopbrengsten een groot risico wordt
onderkend heeft de Gemeenteraad op 15 december 2010 besloten om in de meerjarenraming van de
Algemene Reserve Vereveningsfonds rekening te houden met een mogelijk onttrekking van € 25
miljoen.

11.10.14 Simulatiestaat lasten en baten – grondexploitatie conform de bbv-regels
In 2012 heeft de Commissie BBV een richtlijn opgesteld waarbij de lasten en baten verband houdend
met grondexploitaties met ingang van 2012 in de rekening van lasten en baten moeten worden
verantwoord.
Tussen OGA, Directie Middelen & Concern en ACAM is afgesproken om over het jaar 2012
aanvullend in de Jaarrekening 2012 een simulatiestaat op te nemen waarbij de BBV-regels – met
inbegrip van voornoemde richtlijn – worden gevolgd.
Bij de opstelling (simulatiestaat) zijn enerzijds de baten en lasten bruto verantwoord (voorschrift BBV)
en anderzijds zijn dubbeltellingen geëlimineerd (zoals het geval is bij de huidige wijze van
planafsluitingen).
Het uiteindelijke negatieve resultaat vóór mutaties in de reserves (resultaatbestemming) van € 205
miljoen is gelijk aan het verlies van de opstelling(en) in de jaarrekening (zie brutoverloop Reserves en
Voorzieningen). Dit komt omdat de in te voeren richtlijn het resultaat niet beïnvloedt: de lasten en de
baten worden gelijkmatig verhoogd met in dit geval het investeringsbedrag met betrekking tot de
grondexploitaties van de projectbureaus. De projectbureaus hebben € 239 miljoen geïnvesteerd en
106 miljoen inkomsten (uitgiften en bijdragen van derden) ontvangen.
De Algemene Reserve van het Vereveningsfonds is per saldo met € 163 miljoen verslechterd. Per
saldo wordt uit de bestemmingsreserve € 42 miljoen onttrokken, met name door de
bestemmingsreserve IJburg waar per saldo € 40 miljoen wordt onttrokken.
Lasten en baten onder het VEF (resultaat vóór resultaatbestemming)
Lasten
Planuitgaven projectbureaus
Dotatie voorzieningen grondexploitaties
Dotatie voorziening IJBURG
Dotatie generieke voorziening
Dotatie van rente aan voorzieningen en reserves
Exogene uitgaven buiten de grondexploitaties

in miljoenen euro’s
239
83
82
109
46
18

Totale lasten
Baten
Planinkomsten projectbureaus
Mutatie planuitgaven en inkomsten projectbureaus (mutatie onderhanden
werk)
Resultaat planafsluitingen positieve plannen
Resultaat overgedragen plannen aan stadsdelen
Rente op belegde reserves en voorzieningen
Vrijval voorziening plan specifieke risico’s
Exogene inkomsten buiten grondexploitaties
Totale baten
Resultaat voor algemene- en bestemmingsreserve (980)

Totalen

577

106
133
29
5
47
33
19
372
205
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Toelichting van het resultaat
Het negatieve resultaat van € 205 miljoen is voornamelijk ontstaan door:
 verslechtering van geraamde plansaldi van verlieslatende plannen waardoor de voorziening voor
grondexploitaties stijgt met € 83 miljoen. De verslechtering van de plansaldi wordt voornamelijk
veroorzaakt door het in verschillende plannen schrappen van vastgoedprogramma en door lagere
in de plannen vastgestelde grondprijzen;
 verslechtering van geprognosticeerde afzet en grondprijsverwachtingen ten opzichte van 2012.
De verwachte daling is gebaseerd op neerwaartse verwachtingen van de Amsterdamse markt
met betrekking tot woningen en commercieel vastgoed. zowel ten aanzien van prijzen als van de
afzetverwachtingen voor de komende jaren. Op basis van het weerstandsnorm-model wordt op
programmaniveau de lagere afzet en grondprijzen berekend. Door de aanpassing verslechtert
het totaal van de plansaldi op portefeuilleniveau. Het deel van de verslechtering dat is
toegerekend aan verlieslatende plannen bedraagt € 109 miljoen en komt tot uiting in een dotatie
aan de generieke voorziening;
 Verslechtering van het negatieve plansaldo van IJburg ten bedrage van € 82 miljoen. De
verslechtering wordt grotendeels veroorzaakt door het schrappen van een groot deel IJburg fase
2, waardoor onder meer bovenwijkse voorzieningen, zoals de Oostelijke Ontsluiting, nagenoeg
geheel worden toegerekend aan IJburg fase 1;
 Verbetering door winstneming bij het afsluiten van positief geraamde plannen ten bedrage van €
29 miljoen;
 Verbetering door overdracht van plannen onder de € 5 miljoen, waarbij de positief geraamde
plannen tegen de plansaldi zijn afgerekend;
 Verbetering door vrijval van de planspecifieke voorzieningen van € 33 miljoen, voornamelijk
veroorzaakt door het schrappen van een groot deel van IJburg fase 2.

302

11.11 Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SFV)
In 1998 is het Voorlopig Akkoord Erfpacht door de gemeente Amsterdam en de Amsterdamse
woningcorporaties gesloten. In 2004 is deze overeenkomst herzien. Dit akkoord betrof de omzetting
van tijdelijke erfpachtrechten naar voortdurende erfpachtrechten.
Bij beëindiging van lopende erfpachtrechten van het corporatiebezit vindt omzetting plaats van tijdelijk
naar voortdurend erfpacht. Bij de omzetting wordt de canon voor 75 jaar afgekocht. Gemeente en
corporaties zijn hierbij overeengekomen dat de meerwaarde die ontstaat door afkoop bij heruitgifte,
conversie en of splitsing, gestort wordt in het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting.
Het geld uit het fonds wordt gebruikt om het herstructureringsproces in wijken, die vanaf 1945/1946
gebouwd zijn, te bevorderen en verbetering en nieuwbouw te entameren.
Deze financiële ondersteuning heeft betrekking op zowel de investeringen van corporaties als die van
de gemeente.
De investeringen van corporaties betreffen nieuwbouw en woningverbetering. Bij de gemeente gaat
het om investeringen in de openbare ruimte. Het herstructureringsproces vindt vooral plaats in de
naoorlogse wijken van Amsterdam Noord en de Westelijke Tuinsteden.
Reserves en voorzieningen van het Stimuleringsfonds (doelstelling 11.5: Realiseren van plannen
voor de stedelijke vernieuwing)
Bedragen x 1 miljoen

Ultimo 2011 Toevoeging

Onttrekking

Ultimo 2012

Gronddeel Stimuleringsfonds

3,0

39,3

14,9

27,4

Knelpuntenpot Stimuleringsfonds

5,7

0,3

0,4

5,6

Reserve Parkstad

0,3

0,2

0,0

0,5

Reserve UP’s Raamovereenkomst Parkstad

19,4

0,9

0,0

20,3

Gronddeel Stimuleringsfonds (Reserve)

28,4

40,7

15,3

53,7

Voorziening gronddeel Stimuleringsfonds

122,4

12,2

27,7

106,9

Voorziening UP’s Raamovereenkomst Parkstad

18,2

0,8

0,0

19,1

Gronddeel Stimuleringsfonds (Voorziening)

140,6

13,0

27,7

125,9

Totaal

169,0

53,7

43,0

179,7

Bovenstaande tabel geeft de stand aan van de reserves en voorzieningen in het Gronddeel van het
SFV ultimo 2012. De grootste en/of meest opvallende mutaties worden toegelicht. Kleinere mutaties
betreffen met name rentebijschrijvingen.
De stand van de reserve Gronddeel is verbeterd ten opzichte van vorig jaar. De grootste
toevoegingen betreffen de gerealiseerde meerwaarde en planafsluitingen.
Er is in 2012 € 13,2 miljoen aan meerwaarde gestort in de reserve Gronddeel. Hiernaast is er
€ 18,7 miljoen toegevoegd vanwege de planafsluiting van twee positieve plannen in het Zuidwest
Kwadrant.
De grootste onttrekking aan de reserve Gronddeel betreft de storting van € 8 miljoen ten gunste van
het Vereveningsfonds. Hiernaast is er € 6,3 miljoen toegevoegd aan de voorziening Gronddeel ten
behoeve van het vastgestelde restwerkenplan voor het Zuidwest Kwadrant.
Vanuit de Knelpuntenpot is € 0,4 miljoen bijgedragen aan de bouw van de Ru Pareschool op het
August Allebeplein.
De stand van de voorziening Gronddeel ultimo 2012 bedraagt € 107 miljoen. Dit is een lager
bedrag dan vorig jaar, hetgeen met name wordt veroorzaakt door de aanwending van
€ 11,4 miljoen voor het plan Meer en Oever en € 10,3 miljoen voor de grondexploitatie P.Calandlaan
(onderdeel van het Zuidwest Kwadrant). Beide plannen zijn afgesloten. Ten behoeve van het
Zuidwest Kwadrant is een restwerkenplan vastgesteld met een negatief saldo van € 6,3 miljoen.
Wat betreft de voorziening voor Uitvoeringsplannen die onder de Raamovereenkomst vallen is er
enkel rente bijgeschreven: er zijn geen plannen vastgesteld ofwel afgesloten.
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12 Bestuur en concern
Maatschappelijk effect
Het college heeft zijn ambities vastgelegd in het programakkoord. Deze ambities worden gerealiseerd
met een slanke, sobere ambtelijke organisatie, gericht op efficiënte uitvoering van de gemeentelijke
kerntaken. De organisatie heeft een vaste hoogwaardige kern, ondersteund door een flexibele schil.
Kerncijfers
12. Programma Bestuur en Concern
Kerncijfers
Rekening
2011

Begroting
Begroting
(na
2012 2012
8-maands(inclusief
rapportage)
eerste
begrotingswijziging)

Bedragen x € 1 miljoen
Lasten per doelstelling
12.1 Adviseren en ondersteunen van het college en
raad
12.2 Verbeteren van de organisatie van het concern
Amsterdam
12.3 Prestatiemeting, onderzoekprogrammering en
inzichtelijk maken van informatie
12.4 Bestuur
12.5 Griffie
12.6 Ombudsman
Totaal lasten Baten per doelstelling
12.1 Adviseren en ondersteunen van het college en
raad

Rekening
2012 Rekening 2012
minus
Begroting
2012 na 8maandsrapportage

62,1

50,8

51,1

58,0

6,9

8,4

6,1

6,0

8,3

2,3

5,3
3,0
7,3
2,0

5,2
2,6
8,2
1,9

5,2
2,6
8,2
1,9

5,1
2,7
7,1
2,1

88,1

74,8

75,0

83,3

0,10,1
1,10,2
8,3

3,6

11,0

7,4

0,3

0,7

0,4

3,0
0,1

3,1
0,2
0,1
0,2

7,0
68,00,8
0,9
0,1

15,3
68,01,0
0,7
0,3-

0,1
0,2
0,1
0,1
8,3
0,2
0,20,4-

67,9-

68,3-

0,4-

11,4
3,6
12.2 Verbeteren van de organisatie van het concern
3,2
0,3
Amsterdam
12.3 Prestatiemeting, onderzoekprogrammering en
3,3
3,0
inzichtelijk maken van informatie
0,4
12.4 Bestuur
0,5
12.5 Griffie
0,2
0,1
12.6 Ombudsman
19,0
7,0
Totaal baten +
69,167,8Resultaat voor reserveringen
3,5
0,1
Toevoegingen aan reserves 3,0
0,3
Onttrekkingen aan reserves +
0,50,2
Totaal mutaties reserves
Resultaat na reserveringen
(ten
69,667,6laste van de algemene middelen)
Het resultaat na reserveringen is € 0,4 miljoen minder dan begroot in de 8e maands.
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Begroting 2012 (inclusief 1e begrotingswijziging)

Programma 12. Bestuur en Concern

Begroting 2012 (na 8‐maands)

Lasten en baten totaal van programma en per doelstelling

Rekening 2012

bedragen x € 1 miljoen
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Lasten
Totaal lasten programma incl dotaties aan reserves
Adviseren en ondersteunen van het college en raad 12.1
Verbeteren van de organisatie van het concern Amsterdam 12.2
Prestatiemeting, onderzoekprogrammering en inzichtelijk maken 12.3
van informatie
Bestuur 12.4
Griffie 12.5
Ombudsman 12.6
‐Toevoegingen aan reserves

Baten
Totaal baten programma incl onttrekkingen aan reserves
Adviseren en ondersteunen van het college en raad 12.1
Verbeteren van de organisatie van het concern Amsterdam 12.2
Prestatiemeting, onderzoekprogrammering en inzichtelijk maken 12.3
van informatie
Bestuur 12.4
Griffie 12.5
Ombudsman 12.6
+Onttrekkingen aan reserves

Ontwikkelingen en beleidskaders
 Taakstelling Bestuursdienst nieuwe stijl en overige posterioriteiten
 Overgang Rekenkamer Amsterdam in Gemeenschappelijke regeling rekenkamer Metropool
Amsterdam
 Visie op control
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12.1

Adviseren en ondersteunen van het college en organiseren van de
bestuurlijke besluitvorming

12.1.2 Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?
De nadruk ligt op de integrale, strategisch inhoudelijke advisering en ondersteuning van het college
en op de verzorging van de totale logistiek rondom besluitvorming, informatievoorziening en de
voorbereiding van besluiten door het college en afzonderlijke portefeuillehouders. Samenvattend zijn
deze taken ondergebracht onder de kerntaak bestuursondersteuning. Deze kerntaak voert de
Bestuursdienst uit in samenwerking en afstemming met de beleidsontwikkelende en uitvoerende
diensten en projectorganisaties van de gemeente.
12.1.3 Wat hebben we ervoor gedaan?
 De ambities van het college, de nieuwe media en de nijpende financiële situatie vragen om een
zorgvuldige communicatieve aanpak. Specifieke aandachtspunten waren de invoering van de
Taxiwet, de Top 600 en 1 Stad 1 Opgave (1S1O)
 Vanuit de crisiscommunicatie is bijzondere aandacht uitgegaan naar het treinongeval in
Amsterdam-West en het incident bij de Schanskerk in Uithoorn
 Raad en college zijn akkoord gegaan met de concernrichtlijn sociale media. Deze is binnen de
gemeente geïmplementeerd
 De toplevel domainname ‘Amsterdam’ is aangevraagd om de toekomstige exploitatie van deze
nieuwe internet naam mogelijk te maken
 De basis voor de concerncommunicatie rondom de programma's 1S1O, de veranderopgave waar
de gemeentelijke organisatie voor staat, is opgezet. Er is een gemeentebrede aanbesteding
gemaakt en gepubliceerd voor de inkoop van drukwerk
 Specifiek is er gewerkt aan de afbouw van de samenwerking met Suriname, het opzetten en
sluiten van een overeenkomst met Mumbai, het voorbereiden van een samenwerking met Hanoi,
het door het hele jaar heen opzetten van activiteiten in het kader van de viering van 400 jaar
diplomatieke betrekkingen met zowel herkomst- als acquisitieland Turkije. Afsluiting van deze
viering was een handelsmissie met de Clipper Stad Amsterdam aan Istanbul. Daarnaast is de
Europa strategie uitgerold die samenwerking met Londen, Parijs, Berlijn en Athene omvat
 De juridische kwaliteit van handelen en besluiten is belangrijk voor de gemeente
(verantwoordelijke stad). Juridische advisering heeft plaats gevonden onder andere in
strategische, gevoelige of gecompliceerde dossiers, dossiers waar het horizontale kennis betreft,
of centrale kennisbundeling gewenst is. Daarnaast ook aan concernonderdelen op specialistische
kennisgebieden en waar een blik ‘op afstand’ gewenst is. Belangrijke dossiers waarover is
geadviseerd zijn onder andere:
De wijzigingen in het bestuurlijk stelsel (vanwege de wet tot afschaffing van deelgemeenten),
grote verzelfstandigingstrajecten als Haven en AEB, GVB-dossier (governance, integriteit,
rechtspositie), Wetgevings- en dereguleringstrajecten als de nieuwe subsidieverordening
Amsterdam en Openbare orde dossiers als de Top600, het coffeeshopbeleid, Occupy, Notweg.
 In het kader van ‘Bestuursdienst Nieuwe stijl’ heeft het jaar 2012 in het teken gestaan van de
gevolgen van de financiële crisis en de organisatieontwikkeling van de Bestuursdienst in het
bijzonder. Het proces is in gang gezet zodat de Bestuursdienst met minder mensen de kwaliteit
van haar dienstverlening richting het bestuur kan waarborgen. In 2012 is verdere invulling
gegeven aan de taakstelling BDA nieuwe stijl uit 2010 van € 7,8 miljoen. In totaal zal de formatie
van de Bestuursdienst met 70 FTE krimpen tot en met 2014. Een onderdeel van de BDA nieuwe
stijl is de focus op kerntaken. De bestuursadvisering gebeurt op politiek gevoelige, risicovolle en
domeinoverstijgende onderwerpen en de planning en control gebeurt op basis van risicoanalyse
 De bestuursadvisering heeft onder meer in het teken gestaan van de verzelfstandiging van
Haven Amsterdam en het Afval Energie Bedrijf (AEB), de herziening van het Bestuurlijk stelsel
(Stadsdelen, taken en bevoegdheden), Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Stadsregio,
1S1O, decentralisaties in het Sociaal Domein, Top600 (criminaliteitbestrijding) en
organisatieontwikkeling
 Het besluit voor verzelfstandiging van de Haven Amsterdam en het Afval Energiebedrijf (AEB)
zijn voorbereid. Het college van B&W heeft in december het principe besluit genomen het Afval
Energie Bedrijf te verzelfstandigen, om het bedrijf een beter positie in de energiemarkt te
verlenen. Definitieve besluitvorming hierover zal naar verwachting begin 2013 plaatsvinden
 De hoofdlijnen van het bestuurlijk stelsel vanaf 2014 zijn voorbereid en door de raad
aangenomen. In vervolg op dit raadsbesluit worden de hoofdlijnen nader uitgewerkt tot definitieve
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besluiten die, na definitieve besluitvorming over het wetsvoorstel door de Eerste Kamer, aan de
raad worden voorgelegd
Op 9 januari 2013 is de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied opgericht. De Omgevingsdienst
bewaakt en bevordert de kwaliteit van de fysieke leefomgeving door vergunnings-, toezicht- en
handhavingstaken uit te voeren. De gemeente Amsterdam heeft een
Dienstverleningsovereenkomst gesloten met de Omgevingsdienst. In het kader van de
samenwerking wordt eveneens een ruimtelijke visie voor het Noordzeekanaalgebied voorbereid
Door de val van het kabinet Rutte-Verhagen is nog geen uitvoering gegeven aan het voornemen
tot het intrekken van de Wgr+. Het in 2012 aangetreden kabinet Rutte-Asscher heeft eveneens
het voornemen geuit de Wgr+ te schrappen.

12.1.4 Wat heeft het gekost?
Adviseren en ondersteunen van het college en raad
Rekening
2011

Bedragen x € 1 miljoen
1 Lasten
2 Reserves (dotaties)
Totaal lasten
1 Baten
2 Reserves (onttrekkingen)
Totaal baten
Resultaat ten laste van de algemene
middelen

Begroting
Begroting
(na
2012 2012
8-maands(inclusief
rapportage)
eerste
begrotingswijziging)

62,1
0,0
62,1
11,4
0,6
12,0

50,8
0,0
50,8
3,6
0,2
3,8

51,1
0,0
51,1
3,6
0,2
3,8

-50,1

-47,0

-47,3

Rekening
2012 Rekening 2012
minus
Begroting
2012 na 8maandsrapportage
58,0
6,9
0,0
0,0
58,0
6,9
11,0
7,4
0,2
0,0
11,2
7,4
-46,8

0,5

Mutaties van begroting na 8-maandsrapportage naar Jaarrekening 2012
De lasten zijn € 6,9 miljoen hoger en de baten € 7,4 miljoen. De oorzaak hiervan is onder andere dat
er doorberekeningen plaatsvinden ten behoeve van de Raadsgriffie, Ombudsman en Rekenkamer.
Het saldo van de Jaarrekening 2012 ten opzichte van de Begroting 2012 na 8-maandsrapportage van
€ 0,5 miljoen wordt verklaard door de volgende factoren:
 de Bestuursdienst is de afgelopen jaren gekrompen in formatie. Het blijkt een moeilijke opgave
om frictiekosten door boventalligheid te voorkomen. In 2012 heeft de Bestuurdienst € 1,6 miljoen
aan frictiekosten gemaakt (MO € 1,2 miljoen en DMC € 0,4 miljoen)
 de veranderopgave die de gemeente heeft en de sombere financiële positie van de stad, heeft
veel gevraagd van de Bestuursdienst. Het afgelopen jaar is gebleken dat de huidige formatie van
de DMC niet toereikend is om alle werkzaamheden op te pakken. Om te kunnen voldoen aan de
ambities van het college is voor € 0,4 miljoen extra capaciteit ingehuurd
 omdat in 2013 investeringen in Andreas zullen worden gedaan, ter vervanging en onderhoud van
de Andreas applicatie, is in 2012 niet verder geïnvesteerd in het systeem. De lasten zijn daardoor
€ 0,318 miljoen lager dan begroot
 een onderschrijding op de huisvestingslasten van € 0,264 miljoen onder andere als gevolg van
daling van de personeelsbezetting
 een onderschrijding op de kosten van voormalig personeel zoals WW-uitkeringen, wachtgeld,
FPU, arbeidsongeschiktheid van € 0,618 miljoen
 de lasten voor communicatie zijn € 1,5 miljoen hoger en de baten zijn € 1,48 miljoen hoger dan
geraamd. De afwijking wordt veroorzaakt doordat veel kosten vooraf worden betaald en
vervolgens worden doorbelast aan derden(magazine Amsterdam, huisstijl, mupi, et cetera)
 doordat in Suriname de amnestiewet is aangenomen, zijn alle projecten stopgezet, met als
gevolg een onderschrijding van € 0,07 miljoen
 bij het servicehuis personeel is sprake van per saldo € 0,6 miljoen lagere lasten. Een snellere
uitstroom dan verwacht zorgt voor onderbesteding op de kosten voor salarissen en uitkeringen
voormalig personeel
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Prioriteiten en posterioriteiten 2012
#

Omschrijving

S/I

1.

Bestuursdienst
nieuwe stijl
IOH1
Gemeentebrede
ombuiging
Noodzakelijke
kosten voor het
opstellen van
de begroting

S

2.
3.

Beschikbaar
gesteld
(x € 1.000)

Ultimo
2012
betaald of
verplicht
(x € 1.000)

Voorstel om
ultimo 2012
op te
nemen in
reserve
(x €1.000)

-1.476

-1.296

0

-1.121

-1.121

0

S
I

Omschrijving
gerealiseerd
resultaat

Volledig
uitgevoerd?
(J/N)

Bezuiniging
IOH1

N

Bezuiniging
IOH1

J

Uiterste
datum
geplande
uitvoering

J

40

40

0

Toelichting prioriteiten en posterioriteiten 2012
Posterioriteit bestuursdienst nieuwe stijl
De bezuiniging IOH1 Bestuursdienst nieuwe stijl was begroot € 1,4 miljoen. De realisatie is
€ 1,2 miljoen. Het niet gerealiseerde deel betreft de synergieopdracht communicatie
(€ 0,18 miljoen).
12.1.5 Risico’s
Bestuurlijk stelsel
Op 5 februari 2013 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel ‘Afschaffen
Deelgemeenten'. Het college heeft op basis daarvan de hoofdlijnen van het bestuurlijk stelsel (van 28
november 2012) uitgewerkt en op 5 maart 2013 de conceptnota ‘Eén Amsterdam-Eén nieuw
bestuurlijk stelsel’ vastgesteld en de concepten van de Verordening op de bestuurscommissies, de
toelichting daarbij en de visie op burgerparticipatie. Kern van het nieuwe bestuurlijk stelsel is het
aanstellen van zeven bestuurscommissies. Deze reorganisatie van stadsdelen en diensten brengt
mogelijk extra kosten met zich mee. Dekking door diensten of stadsdelen is beperkt mogelijk.
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12.2 Verbeteren van de organisatie van het concern Amsterdam
12.2.1 Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?
Om de gewenste resultaten voor burger en ondernemer snel en efficiënt, en in samenwerking met
alle diensttakken en de stadsdelen, te kunnen realiseren moet de gemeentelijke bedrijfsvoering
optimaal georganiseerd zijn. De Bestuursdienst voert de gemeentebrede regie over de noodzakelijke
veranderingen in de bedrijfsvoering.
12.2.2 Wat hebben we ervoor gedaan?
 In de tweede helft van 2012 zijn de zeventien besparingsmaatregelen (totaal € 120 miljoen) uit
1S1O nader uitgewerkt. De bestuursdienst/DMC heeft zich vooral hard gemaakt voor de vertaling
van de maatregelen naar concreet in de begroting inboekbare bedragen. Het projectbureau
Hervormingen, Bezuinigingen en Innovatie (HBI) is per januari 2013 opgeheven. Het monitoren
van de realisatie van eerder vastgestelde ombuigingen is in het vierde kwartaal overgedragen
aan de directie DMC
 Begin 2011 is de gemeentelijke ‘Visie op Control’ aan de raad gepresenteerd. In oktober 2012 is
het implementatieplan ‘Versterking gemeentelijke control’ ter kennisname aan de raad
aangeboden. Van de negen actielijnen die zijn gefocust op vereenvoudiging, verbetering,
versnelling, uniformering en vernieuwing, is uitvoering gegeven aan (1) het ontwerp van het
Amsterdams Management Informatiesysteem (AMI), (2) de vereenvoudiging van de P&C-cyclus,
(5) de implementatie van het Amsterdams Financieel Systeem (AFS), en (8) verbetering van het
risicomanagement. Na bestuurlijke vaststelling worden ook de andere actielijnen vertaald in
activiteiten; deze activiteiten worden opgenomen in de reguliere jaarplannen. Daarbij wordt
aangesloten bij de activiteiten in het kader van de flankerende maatregelen van de Kadernota
2013. De prioriteit heeft gelegen bij het organiseren van de controlfunctie en versterking van de
financiële en personele control
 De bestuurlijke reactie op het raadsinitiatief ‘Een goede zaak II’, is in 2012 door de raad
aangenomen. In de aanbestedingen voor Schoonmaak en Catering wordt gestuurd op het
maximaal inzetten van mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Op verzoek van de
raadscommissie EZP is een Launching Customer Day georganiseerd waar ambtenaren en
ondernemers van duurzame en innovatieve producten elkaar in een soort van marktontmoeting
hebben gesproken. Deze dag is door alle partijen als zeer waardevol bevonden. Tevens is de
effectiviteit van het Social Return proces geëvalueerd. Hieruit is geconcludeerd dat ondanks een
aantal verbeterpunten Amsterdam tot de voorhoede in Nederland behoort
 De Nieuwe Aanbestedingswet, die waarschijnlijk per 1 april 2013 ingaat, vereist van
aanbestedende diensten nog meer transparantie in het inkoopproces, meer aandacht voor
proportionaliteit en non-discriminatie. Een groep van meer dan 150 inkopers, projectleiders en
juristen is voorbereid op de wijzigingen in werkwijze. Voor MKB-gericht werken zijn doelstellingen
opgenomen in het Amsterdams Ondernemingsplan van de dienst EZ. De uitvoering daarvan
wordt grotendeels onder de Aanbestedingswet en de door het Ministerie van EZ ontwikkelde Gids
Proportionaliteit afgedekt
 In het kader van gezamenlijke inkoop en inkoopbesparingen krijgt de realisatie van flankerende
maatregelen steeds beter vorm door het afsluiten van nieuwe raamovereenkomsten. Met de (her)
aanbesteding van hard- en software, het nieuwe schoonmaakcontract, kantoorartikelen en
bedrijfskleding wordt structureel meer dan 5 miljoen per jaar bespaard. Contractmanagement op
andere autohuur, mobiele telefonie, uitzendkrachten en het onderhandelen over niet indexeren
van uurtarieven bij mantelcontracten levert gedurende de looptijd van deze contracten enkele
miljoenen per jaar op. De pilot met de site externe inhuur is succesvol, er is ruim een half miljoen
besparing op veertig inhuur contracten. De site zal permanent deel van het inkoopportfolio uit
gaan maken
 De Adviesraad Inkoop is opgericht als een voorportaal van het CMT op het gebied van
inkoopprofessionalisering en heeft een bijdrage geleverd aan de invulling van de PIOFACHopdracht voor de inkoopkolom. Kernelementen hiervan zijn het specialiseren van inkopers door
focus op productgroepen waarvoor ’lead buyers‘ zijn benoemd die het contract management
gaan uitvoeren
 In september is er een gezamenlijk overeenkomstenregister beschikbaar gesteld. Met diensten
en stadsdelen worden afspraken gemaakt over het regelmatig bijhouden van het register. Als
onderdeel van de jaarrekening is een eenduidige rapportage geïntroduceerd over het aantal
uitgevoerde aanbestedingen en realisatie van beleidsaspecten zoals Social Return,
Duurzaamheid, Screening, FSC-hout enzovoort. De Inkoopnavigatietool is ge-update en
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beschikbaar via de (vernieuwde) site inkoop en aanbesteden. Gewerkt is aan een plan om de
inkoop van de stad middels een tiental instrumenten meer innovatief en professioneler te maken.
Inkoop als aandachtsgebied of als ondersteunend proces is onderdeel van meerdere opgaven uit
het programma 1 Stad 1 Opgave. Zo wordt er zowel in het sociale domein als in het fysieke
domein gewerkt aan een inkooporganisatie die voor alle opdrachtgevers in het primair proces
gerelateerde inkooppakketten inkoopt. Het bestuurlijk cluster heeft haar inkoopsamenwerking
reeds geformaliseerd door het project B11 inkoop in te richten, waarin vier diensten voor alle elf
deelnemers inkoop en contractmanagement uitvoeren. De stadsdelen zijn in 2012 een
programma gestart waarin inkoopsamenwerking tussen stadsdelen en met de centrale stad actief
wordt vormgegeven. Daarnaast is er een voorstel ontwikkeld om vanaf 2013 een taakstelling van
€ 2 miljoen te realiseren door deelname aan gezamenlijke inkooptrajecten verplicht te stellen en
gedrag ook te meten
In de eerste helft is het proefdraaien van het Amsterdams Financieel Systeem (AFS) voorbereid
en daadwerkelijk uitgevoerd door vier diensten en een stadsdeel (mede namens de overige
stadsdelen). De evaluatie van het proefdraaien is verwerkt in de zogenoemde Go/No Go
rapportage AFS. De gemeenteraad heeft op 12 juli het Go besluit genomen. Vervolgens zijn in
oktober 2012 vijf organisaties: Servicehuis Personeel, Bestuursdienst Amsterdam, Rekenkamer
Metropool Amsterdam, Ombudsman en Raadsgriffie live gegaan op AFS. Daarna is door de
programmaorganisatie AFS gewerkt aan zowel de implementatievoorbereiding van de groep
gemeentelijke organisaties die in januari 2013 live gaat, als aan die van de groep die in juli 2013
live gaat.
Het bestuurlijke besluitvormingstraject en het medezeggenschapstraject over de oprichting van
de AFS beheerorganisatie is afgerond. Op 1 januari 2013 wordt de reorganisatie uitgevoerd,
waarin invulling wordt gegeven aan de AFS Beheerorganisatie. In augustus is besloten de
digitale verwerking van inkoopfacturen mogelijk te maken binnen AFS. Dit is een scope
uitbreiding. De Project Portfolio Managementprocedure (PPM) is doorlopen en de uitvoering van
het project is eind 2012 gestart
Op 10 juli 2012 heeft het college besloten tot herstart van de onderzoeksfase naar
verzelfstandiging van het AEB. In december 2012 heeft dit geleid tot een principebesluit door de
raad voor verzelfstandiging. De Bestuursdienst begeleidt dit traject en ziet toe op correcte en
volledige bestuurlijke besluitvorming. Er is daarbij aandacht voor correcte ontvlechting van de
dienst uit de gemeentelijke organisatie en systemen, oprichtingshandelingen voor een nieuwe
N.V., personeelsbesluiten en volledigheid van financiële gevolgen en eventuele risico’s
Uw raad is in november 2012 akkoord gegaan met verzelfstandiging van de Haven Amsterdam.
Wanneer de omvorming een feit is, hangt af van het referendum dat via een burgerinitiatief is
geïnitieerd
In het kader van Management Development is met directeuren en stadsdeelsecretarissen de
vernieuwing van het mobiliteitsbeleid en het beoordelen en belonen van topfunctionarissen
verder uitgewerkt in Talent Development beleid
De hernieuwde samenwerkingsovereenkomst met de drie andere grote gemeenten en de
Algemene Bestuursdienst (ABD) van het Rijk is bekrachtigd
De Raad van Opdrachtgevers van het leiderschapstraject van de G4 heeft in 2012 besloten om
het traject eens in de twee jaar te organiseren en ook open te stellen voor kandidaten van de
ABD. Het traject heet in het vervolg Grandstad. Het netwerk dat ontstaat door de
leiderschapsleergang heeft bijgedragen aan mobiliteit in de top
Door de selectieve vacaturestop en de krimp van de organisatie is het ook in 2012 ingewikkelder
gebleken om invulling te geven aan het diversiteitsbeleid
Voorbereidingen zijn getroffen om het strategisch personeelsbeleid verder vorm te geven. Omdat
de gewenste verandering en besparing in het concern prioriteit vragen is het strategisch
personeelsbeleid en talentmanagement uitgesteld. De start is gemaakt om in het eerste kwartaal
2013 het functiehuis versneld in te voeren en de basis op orde te krijgen. Daarnaast is de focus
gelegd op een verbeterde p-control en een verscherpt mobiliteitsbeleid
In 2012 is de normering voor uitgaven aan externe inhuur van de diensten verder aangescherpt
van 13% tot maximaal 10%. De norm is toegepast conform het principe: ‘comply or explain’. Om
personeel flexibeler te kunnen inzetten, vervangt het college in 2013 de sturing op de totale
externe inhuur door een zeer stevige beperking op inhuur die boven de WNT-norm uitgaat (WNT:
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (semi)publieke sector, die op 1 januari 2013 is
ingegaan; met deze nieuwe wet is de Wet Openbaarmaking Uit Publieke middelen gefinancierde
Topinkomens (Wopt) vervallen). Overschrijding van de norm is alleen toegestaan na
voorafgaande goedkeuring door het college en zal gerapporteerd worden aan de raad. De
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overige inhuur vindt plaats tegen de laagst mogelijke prijs via raamovereenkomsten. Met ingang
van de begrotingscyclus 2013 zullen de uitgaven externe inhuur van diensten én stadsdelen in
het kader van 1S1O aan het college en de gemeenteraad worden gerapporteerd via de P&Ccyclus
Om agressie en geweld tegen ambtenaren tegen te gaan is een standaardprotocol en
sanctiebeleid ontwikkeld. De learningsmodule ‘de agressiebox’ is op de Amsterdamse situatie
afgestemd. Alle stadsdelen en diensttakken met een publieke functie hebben de Workshop
bewustwording nieuwe Norm agressie en geweld gevolgd. De gemeente neemt deel aan de pilot
‘ketenintensivering’. Hierin werkt een aantal organisaties in Amsterdam met publiekscontacten
(zoals GVB, Jeugdzorg, VZA ambulancezorg) samen met politie en OM, om de keten te
versterken en meer aangiften te realiseren. In november 2012 hebben de Gemeente Amsterdam
en de pilot organisaties een convenant afgesloten
Na het opschorten van het landelijk CAO overleg medio 2011, en een lange impasse daarna, is in
juni alsnog overeenstemming bereikt over een nieuwe CAO met een doorlooptijd tot 31 december
2012. Het CAO-akkoord maakte hervatting van het gesprek met de Amsterdamse bonden over
de gewenste versobering van locale arbeidsvoorwaarden mogelijk. Deze versobering moet
uiteindelijk leiden tot een structurele besparing van € 12 miljoen. Het aandeel van de Begroting
2013 (€ 3 miljoen) daarin, is gerealiseerd
Begin 2012 was er sprake van 67 reorganisaties (lopend of in voorbereiding). Belangrijke
reorganisaties waren de voorbereiding overgang taken Dienst Milieu en Bouwtoezicht naar
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG), voorbereiding verzelfstandiging Haven en
voorbereiding verzelfstandiging Afval Energie Bedrijf. Deze drie trajecten worden in 2013
geëffectueerd. Andere reorganisaties met veel impact waren de oprichting Dienst Advies en
Onderzoek per 1 januari 2012, de uitplaatsing van het Ambulancepersoneel van GGD naar VZA
per 1 januari 2012, de centralisering van het gebouwgebonden facilitair beheer bij de
Dienstverlening en Facilitair Management (gefaseerd ingevoerd van 2012 -2014) en de oprichting
van de Dienst Metro per 1 juli 2012

12.2.3 Wat heeft het gekost?
Verbeteren van de organisatie van het concern Amsterdam
Begroting
Rekening
Begroting
(na
2011
2012 2012
8-maands(inclusief
rapportage)
eerste
begrotingswijziging)
Bedragen x € 1 miljoen
1 Lasten
2 Reserves (dotaties)
Totaal lasten
1 Baten
2 Reserves (onttrekkingen)
Totaal baten
Resultaat ten laste van de algemene
middelen

8,4
3,4
11,8
3,2
2,2
5,4

6,1
0,0
6,1
0,3
0,0
0,3

6,0
0,7
6,7
0,3
0,6
0,9

-6,4

-5,8

-5,8

Rekening
2012 Rekening 2012
minus
Begroting
2012 na 8maandsrapportage
8,3
2,3
0,9
0,2
9,2
2,5
0,7
0,4
0,4
-0,2
1,1
0,2
-8,1

-2,3

Mutaties van begroting na 8-maandsrapportage naar Jaarrekening 2012
Aan de doelstelling is per saldo € 2,2 miljoen meer besteed. De overschrijding wordt grotendeels
veroorzaakt door:
 hogere kosten Amsterdam Financieel Gezond (AFG): € 1,7 miljoen
 meer kosten Grip op ICT: € 0,7 miljoen
 meer uitgaven Bureau HBI: € 0,5 miljoen
 onderschrijding Inkoopmaatregelen: € 0,7 miljoen
Amsterdam Financieel Ggezond (AFG): € 1,7 miljoen
Het programma AFG heeft tot doel de raad te adviseren over maatregelen die nodig zijn om de
weerbaarheid van de gemeentelijke organisatie tegen externe factoren te vergroten. Hiervoor zijn in
samenwerking met externe partners onder andere de volgende producten opgeleverd:
 rapport Inzet op Herstel 2 (IOH2)
 rapport Stresstest & Scenariostudie
 investeringsplanning
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strategische personeelsplanning
1 Stad 1 Opgave (1S1O)

Grip op ICT: € 0,7 miljoen
De projectgroep 1ICT die in 2012 startte, heeft als belangrijkste doelstelling grip te krijgen op de ICT
structuur en de financiële gevolgen hiervan. Dat was nodig omdat de vergelijking van de ICTbudgetten die de gemeentelijke diensten in hun begrotingen over 2012 hebben opgenomen met de
Begroting 2012 van de dienst ICT een tekort zichtbaar maakte. Om dit (potentiële) begrotingstekort
op korte termijn op te lossen en om tot een structurele oplossing voor de toekomst te komen heeft het
college op 20 december 2011 een 11-tal besluiten genomen. De kosten voor de uitvoering ‘Grip op
ICT’ bedragen € 0,7 miljoen.
HBI: € 0,5 miljoen
Het programmabureau Hervormingen, bezuinigingen en innovatie heeft in 2012 een bijdrage geleverd
aan 1S1O en de inbedding van de bezuinigingen van IOH1 binnen het concern. Eind 2012 is het
programmabureau opgeheven. De overschrijding wordt veroorzaakt door € 0,2 miljoen voor
onderzoek naar verbeteringen op het gebied van incassobeleid (innovatie) en € 0,3 miljoen
bureaukosten.
Inkoopmaatregelen: € 0,7 miljoen
Voor het realiseren van de centrale inkoopfunctie en de posterioriteit frictiekosten inkoop was totaal
€ 2,3 miljoen begroot. Hiervan is € 1,6 miljoen uitgegeven.
De lagere uitgaven zijn te verklaren door:
 plannen over de inrichting van een betere vorm van inkopen en opdrachtgeverschap zijn pas eind
2012 tot stand gekomen
 de besparing op grond-, weg- en waterbouw (GWW) is laat ingeboekt, waardoor er nog geen
claims op de frictiekosten zijn ontvangen
 de financiering van de ontwikkeling in het Wagenparkbeheer zijn vanuit een ander budget
gefinancierd, namelijk de resterende SVA middelen. Daarnaast is vertraging ontstaan door
uitblijven van besluitvorming over de businesscase autopool
 er zijn nieuwe raamcontracten tot stand gekomen waarop is ingehuurd. Besluitvorming over
daadwerkelijke uitvoering van inkoopmaatregelen is nog steeds niet afgerond. Daarmee zijn de
kosten veelal beperkt tot de voorbereidingsfase in plaats van dat er al volop wordt
geïmplementeerd (voorbeelden: communicatie en de besparingsmaatregel op werving en selectie
en opleidingen)
 door uitvallen van drie medewerkers van Concern Inkoop is inhoudelijk minder bereikt. Daarnaast
zijn de kosten voor het contractenregister en een update van de crediteuren/spendtool lager
uitgevallen. Tevens is gebruik gemaakt van inbesteding, waar rekening werd gehouden met
externe inhuur (€ 0,1 miljoen)
 door lang uitblijven van een definitief go-besluit voor AFS, is geen investering gedaan in
mogelijke voor inkoop essentiële aanvullingen op AFS (€ 0,1 miljoen)
De baten zijn € 0,3 miljoen hoger. Dit betreft de doorbelasting van voorgefinancierde onderzoeken
voor 1S1O
Prioriteiten en posterioriteiten 2012
#

Omschrijving

S/I

1.

Frictiekosten
Inkoop

I

2.

Amsterdams
Financieel
Systeem
Noodzakelijke
kosten voor het
opstellen van de
begroting

I

Beschikbaar
gesteld
(x € 1.000)

2.000

3.

2.700

Ultimo
2012
betaald of
verplicht
(x € 1.000)

1.300

2.700

Voorstel om
ultimo 2012
op te nemen
in reserve
(x €1.000)

0

Omschrijving
gerealiseerd
resultaat

Volledig
uitgevoerd?
(J/N)

Flankerende
maatregelen
inkoop
Programma
AFS

N

Uiterste
datum
geplande
uitvoering

J

0

I

J

40

40

0
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Toelichting prioriteiten en posterioriteiten 2012
Posterioriteit frictiekosten inkoop
De onderuitputting bij frictiekosten inkoop is hoofdzakelijk het gevolg van lagere uitgaven bij de
uitvoering van de negen inkoopmaatregelen uit de heroverwegingen.
Prioriteit AFS
In 2012 heeft uw raad ingestemd met de voortzetting van het programma AFS. Na dit besluit zijn de
in 2010, 2011 en 2012 gemaakte kosten die economische waarde toegevoegd hebben geactiveerd
voor € 2,74 miljoen. De totale kosten voor het project zijn begroot op € 11 miljoen, waarvan € 4,8
miljoen is toegekend in de jaren 2013 en 2014.
12.2.4 Risico’s
Er zijn bij deze doelstelling geen risico’s geïdentificeerd.
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12.3 Prestatiemeting, onderzoekprogrammering en inzichtelijk maken van
informatie
12.3.1 Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?
Ondersteunen van het beleid- en besluitvormingsproces met statistische informatie, beleidsinformatie
en onderzoek.
12.3.2 Wat hebben we ervoor gedaan?
 Per 1 januari 2012 is de voormalige Dienst Onderzoek en Statistiek als Bureau Onderzoek en
Statistiek (O+S) opgegaan in de op die datum nieuw opgerichte Dienst Advies en Onderzoek
(DAO)
 Uitvoeren van ruim 250 projecten voor opdrachtgevers. Een deel daarvan wordt in samenwerking
met universiteiten of andere kennisinstellingen uitgevoerd. Een aantal publicaties is specifiek
gericht op het schetsen van een actueel beeld van relevante ontwikkeling in en rond Amsterdam
 Initiëren en coördineren van onderzoeksprogrammering en prestatiemeting
 Beschikbaar stellen van statistische informatie (bijvoorbeeld over bevolking, bedrijvigheid en
onroerend goed). Deze informatie wordt aangevuld met monitoren, waarin informatie wordt
gecombineerd of informatie wordt verzameld als onvoldoende administratieve gegevens
beschikbaar zijn (bijvoorbeeld armoedemonitor, burgermonitor, staat van de stad)
 Het in samenspraak samenstellen van informatie voor stadsdelen (bijvoorbeeld stadstat,
basismeetset en buurtfactsheets)
 De samenwerking met de Amsterdamse hogescholen en universiteiten, het CBS, het Sociaal en
Cultureel Planbureau en andere planbureaus, de G4 en Nicis wordt verder uitgebouwd. Thema’s
zijn onder meer de woningmarkt, buurtontwikkeling, politieke participatie, polarisatie, ‘eigen
kracht’ en sociale cohesie.
12.3.3 Wat heeft het gekost?
Prestatiemeting, onderzoekprogrammering en inzichtelijk maken van informatie
Begroting
Rekening
Begroting
(na
2011
2012 2012
8-maands(inclusief
rapportage)
eerste
begrotingswijziging)
Bedragen x € 1 miljoen
1 Lasten
2 Reserves (dotaties)
Totaal lasten
1 Baten
2 Reserves (onttrekkingen)
Totaal baten
Resultaat ten laste van de algemene
middelen

5,3
0,0
5,3
3,3
0,2
3,5

5,2
0,0
5,2
3,0
0,1
3,1

5,2
0,0
5,2
3,0
0,1
3,1

-1,8

-2,1

-2,1

Rekening
2012 Rekening 2012
minus
Begroting
2012 na 8maandsrapportage
5,1
-0,1
0,0
0,0
5,1
-0,1
3,1
0,1
0,1
0,0
3,2
0,1
-1,9

0,2

Mutaties van begroting na 8-maandsrapportage naar Jaarrekening 2012
Het saldo van baten en lasten ten laste van de algemene middelen daalt als gevolg van de
vermindering van het aantal onderzoekers – waarmee werd geanticipeerd op het dalende aantal
onderzoeksopdrachten – en van verminderde wachtgeldverplichtingen.
Prioriteiten en posterioriteiten 2012
Posterioriteit vermindering basisbudget Onderzoek en Statistiek: het verlagen van de lasten met € 0,1
miljoen in 2012 en 2013 is gerealiseerd.
12.3.4 Risico’s
Dalende omzet als gevolg van teruglopend aantal onderzoeksopdrachten. Hierop wordt
geanticipeerd door het personeelsbestand flexibel te houden en alert te zijn op nieuwe
mogelijkheden in stad en regio, ook in DAO-verband.
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12.4 Bestuur
12.4.1 Wat heeft het gekost?
Bestuur
Rekening
2011

Bedragen x € 1 miljoen
1 Lasten
2 Reserves (dotaties)
Totaal lasten
1 Baten
2 Reserves (onttrekkingen)
Totaal baten
Resultaat ten laste van de algemene
middelen

Begroting
Begroting
(na
2012 2012
8-maands(inclusief
rapportage)
eerste
begrotingswijziging)

3,0
0,0
3,0
0,4
0,0
0,4

2,6
0,0
2,6
0,0
0,0
0,0

2,6
0,0
2,6
0,0
0,0
0,0

-2,6

-2,6

-2,6

Rekening
2012 Rekening 2012
minus
Begroting
2012 na 8maandsrapportage
2,7
0,1
0,0
0,0
2,7
0,1
0,2
0,2
0,0
0,0
0,2
0,2
-2,5

0,1

Mutaties van begroting na 8-maandsrapportage naar Jaarrekening 2012
Per saldo is op de doelstelling bestuur € 69.000 meer uitgegeven dan begroot. Dit wordt voornamelijk
veroorzaakt door een overschrijding van de loonkosten van de wethoudersassistenten. Voor 2013 is
dit opgelost in het kader van de reorganisatie BDA.
12.4.2 Risico’s
Als de herziene Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa) van kracht wordt, moet een
voorziening gevormd worden voor de pensioenvoorziening voor politiek ambtsdragers van
€ 6 miljoen. Aangezien het moment van afkondiging van deze wetgeving niet bekend is en niet wordt
verwacht in 2013, is nog geen voorziening gevormd.
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12.5 Griffie
12.5.1 Wat heeft het gekost?
Griffie
Rekening
2011

Bedragen x € 1 miljoen
1 Lasten
2 Reserves (dotaties)
Totaal lasten
1 Baten
2 Reserves (onttrekkingen)
Totaal baten
Resultaat ten laste van de algemene
middelen

Begroting
Begroting
(na
2012 2012
8-maands(inclusief
rapportage)
eerste
begrotingswijziging)

7,3
0,0
7,3
0,5
0,0
0,5

8,2
0,1
8,3
0,0
0,0
0,0

8,2
0,1
8,3
0,0
0,0
0,0

-6,8

-8,3

-8,3

Rekening
2012 Rekening 2012
minus
Begroting
2012 na 8maandsrapportage
7,1
-1,1
0,1
0,0
7,2
-1,1
0,1
0,1
0,0
0,0
0,1
0,1
-7,1

1,2

Mutaties van begroting na 8-maandsrapportage naar Jaarrekening 2012
Binnen de doelstelling Griffie worden zowel de middelen voor de griffie, bestuur en rekenkamer
verantwoord. Het saldo binnen de doelstelling laat een onderschrijding zien van € 1,2 miljoen omdat
er minder uitgaven zijn gedaan voor raadsonderzoeken (€ 1,1 miljoen) en een incidentele baat ten
behoeve van de verrekening kosten voor het onderzoek naar verzelfstandiging van de haven
Amsterdam (€ 0,12 miljoen).
Prioriteiten en posterioriteiten 2012
Als gevolg van de besparingen op raad en griffie is een lastenverlaging van € 0,2 miljoen in de eerste
begrotingswijziging verwerkt.
12.5.2 Risico’s
Er zijn bij deze doelstelling geen risico’s geïdentificeerd.
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12.6 Ombudsman
12.6.1 Wat heeft het gekost?
Ombudsman
Rekening
2011

Bedragen x € 1 miljoen
1 Lasten
2 Reserves (dotaties)
Totaal lasten
1 Baten
2 Reserves (onttrekkingen)
Totaal baten
Resultaat ten laste van de algemene
middelen

Begroting
Begroting
(na
2012 2012
8-maands(inclusief
rapportage)
eerste
begrotingswijziging)

2,0
0,0
2,0
0,2
0,0
0,2

1,9
0,0
1,9
0,1
0,0
0,1

1,9
0,0
1,9
0,1
0,0
0,1

-1,8

-1,8

-1,8

Rekening
2012 Rekening 2012
minus
Begroting
2012 na 8maandsrapportage
2,1
0,2
0,0
0,0
2,1
0,2
0,2
0,1
0,0
0,0
0,2
0,1
-1,9

-0,1

Mutaties van begroting na 8-maandsrapportage naar Jaarrekening 2012
Het saldo van de ombudsman is ten opzichte van de 8-maandsrapportage met € 0,1 miljoen
verslechterd. Dit wordt verklaard door een overschrijding op het salarisbudget van € 0,1 miljoen,
omdat een hogere bezetting nodig was voor het uitvoeren van taken voor deelnemende gemeenten
en het afhandelen van een groter aantal klachten. Daartegenover staan hogere baten vanwege
inkomsten voor het afhandelen van een groter aantal klachten, vrijval van middelen overlopende
posten en een verrekening wegens intergemeentelijk inhuur.
12.6.2 Risico’s
Het risico van beëindiging van de werkzaamheden voor de participerende gemeenten wordt beheerst
door periodieke evaluatie en de verplichting van de deelnemers om beëindiging van de overeenkomst
tijdig kenbaar te maken.
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12.7 Rekenkamer
De gemeenschappelijk regeling Rekenkamer Metropool Amsterdam is onderdeel van de griffie, en
wordt (zonodig) behandeld in paragraaf 12.5.
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12.8 Reserves, voorzieningen en investeringen
12.8.1 Reserves
12. Bestuur en concern
Reserves
doel
stelling
Bedragen x € 1 miljoen
nr. Reserves
bestaande reserves
1 Bouwfraudegelden
2 Digitaal archief
3 Egalisatiereserve tarief
personeelsvoorzieningen
4 Reserve Bestuursondersteuning
5 WW (BDA)
6 Reserve Concernontwikkeling
7 Verbetering concerncontrol
8 WW / Wachtgeld (O+S)
9 Vierjarige reserve Raadsgriffie
10 Raadsonderzoeken
11 WW (Ombudsman)
Totaal reserves

Stand
ultimo
2011

Gerealiseerde
mutaties 2012

Stand
ultimo
2012

-/-

+

Begrote mutaties
2012
+

-/-

12.1
12.1

0,2
0,4

-

0,2

0,2
0,2

-

0,2

12.1
12.1
12.1
12.2
12.2
12.3
12.5
12.9
12.9

0,1
0,2
0,5
0,5
0,7
0,2
0,1
1,5
0,1

0,10,9
0,1
-

0,4
0,1
-

0,1
0,2
0,5
1,4
0,3
0,1
1,5
0,1

0,7
0,1
-

0,6
0,1
-

4,5

0,9

0,7

4,6

0,8

0,9

Gehandhaafde reserves
Bouwfraudegelden
Deze reserve is bestemd als risicoreserve voor de Huisadvocaat. Het gedeelte bestemd voor de
advocaten in loondienst wordt jaarlijks beschikbaar gehouden om eventueel toekomstige tegenvallers
in de exploitatie dan wel benodigde investeringen in opleiding van de advocaten in loondienst te
kunnen opvangen. Het gaat om een bedrag van € 0,19 miljoen. De Huisadvocaat heeft een klein
tekort, maar er zijn mogelijkheden gevonden om dit op te lossen, zodat een onttrekking aan de
reserve niet noodzakelijk is.
Reserve Digitaal Archief
Deze reserve zal de komende jaren afnemen met de jaarlijkse afschrijvingen. Het betreft een
rendabele reserve.
Egalisatiereserve personeelsvoorzieningen
Deze reserve heeft als doel de tarieven van het Servicehuis Personeel te egaliseren. In 2012 heeft
geen mutatie plaatsgevonden.
Reserve Bestuursondersteuning
De reserve Bestuursondersteuning bestaat uit een aantal componenten.
Reserve BIBOB
De reserve was bedoeld voor de toenemende werkzaamheden op het terrein van de Wet Bibob. Het
ging voor wat de juridische component betreft om advisering in het primaire proces en het
behandelen van beslissingen op bezwaar in Bibob-trajecten. De doelen zijn behaald en de
werkzaamheden zijn binnen de formatie verricht. De reserve van € 68.000 komt hiermee vrij te vallen.
Juridisch Opleidingsprogramma Stadsdelen (JOPS)
Jaarlijks worden van de stadsdelen bijdragen ontvangen voor de ontwikkeling van een juridisch
opleidingsprogramma voor de stadsdelen. Dit gebeurt bij voorschot. Deze ontvangsten worden in een
reserve voor de stadsdelen beschikbaar gehouden ter dekking van deze (toekomstige) lasten. De
stand van de reserve eind 2012 bedraagt € 0,12 miljoen.
WW reserve (BDA)
Deze reserve wordt aangehouden om de WW-kosten die vanaf 2014 zullen ontstaan ten gevolge van
boventalligheid te dekken. Er is in 2012 niet gemuteerd in de reserve.
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Reserve Concernontwikkeling
Medio 2012 heeft de raad ingestemd met de voortzetting van het programma AFS. De totale
begroting bedraagt € 11 miljoen, waarvan tot en met 2012 € 6,2 miljoen is toegekend. Het
programma loopt tot en met 2015. De uitgaven voor het programma hebben een projectmatig
karakter. De reserve dient als egalisatie tussen de toekenning van de middelen en de uitgave ervan.
In 2012 is € 0,94 miljoen gedoteerd aan de reserve. De dotatie betreft de niet bestede middelen van
het programma AFS. De eindstand 2012 bedraagt € 1,43 miljoen.
Reserve Verbetering Concerncontrol
Visie op Control en verbetering P&C Cyclus
In 2012 is uitvoering gegeven aan een aantal actielijnen, zoals het ontwerp van het Amsterdams
Management Informatiesysteem (AMI), de vereenvoudiging van de P&C-cyclus, de implementatie
van het Amsterdams Financieel Systeem (AFS) en verbetering van het risicomanagement. Er is een
bedrag van € 0,36 miljoen onttrokken aan de reserve.
10 lessen Noord-Zuidlijn
Reservering is gevolg van raadsbesluit (2011/440) om de 10 lessen Noord-Zuidlijn te implementeren
en daarvoor budget uit te trekken. Uitvoering is vertraagd doordat het aantrekken van een
projectleider meer tijd heeft gekost. Het project heet nu LET OP! (Leren En Tegenspraak Organiseren
in Projecten!) en wordt in 2013 afgerond. De onttrekking bedraagt € 80.000. Er resteert € 0,16 miljoen
voor de afronding van het programma.
Wachtgeld O+S
De wachtgeld/WW/FPU-verplichtingen voor de jaren 2013 t/m 2016 bedragen naar schatting
€ 0,35 miljoen (op grond van het huidige prijspeil). Om aan deze verplichtingen te kunnen voldoen is
de O+S reserve WW/wachtgelders niet toereikend.
Vierjarige reserve raadsgriffie
De vierjarige reserve is ingesteld met het oog op de extra kosten die gemaakt worden in jaren van
gemeenteraadsverkiezingen. Met name wachtgeldregelingen, herhuisvesting van fractiebureaus en
het introductieprogramma zorgen in een verkiezingsjaar voor extra kostenposten.
Raadsonderzoeken
De reserve ten behoeve van raadsonderzoeken heeft haar vastgestelde maximum van
€ 1,5 miljoen bereikt, zodat er vanuit de onderbesteding geen aanvullende middelen worden
gedoteerd.
WW Ombudsman
De WW en Wachtgeldreserve is in 2006 gestart. Door het afschaffen van de pseudo-WW-premie
wordt er niet meer aan de reserve gedoteerd. Eventuele WW-verplichtingen zijn uit deze reserve
betaald.
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12.8.2 Voorzieningen
12. Bestuur en concern
Voorzieningen
Stand
ultimo
2011

Bedragen x € 1 miljoen
nr. Voorzieningen
bestaande voorziening
1 Bejaardenoorden
2 Commissie Sanering Slotervaart
3 Gildenfondsen
4 Liefdadigheidsdoelen
5 Pensioenfonds
Concertgebouworkest
6 Pensioenfonds Crediet en
Voorschot
7 Pensioenfonds Hulp voor
Onbehuisden
8 Privatisering GEAM blauw (WGF)
9 Privatisering GEAM Inservice
10 Privatisering Museum voor de
Moderne Kunst
11 Privatisering Omegam
12 Privatisering Stadsdrukkerij
13 Privatiseringsoperatie
Slotervaartziekenhuis
14 Vicarygoederen
15 Voormalig personeel GCEI
16 Voorziening naslepende kosten uit
eerdere privatiseringen en
verzelfstandigingen
17 Waardeoverdracht pensioenen
(gewezen) wethouders
Totaal voorzieningen

+

#

Stand
ultimo
2012

Gerealiseerde
mutaties 2012
-/-

Begrote mutaties
2012
+

-/-

1,0
1,4
0,5
0,6

0,1
0,1

0,1
0,2
-

0,9
1,2
0,6
0,6

-

0,2
0,2
-

0,5

-

0,1

0,4

-

0,1

0,2

-

-

0,1

-

-

0,1
0,4
0,2

-

0,1
-

0,1
0,4
0,2

-

0,1

0,3
0,5
0,6

-

0,1
0,2

0,3
0,5
0,4

-

0,1
0,2

0,5
0,1
0,8

-

0,1
0,2

0,5
0,1
0,6

-

0,1
0,3

0,2

-

-

0,2

-

-

2,1

-

-

9,2

-

1,3

2,1

-

-

10,0

0,2

1,1

Gehandhaafde voorzieningen
Pensioenfondsen, privatiseringen en voormalig personeel
Het Servicehuis Personeel beheert een aantal pensioenfondsen en voorzieningen die gevormd zijn
bij privatiseringen voor het afdekken van financiële risico’s, c.q. het afwikkelen van kosten van
voormalige diensttakken. Voor een aantal voormalige diensttakken is een veertiental voorzieningen
gecreëerd ter dekking van kosten die verband houden met de afbouw, dan wel privatisering.
Doorgaans gaat het om kosten van salarissen, uitkeringen en re-integratie. De voorzieningen worden
elk jaar opnieuw doorgerekend op toereikendheid. Over het algemeen lopen de geraamde
toevoegingen en onttrekkingen in de pas met de gerealiseerde toevoegingen en onttrekkingen. Indien
in de toekomst de voorzieningen niet toereikend zijn, zal in eerste instantie worden geprobeerd dit
tekort te verrekenen met andere voorzieningen die een gelijksoortig doel hebben.
Voorziening Liefdadigheidsfonds
Het Liefdadigheidsfonds is een fonds dat alleen mag worden gebruikt door het college. Het fonds
wordt gevoed door het Algemeen Gildenfonds, stortingen van college (meestal opbrengsten van
spreekbeurten of door collegeleden geschreven stukjes) en de rente van bankrekening.
Voorziening Algemeen Gildenfonds
Het doel van het Algemeen Gildenfonds is de financiële ondersteuning van personen of hun
nagelaten betrekkingen, die bij een van de gilden werkzaam zijn geweest. Het fonds wordt namens
het college van B&W beheerd door de Bestuursdienst en is in 2004 in de administratie opgenomen.
De beschikbare middelen komen voort uit beleggingen.
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Voorziening Vicariegoederen
Dit betreft een inschrijving in het grootboek Nederland met een looptijd van 150 jaar. Hier zullen
voorlopig geen mutaties op plaatsvinden.
Voorziening naslepende kosten uit eerdere privatiseringen en verzelfstandigingen
Bij de verzelfstandiging van het GVB per 1 januari 2007 is bepaald dat de financiële aansprakelijkheid
voor asbestslachtoffers in (voormalige) dienst van het GVB bij de gemeente blijft. Bij de
verzelfstandiging is hiervoor geen voorziening getroffen.
In 2011 is deze voorziening gevormd voor bekende claims en nakomende kosten van de
privatiseringen van GEAM en Omegam. Op basis van huidige informatie is de voorziening niet
toereikend. Er worden nog claims verwacht ter hoogte van circa € 0,4 miljoen. Vanaf 1976 is de
gemeente verzekerd voor asbestclaims. Niet verzekerde claims kunnen bij benadering tot 2036
optreden.
12.8.3 Investeringen
Het totale krediet voor het Amsterdams Financieel Systeem (2012-2015) bedraagt € 5,1 miljoen.
Hiervan is in 2012 € 2,7 miljoen uitgegeven.
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13 Dienstverlening
Maatschappelijk effect

13. Programma Dienstverlening
Kerncijfers
Rekening
Begroting
Begroting
2011 2012 (inclusief 2012
(na
eerste
8-maandsbegrotingsrapportage)
wijziging)
Bedragen x € 1 miljoen
Lasten per doelstelling
13.1 De gemeente Amsterdam verstrekt informatie en
producten via diverse kanalen
13.2 Beheren van basisregistraties en verstrekken van
informatie i.k.v. publieke taken
13.3 Beheren en ontsluiten van de stadsarchieven
13.4 Voorzien in kredietbehoefte van burgers door
verstrekken van geld o.b.v. roerend onderpand
Totaal lasten Baten per doelstelling
13.1 De gemeente Amsterdam verstrekt informatie en
producten via diverse kanalen
13.2 Beheren van basisregistraties en verstrekken van
informatie i.k.v. publieke taken
13.3 Beheren en ontsluiten van de stadsarchieven
13.4 Voorzien in kredietbehoefte van burgers door
verstrekken van geld o.b.v. roerend onderpand
Totaal baten +
Resultaat voor reserveringen

12,6

13,7

13,9

Rekening
2012 Rekening 2012
minus
Begroting
2012 na 8maandsrapportage

13,4

0,5-

29,2

25,7

26,8

28,7

1,9

15,8

14,7

14,9

16,3

1,4

10,9

11,0

10,4

10,4

68,5

65,1

66,0

68,8

2,8

10,4

11,1

11,1

10,2

0,9-

6,4

5,9

5,7

8,0

2,3

3,7

3,0

3,0

4,3

1,3

12,8

11,4

10,9

13,6

33,3
35,20,9
1,0
0,1

31,4
33,70,2
0,5
0,3

30,7
35,30,2
0,7
0,5

36,1
32,70,9
1,0
0,1

2,7
5,4
2,6
0,7
0,3
0,4-

34,8-

32,6-

2,2

Toevoegingen aan reserves Onttrekkingen aan reserves +
Totaal mutaties reserves
Resultaat na reserveringen
(ten
35,133,4laste van de algemene middelen)
Het resultaat na reserveringen is € 2,2 miljoen minder negatief dan begroot in de 8e maands.
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Begrotin g 2012 (inclusief 1e begrotingswijziging)
Begrotin g 2012 (na 8‐maands)
Rekening 2012

Programma 13. Dienstverlening
Lasten en baten totaal van programma en per doelstelling
bedragen x € 1 miljoen
0

10

20

30

40

50

60

70

80

Lasten
Totaal lasten prog ramma inc l dotaties aan reserves
De gemeente Amsterdam v erstrek t inf ormatie en producten via 13.1
diverse k analen
.Beheren v an basisregistraties en verstrekk en va n informatie i.k.v 13.2
publieke tak en
Beheren en ontsluiten van de stadsarchieven 13.3
Voorzien in k redietbehoefte van burg ers door v erstrekken v an geld 13.4
o.b.v. roerend onderpand
‐Toevoegingen aan reserves

Baten
Totaal baten prog ramma, incl onttrek kingen aan reserves
De gemeente Amsterdam v erstrek t inf ormatie en producten via 13.1
diverse k analen
.Beheren v an basisregistraties en verstrekk en va n informatie i.k.v 13.2
publieke tak en
Beheren en ontsluiten van de stadsarchieven 13.3
Voorzien in k redietbehoefte van burg ers door v erstrekken v an geld 13.4
o.b.v. roerend onderpand
+Onttrek kingen aan reserves

Ontwikkelingen en beleidkaders
 Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en E-Overheid, landelijk kader
 Programakkoord Amsterdam (raadsbesluit 19 mei 2010)
 Visie op Dienstverlening 2010-2014 (raadsbesluit 16 februari 2011)
 Programmaplan Dienstverlening 2011-2014; uitwerking van de Visie op Dienstverlening
2010 -2014 (besluit portefeuillehoudersoverleg 7 februari 2011)
 Eindbeeld Stadsloketten (besluit portefeuillehoudersoverleg 7 februari 2011)

324

13.1 De gemeente Amsterdam verstrekt informatie en producten
aansluitend op de vraag en behoefte van burger en ondernemer, via
het kanaal van zijn of haar voorkeur: aan balie, telefoon of digitaal
13.1.1 Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?
De doelstelling sluit aan op de Visie op Dienstverlening 2010-2014 die de nadruk legt op
samenwerking tussen Dienstverlening en Facilitair Management diensten en stadsdelen om
de dienstverlening van de gemeente Amsterdam van topkwaliteit te laten zijn. Voorwaarden
voor de realisatie van de visie zijn de beschikbaarheid van basisregistraties en ICT systemen
van goede kwaliteit.
Indicatoren

Nulmeting en
peildatum

Rekening
2011

Begroting
2012

Bereikt 2012

1. Het beantwoorden van de
aangeboden calls
2. De directe kosten per call

Minimaal
93%
n.v.t.

continu

--

93,4%

3. De uptime van het Digitaal Loket
(excl. DigiD-koppeling en GBAgegevens).
2
4. De uptime van de kennisbank als
informatiebron voor algemene vragen
voor alle drie de kanalen (balie,
Digitale Loket en telefoon)
5. DFM bewaakt samen met de
diensten en stadsdelen de voortgang
van het Programmaplan
Dienstverlening en levert capaciteit
naar vermogen.

98% van
de tijd

continu

--

Minimaal
93%
Maximaal
€ 0,75 per
minuut
99% van de
tijd

99,7% van de
tijd

Te behalen
resultaat
2010-2014
Minimaal
93%
Maximaal €
0,75 per
minuut
99% van de
tijd

98% van
de tijd

Continu

--

99% van de
tijd

99% van de
tijd

99% van de
tijd

--

Voortgangsrapportage

Voortgangsrapportage

Voortgangsrapportage

nvt

--

€ 0,71 per
1
minuut

13.1.2 Wat hebben we ervoor gedaan?
Voor de dienstverlening stond de uitvoering van de primaire taken ook in 2012 weer centraal.
Zowel telefonisch (Contactcenter Amsterdam), online (digitaal loket) als via de balies bij
diensten en stadsdelen werd een goede kwaliteit van dienstverlening bewaakt en werd
gestreefd naar optimalisatie van deze taken. Daarnaast werd de informatie in de kennisbank
verder verbeterd. De belangrijkste ontwikkeling was dat binnen 1 Stad 1 Opgave (1S1O)
besloten werd tot de maatregel dienstverlening, waarvoor een businesscase is opgesteld. Met
de uitvoering zal naar verwachting voorjaar 2013 begonnen worden. Hieronder gaan we
nader op de maatregel en de uitwerking daarvan in.
Maatregel Dienstverlening 1 Stad 1 Opgave
In de Kadernota 2013 is binnen 1 Stad 1 Opgave een besparing van € 13 miljoen voor
dienstverlening opgenomen (Maatregel 12). Voor de verwezenlijking daarvan is met inbreng
van stadsdelen en diensten een businesscase opgesteld.
De uitwerking van de maatregel Dienstverlening omvat de invoering van een nieuw
dienstverleningsconcept voor de gemeente Amsterdam waarbij de beleidsontwikkeling
centraal plaatsvindt. Als onderdeel hiervan wordt de publieke dienstverlening voor burgers en
ondernemers waar mogelijk geconcentreerd op zeven locaties die identiek zijn qua uitstraling
en aanbod van diensten. Op dit moment er nog circa vijftig verschillende locaties. Het nieuwe
concept omvat de dienstverlening die nu door de stadsdelen wordt aangeboden (bijvoorbeeld
burgerzaken) en de publieksfuncties van de diensten (bijvoorbeeld klantenservice
gemeentebelastingen).
De voorbereidingskosten voor de maatregel Dienstverlening bedragen € 0,42 miljoen. Ze
worden ten laste van de opbrengst van de businesscase gebracht.

1

De directe kosten geven aan hoe efficiënt het CCA werkt bij de inzet van personeel; hoe lager het tarief is hoe
efficiënter er gewerkt wordt.
2
Uptime betekent dat het kanaal naar behoren functioneert en dus geraadpleegd kan worden.
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Integreren websites
Het project Integratie Stedelijke Websites op Amsterdam.nl is afgerond. Alle stedelijke
websites maken sinds begin november 2012 gebruik van één Content Management Systeem,
zodat informatie voor alle gebruikers op eenvoudige en eenduidige wijze vindbaar is.
Programma Dienstverlening
Het Programma Dienstverlening wordt per 1 februari 2013 beëindigd door de ontwikkelingen
binnen 1 Stad 1 Opgave. Wel wordt een aantal (deel)projecten ergens anders ondergebracht
en voortgezet.
Bureau Gevonden Voorwerpen
Sinds 2008 is ‘afhandeling gevonden voorwerpen’ niet langer een politietaak. Deze taak wordt
ook voor Amstelveen en Diemen uitgevoerd, die daarvoor jaarlijks een bedrag betalen dat is
gerelateerd aan hun inwonertal.
13.1.3 Wat heeft het gekost?
De gemeente Amsterdam verstrekt informatie en producten via diverse kanalen
Begroting
Rekening
Begroting
(na
2011
2012 2012
8-maands(inclusief
rapportage)
eerste
begrotingswijziging)
Bedragen x € 1 miljoen
1 Lasten
12,6
13,7
13,9
2 Reserves (dotaties)
0,2
Totaal lasten
12,8
13,7
13,9
1 Baten
10,4
11,1
11,1
2 Reserves (onttrekkingen)
0,2
10,4
11,1
11,3
Totaal baten
Resultaat ten laste van de algemene
2,42,62,6middelen

Rekening
2012 Rekening 2012
minus
Begroting
2012 na 8maandsrapportage
13,4
0,50,513,4
10,2
0,90,2
0,910,4
3,0-

0,4-

Voor dienstverlening is het saldo met € 2,6 miljoen € 0,5 miljoen negatiever uitgevallen dan
de € 2,1 miljoen ten laste van de algemene middelen die was begroot. Voor de exploitatie van
het Bureau Gevonden Voorwerpen wordt € 0,432 miljoen ten laste van de algemene
middelen gebracht en dat is € 0,126 miljoen minder dan de € 0,558 miljoen die was begroot.
Mutaties van Begroting 2012 (inclusief eerste begrotingswijziging) naar begroting na 8maandsrapportage
 Budgettair neutrale verhoging lasten door onttrekking reserve met € 0,2 miljoen als
gevolg van integreren websites
Mutaties van begroting na 8-maandsrapportage naar Jaarrekening 2012
 Lagere lasten CCA van € 0,29 miljoen door diverse kleiner afwijkingen
 Lagere baten CCA van € 0,29 miljoen, waarbij rekening is gehouden met een terug te
betalen bedrag aan de diensten en de stadsdelen van € 0,38 miljoen
 Lagere lasten en baten van € 0,5 miljoen wegens taakstelling 2011 integreren websites
 Lagere baten als gevolg van het restantbedrag van € 0,52 miljoen van de gemeentebrede
taakstelling integreren websites voor 2012. Zie voor een nadere toelichting reserve
integreren websites
 Hogere lasten van € 0,34 miljoen en hogere baten van € 0,36 miljoen onder andere door
diverse projecten, zoals projecten uit het programma Dienstverlening
 De lasten voor Bureau Gevonden voorwerpen waren € 88.191 lager dan begroot, de
baten € 37.954 hoger
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Prioriteiten en posterioriteiten 2012
#

Omschrijving

1.

Kennisbank

S/I

Beschikbaar
gesteld
(x € 1.000)

Ultimo 2012
betaald of
verplicht (x €
1.000)

45

45

Voorstel om
ultimo 2012
op te nemen
in reserve
(x €1.000)
n.v.t.

Omschrijving
gerealiseerd
resultaat

Volledig
uitgevoerd?
(J/N)

Uiterste
datum
geplande
uitvoering

Gebruikersgroepen
en beheertool
gerealiseerd

J

n.v.t.

Toelichting prioriteiten en posterioriteiten 2012
Kennisbank
Voor 2012 is een prioriteit van € 45.000 toegekend om de informatie in de kennisbank voor
iedere doelgroep en ieder kanaal goed te ontsluiten. Met de beheertool kunnen de
redacteuren in de stad precies zien welke informatie ze voor welke gebruikersgroep in de
kennisbank hebben. Meldingen over aanvullingen of over onvolkomenheden in de kennisbank
worden automatisch gevolgd. Met de beheertool kan hierover worden gerapporteerd. Het
project is binnen het budget afgerond.
13.1.4 Risico’s
1 Stad 1 Dienstverlening
Voor de vernieuwde dienstverlening 1 Stad 1 Dienstverlening zijn in de businesscase een
aantal risico’s geïdentificeerd. Veel van deze risico’s hebben te maken met acceptatie en
cultuuromslag. De aanwezige expertise van de stadsdelen en diensten wordt betrokken bij de
uitwerking. Op dit moment worden diverse beheersmaatregelen vastgesteld die in de transitie
met de stadsdelen en de diensten zullen worden uitgevoerd.
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13.2 Beheren van basisregistraties en verstrekken van informatie voor
de uitvoering van publieke taken
13.2.1 Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?
We hebben gezorgd voor de basisinformatie die onze klanten nodig hebben voor het
uitvoeren van hun taken.
Een hoofdlijnenplan over de wijze waarop het Amsterdamse stelsel van basisinformatie zich
de komende jaren gaat ontwikkelen en hoe hierop gestuurd gaat worden door de
stelselbeheerder is vastgesteld. Dit plan vormt het kompas voor de stelselontwikkelingen in
komende jaren.
Verdere belangrijke ontwikkelingen zijn:
 de invoering van verplicht gebruik van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen binnen
de Gemeente Amsterdam
 Amsterdam heeft het initiatief genomen in een landelijke escalatie rond de invoering van
de basisregistratie ‘het Register Niet-Ingezetenen (RNI)’. Dit heeft geleid tot uitstel van de
invoering van RNI. Dat was nodig omdat bij de geplande invoeringsdatum risico’s werden
voorzien voor binnengemeentelijke afnemers
 om het aanbod van producten en diensten met gegevens uit overige basis- en
kernregistraties en zaakinformatie te vergroten is de landelijk verplichte koppeling tussen
de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en de Gemeentelijke Basisregistratie
Personen (GBA) gerealiseerd en het proces voor verstrekking van informatie uit de BAG
ingericht
 de koppeling Wet onroerende zaken (WOZ) is voorbereid en de gemeentelijke
verkenning naar de verplichte invoering van de Basisregistratie Nieuw Handels Register
is opgestart
 de toegang tot de landelijke beheervoorziening Burger Service Nummer (BSN) is
gerealiseerd voor afnemers die deze gegevens nodig hebben in hun processen
 voor het waarborgen van de actualiteit, de beschikbaarheid en de continuïteit van de
basisinformatie is het hardwareplatform van de Geo-applicaties vernieuwd. Daarmee is
de stabiliteit en data-integriteit van de Geo-gegevens beter gewaarborgd
 om de wettelijke taken uit te kunnen voeren is de aansluiting van de GBA op de BAG
gerealiseerd, is het verplicht gebruik van de BAG bij gemeentelijke diensten en
stadsdelen geëffectueerd en is de BAG is op de wettelijke norm gebracht
Tweede Kamerverkiezingen
De verkiezingen zijn organisatorisch goed verlopen. De circa 560.000 kiesgerechtigde
Amsterdammers konden in de stad op 458 stembureau hun stem uitbrengen. Ongeveer
3.800 mensen waren op 12 september, als stembureaulid, teller of wijkambtenaar betrokken
bij de organisatie. De organisatie is binnen het beschikbaar gestelde budget van € 1,9
miljoen gebleven. Amsterdam presenteerde als eerste grote stad de voorlopige uitslag van
de Tweede Kamerverkiezingen.

328

13.2.2 Wat heeft het gekost?
Beheren van basisregistraties en verstrekken van informatie i.k.v. publieke taken
Begroting
Rekening
Begroting
(na
2011
2012 2012
8-maands(inclusief
rapportage)
eerste
begrotingswijziging)
Bedragen x € 1 miljoen
1 Lasten
29,2
25,7
26,8
2 Reserves (dotaties)
Totaal lasten
29,2
25,7
26,8
1 Baten
6,4
5,9
5,7
2 Reserves (onttrekkingen)
0,3
0,1
0,1
6,7
6,0
5,8
Totaal baten
Resultaat ten laste van de algemene
22,519,721,0middelen

Rekening
2012 Rekening 2012
minus
Begroting
2012 na 8maandsrapportage
28,7
1,9
1,9
28,7
8,0
2,3
0,1
2,3
8,1
20,6-

0,4

Mutaties van Begroting 2012 (incl. eerste begrotingswijziging) naar begroting na 8-maandsrapportage
In de 4-maandsrapportage zijn de lasten met € 1,9 miljoen verhoogd in verband met de organisatie
van de Tweede Kamerverkiezingen. In de 8-maandsrapportage zijn de lasten met € 0,65 miljoen
verlaagd in verband met de verhuizing van DBI per 1 april 2012. Per saldo zijn de lasten bij de 8maandsrapportage € 1,1 miljoen hoger dan ze bij de Begroting 2012 (inclusief eerste wijziging) waren
begroot.
Mutaties van begroting na 8-maandsrapportage naar Jaarrekening 2012
In de jaarrekening is voor de lasten sprake van een overschrijding van € 1,9 miljoen, terwijl de baten
€ 2,3 miljoen hoger zijn dan begroot. Het saldo verbetert daardoor met € 0,4 miljoen. Deze
verbetering kwam als volgt tot stand:
 de salarisuitgaven, inclusief inhuur, zijn met € 1,4 miljoen overschreden, onder andere door extra
inhuur in verband met een grotere vraag naar de stadspool burgerzaken en het project
fraudebestrijding uitwonende studenten. Tegenover de hogere inhuur stadspool staan niet
begrote inkomsten en voor het project fraude bestrijding is een rijksvergoeding ontvangen. Per
saldo worden de hogere salarisuitgaven gedekt door de niet begrote inkomsten
 de voorziening Vervanging grafisch vastgoed is bij de Jaarrekening 2012 voor een deel
vrijgevallen (€ 0,57 miljoen). Voorgesteld wordt om een deel van het rekeningenresultaat (€ 0,57
miljoen) te doteren aan een nieuw te vormen bestemmingsreserve Vervanging grafisch vastgoed
DIVA
 door een andere wijze van het toerekenen door de Dienst ICT zijn kosten voor ICT € 0,42 miljoen
hoger dan begroot; deze extra uitgaven wordt conform besluitvorming gedekt door niet begrote
inkomsten. Per saldo hebben deze hogere kosten dus geen effect op het resultaat.
Prioriteiten en posterioriteiten 2012
#

Omschrijving

S/I

Beschikbaar
gesteld
(x € 1.000)

1.

Uitbreiding
BAG capaciteit

S

171

Ultimo
2012
betaald of
verplicht
(x € 1.000)
0

Voorstel om
ultimo 2012
op te nemen
in reserve
(x €1.000)
0

Omschrijving
gerealiseerd
resultaat

Volledig
uitgevoerd?
(J/N)

Uiterste
datum
geplande
uitvoering

De beschikbare 3
fte zijn volledig
ingezet om de
wettelijke taken
uit te voeren

Ja

2012

Toelichting prioriteiten en posterioriteiten 2012
De prioriteit uitbreiding BAG capaciteit is volledig gerealiseerd. De inzet van extra formatie
heeft geleid tot de beoogde verbeterde kwaliteit van de BAG.
13.2.3 Risico’s
Er zijn geen noemenswaardige risico’s geïdentificeerd.
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13.3 Beheren en ontsluiten van de stadsarchieven en aanbieden van
hoogwaardige en diverse cultuurhistorische producten in De Bazel
13.3.1 Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?
Door het verwerven, bewaren en toegankelijk maken van archieven en collecties en deze aan
een zo groot mogelijk publiek beschikbaar te stellen.
Indicatoren

Nulmeting en peildatum Rekening
2011
1. Digitale archivering bij Hybride
2010 1 dienst
diensten en stadsdelen
archivering bij alle
diensten/
stadsdelen

Begroting
2012
6 diensten/
stadsdelen

2. Beheer van archieven
en collecties in depots
1
en in het E-depot
3. Digitale
dienstverlening

45.754 m
56,4 Tb

46.000 m
65 Tb

47.250 m
95 Tb

4. De Bazel als centrum
voor erfgoed, kunst en
cultuur

120.000
bezoekers

10 miljoen
records online
680.000
unieke
webbezoekers
120.000
bezoekers

11 miljoen
records online
700.000
unieke
webbezoekers
125.000
bezoekers

Juni
2011

9.350.000 records 2010
online
660.000 unieke
webbezoekers
2010

Bereikt 2012
Voor het
realiseren van
deze doelstelling
is in 2012 een
andere aanpak
ontwikkeld
47.688 m
77 Tb

Te behalen resultaat
2010-2014
Met ingang van 2015
archiveren alle
gemeentelijke diensten,
bedrijven en stadsdelen
in digitale vorm
51.000 m
270 Tb

11.277.662
records online
683.420 unieke
webbezoekers

13 miljoen records
online
740.000 unieke
webbezoekers

116.078
bezoekers

140.000 bezoekers

1

Deze cijfers zijn grotendeels gebaseerd op aannames gedaan op basis van de huidige kennis van aanwezige
terrabites bij diensten en stadsdelen en schattingen van groei.

13.3.2 Wat hebben we ervoor gedaan?
1. Door de digitale ontwikkelingen is concernbreed een hybride situatie ontstaan waarbij
informatie deels analoog en deels digitaal wordt gearchiveerd, mét of zonder overlap. Om
de hybride situatie te beëindigen en te komen tot een eenduidige wijze van archiveren
waarbij alleen nog in digitale vorm wordt gearchiveerd, is een collegebesluit voorbereid
om de organisatieonderdelen met ingang van 2015 te verplichten nog uitsluitend in
digitale vorm te archiveren. Voorts is in 2012 aangesloten bij het onderdeel ‘Archief’ van
het project ‘PIJOFACH’, wat tot doel heeft de bedrijfsvoeringfuncties in Amsterdam
opnieuw te organiseren (1 Stad 1 Opgave).
2. In 2012 is een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden voor het SAA om een
depotuitbreiding te realiseren. Uitgangspunt daarbij is de inventarisatie van het papieren
archief in de gemeente Amsterdam. De verwachting is dat het SAA tot 2030 nog
ongeveer 15 km papieren archief moet opnemen. Voor een tijdelijke periode zal
depotruimte gehuurd worden bij het Regionaal Archief Alkmaar, dat in mei 2013 een
nieuw depotgebouw oplevert en in de eerste jaren overcapaciteit heeft.
Het E-depot is in 2012 goedgekeurd door de provinciale archiefinspectie, en is daarmee
het eerste goedgekeurde E-depot in Nederland. Daarnaast is een metadatastandaard
ontwikkeld en vastgesteld voor de overdracht van digitale archieven door diensten en
stadsdelen aan het Stadsarchief. Een businesscase is voorbereid waarin de rol van het
E-depot binnen het digitale informatiebeheer uiteen wordt gezet en de daaruit
voortvloeiende kosten inzichtelijk worden gemaakt. De betere benutting van het E-depot
is niet behaald omdat de overdracht van een aantal grote digitale archieven nog niet kon
plaats vinden.
3. Omschakeling van papieren naar digitale dienstverlening is van groot belang voor zowel
de klanten als voor de archiefstukken. Voor de klanten betekent digitale dienstverlening
dat de archieven 24 uur per dag en wereldwijd beschikbaar zijn. Voor de stukken zelf
betekent het dat er geen schade meer ontstaat ten gevolg van gebruik. Met de ‘scan-ondemand-methode’ bepaalt de klant de prioriteitstelling bij het digitaliseren en kan 98%
van de klanten binnen enkele weken de door hem aangevraagde scans online verkrijgen.
Daarnaast organiseert het SAA grootschalige projecten op het gebied van digitale
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dienstverlening, zoals het crowdsourcingsproject ‘VeleHanden.nl’. Dankzij de initiatieven
op het gebied van de digitale dienstverlening staat het SAA bekend als één van de meest
innovatieve archieven ter wereld.
4. Huisvesting in een toonaangevend monument als gebouw De Bazel is van grote
betekenis voor de waardering van archieven als onderdeel van het culturele erfgoed van
Amsterdam. In 2012 zijn bouwkundige aanpassingen uitgevoerd om het gebouw een
meer open en ‘warm welkom’ uitstraling te geven. Naar verwachting zijn de
werkzaamheden in het eerste kwartaal van 2013 afgerond.
Om het aantal bezoekers van het SAA in gebouw De Bazel op peil te houden en om de
ambitie om zelfs te groeien waar te maken, heeft het SAA drie grote tentoonstellingen
georganiseerd, diverse evenementen, waaronder een spectaculaire Museumnacht, en
een groot aantal zondagmiddagbijeenkomsten met lezingen, interviews, debatten en
muziek.
5. In 2012 zijn een stuurgroep Historische Goudmijnen met burgemeester Van der Laan als
voorzitter e een gelijknamige projectgroep geïnstalleerd. Doel is de cultuurhistorische
rijkdom van Amsterdam en de verbondenheid met het verleden tastbaar maken,
waardoor dit verleden belangrijk kan bijdragen aan missies van en naar het buitenland.
Een greep uit de activiteiten uit het verslagjaar: Ten behoeve van buitenlandse missies
zijn drie publicaties opgesteld over India, Turkije en Japan. Tijdens de missies zijn
presentaties gehouden die de historische verbondenheid met de bezochte landen
bevestigde. In het kader van 400 jaar bijzondere relaties Turkije-Nederland zijn in Koceali
en Istanbul fototentoonstellingen georganiseerd.
13.3.3 Wat heeft het gekost?
Beheren en ontsluiten van de stadsarchieven
Rekening
2011

Bedragen x € 1 miljoen
1 Lasten
2 Reserves (dotaties)
Totaal lasten
1 Baten
2 Reserves (onttrekkingen)
Totaal baten
Resultaat ten laste van de algemene
middelen

Begroting
Begroting
(na
2012 2012
8-maands(inclusief
rapportage)
eerste
begrotingswijziging)

15,8
15,8
3,7
3,7

14,7
14,7
3,0
3,0

14,9
14,9
3,0
3,0

12,1-

11,7-

11,9-

Rekening
2012 Rekening 2012
minus
Begroting
2012 na 8maandsrapportage
16,3
1,4
1,4
16,3
4,3
1,3
1,3
4,3
12,0-

0,1-

Mutaties van Begroting 2012 (incl. eerste begrotingswijziging) naar begroting na 8maandsrapportage
De mutatie betreft toekenning van de rentelasten als gevolg van de afwikkeling van de
rechtszaak met de hoofdaannemer van De Bazel van € 0,24 miljoen.
Mutaties van begroting na 8-maandsrapportage naar Jaarrekening 2012
De belangrijkste mutaties zijn:
 hogere personeelslasten van € 1,26 miljoen door extra personele inzet (uitzendkrachten)
onder meer voor beveiliging, rondleidingen en om aan de vraag naar DIV-ondersteuning
te kunnen voldoen
 de materiële budgetten (met name verwerving, digitalisering archiefbescheiden,
onderhoud archivalia en digitaal depot) zijn ten opzichte van de gewijzigde begroting
onderschreden met € 0,145 miljoen, als compensatie van de overschrijding op de
personele lasten
 er zijn € 1,07 miljoen extra opbrengsten gerealiseerd met rondleidingen, huur,
doorbelaste werkzaamheden aan STAP, fotografie, projecten en ondersteuning op DIV-
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gebied aan gemeentelijke organisatieonderdelen. Daarnaast waren er extra
huuropbrengsten door verhuur van extra vierkante meters en inkomsten uit de verkoop
Prioriteiten en posterioriteiten 2012
#

Omschrijving

S/I

Beschikbaar
gesteld
(x € 1.000)

1.

Werknemers
Sociale
Werkvoorziening
(WSW)
Historische
Goudmijnen
Kostendekkend
maken leges
Personeel en
inkooptaakstelling

S

2.
3.
4.

Voorstel
om ultimo
2012 op te
nemen in
reserve
(x €1.000)
0

Omschrijving
gerealiseerd
resultaat

Volledig
uitgevoerd?
(J/N)

Uiterste
datum
geplande
uitvoering

298

Ultimo
2012
betaald of
verplicht
(x €
1.000)
298

zie toelichting

J

2012

I

100

100

0

zie toelichting

J

2012

S

30

0

0

zie toelichting

N

2012

S

218

218

0

zie toelichting

J

2012

Toelichting prioriteiten en posterioriteiten 2012
Prioriteit Werknemers Sociale Werkvoorziening
In het kader van de gemeentelijke bezuinigingen heeft het college besloten de kosten voor
Wsw-medewerkers met ingang van 2012 door de organisaties te laten financieren waar de
medewerkers werkzaam zijn. Bij SAA is die financieringsmogelijkheid er niet. Mede gelet op
het relatief zeer grote aantal werknemers uit de Wsw is in 2012 een prioriteit van € 0,3 miljoen
toegekend.
Prioriteit Historische Goudmijnen
In 2012 zijn zowel de stuurgroep Historische Goudmijnen met burgemeester Van der Laan als
voorzitter als de gelijknamige projectgroep geïnstalleerd. Doel is de cultuurhistorische rijkdom
van Amsterdam en de verbondenheid met het verleden tastbaar maken.
Posterioriteit Kostendekkend maken leges
De eerste tranche van de verhoging van de leges is in de Begroting 2012 van het
Stadsarchief doorgevoerd. De posterioriteit is niet gerealiseerd.
Posterioriteit Personeel- en inkooptaakstelling SAA
De gemeentebrede bezuinigingen op personeel en inkoop (Inzet op Herstel 1) hebben voor
het Stadsarchief geleid tot een structurele verlaging van de begroting en de formatie.
13.3.4 Risico’s
Schadeclaim aannemer
Lopend hoger beroep inzake een schadeclaim van een aannemer in verband met de
verbouwing van De Bazel. In hoger beroep is op 20 maart 2012 het vonnis van de rechtbank
in grote lijnen bevestigd. Op alle grote dossiers is de gemeente in het gelijk gesteld. De
overeengekomen finale kwijting kon uit de balansposten, die daarvoor zijn aangehouden
worden voldaan. Wel moet € 0,243 miljoen aan wettelijke rente worden betaald over de nog
te betalen posten. De reservering in de risicoparagraaf van ruim € 3 miljoen kon eerder al
worden verlaagd naar € 1,5 miljoen en kan nu volledig vrijvallen.
Uilenburger synagoge
De voorgenomen en door het college bekrachtigde erfpachtuitgifte van de grond van de
Uilenburger synagoge aan de Stichting Uilenburger Synagoge (SUS) is ultimo 2012 nog niet
gerealiseerd. De boekwaarde van het gebouw en de bijbehorende grond ten bedrage van
€ 0,2 miljoen is in deze voorziening opgenomen. Zodra de erfpachtuitgifte definitief is, zal
deze voorziening vervallen. De verwachting is dat in 2013 de erfpachtuitgifte definitief zal zijn.
Er blijft een risico bestaan dat de overdracht aan SUS geen doorgang vindt en de gemeente
eigenaar en gebruiker blijft. In dat geval zal de gemeente ook aansprakelijk zijn voor het
achterstallig groot onderhoud aan dit monumentale pand. De schatting van de kosten voor
achterstallig onderhoud bedroeg in 2010 € 0,6 miljoen.
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13.4 Voorzien in kredietbehoefte van burgers door het verstrekken van
geld op basis van roerend goed als onderpand
Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?
De Stadsbank van Lening heeft als kerntaak krediet verlenen op onderpand en werd in 1614
door de Gemeente Amsterdam opgericht, ter bescherming van haar burgers tegen
woekeraars. De stadsbank heeft geen winstoogmerk en is toegankelijk voor iedereen die
direct contant geld nodig heeft en daartoe roerende zaken in onderpand wil geven.
Als tweede taak beheert de Stadsbank van Lening de gevonden voorwerpen voor de
Gemeentes Amsterdam, Amstelveen en Diemen.
13.4.1 Wat hebben we ervoor gedaan?
Ook in 2012 werd voorzien in een behoefte; het aantal actieve klanten bedroeg circa 42.000.
De stadsbank toonde haar sociale gezicht door een zo laag mogelijk beleentarief in rekening
te brengen, tegen heldere en billijke voorwaarden. Het tarief werd ten opzichte van 2011 niet
verhoogd, maar bleef gehandhaafd op 12,6% op jaarbasis.
Er is krediet verstrekt op onderpand tegen een laag tarief van 12,6% op basis van een zo
hoog mogelijke beleensom waarbij de risico’s op een goudprijsdaling waren afgedekt. Dit
alles in vier bankfilialen verspreid over Amsterdam.
Bureau Onderzoek en Statistiek voerde in 2012 het tweejaarlijkse onderzoek naar
klanttevredenheid voor de Stadsbank uit, met als resultaat een hoge gemiddelde waardering
(rapportcijfer 8,1).
Nieuwe wetgeving
Van de lang aangekondigde nieuwe wet die de oude Pandhuiswet van 1910 gaat vervangen,
werd verwacht dat die begin 2013 van kracht zou worden. Maar dat wordt waarschijnlijk
midden 2013 of begin 2014. De nieuwe wet – de Stadsbank werd bij de totstandkoming van
het concept uitgebreid geconsulteerd – krijgt gevolgen voor de beleningsvoorwaarden, de
tarifering en de werkprocessen. In 2012 is hierop al geanticipeerd met maatregelen die het
mogelijk maken de bedrijfsvoering terstond en tijdig aan de nieuwe regels aan te passen.
13.4.2 Wat heeft het gekost?
Voorzien in kredietbehoefte van burgers door verstrekken van geld o.b.v. roerend onderpand
Rekening
Begroting
Rekening
Begroting
2012 Rekening 2012
(na
2011
2012 2012
8-maands(inclusief
minus
rapportage)
eerste
Begroting
begrotings2012 na 8wijziging)
maandsBedragen x € 1 miljoen
rapportage
1 Lasten
10,9
11,0
10,4
10,4
2 Reserves (dotaties)
0,7
0,2
0,2
0,9
0,7
Totaal lasten
11,6
11,2
10,6
0,7
11,3
1 Baten
12,8
11,4
10,9
13,6
2,7
2 Reserves (onttrekkingen)
0,7
0,4
0,4
0,7
0,3
13,5
11,8
11,3
3,0
Totaal baten
14,3
Resultaat ten gunste van de
1,9
0,6
0,7
3,0
2,3
algemene middelen

Afdracht bij Jaarrekening 2012
2012 wordt afgesloten met een positief resultaat van € 3 miljoen. Na aftrek van de kosten
voor het beheer van Gevonden Voorwerpen (€ 0,4 miljoen) wordt € 2.518.072 afgedragen
aan de algemene middelen. De taakstelling in de vorm van een vaste jaarlijkse afdracht van
€ 700.300 is hierbij inbegrepen.
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Omzetontwikkeling
De omzet van de beleningen bedroeg in 2012 € 187,2 miljoen en was € 45,2 miljoen (13,8%)
hoger dan was begroot (€ 142 miljoen) en € 32,4 (20,9%) hoger dan in 2011, toen de omzet
€ 154,8 miljoen was. De gemiddelde beleensom bedroeg in 2012 € 424 (2011: € 370).
Mutaties van Begroting 2012 (incl. eerste begrotingswijziging) naar begroting na 8maandsrapportage
De verlaging van de baten in de 8-maandsrapportage hing samen met het wegvallen van de
huuropbrengsten na overdracht van het pand aan de Oudezijds Voorburgwal aan Bureau
Gemeentelijke Huisvesting Amsterdam.
Mutaties van begroting na 8-maandsrapportage naar Jaarrekening 2012
In 2012 waren de baten € 2,7 miljoen hoger dan begroot. Dit is een direct gevolg van de ook
in 2012 aanhoudende stijging van de goudprijs, die de beleensommen deed stijgen en
daarmee de inkomsten uit het beleenrecht. De totale baten (inclusief onttrekkingen aan de
reserves) waren € 3 miljoen hoger. Aan de reserves is € 0,3 miljoen meer onttrokken dan
begroot. Dit verschil is het gevolg van de afspraken over de vorming van de Reserve
Projecten (25% van de winst). De omvang daarvan is afhankelijk van de winst.
De lasten stegen doordat de dotaties aan de reserves € 0,7 miljoen hoger waren dan begroot.
Dit verschil in begrote en gerealiseerde reserves hangt samen met de bovengenoemde
stijging van de baten, die leidde tot een positief resultaat van € 2.999.344 miljoen, waarvan
conform bestaande afspraken 25% is gedoteerd aan de Reserve projecten (25% van de
winst). Zie voor deze reserve verder de paragraaf Reserves en voorzieningen.
Bezuinigingen
Voor 2012 is de Stadsbank voor € 142.340 aan bezuinigingen op de bedrijfsvoering
opgelegd. Er werd € 167.810 gerealiseerd, met name op automatiseringskosten en
communicatiekosten.
Prioriteiten en posterioriteiten 2012
Niet van toepassing voor de Stadsbank van Lening.
13.4.3 Risico’s
De twee grootste risico’s voor de Stadsbank van Lening zijn het risico van een zich
neerwaarts ontwikkelende goudprijs (goudprijsrisico) en het risico van onvoorziene
omzetdalingen (omzetrisico). Voor deze risico’s is een algemene risicoreserve gevormd. In
overleg met ACAM heeft de Stadsbank van Lening de bestaande beleidsnota, ten behoeve
van de bepaling van de algemene risicoreserve, in 2012 herzien op de actualiteit. Er is
€ 71.468 aan algemene risicoreserve gedoteerd, die ultimo 2012 een omvang van de € 4.872
miljoen heeft.
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13.5 Reserves, voorzieningen en investeringen
13.5.1 Reserves
Reserves
doel
stelling
Bedragen x € 1 miljoen
nr. Reserves
bestaande reserves
1 WW-uitkeringen (DPG)
2 Algemene reserve (Stadsbank van
Lening)
3 Projecten (25% van de winst)
4 Reserve verkoopwinst pand
Lindengracht 204
5 Reserve WW (SBL)
afgewikkelde reserves
6 Reservering Prioriteit 2010
integreren websites
Totaal reserves

Stand
ultimo
2011

Gerealiseerde
mutaties 2012
+

Stand
ultimo
2012

- /-

Begrote mutaties
2012
+

-/-

13.2

0,2

-

0,1

0,1

-

0,1

13.4
13.4

4,7
1,5

0,2
0,7

0,6

4,9
1,6

0,2
-

0,4

13.4
13.5

0,8
0,2

-

-

0,8
0,2

-

-

13.1

0,2
7,6

0,9

0,2
0,9

0,2

0,2
0,7

7,6

Gehandhaafde reserves
Algemene reserve (SBL)
De algemene reserve is de risicoreserve van de Stadsbank, om het omzetrisico, renterisico,
en het risico van een daling van de goudprijs op te kunnen vangen. Conform de
uitgangspunten uit de beleidsnota Reserve voor rente- goudprijs- en beleenrechtrisico’s voor
het berekenen van de hoogte van de risicoreserve is in 2012 € 171.468 gedoteerd.
De omvang van de risicoreserve was ultimo 2012 € 4,9 miljoen.
Reserve Projecten (25% van de winst) (SBL)
Van het voordelige exploitatiesaldo komt volgens bestaande afspraken 75% ten gunste van
de algemene dienst van de gemeente en 25% kan de Stadsbank van Lening aanwenden ten
gunste van projecten om de dienstverlening te verbeteren en het beleenrecht laag te houden.
Aan de bestemmingsreserve is een bedrag van € 749.836 gedoteerd.
Reserve projecten (SBL)
Aan de reserve projecten is in 2012 € 633.108 onttrokken en aangewend voor plannen en
projecten in 2012 (volgens de verdeling die is vastgesteld bij de Jaarrekening 2011). De
omvang van de winstreserve was ultimo 2012 € 1,58 miljoen. De reserve zal volgens de
bestemming bij de Jaarrekening 2012 in de periode 2013-2015 onder andere worden
aangewend voor het opvangen van de verwachte renteconsequenties van de nieuwe
Pandhuiswet, digitalisering van het archief, beveiligingsmaatregelen en de viering van het
400-jarig bestaan van de Stadsbank.
Reserve WW (SBL)
Deze reserve is eertijds ingesteld om WW-rechten op te kunnen vangen. De reserve wordt,
conform gemeentelijke richtlijnen, niet meer aangevuld. Onttrekking zal pas dan plaatsvinden
als zich voor de Stadsbank WW-kosten voordoen. De omvang van de reserve was ultimo
2012 € 0,16 miljoen.
Reserve verkoop Lindengracht 204 (SBL)
In 2008 is het pand van de Stadsbank aan de Lindengracht verkocht, terwijl een nieuw pand
in Osdorp werd aangekocht. Bij raadsbesluit van 12 maart 2008 is een krediet verleend voor
de aankoop van filiaal Osdorp en toegestemd dat de verkoopopbrengst van Lindengracht 204
wordt aangewend voor financiering van de kapitaallasten van de verbouwing van het filiaal.
Jaarlijks wordt hiertoe € 34.362 onttrokken. Deze reserve wordt in 22 jaar uitgeput. De
omvang van de reserve was ultimo 2012 € 0,76 miljoen.
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Afgewikkelde reserves
Reserve Integreren websites
De integratie van de gemeentelijke websites is in 2012 afgerond. De reserve is daarmee
afgewikkeld.
13.5.2 Voorstellen voor resultaatbestemming
Het college doet voor het programma Dienstverlening de volgende voorstellen voor
resultaatbestemming. Deze voorstellen (mutaties) zijn nog niet in de jaarrekening verwerkt.
Dienstverlening

Voorstel
doelstelling

Bedragen x € 1 miljoen

Dotatie

Onttrekking
(inclusief
vrijval)

+

-/-

Bestaande reserves
WW-uitkeringen (DPG)
Nieuw te vormen reserves
Gegevensdistributie DIVA

0,6

Totaal programma

0,6

0,06

0,06

Bestaande reserves
WW reserve (DPG)
In 2012 zijn uitgaven ten behoeve van voormalig personeel gedaan die het begrote bedrag
met € 61.630 overtreffen. Voorgesteld wordt deze hogere lasten – waarvoor de reserve WWuitkeringen als dekking bedoeld is – alsnog ten laste van deze reserve te brengen.
Nieuwe reserves
Vervanging Grafisch vastgoed Gegevensdistributie/DIVA (nieuw te vormen reserve)
DBI heeft de afgelopen jaren een voorziening DIVA gevormd. Deze voorziening is deels
bestemd voor het noodzakelijk onderhoud van het systeem. De voorziening bevat daarnaast
middelen die bestemd zijn voor vernieuwing/uitbreiding van het gegevensdistributiesysteem.
Bij nader inzien heeft de voorziening voor dit onderdeel het karakter van een
bestemmingsreserve. Uit de voorziening DIVA is daarom bij de jaarrekening € 571.816
vrijgevallen. Het is echter wel wenselijk om deze middelen te behouden voor de
vernieuwing/uitbreiding van het gegevensdistributiesysteem. De omzetting van een deel van
de voorziening in een bestemmingsreserve is daarom van financieel technische aard.
13.5.3 Voorzieningen
Voorzieningen

Bedragen x € 1 miljoen
nr. Voorzieningen
bestaande voorziening
1 Groot onderhoud (Stadsarchief)
2 Meten NAP net in 2004
3 Monumenteninformatiesysteem
4 Onderhoudsfonds gebouwen
(Stadsbank van Lening)
5 Vervanging / vernieuwing Grafisch
Vastgoed
6 Voorziening FPU-gemeente
Totaal voorzieningen

Stand
ultimo
2011

Gerealiseerde
mutaties 2012
+

Stand
ultimo
2012

- /-

Begrote mutaties
2012
+

-/-

0,8
0,1
0,2

0,6
0,1
-

0,5
0,1

0,9
0,1
0,1

0,4
0,1
-

0,6
0,2

0,2

0,1

0,1

0,2

0,1

-

0,8
0,1

0,1
-

0,6
-

0,3
0,1

0,1
-

-

2,2

0,9

1,3

1,7

0,7

0,8
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Gehandhaafde voorzieningen
Voorziening groot onderhoud SAA
Sinds 2009 heeft het SAA een meerjaren onderhoudsprogramma voor het onderhoud aan
gebouw De Bazel. In dit plan zijn de te verwachten kosten voor onderhoud voor de komende
30 jaar weergegeven. In 2012 is naast deze jaarlijkse dotatie ook een bedrag groot € 0,2
miljoen toegevoegd, zijnde een subsidie van het Rijk in verband met uitgevoerd groot
onderhoud aan het monumentale deel van het gebouw. De uitgaven die ten grondslag liggen
aan de subsidie en plaatsvinden in de periode 2011 tot en met 2015, zijn onttrokken aan de
voorziening.
Voorziening FPU Gemeenten
Als gevolg van de overeenkomst FPU-gemeente met het ABP (20 juni 2000), dient de
gemeente bij een bepaalde categorie medewerkers die gebruik maakt van de FPU-regeling,
een extra uitkering te doen. In 2012 heeft de onttrekking ten laste van de voorziening conform
de begroting plaatsgevonden. De verwachting is dat eind 2014 de voorziening volledig zal zijn
besteed.
Meten NAP-net
De voorziening is noodzakelijk voor het vernieuwen van de geografische bestanden eens in
de vijf jaar en wordt sinds 2011 weer opgebouwd.
Vervanging Grafisch Vastgoed/DIVA (DBI)
DIVA staat voor Distributie Vastgoedgegevens Amsterdam. Het is de distributie omgeving
voor de basisregistraties Adressen en Gebouwen, Kadaster en Topografie binnen
Amsterdam. De toevoeging aan deze voorziening is conform Begroting 2012 gerealiseerd. Bij
nadere beschouwing van deze voorziening is de conclusie getrokken dat een deel van de
voorziening meer het karakter heeft van een bestemmingsreserve. Daarom is bij de
Jaarrekening 2012 besloten om de voorziening om te vormen naar een nieuw te vormen
bestemmingsreserve Vervanging grafisch vastgoed DIVA. De voorziening en de te vormen
reserve is vooral op ICT-technisch vlak noodzakelijk door de complexe ICT-relaties en de
snelle ICT-ontwikkeling in de afgelopen jaren.
Voorziening Onderhoudsfonds gebouwen (SBL)
De Stadsbank van Lening heeft een drietal gebouwen in eigendom (Leidsekruisstraat 34,
Gerard Doustraat 156, Osdorpplein 516-518). De voorziening is ingesteld voor het structurele
(groot) onderhoud aan deze gebouwen dat conform de regelgeving aan de hand van een
Meer(tien)jarig Onderhoudsplan wordt uitgevoerd.
Legaat van Eck
Het legaat Van Eck is bedoeld voor aankopen. Daar het SAA het vruchtgebruik heeft, worden
de rente-inkomsten jaarlijks gedoteerd. In 2012 zijn renteontvangsten (€ 1.143) gedoteerd
aan de voorziening.
13.5.4 Investeringen
In het kader van het gemeentebrede huisvestingsplan van de Taskforce Huisvesting, dat op
19 juli 2011 door het college is vastgesteld, is de Dienst Persoons- en Geo-informatie (DPG),
nu Dienst Basisinformatie (DBI), naar de Jodenbreestraat verhuisd. Een deel van de DBI
loketten is naar het voormalige postkantoor in het stadhuis verhuisd en geïntegreerd in de
ondersteunde systemen van het stadsloket Centrum. Daartoe zijn bouwkundige
aanpassingen en investeringen in de inrichting uitgevoerd. Het totale krediet bedraagt € 0,9
miljoen, waarvan € 0,4 miljoen is gedekt uit het frictiekostenbudget van de Taskforce.
In 2012 zijn de verbouwingswerkzaamheden en inrichting van de DBI loketten afgerond. Van
de uitgaven in 2012 (€ 0,69 miljoen) is een bedrag van € 0,49 miljoen geactiveerd en een
bedrag van € 0,2 miljoen bijgedragen door Bureau Gemeentelijke Huisvesting. In totaal is er
tot en met 2012 een bedrag van € 0,89 miljoen besteed, wat binnen het krediet bleef.
In 2012 is door het Stadsarchief € 0,4 miljoen uitgegeven ten laste van het aanvullend krediet
De Bazel voor restkosten voortvloeiend uit de juridische procedure en kosten voor de
verbouwing van de voorgevel van De Bazel. Na afronding van deze laatste verbouwing zal
het krediet in 2013 worden afgesloten.
Op basis van het Tienjarenprogramma voor vervangingsinvesteringen is in 2012 € 0,5 miljoen
aan vervangingsinvesteringen uitgegeven.
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14. Algemene Dekkingsmiddelen
Algemene dekkingsmiddelen is geen programma, maar een verplicht begrotingsonderdeel waarin de
belangrijkste algemene inkomstenbronnen van de gemeente worden verantwoord.
Kerncijfers
In Algemene dekkingsmiddelen worden geen directe koppeling gelegd tussen doelstellingen en middelen.
De hier opgenomen inkomstenbronnen dienen als dekking voor de doelstellingen en de uitgaven in de
programma’s.
14. Programma Algemene Dekkingsmiddelen
Kerncijfers
Rekening
2011

Begroting
Begroting
2012 2012
(na
(inclusief
8-maandseerste
rapportage)
begrotingswijziging)

Rekening
2012 Rekening 2012
minus
Begroting
2012 na 8maandsrapportage

Bedragen x € 1 miljoen
Lasten per subprogramma
14.1 Uitkering Gemeentefonds
14.2 Uitkering Stadsdeelfonds
14.3 Belastingen
14.4 Erfpacht
14.5 Financiering
14.6 Deelnemingen
14.7 Overige algemene dekkingsmiddelen
Totaal lasten -

668,3
35,3
95,8
332,8
10,6
439,1

657,6
35,2
84,5
356,7
11,4
407,9

657,8
35,7
100,2
356,7
10,3
454,3

679,5
36,6
112,0
322,0
10,1
494,6

1.581,9

1.553,3

1.615,0

1.654,8

Baten per subprogramma
14.1 Uitkering Gemeentefonds
14.2 Uitkering Stadsdeelfonds
14.3 Belastingen
14.4 Erfpacht
14.5 Financiering
14.6 Deelnemingen

1.571,9
22,8
214,1
233,4
428,3
42,1

1.524,0
205,8
191,9
454,7
33,0

1.509,4
213,1
193,5
449,0
44,5

1.542,6
214,4
206,4
453,2
45,7

14.7 Overige algemene dekkingsmiddelen
Totaal baten +

425,6
2.938,2

409,5
2.818,9

488,3
2.897,8

486,2
2.948,5

Resultaat voor reserveringen

1.356,3
410,1
385,0

1.265,6
123,4

1.282,8
143,2

1.293,7
156,4

129,5

134,7

140,4

13,2
5,7

25,1-

6,1

8,5-

16,0-

7,5-

1.271,7

1.274,3

Toevoegingen aan reserves Onttrekkingen aan reserves +
Totaal mutaties reserves
Resultaat na reserveringen
gunste van de algemene middelen)

21,7
0,9
11,8
34,70,240,3
39,8
33,2
1,3
12,9
4,2
1,2
2,150,7
10,9

(ten
1.331,2

1.277,7

3,4

Het resultaat na reserveringen is € 3,4 miljoen meer dan begroot in de 8e maands.
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Begroting 2012 (inclusief 1e begrotingswijziging)

Algemene dekkingsmiddelen

Begroting 2012 (na 8‐maands)

Lasten en baten totaal en per sub programma

Rekening 2012

bedragen x € 1 miljoen
‐

Lasten

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

Totaal lasten programma incl dotaties aan reserves
Uitkering Gemeentefonds 14.1
Uitkering Stadsdeelfonds 14.2
Belastingen 14.3
Erfpacht 14.4
Financiering 14.5
Deelnemingen 14.6
Overige algemene dekkingsmiddelen 14.7
Toevoegingen aan reserves

Baten

Totaal baten programma, incl onttrekkingen aan reserves
Uitkering Gemeentefonds 14.1
Uitkering Stadsdeelfonds 14.2
Belastingen 14.3
Erfpacht 14.4
Financiering 14.5
Deelnemingen 14.6
Overige algemene dekkingsmiddelen 14.7
Onttrekkingen aan reserves

14. 1 Uitkering gemeentefonds
14.1 Uitkering Gemeentefonds
Rekening
2011

Bedragen x € 1 miljoen
Lasten
Reserves (dotaties)
Totaal lasten
Baten
Reserves (onttrekkingen)
Totaal baten
Resultaat ten gunste van de
algemene middelen

Begroting
Begroting
2012 2012
(na
(inclusief
8-maandseerste
rapportage)
begrotingswijziging)

Rekening
2012 Rekening 2012
minus
Begroting
2012 na 8maandsrapportage
1,2
-

1,2

1,2

1,2

1,2
1.571,9

1,2
1.524,0

1,2
1.509,4

1,2
1.542,6

33,2

1.571,9

1.524,0

1.509,4

1.542,6

33,2

1.570,7

1.522,8

1.508,2

1.541,4

33,2

Mutaties van Begroting 2012 (incl. eerste begrotingswijziging) naar begroting na 8-Maandsrapportage
Van eerste begrotingswijziging naar de begroting na 8-maandsrapportage zijn de baten € 14,6 miljoen
afgenomen. De belangrijkste oorzaken zijn:
 een daling van het accres (algemene ontwikkeling) gemeentefonds: -/- € 21,2 miljoen
 een stijging door de groei van Amsterdam (in aantallen per maatstaf): + € 3,3 miljoen
 de ontwikkeling van de negatieve inkomstenmaatstaf OZB zorgt voor een daling door hogere WOZwaarden: -/- € 2,3 miljoen
 door de landelijke ontwikkeling van de aantallen per maatstaf neemt de uitkering van Amsterdam
€ 1 miljoen toe
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het uitkeren van de verdeelreserves uit 2010 zorgt voor een stijging van € 1,9 miljoen. Een
verdeelreserve wordt aangehouden om verrekeningen door schommelingen in de uitkeringsbasis
te beperken
een stijging van € 2,7 miljoen aan decentralisatie- en integratieuitkeringen

Mutaties van begroting na 8-maandsrapportage naar Jaarrekening 2012
Van de vastgestelde begroting na 8-maandsrapportage tot de jaarrekening zijn de baten
€ 33,2 miljoen toegenomen. De belangrijkste oorzaken zijn:
 een stijging van € 7,7 miljoen door bijstelling van de accresraming in de septembercirculaire van
het gemeentefonds
 de groei van Amsterdam, met name een toename van het aantal woonruimten, minderheden,
bijstandsontvangers en bedrijfsvestigingen, leidt tot een stijging van de algemene uitkering van
€ 18,7 miljoen. De toename van het aantal bedrijfsvestigingen is een gevolg van de aanpassing
van definitie in het gemeentefonds; ook kleine bedrijfsvestigingen tellen nu mee
 de ontwikkeling van de negatieve inkomstenmaatstaf OZB en hogere WOZ-waarden zorgen voor
een daling van de algemene uitkering met € 1,1 miljoen
 een toename van € 1,9 miljoen uit de decembercirculaire gemeentefonds wegens het uitkeren van
de verdeelreserves uit 2011 en 2012. Een verdeelreserve wordt aangehouden om verrekeningen
door schommelingen in de uitkeringsbasis te beperken
 een toename door verrekeningen uit voorgaande jaren (2010 en 2011) van € 4,5 miljoen als gevolg
van de landelijke ontwikkeling van de aantallen per maatstaf.
 een toename van € 1,3 miljoen voor taakwijzingen. Dit bedrag bestaat uit € 0,3 miljoen voor
mannenopvang (als onderdeel van het beleid tegen mensenhandel) en € 1 miljoen voor de
transitiekosten Regionale Omgevingsdiensten (RUD)
De lasten in het programmaonderdeel gemeentefonds, waar normaliter uitsluitend inkomsten worden
verantwoord, betreffen een toevoeging aan de reserve ‘egalisatie kasschuif gemeentefonds’. In de jaren
2011-2014 ontvangen gemeenten via het gemeentefonds middelen die in 2015 weer volledig terugbetaald
moeten worden. Het zijn geen extra middelen, maar een renteloze lening voor het Nationaal
Uitvoeringsprogramma Dienstverlening (NUP). Er is reserve gevormd (egalisatiereserve kasschuif
gemeentefonds) om deze schommeling in de raming van het gemeentefonds op te vangen. De reserve
dient als dekking voor de korting in 2015. In 2012 is er conform begroting € 1,2 miljoen aan de reserve
toegevoegd.
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14.2 Uitkering stadsdeelfonds
14.2 Uitkering Stadsdeelfonds
Rekening
2011

Bedragen x € 1 miljoen
Lasten
Reserves (dotaties)
Totaal lasten
Baten
Reserves (onttrekkingen)
Totaal baten
Resultaat ten gunste van de
algemene middelen

Begroting
Begroting
2012 2012
(na
(inclusief
8-maandseerste
rapportage)
begrotingswijziging)

668,3
-

657,6
-

657,8
-

668,3
22,8

657,6
-

657,8
-

22,8

-

645,5-

657,6-

657,8-

Rekening
2012 Rekening 2012
minus
Begroting
2012 na 8maandsrapportage
679,5
21,7
679,5
-

21,7
-

679,5-

21,7-

De lasten in het programmaonderdeel Uitkering stadsdeelfonds zijn in 2012 € 21,7 miljoen hoger
uitgevallen dan de begroting na 8-maandsrapportage.
Mutaties van Begroting 2012 (incl. eerste begrotingswijziging) naar begroting na 8-maandsrapportage
Van de eerste begrotingswijziging naar de begroting na 8-maandsrapportage zijn de lasten € 0,2 miljoen
toegenomen. De belangrijkste oorzaken worden hieronder opgesomd.
Daling uitkering stadsdeelfonds met € 5,5 miljoen naar € 649,6 miljoen:
 de hierboven onder 14.1 Uitkering gemeentefonds beschreven effecten omtrent accres junicirculaire,
groei van Amsterdam, negatieve inkomstenmaatstaf, landelijke aantallen en het uitkeren van de
verdeelreserves betekenen per saldo een daling van € 4,2 miljoen
 een aantal kleine mutaties met per saldo een effect van -/- € 0,5 miljoen. Het gaat met name om de
nominale bijstelling van de specifieke uitkering voor het Mirandabad, de toevoeging van middelen uit
het gemeentefonds voor de identiteitskaart en voor de Ouder- en Kindcentra
 de landelijke ontwikkeling van de aantallen per maatstaf van het gemeentefonds over 2011 heeft een
negatieve mutatie tot gevolg van -/- € 0,8 miljoen (in de verklaring gemeentefonds is deze post
onderdeel van de post van € 4,5 miljoen verrekening voorgaande jaren)
Bovengenoemde daling van € 5,5 miljoen lasten stadsdeelfonds zorgt, tezamen met de stijging van € 5,7
miljoen van de lasten door de bijdrage aan Stadsdeel Centrum voor het onderhoud aan bruggen en
walmuren (4-Maandsrapportage 2012), per saldo voor een stijging van de lasten van € 0,2 miljoen.
Mutaties van begroting na 8-maandsrapportage naar Jaarrekening 2012
Van de begroting na 8-maandsrapportage naar de jaarrekening zijn de lasten € 21,7 miljoen toegenomen.
De belangrijkste oorzaken:
 de bijdrage aan Stadsdeel Centrum voor de Rode Loper van € 7,4 miljoen, deze hogere last wordt
gedekt in programma Openbare ruimte, groen, sport en recreatie uit de reserve Rode Loper (€ 6,9
miljoen) en de prioriteit Openbare ruimtegelden (€ 0,5 miljoen). Deze mutaties volgen uit het besluit
om de budgetten voor de Rode Loper bij de Jaarrekening 2012 over te dragen aan Stadsdeel Centrum
(raadsbesluit 28 december)
 de onder 14.1 Uitkering gemeentefonds beschreven effecten omtrent accres junicirculaire, groei van
Amsterdam, negatieve inkomstenmaatstaf, landelijke aantallen en het uitkeren van de verdeelreserves
betekenen per saldo een verhoging van de lasten met € 12 miljoen
 een hogere vergoeding van € 2,5 miljoen ter compensatie van vorderingen voorgaande jaren inzake
BTW compensatie walmuren Stadsdeel Centrum
 een aantal kleine mutaties met per saldo een effect van -/- € 0,5 miljoen. Dit bestaat uit een verlaging
van de uitkering voor Ouder- en Kindcentra in het gemeentefonds, nominale verlaging van de uitkering
in het stadsdeelfonds voor het Mirandabad en het aandeel in de verlaging van de uitkeringsfactor 2011
in het gemeentefonds
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Een deel van bovenstaande ontwikkelingen in 2012 is nog niet in de uitkering aan de stadsdelen over 2012
verwerkt. Een bedrag van € 8,9 miljoen is op de aparte post ‘nog aan stadsdelen uit te keren in 2013’ als
last in de Jaarrekening 2012 opgenomen. Het gaat om de volgende bijstellingen: groei van de
Amsterdamse uitkeringsbasis (€ 7,3 miljoen), negatieve inkomstenmaatstaf OZB (-/- € 0,5 miljoen), uitkeren
van de verdeelreserves (€ 0,8 miljoen), aantallenontwikkeling voorgaande jaren (€ 1,3 miljoen).
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14.3 Belastingen
14.3 Belastingen
Rekening
2011

Bedragen x € 1 miljoen
Lasten
Reserves (dotaties)
Totaal lasten
Baten
Reserves (onttrekkingen)
Totaal baten
Resultaat ten gunste van de
alg emene midd elen

Begroting
Begroting
2012 2012
(na
(inclusief
8-maandseerste
rapportage)
beg rotingswijziging)

Rekening
2012 Rekening 2012
minus
Begroting
2012 n a 8maand srapportage
36,6
0,9
-

35,3
-

35,2
-

35,7
-

35,3
214,1

35,2
205,8

35,7
213,1

36,6
214,4

0,9
1,3

0,2
214,3

0,5
206,3

0,1
213,2

0,1
214,5

1,3

179,0

171,1

177,5

177,9

0,4

Mutaties van Begroting 2012 (incl. eerste begrotingswijziging) naar begroting na 8-maandsrapportage
Het resultaat ten gunste van de algemene middelen bedraagt bij de Begroting 2012 (incl. eerste
begrotingswijziging) € 171,1 miljoen en bij de begroting na 8-maandsrapportage € 177,5 miljoen. Dit is een
toename van € 6,4 miljoen. De voornaamste reden hiervoor vormen de hogere opbrengsten
toeristenbelasting als gevolg van een hoger dan verwachte omzet in de hotelbranche (+ € 7 miljoen).
Mutaties van begroting na 8-maandsrapportage naar Jaarrekening 2012
Van de begroting na 8-maandsrapportage naar de jaarrekening is het saldo verder toegenomen met € 0,4
miljoen. De hogere lasten van € 0,9 miljoen als gevolg van hogere kosten voor ICT, huisvesting en het
klantcontactcenter compenseert de Dienst Belastingen door zelf hogere opbrengsten (€ 1,3 miljoen) te
genereren bij onder andere het onderdeel Fiscaal Advies & Control en ‘oninbaar alsnog geïnd’.
Zie voor een nadere toelichting van de belastingmiddelen de verplichte paragraaf Lokale heffingen.
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14.4 Erfpacht
14.4 Erfpacht
Rekening
2011

Bedragen x € 1 miljoen
Lasten
Reserves (dotaties)
Totaal lasten
Baten
Reserves (onttrekkingen)
Totaal baten
Resultaat ten gunste van de
algemene middelen

Begroting
Begroting
(na
2012 2012
8-maands(inclusief
rapportage)
eerste
begrotingswijziging)

Rekening
2012 Rekening 2012
minus
Begroting
2012 na 8maandsrapportage
112,0
11,8
100,2
5,8

95,8
119,8

84,5
94,4

100,2
94,4

215,6
233,4

178,9
191,9

194,6
193,5

212,2
206,4

17,6
12,9

42,7
276,1

39,2
231,1

48,9
242,4

49,9
256,3

1,0
13,9

60,5

52,2

47,8

44,1

3,7-

Het doel van erfpacht is het kunnen inzetten van de waardevermeerdering van grond voor de hele
samenleving. Daarnaast heeft de overheid meer invloed op het gebruik van de grond en kunnen
maatschappelijk ongewenste ontwikkelingen worden tegengegaan. Amsterdam geeft bouwrijpe grond uit in
erfpacht. Deze opbrengsten worden gebruikt als dekking van de kosten van het bouwrijp maken van grond.
De vraag naar uit te geven grond is sterk afhankelijk van onder meer de investeringsbereidheid van
marktpartijen, de rentestand en de koopkrachtontwikkeling. De gemeente heeft daar weinig invloed op.
Erfpachters betalen canon of een afkoopsom als vergoeding voor het gebruik van de grond gedurende een
afgesproken tijdvak. Oudere erfpachtcontracten hebben een vaste canon. Bij erfpachtcontracten vanaf
1966 wordt canon periodiek geïndexeerd. Canonbetalende erfpachters kunnen kiezen voor afkoop van de
canon gedurende de resterende looptijd van het tijdvak. Contracten wijzigen tussentijds als er bijvoorbeeld
iets verandert aan de bebouwing, de bestemming, de grootte van het perceel, of bij het splitsen van het
erfpachtrecht in appartementsrechten. Voor een nieuw tijdvak wordt canon vastgesteld op basis van de
marktwaarde van de grond. Uitgezonderd zijn niet-commerciële functies waar wordt gewerkt met een
standaard grondprijs.
In maart 2012 heeft de gemeenteraad besloten tot modernisering van het erfpachtstelsel.
In aansluiting daarop ging medio 2012 het veelomvattende programma Modernisering Erfpacht Amsterdam
(MEA) van start. Hierin zijn zeven deelprojecten opgenomen (nieuwe Algemene Bepalingen, overige
beleidsaanpassingen, conversiebeleid, optimaliseren dienstverlening, verbeteren communicatie, verbeteren
ICT, verkenning financiële arrangementen/gemeentelijke balans). Het overleg met externe partners
(makelaars, notarissen, banken, andere overheden en consumenten) is geïntensiveerd.
Grondwaarde
De grondwaarde, de boekwaarde van de in erfpacht uitgegeven grond, omvat het totaal van de
Amsterdamse uitgifte van grond in erfpacht sinds de invoering van het stelsel. Het gaat bij grondwaarde
zowel om contracten waarvoor jaarlijks een canon wordt betaald, als de afgekochte contracten.
De tabel laat de ontwikkeling van de grondwaarde in 2012 zien.
(Bedragen x € 1 miljoen)
Grondwaarde afgekochte rechten
Grondwaarde canonbetalende rechten
Totaal grondwaarden

Rekening
2011
4.366
1.122
5.487

Rekening
2012
4.423
1.158
5.581

Mutatie
2012
57
36
94

De boekwaarde voor erfpachtgronden is in 2012 met € 94 miljoen toegenomen (van € 5,487 miljard naar
€ 5,581 miljard). Deze stijging is lager dan die in 2011 (€ 221 miljoen), omdat in 2011 diverse uitgiften in
het Amstelkwartier zijn gerealiseerd. Door de crisis wordt er minder uitgegeven en vanwege het lage
canonpercentage hebben meer erfpachters er in 2011 voor gekozen om de canon niet af te kopen.
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Ontwikkeling lasten en baten
Ontwikkeling lasten en baten

Rekening Begroting
2011
2012,
e
incl. 1
begr. wijz

Begroting
2012 na 8maands

Rekening
2012

Verschil
Rekening→
Begroting na 8maands

Bedragen x € 1 miljoen
Lasten +

65,7

57,3

63,3

64,6

1,3

Rente en afschrijvingen

42,1

45,3

50,5

50,8

0,3

Apparaatskosten Erfpachtbedrijf

8,6

8,4

8,4

8,7

0,3

Overige lasten

3,8

3,6

3,6

3,6

-

11,2

-

0,8

1,5

0,7
4,5

Gerestitueerde afkoopsommen beëindigde recht
Baten Canonopbrengsten
Ontvangen afkoopsommen
Overige baten

233,4

191,9

193,5

198,0

96,5

94,2

92,4

93,0

0,5

130,6

94,4

95,2

101,3

6,1
-2,1

6,3

3,2

5,8

3,7

84,1

62,2

52,5

57,3

4,8

119,8

94,4

94,4

100,2

5,8

Onttrekking reserves Erfpacht

35,7

32,2

41,9

42,9

1,0

Bruto Erfpacht resultaat

83,7

72,4

77,6

76,1

-1,5

Afdrachten SFV en VEF
Onttrekking reserve meerwaarde
afkoopsommen
Netto Erfpacht resultaat ten gunste van de
algemene middelen

30,1

27,2

36,9

39,0

2,1

7,0

7,0

7,0

7,0

0,0

60,5

52,2

47,8

44,1

-3,6

Mutaties in reserves
Dotatie reserves Erfpacht

Mutaties van Begroting 2012 (incl. eerste begrotingswijziging) naar begroting na 8-maandsrapportage
Het resultaat ten gunste van de algemene middelen bedraagt bij de Begroting 2012 (incl. eerste
begrotingswijziging) € 52,2 miljoen en bij de begroting na 8-maandsrapportage € 47,8 miljoen. Dit is een
afname van € 4,4 miljoen. Hieronder worden de belangrijkste mutaties nader toegelicht.
 De rentelasten zijn verhoogd met een bedrag van € 5,2 miljoen in verband met de in 2011 toegenomen
canonbetalende rechten waardoor er sprake is van een hogere schuld bij het Leningfonds. Dit is
gebaseerd op een totale schuld van € 1,122 miljard en 4,5% interne rekenrente (€ 50,5 miljoen)
 De canonopbrengsten zijn verlaagd met € 1,8 miljoen vanwege de teruggave van canon voor de
beëindiging van een aantal grote Bijlmerrechten
 De baten ontvangen afkoopsommen zijn verhoogd met € 0,8 miljoen door een bijgestelde prognose
van de te ontvangen afkoopsommen
 De Overige baten zijn verhoogd met een bedrag van € 2,6 miljoen in verband met de verwachte baten
rekening-courantrente
 De dotatie reserve afkoopsommen is verhoogd met een bedrag van € 0,8 miljoen in verband met de
verwachting dat erfpachters meer gebruik gaan maken van de mogelijkheid om de erfpacht in een keer
af te kopen
 De onttrekking aan de reserve erfpacht en de afdracht aan het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting
(SFV) is gemuteerd met een bedrag van € 9,7 miljoen. Dit is het gevolg van meer splitsingen waardoor
er meer afkoopsommen van corporatierechten zijn ontvangen. De ontstane meerwaarde is afgedragen
aan het SFV. Per saldo is er geen effect op de Algemene middelen
Mutaties van begroting na 8-maandsrapportage naar Jaarrekening 2012
Van de begroting na 8-maandsrapportage naar de jaarrekening is het saldo verder afgenomen met € 3,6
miljoen. De belangrijkste oorzaken:
 € 0,2 miljoen hogere rentelasten leningfonds
 € 0,4 miljoen hogere apparaatskosten (incidenteel) doordat meer interne en externe capaciteit is
ingehuurd ten behoeve van de modernisering van het erfpachtstelsel
 vanwege de economische crisis neemt wanbetaling door erfpachters toe. Het debiteurenrisico zal
daarom de komende jaren toenemen. In de voorliggende rekening is een aanvullende dotatie
opgenomen van € 0,5 miljoen aan de voorziening dubieuze debiteuren (in totaal € 1 miljoen)
 € 0,5 miljoen lagere lasten REWA (Raadplegen Erfpacht- en WOZ-gegevens Amsterdam) en
kadastrale kosten. Het systeem REWA (voor externen raadpleegbaar) is tijdelijk niet in gebruik,
waardoor de kosten lager zijn
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€ 0,7 miljoen aan niet begrote gerestitueerde afkoopsommen wegens beëindiging erfpachtrechten
€ 0,5 miljoen hogere canonopbrengsten vanwege meer nieuwe uitgiften dan verwacht
€ 6,1 miljoen meer ontvangen afkoopsommen vanwege gesplitste corporatierechten die verplicht
moeten worden afgekocht
€ 2,1 miljoen lagere overige opbrengsten vanwege gewijzigde allocatie van de rekening-courantrente
(€ 1,6 miljoen; gemeentebreed neutraal) en overige effecten (€ 0,5 miljoen)

De mutaties op de reserves erfpacht zijn per saldo € 4,8 miljoen hoger, als gevolg van:
 een hogere dotatie dan begroot van € 5,8 miljoen omdat er meer afkoopsommen zijn ontvangen (deze
ontvangsten worden aan de reserve gedoteerd)
 doordat er meer afkoopsommen zijn ontvangen heeft er een hoger dan begrote onttrekking
plaatsgevonden van € 1 miljoen. De gehele afkoopsom wordt gedoteerd aan de reserves erfpacht,
maar de meerwaarde (stijging grondprijs) wordt weer onttrokken. De meerwaarde is het verschil tussen
de geïndexeerde grondwaarde op het moment van afkoop en het bedrag waarvoor het Erfpachtbedrijf
de grond destijds heeft aangekocht
De afdrachten aan het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting en het Vereveningsfonds zijn € 2,1 miljoen
hoger. Dit komt voort uit het gegeven dat de vergoeding van corporaties bij het omzetten van
huurwoningen naar koop met het ingaan van de afspraken van Bouwen aan de Stad 2 vanaf 1 juli 2011 is
verhoogd van circa € 3.000 naar circa € 6.000 per woning. De hogere baten (uit ontvangen
afkoopsommen) zorgen niet voor verbetering van het saldo, daar deze hogere baten worden gedoteerd
aan de reserve.
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14.5 Financiering
14.5 Financiering
Rekening
2011

Bedragen x € 1 miljoen
Lasten
Reserves (dotaties)
Totaal lasten
Baten
Reserves (onttrekkingen)
Totaal baten
Resultaat ten gunste van de
alg emene midd elen

Begroting
Begroting
(na
2012 2012
8-maands(inclusief
rapportage)
eerste
beg rotingswijziging)

Rekening
2012 Rekening 2012
minus
Begroting
2012 n a 8maand srapportage
322,0
34,710,8
0,5

332,8
72,5

356,7
10,3

356,7
10,3

405,3
428,3

367,0
454,7

367,0
449,0

332,8
453,2

34,24,2

80,0
508,3

16,2
470,9

2,4
451,4

2,4
455,6

4,2

103,0

103,9

84,4

122,8

38,4

Mutaties van begroting na 8-maandsrapportage naar Jaarrekening 2012
Het programmaonderdeel Financiering heeft per saldo een positief resultaat van € 38,4 miljoen,
hoofdzakelijk omdat het resultaat van de renteomslag € 58,5 miljoen hoger was dan begroot. De
renteomslag is het toerekenen van de rente aan diensten en stadsdelen, omdat daar vermogensbeslag
bestaat in de vorm van investeringen die stedelijk worden gefinancierd. Dit vermogensbeslag staat bekend
als de kapitaalschuld (aan het concern) van diensten en stadsdelen. De diensten en stadsdelen begroten
de verwachte rentekosten bij de kapitaallasten (rente plus afschrijvingen) in de betreffende programma’s
waarin de investeringen plaatsvinden.
Ten aanzien van de renteomslag is het beleid dat er conservatief wordt begroot, en dat alleen bijstelling
van de hogere lasten en de lagere baten plaats vindt in de 8-maandsrapportage. Dit laatste heeft ook
plaatsgevonden: lagere geraamde baten van € 5,7 miljoen, en geen bijstelling van de lasten.
Beleid is daarnaast dat het eventueel gerealiseerde resultaat van renteomslag wordt toegevoegd aan de
egalisatie reserve, en dat bij overschrijding van het plafond (€ 60 miljoen) van deze reserve het overschot
vrij valt in het bestemmingsresultaat van de jaarrekening van het betreffende jaar.
Dit conservatieve beleid moet voorkomen dat het uiterst onzekere resultaat van renteomslag voorbarig
wordt ingezet in de begroting.
Op rekeningbasis zijn er een aantal positieve en negatieve effecten aan zowel de lastenkant als de
batenkant geweest. Het is een combinatie van factoren, onder andere het later en minder lang aantrekken
van geld, het eerder dan wel onverwacht binnen komen van grote sommen geld (Vattenfal, gerechtelijke
uitspraak in het voordeel van Amsterdam) en de historisch lage rentestand van kort en lang geld.
Het resultaat van de renteomslag draagt in 2012 direct bij aan het exploitatieresultaat van de financiering,
aangezien de egalisatiereserve de maximale omvang van € 60 miljoen reeds heeft bereikt. De stadsdelen
en Waternet worden gecompenseerd voor dit hoge resultaat uit de renteomslag: deze compensatie neemt
toe met € 11,9 miljoen.
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14.6 Deelnemingen
14.6 Deelnemin gen
Rekening
2011

Bedragen x € 1 miljoen
Lasten
Reserves (dotaties)
Totaal lasten
Baten
Reserves (onttrekkingen)
Totaal baten
Resultaat ten gunste van de
alg emene midd elen

Begroting
Begroting
(na
2012 2012
8-maands(inclusief
rapportage)
eerste
beg rotingswijziging)

Rekening
2012 Rekening 2012
minus
Begroting
2012 n a 8maand srapportage
10,1
0,2-

10,6
-

11,4
-

10,3
-

10,6
42,1

11,4
33,0

10,3
44,5

10,1
45,7

0,21,2

42,1

33,0

44,5

45,7

1,2

31,5

21,6

34,2

35,6

1,4

Mutaties van Begroting 2012 (incl. eerste begrotingswijziging) naar begroting na 8-maandsrapportage
Uit de 8-maandsrapportage bleek een resultaat (na rentelasten) op de deelnemingen van € 34,2 miljoen, €
12,6 miljoen hoger dan de Begroting 2012 incl. eerste begrotingswijziging. De twee grootste afwijkingen ten
opzichte van de begroting betreffen de dividenden van Schiphol (€ 7,5 miljoen meer) en Alliander (ruim € 4
miljoen meer). De overige deelnemingen keerden dividend ongeveer conform begroting uit.
Mutaties van begroting na 8-maandsrapportage naar Jaarrekening 2012
Ten opzichte van de begroting na 8-maandsrapportage is het rekeningresultaat van de deelnemingen met
€ 1,4 miljoen naar boven bijgesteld. De belangrijkste oorzaal daarvan is het vervroegen van een
verkooptranche Nuon met één jaar, waardoor er ook een verschuiving (van 2013 naar 2012) heeft
plaatsgevonden in de dividendafspraak (+ € 0,7 miljoen). Daarnaast zijn er twee kleinere mutaties in de
dividenden doorgevoerd (VGA € 0,2 miljoen en Alliander € 0,1 miljoen).
Uitgebreide informatie over de deelnemingen van de Gemeente Amsterdam treft u aan in de paragraaf
Verbonden partijen.
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14.7 Overige dekkingsmiddelen
14.7 Overige algemene dekkingsmiddelen
Rekening
2011

Bedragen x € 1 miljoen
Lasten
Reserves (dotaties)
Totaal lasten
Baten
Reserves (onttrekkingen)
Totaal baten
Resultaat ten gunste van de
algemene middelen

Begroting
Begroting
(na
2012 2012
8-maands(inclusief
eerste
rapportage)
begrotingswijziging)

Rekening
2012 Rekening 2012
minus
Begroting
2012 na 8maandsrapportage
494,6
40,3
44,2
6,9

439,1
216,6

407,9
17,5

454,3
37,3

655,7
425,6

425,4
409,5

491,6
488,3

538,8
486,2

47,2
-2,1

262,1
687,7

73,6
483,1

83,3
571,6

88,0
574,2

4,7
2,6

32,0

57,7

80,0

35,4

-44,6

Het programmaonderdeel Overige algemene dekkingsmiddelen bevat algemene begrotingsposten,
apparaatskosten en mutaties reserves. Hieronder worden deze onderdelen nader toegelicht.
14.7.1 Algemene begrotingsposten
14.7 Overige algemene dekkingsmiddelen - Algemene begrotingsposten

Bedragen x € 1 miljoen
Lasten
Baten
Resultaat ten gun ste van de
alg emene middelen

Verschil
Begroting 2012,
rekenin g incl. 1e b eg r Begroting 2012
begro ting na 8Rekening
wijz
na 8-maands Rekening 2012
maands
2011
104,1
86,8
134,0
112,1
-21,9
90,7
82,0
164,2
155,6
-8,6
-13,4

4,8-

30,2

43,5

13,3

Mutaties van Begroting 2012 (incl. eerste begrotingswijziging) naar begroting na 8-maandsrapportage
Het resultaat ten gunste van de algemene middelen bedraagt bij de begroting 2012 (incl. eerste
begrotingswijziging) -/- € 4,8 miljoen en bij de begroting na 8-maandsrapportage € 30,2 miljoen. Dit is een
toename van € 35 miljoen. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht:
 dotatie van per saldo € 1,1 miljoen aan de voorziening Juridische risico’s (kabinet)
 vertraging bij de realisatie van besparing op Inkoop van Grond-, Weg en Waterwerken van € 2,4
miljoen
 verwerking van het rekeningresultaat 2011 van € 36,3 miljoen
 niet begrote vrijval van € 9,3 miljoen voorziening Escrow Nuon
 doorberekende kapitaallasten NEMO van € 0,6 miljoen (niet begroot)
 lagere besparing op huisvesting van € 7 miljoen (negatieve bate)
 dotatie van € 42 miljoen aan de risicovoorziening Kleine Kans Grote Gevolgen Noord-Zuidlijn en
onttrekking van € 42 miljoen aan de Risicovoorziening ten behoeve van de risicovoorziening KKGG
Noord-Zuidlijn (effect per saldo nul)
Mutaties van begroting na 8-maandsrapportage naar Jaarrekening 2012
Het resultaat ten gunste van de algemene middelen bedraagt bij de begroting na 8-maandsrapportage €
30,2 miljoen en bij de jaarrekening € 43,5 miljoen, een toename van € 13,3 miljoen. Hieronder worden de
belangrijkste mutaties nader toegelicht:
 onttrekking € 42 miljoen van de risicovoorziening Kleine Kans Grote Gevolgen Noord/Zuid-lijn. Van de
voorziene risico’s van totaal € 42 miljoen wordt voor risico’s ter grootte van € 30 miljoen dekking
gevonden binnen de bestaande voorzieningen van Noord/Zuid- lijn zelf en risico’s ter grootte van € 12
miljoen bestaan niet meer
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een hogere dotatie aan de Voorziening juridische risico’s van per saldo € 6,2 miljoen (kabinet)
een dotatie aan de Voorziening Verzelfstandiging haven van € 4,2 miljoen. Dit betreft voornamelijk een
personele voorziening (personeel, vakantiegeld, vakantie-uren, jubilea)
een dotatie aan de Voorziening Achtergestelde lening Afval Energie Bedrijf (AEB) van € 14 miljoen. Het
principebesluit verzelfstandiging AEB gaat uit van een achtergestelde lening (omvang € 138 miljoen).
Er is een risico dat AEB NV geen aflossings- of financieringscapaciteit heeft om de lening na
einddatum volledig terug te betalen. Voor de afdekking van dit risico wordt 10% van het bedrag van de
achtergestelde lening als voorziening getroffen (afgerond € 14 miljoen)
per saldo hogere lasten van € 4,6 miljoen als gevolg van het afboeken van vorderingen met betrekking
tot vastgoedbeheer voor de Theemsweg en de Wenckebachweg van € 1,8 miljoen (als beslispunt bij de
jaarrekening opgenomen) en het afboeken van vordering met betrekking tot kosten Waternet en OZB
aanslagen voor in totaal € 2,6
de in de begroting opgenomen stelpost ’Kapitaallasten voorgenomen onrendabele investeringen’ wordt
niet in de jaarrekening verwerkt (lasten en baten beide € 59 miljoen; effect per saldo nul)

14.7.3 Apparaatskosten
14.7 Overige algemene dekkingsmidd elen - Apparaatskosten

Bedragen x € 1 miljoen
Lasten
Baten
Resultaat ten gun ste van d e
alg emene midd elen

Verschil
Begroting 2012,
rekening in cl. 1e b eg r Begro ting 2012
b egroting na 8Rekenin g
wijz
na 8-maands Rekening 2012
maand s
2011
334,5
321,2
320,3
330,0
9,7
334,9
327,6
324,1
330,6
6,4
0,4

6,4

3,8

0,5

-3,3

Op dit onderdeel worden de indirecte lasten van een aantal diensten begroot. Deze kosten worden in
principe 1 op 1 toegerekend aan doelstellingen die in de programma’s zijn opgenomen. De doorbelasting is
binnen algemene dekkingsmiddelen aan de batenkant opgenomen. In principe zou er derhalve voor dit
onderdeel geen saldo moeten zijn. Ten opzichte van de begroting 2012 (incl. eerste begrotingswijziging)
zijn de lasten gestegen met € 6,7 miljoen en de baten met € 0,9 miljoen, per saldo een afname van het
resultaat van € 5,9 miljoen. Dit wordt onder andere veroorzaakt door:
 per saldo hogere apparaatskosten DWI van € 2,6 miljoen. Dit is aan de ene kant het gevolg van per
saldo hogere lasten door hogere personeelskosten maar lagere ondersteunende kosten; aan de
andere kant is er sprake van hogere baten, met name als gevolg van een onttrekking uit de reserve
Educatie & Inburgering na een besluit in de raadscommissie
 per saldo hogere apparaatskosten DWZS van € 1,3 miljoen. Dit betreft twee taakstellingen (stelposten)
die bij de 8-maandsrapportage zijn verwerkt in de programma’s Zorg en Stedelijke ontwikkeling
(derhalve gemeentebreed neutraal)
 hogere apparaatskosten DIVV van € 1,1 miljoen door frictiekosten als gevolg van de reorganisatie bij
DIVV (€ 0,6 miljoen) en vermindering van doorbelastingsmogelijkheden van de bestaande overhead
vanwege de overgang van (direct) personeel naar de Dienst Metro (€ 0,5 miljoen). Binnen DIVV zijn
deze hogere kosten opgevangen met diverse kleine onderbestedingen op andere budgetten
 deels niet gedekte frictiekosten van € 0,5 miljoen bij OGA
14.7.4 Mutaties reserves
14.7 Overige algemene dekkingsmidd elen - Do taties en onttrekkin gen aan Reserves

Bedragen x € 1 miljoen
Lasten
Baten
Resultaat ten gun ste van d e
alg emene midd elen

Verschil
Begroting 2012,
rekening in cl. 1e b eg r Begro ting 2012
b egroting na 8Rekenin g
wijz
na 8-maands Rekening 2012
maand s
2011
225,2
17,5
37,3
44,2
6,9
271,0
73,6
83,3
88,0
4,7
45,7

56,1

46,0

43,7

-2,2
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Mutaties van Begroting 2012 (incl. eerste begrotingswijziging) naar begroting na 8-maandsrapportage
Het resultaat ten gunste van de algemene middelen bedraagt bij de Begroting 2012 (incl. eerste
begrotingswijziging) € 56,1 miljoen en bij de begroting na 8-maandsrapportage € 46 miljoen. Dit is een
afname van € 10,1 miljoen. Hieronder worden de belangrijkste mutaties nader toegelicht:
 er is (als gevolg van Escrow Nuon) twee keer gedoteerd (voor een totaalbedrag van € 18,5 miljoen)
aan de reserve Amsterdams Investeringsfonds (AIF): een dotatie van € 9,2 miljoen op grond van een
door de raad aangenomen amendement bij de vaststelling van de Jaarrekening 2011 en een dotatie
van € 9,3 miljoen als gevolg van niet begrote ontvangst 2012 (zie AIF)
 dotatie van € 5,8 miljoen aan de reserve Incidentele begrotingsruimte 2013 vanuit de verdeling van het
vastgestelde rekeningresultaat 2011
 Naar aanleiding van de septembercirculaire 2011 is in verband met cumulatie rijksbezuinigingen € 9,7
miljoen toegevoegd aan de reserve ’kwetsbare huishoudens’ (verwerking bij eerste begrotingwijziging
2012). Aan deze reserve is € 8,8 miljoen onttrokken. Het bedrag van € 8,8 miljoen is voor € 7,3 miljoen
besteed aan diverse activiteiten binnen de programma’s EJD en WEI en een bedrag van € 1,5 miljoen
is vrijgevallen ten gunste van de algemene middelen
 onttrekking van € 5 miljoen aan de reserve Transitieprojecten ten behoeve van de reserve
Transformatie binnen het Vereveningsfonds (zie programma Stedelijke ontwikkeling)
Mutaties van begroting na 8-maandsrapportage naar Jaarrekening 2012
Het resultaat ten gunste van de algemene middelen bedraagt bij de begroting na
8-maandsrapportage € 46 miljoen en bij de jaarrekening € 43,7 miljoen. Dit is een afname van € 2,2
miljoen. De belangrijkste mutaties:
 dotatie van € 5,8 miljoen aan de reserve AIF als gevolg van toegerekende rente (zie AIF)
 dotatie van € 1,2 miljoen aan de reserve Frictiekosten Inzet op Herstel. De raad heeft bij de 8maandsrapportage besloten om de lager dan begrote frictiekosten, betreffende openingstijden stadhuis
(DFM: € 0,5 miljoen) en centrale inkoop (BDA: € 0,7 miljoen), terug te laten vloeien naar reserve
frictiekosten
 onttrekking van € 3,5 miljoen aan de reserve Beurs van Berlage, als gevolg van aflossing van € 3,5
miljoen op de lening Beurs van Berlage (de reserve is gekoppeld aan de lening en is permanent)
 onttrekking van in totaal € 1 miljoen aan de reserve AIF: € 0,7 miljoen voor kosten van DRO voor
projecten en € 0,13 miljoen respectievelijk € 0,15 miljoen voor beheerskosten van DRO en EZ
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14.8 Amsterdams Investeringsfonds (AIF)
14.8.1 Werking fonds AIF
Het fonds is sinds begin 2012 per pijler verdeeld in een financieel deel (80%) en een maatschappelijk deel
(20%). Voor projecten die uit het fonds gefinancierd kunnen worden zijn door de raad spelregels bepaald.
Deze komen er op neer dat projecten moeten voldoen aan bepaalde criteria (belangrijk voor het 80% deel
zijn financieel renderend en terugbetaling van hoofdsommen en voor het maatschappelijk deel een
positieve maatschappelijke businesscase).
De gemeenteraad heeft 30 november 2011 ingestemd met de criteria voor het doen van bestedingen uit de
pijler Klimaat, duurzaamheid en luchtkwaliteit en de te volgen werkwijze. De gemeenteraad heeft inmiddels
ook ingestemd met de criteria voor het doen van bestedingen uit de pijler Economie en innovatie. Voor de
pijler Stedelijke ontwikkeling en bereikbaarheid moeten nog pijlerspecifieke criteria aan de gemeenteraad
voorgelegd worden. Pas daarna zal de raad besluiten over ingediende bestedingsvoorstellen voor deze
pijler kunnen nemen.
Alle bestedingsvoorstellen worden voorgelegd aan de gemeenteraad, tenzij door de gemeenteraad al een
verzamelcompartiment is vastgesteld. Binnen dat compartiment kan het college een voorstel goedkeuren.
14.8.2 Mutaties fonds AIF
In de tabel zijn de ontwikkelingen binnen het AIF in 2012 per pijler weergegeven.
Onderverdeling AIF

Pijler Klimaat, Duurzaamheid en
Pijler Economie en Innovatie
Luchtkwaliteit
Maatschappelijk Financieel deel Maatschappelijk Financieel deel
(80%)
(80%)
deel (20%)
deel (20%)

159.873.614

Stand AIF begin 2012
Uitname transitie trajecten
OGA Kadernota 2012
Uitname project 1012
Kadernota 2012
Uitname sociaal domein
kadernota 2012
Stand AIF begin 2012 na
verdeling over pijlers
Dotaties
Escrow middelen 2011/2012
Toevoeging rente 2012
Ontvangen rente over
leningen
Onttrekkingen
Uitgaven 2012

Totalen

Pijler Stedelijke Ontwikkeling en
Bereikbaarheid
Maatschappelijk Financieel deel
(80%)
deel (20%)

-5.000.000
-7.000.000
-20.000.000
13.078.057

51.973.227

11.099.057

44.396.227

1.465.409

5.861.637

127.873.614

1.109.891
587.999

4.439.563
2.351.994

1.109.891
498.221

4.439.563
1.992.885

1.479.854
65.780

5.919.418
263.121

18.498.180
5.760.000

182

182

-145.601

-685.297

-150.000

Stand AIF eind 2012
Waarvan bestedingsvoorstel
reeds besloten
Waarvan uitgezet aan
leningen en participaties tot en
met 2012
Totaal

14.630.528

58.079.487

12.557.169

50.828.675

3.011.043

12.044.176

151.151.078

-980.898

1.474.405

47.391.507

150.000

0

0

0

49.015.912

13.970
1.488.375

0
47.391.507

0
150.000

0
0

0
0

0
0

13.970
49.029.882

Nog te besteden eind 2012

13.142.153

10.687.980

12.407.169

50.828.675

3.011.043

12.044.176

102.121.196

De reserve AIF neemt per saldo af met € 8,8 miljoen. De belangrijkste mutaties worden hieronder
toegelicht:
 Uitnames € 32 miljoen
In 2012 zijn een drietal uitnames uit het fonds gedaan. Deze uitnames verlagen de beginstand van het
fonds en zijn daarom geen fondsbestedingen. Dit betreft alle besluiten die in de kadernota 2012 zijn
genomen en vervolgens in de begroting verwerkt. De uitnames betreffen:
Transitieprojecten OGA
€ 5.000.000
Project 1012
€ 7.000.000
Sociaal domein
€ 20.000.000
Totaal
€ 32.000.000
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 Dotaties € 24,3 miljoen
Na de voornoemde uitnames is het AIF verdeeld volgens de verhoudingen die door de raad zijn
vastgesteld. Deze verhoudingen worden verder toegepast op alle toevoegingen (dat zijn in 2012 de Escrow
gelden 2011 en 2012 (totaal € 18,5 miljoen) en de rente over de beginstand na uitnames ( totaal € 5,8
miljoen) conform het raadsbesluit over rentetoevoeging. Binnen de pijler Klimaat, duurzaamheid en
luchtkwaliteit is een bescheiden lening uitgezet voor het project Zon op VvE. Volgens de spelregels voor
het fonds wordt ontvangen rente toegevoegd aan het fonds.
 Onttrekkingen € 1 miljoen
Zoals al eerder werd aangegeven is € 0,7 miljoen voor projectkosten van DRO en € 0,13 miljoen
respectievelijk € 0,15 miljoen voor beheerskosten van DRO en EZ onttrokken.
Nog te besteden eind 2012
De eindstand van het fonds wordt bepaald door de beginstand te verhogen met de dotaties en te verlagen
met de onttrekkingen. Er zijn echter in 2012 door de raad voorstellen voor besteding aangenomen en
projecten zijn (financieel) nog niet afgerond. De voorstellen en de afronding beperken de ruimte die in het
fonds nog aanwezig is voor nieuwe voorstellen. Een andere beperking wordt veroorzaakt door de
financieringsfunctie van het fonds. Als leningen en dergelijke worden verstrekt, dan zijn die middelen niet
meer beschikbaar voor besteding. Deze posten worden op de stand van het AIF in mindering gebracht om
eind 2012 de ruimte (‘Nog te besteden eind 2012’) weer te geven die resteert om nog projecten in te dienen
c.q. uit te voeren.
14.8.3 Projecten 2012 per pijler
In onderstaande toelichting wordt ingegaan op de projecten die in 2012 via het fonds zijn gestart of al
lopend waren. De toelichting volgt de pijlerindeling en per project wordt naast de financiële gegevens
aangegeven wat de status ultimo 2012 is.
Pijler Klimaat, duurzaamheid en luchtkwaliteit
Pijler Klimaat, Duurzaamheid en Luchtkwaliteit
Bestedingen
Oorspronkelijk Besteed tot en
met 2011
Project
budget
Beheerkosten
600.000
Windcoalitie
3.500.000
423.196
Zon op Vereniging van
Eigenaren
37.500
20.804
Risicoreserve Leenfaciliteit
700.000
Extern fonds
45.000.000
Investeringen
Zon op Vereniging van
Eigenaren
331.250
Totaal
50.168.750
444.000

Besteed 2012
128.905
685.297

Besteed tot en
met 2012
128.905
1.108.493

Restbudget

Status

471.095
2.391.507

nvt
A

16.696

37.500

0
700.000
45.000.000

D
B
A

13.970
844.868

13.970
1.288.868

317.280
48.879.882

D

A = voorbereidingsfase, B = uitvoeringsfase, C = uitgevoerd, nog financieel afronden, en D = technisch en financieel gereed.

 Beheerkosten
Voor het opzetten en uitvoeren van de beheerorganisatie voor het AIF is specifieke kennis en capaciteit
vereist, deze zijn binnen de gemeentelijke organisatie gevonden en de kosten hiervan zijn in 2012
(grotendeels) vanuit de beheerskosten gedekt. Hiervoor is door de raad een afzonderlijk budget van € 0,6
miljoen ter beschikking gesteld. Verder zijn voor de aanbesteding van het externe fonds kosten gemaakt
voor de ondersteuning van het aanbestedingstraject (externe partij) en de juridische checks (gemeente
advocaat)
 Windcoalitie
In 2012 is de Windvisie vastgesteld en zijn voorbereidingen getroffen om te starten met ruimtelijke
planprocessen om de ontwikkeling van windmolens op diverse locaties te kunnen starten. Door het besluit
van de provincie om windmolens te verbieden is op 17 december 2012 de uitvoering van de Windvisie on
hold gezet. In 2013 zal onderzocht worden of Amsterdam toch windmolens kan realiseren door juridische
procedures en/ of samenwerking met het rijk. In 2012 zijn door Dienst Ruimtelijke Ordening (DRO) €
685.297 voorbereidingskosten gemaakt, dit betreft apparaatskosten van DRO.
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 Zon op Verenigingen van Eigenaren (Zon op VvE)
Zon op VvE, Alliander en drie VvE’s voeren een pilotproject virtueel salderen uit met de doelstelling het in
praktijk brengen en toetsen van ‘virtuele saldering’ voor VvE’s waardoor kostendekkende opwekking van
zonnestroom kan worden gerealiseerd in de gestapelde bouw. Er hoefde maar een kleine lening (€ 13.970)
aan één VvE verstrekt te worden en niet, zoals oorspronkelijk was voorzien leningen aan drie VvE's,
Daarnaast is in 2012 binnen het budget wat daarvoor stond € 16.696 uitgegeven aan projectmanagement.
Het project is hiermee gerealiseerd en het restant van het budget kan aangewend worden voor nieuwe
voorstellen aan de raad. In 2013 zal daarom het restantbudget als vrij besteedbaar worden aangemerkt.
 Risicoreserve particuliere leenfaciliteit woningen
Binnen het AIF is een risicoreserve gevormd ter hoogte van € 0,7 miljoen als achtervang voor het risisco
dat de laagdrempelige, laagrentende leningen aan particuliere woningeigenaren en VvE’s ter financiering
van energiebesparende maatregelen niet worden afgelost. De gemeenteraad heeft de Verordening
Energieleningen vastgesteld waardoor de Stichting Volkshuisvesting Nederland (SvN) in opdracht van de
Dienst Wonen, Zorg en Samenleving (DWZS) voor € 10 miljoen aan energieleningen kan verstrekken aan
Amsterdamse particulieren en VvE’s. Momenteel is er voor circa € 1 miljoen aan aanvragen gedaan,
waarvan het merendeel ook daadwerkelijk heeft geleid tot het verstrekken van een lening. Er is nog geen
beroep gedaan op de risicoreservering.
 Instellen extern participatiefonds
De gemeenteraad heeft ingestemd met het voorstel om een substantieel deel van het 80%-deel van de
beschikbare pijlermiddelen te gebruiken om een extern beheerd investeringsfonds in te stellen waaruit
investeringen gedaan kunnen worden. De gespecialiseerde partij die dit fonds moet gaan beheren wordt
belast met de uitvraag, inzameling, beoordeling, monitoring en rapportage van investeringsvoorstellen. De
voorbereidingen voor de aanbesteding aan een externe partij zijn in 2012 begonnen, in 2013 wordt de
definitieve keuze voorgelegd aan de gemeenteraad.
Pijler Economie en innovatie
Pijler Economie & Innovatie
Bestedingen
Project
Beheerkosten

Oorspronkelijk
budget
300.000

Besteed tot en
met 2011

Besteed 2012
150.000

Besteed tot en
met 2012
150.000

Restbudget

Status

150.000

nvt

A = voorbereidingsfase, B = uitvoeringsfase, C = uitgevoerd, nog financieel afronden, en D = technisch en financieel gereed.

 Beheerkosten
De gemeenteraad heeft een budget toegekend van € 0,3 miljoen voor de opstart van projecten die
bijdragen aan de economische groei van de Metropoolregio Amsterdam. Voorbeelden hiervan zijn Open
data, Amsterdam Campus en de scenario's voor de Metropoolregio Amsterdam. In 2012 is voor € 0,15
miljoen voorbereidingskosten gemaakt voor het opstarten van deze projecten, zodat eind 2012 nog € 0,15
miljoen beschikbaar was.
 Projecten
In 2012 zijn geen uitgaven of investeringen gedaan die direct verband houden met projecten.

354

14.9 Reserves, voorzieningen en investeringen
14.9.1 Reserves
Reserves

Bedragen x € 1 miljoen
nr. Reserves
bestaande reserves
1 Egalisatiereserve kasschuif
Gemeentefonds
2 Basisregister WOZ
3 Afkoopsommen erfpacht
4 Meerwaarden afkoopsommen
Grondbedrijf
5 Egalisatiereserve splitsingsunit
6
Afkoopsommen erfpacht 2e termijn
7 Algemene Risico Reserve
8 Egalisatiefonds kapitaallasten
9 Beurs van Berlage
10 NUON-opbrengsten
11 Reserve Amsterdams
Investeringsfonds
12 Deelneming GVB
13 Reserve fusie waterbeheer
14 Reserve Frictiekosten
Heroverwegingen 2011-2012
15 Reserve Middelen t.b.v. PMI en
evenementen 2012-2014
16 Reserve Bouwfonds
17 Reserve lening NEMO
18 Reserve incidentele ruimte 2010
19 Algemene reserve (DRO)
20 Reserve WW (DWI)
21 Garantiefonds Gemeentelijke
Kredietbank Amsterdam
22 WW-uitkering en reïntegratie
(DMO)
23 Reserve WW-premies (dIVV)
afgewikkelde reserves
24 Reserve bedrijfsvoering (OGA)
nieuwe reserves
25 Reserve ondersteuning kwetsbare
groepen
Totaal reserves

sub
Stand
programm ultimo 2011
a

Gerealiseerde
mutaties 2012
+

14.1
14.3
14.4

1,2
0,5
4.364,9

14.4
14.4

55,6
1,9

14.4
14.5

Stand
ultimo
2012

-/-

1,2
100,0

Begrote mutaties
2012
+

0,1
42,9

2,4
0,4
4.422,0

-

7,0
0,1

0,9
222,5

0,2
10,8

14.5
14.6
14.7

60,0
5,9
213,1

-

14.7
14.7
14.7

159,9
78,8
55,4

14.7

-/-

1,2
94,4

0,1
41,9

48,6
1,8

-

7,0
-

2,4

1,1
230,9

10,3

2,4

3,5
-

60,0
2,4
213,1

-

-

246,3
2,5

255,2
4,1

151,1
78,8
53,8

18,5
2,5

32,0
4,1

27,2

1,2

2,7

25,7

-

2,7

14.7
14.7
14.7

18,0
7,3
6,5

0,6

8,5
-

9,5
7,3
7,1

1,0

8,5
-

14.7
14.7
14.7

26,4
2,6
1,6

5,8
-

26,4
0,3
-

5,8
2,3
1,6

5,8
-

26,4
-

14.7

0,9

0,3

-

1,2

0,3

0,3

14.7
14.7

0,9
0,3

-

0,1

0,9
0,2

-

0,1

14.7

0,7

-

0,7

-

-

0,5

14.7

5.313,0

9,7
378,6

8,8
362,8

0,9
5.328,9

9,7
143,7

8,8
134,8

Afgewikkelde reserves
Reserve bedrijfsvoering OGA
Bij de Jaarrekening 2011 is besloten de reserve bedrijfsvoering op te heffen. De administratieve verwerking
hiervan heeft plaatsgevonden in 2012. Het betreft vrijval van € 0,7 miljoen. De € 0,7 miljoen bestaat uit €
0,5 miljoen vrijval Winst Ondernemerschap ter compensatie van afwijkingen in de rekening 2011, € 0,05
miljoen Parkmanagement en € 0,15 miljoen Centralisatie erfpacht.
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Gehandhaafde reserves
Egalisatiereserve kasschuif Gemeentefonds
Zie toelichting bij het programmaonderdeel gemeentefonds in deze paragraaf.
Basisregister WOZ
Aan deze reserve is € 0,1 miljoen onttrokken. Daarmee komt de reserve uit op € 0,4 miljoen.
Afkoopsommen erfpacht (incl. 2e termijn)
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. De in 2012
ontvangen afkoopsommen erfpacht worden gedoteerd aan deze reserve. De hogere dotatie € 5,8 miljoen
komt voort uit het gegeven dat er meer afkoopsommen zijn ontvangen.
De meerwaarde van de ontvangen afkoopsommen wordt onttrokken aan de reserve. De hoger dan begrote
onttrekking van € 1 miljoen houdt verband met meer afkoopsommen dan was voorzien.
Meerwaarde afkoopsommen Grondbedrijf
De bedragen waarmee de erfpachtafkoopsommen de grondwaarden overtreffen, werden tot 2001 door
OGA afgedragen aan de algemene dienst en aan onderhavige reserves toegevoegd. Vanaf 2001 geldt een
andere beleidslijn: vanaf 2005 valt uit de reserve jaarlijks € 13 miljoen vrij ten gunste van de algemene
dienst. In de Begroting 2009 is dit bedrag verlaagd naar € 7 miljoen. De onttrekking van € 7 miljoen in de
jaarrekening 2012 is conform begroting.
Egalisatiereserve splitsingsunit
Deze reserve dient ter verevening van de kosten voor het maken van splitsingen van erfpachtrechten voor
corporaties en de hiervoor ontvangen vergoedingen die in de tijd niet gelijk lopen. Aan deze reserves is €
0,1 miljoen onttrokken. De stand ultimo 2012 bedraagt € 1,8 miljoen.
Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen wordt jaarlijks gecorrigeerd. Daarnaast heeft er nog een aanvullende toevoeging
plaatsgevonden. Een uitgebreide toelichting op de ontwikkeling in 2012 is opgenomen in de verplichte
paragraaf Weerstandsvermogen.
Egalisatiefonds kapitaallasten
Door de gemeente te betalen rentelasten worden doorbelast aan de overige onderdelen van de begroting.
Verschillen tussen betaalde en doorberekende rentelasten worden in principe toegevoegd of onttrokken
aan het Egalisatiefonds kapitaallasten (zie paragraaf financiering). De stand van deze reserve is
gemaximeerd op € 60 miljoen.
Beurs van Berlage
De renteopbrengsten van de reserve dienen ter dekking van de rente over een aan de Beurs van Berlage
Vastgoed B.V. verstrekte lening, waarover geen rente wordt ontvangen. Als gevolg van aflossing van € 3,5
miljoen op de lening, is deze reserve gemuteerd en is het saldo ultimo 2012 € 2,4 miljoen.
Nuon-opbrengsten
Bij de verkoop van de aandelen Nuon is de verkoopopbrengst, in afwachting van een definitieve
bestemming, aan deze reserve toegevoegd. De stand van deze reserve is ultimo 2011 € 213,1 miljoen. In
2012 zijn geen mutaties begroot en gerealiseerd. De vervroegde betaling van de derde tranche Nuon
middelen (in 2012 in plaats van 2013) heeft geen invloed op de stand van deze reserve. Deze zijn aan de
reserve AIF gedoteerd (zie hierboven).
Amsterdams Investeringsfonds
Zie toelichting bij paragraaf 14.8.
Deelneming GVB
Deze reserve betreft de waardering in de deelneming NV GVB. De rente over deze reserve dient ter
dekking van de rentelast over de boekwaarde van de deelneming in de NV GVB. In 2012 zijn geen
mutaties begroot en gerealiseerd.
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Reserve fusie waterbeheer
Bij de overgang van de gemeentelijke water kwaliteits- en kwantiteitstaken naar de huidige Stichting
Waternet in 1997 zijn afkoopsommen verkregen die gedurende een aantal jaren (tot 2047) ten gunste van
de algemene dienst vrijvallen. De begrote mutaties zijn conform gerealiseerd.
Reserve frictiekosten Heroverwegingen
Voor de dekking van de incidentele frictiekosten van de structurele bezuinigingen in het kader van de
heroverwegingen en Inzet op Herstel 1 bedroeg de reserve eind 2011 € 27,2 miljoen. In 2012 was begroot
dat er € 2,7 miljoen onttrokken zou worden voor het realiseren van de bezuinigingsmaatregelen inkoop (€ 2
miljoen), openingstijden stadhuis (circa € 0,52 miljoen) en het uniformeren van het subsidieproces (€ 0,15
miljoen). Op basis van een raadsbesluit bij de 8-maandsrapportage is besloten om de lager dan begrote
frictiekosten, betreffende openingstijden stadhuis (DFM; € 0,5 miljoen) en centrale inkoop (BDA; € 0,7
miljoen), terug te laten vloeien naar reserve frictiekosten. Deze dotatie van in totaal € 1,2 miljoen brengt de
stand ultimo 2012 op € 25,7 miljoen.
Reserve middelen voor PMI en Evenementen 2012-2014
Voor de dekking van het Programma maatschappelijk investeren (PMI) en Evenementen, die uit het
Amsterdams Investeringsfonds zijn gehaald, is € 18 miljoen gereserveerd (stand ultimo 2011). Zoals
begroot is conform de kadernota 2012 € 8,5 miljoen uit de reserve onttrokken. De stand ultimo 2012 is €
9,5 miljoen.
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. In 2012 zijn geen mutaties
begroot en gerealiseerd.
Reserve lening NEMO
Conform begroting is € 0,6 miljoen gedoteerd. De stand ultimo 2012 bedraagt € 7,1 miljoen.
Reserve Incidentele ruimte
Aan deze reserve is het rekeningresultaat 2011 toegevoegd, wat onderdeel is van de incidentele ruimte
2013. Het rekeningresultaat 2010 dat onderdeel was van de incidentele ruimte van 2012 is in 2012 volledig
aan deze reserve onttrokken.
Algemene reserves DRO
Aan de reserve is € 0,3 miljoen onttrokken. De stand ultimo 2012 bedraagt € 2,3 miljoen.
WW reserves (DWI, DIVV en DMO)
Aan deze reserves is € 0,1 miljoen onttrokken. De stand ultimo 2012 bedraagt € 2,7 miljoen.
Garantiefonds Gemeentelijke Kredietbank Amsterdam
Als een cliënt niet aan zijn of haar verplichtingen kan voldoen, kan de Gemeentelijke Kredietbank een
beroep doen op dit garantiefonds. Aan het fonds wordt jaarlijks circa € 0,3 miljoen gedoteerd. Er wordt
vanuit gegaan dat voor eenzelfde bedrag een beroep op het Garantiefonds wordt gedaan. In 2012 is geen
bedrag onttrokken. Derhalve is de stand ultimo 2012 € 0,3 miljoen hoger dan ultimo 2011.
Nieuwe reserves
Reserve ondersteuning kwetsbare groepen
Als compensatie voor de cumulatie effecten van de rijksbezuinigingen bij kwetsbare groepen, stelt het Rijk
via het gemeentefonds extra middelen beschikbaar. In 2012 betreft dit € 9,7 miljoen. De onttrekking van €
8,8 miljoen is voor € 7,3 miljoen besteed aan diverse activiteiten binnen de programma’s EJD en WEI en
een bedrag van € 1,5 miljoen is vrijgevallen ten gunste van de algemene middelen (8-maandsrapportage).
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14.9.2 Voorstellen voor resultaatbestemming
Het college doet voor het programma Algemene dekkingsmiddelen de volgende voorstellen voor
resultaatbestemming. Deze voorstellen (mutaties) zijn nog niet in de jaarrekening verwerkt.
Algemene dekkingsmiddelen
Sub
programma
(Bedragen x € 1 miljoen)
Bestaande reserves
Frictiekosten heroverwegingen 2011-2012
NEMO
Ondersteuning kwetsbare groepen/cumulatie armoede
Basisregistratie WOZ
Nieuwe reserves
Commissie Deetman Stedelijk Museum
Rode loper
Walmuren Damrak
Basis ICT / Symphonie
Migratie datacenter
Verzelfstandiging AEB
BR Kadaster

Voorstel
Dotatie

+
14.7
14.7
14.7
14.3
12.1
6.2
14.7
13.1 / 13.2
13.1 / 13.2
14.7
13.2

Totaal programma

Onttrekking
(inclusief
vrijval)
-/-

4,2
0,4
0,3
5,0
4,3
0,5
0,7
14,0
0,4

5,6
0,9
-

29,8

6,5

Bestaande reserves
Frictiekosten heroverwegingen 2011-2012
In de begroting 2012 is een reserve frictiekosten opgenomen ter dekking van de frictiekosten die
gepaard gaan met de ombuigingsoperatie Inzet op Herstel 1. Drie categorieën frictiekosten komen
voor onttrekking aan deze reserve in aanmerking. (Tussen haken staan de voorgestelde
onttrekkingen).
1) Kosten die samengaan met personeelsreductie: boventalligheid en daarmee samenhangende
talent- en mobiliteitsontwikkeling (€ 1.704.296)
2) Kosten als gevolg van innovaties op bedrijfsvoering met een rendabele grondslag (€ 3.609.000)
3) Randvoorwaardelijke algemene proceskosten (€ 310.000)
Totaal: € 5.623.296
Toelichting per categorie op de voorgestelde onttrekking:
1) De besparingsmaatregelen leiden tot personeelsreductie en boventallig personeel bij diverse
gemeentelijke diensten. Diensten hebben deze lasten zoveel mogelijke binnen de eigen
dienstbegroting gedekt. Enkele diensten zijn daar goed in geslaagd, zoals BDA, GGD, IBA, DFM,
en DBI. Daar waar het niet mogelijk is de lasten binnen de eigen dienstbegroting te dekken, wordt
een beroep op de centrale frictiereserve gedaan. In 2012 telt dit op tot € 1,7 miljoen. In de tabel
hieronder is aangegeven om welke diensten, bedragen en besparingsmaatregelen het gaat.
Frictiekosten categorie 1 (Personeelsreductie)
Dienst
DFM

Bedrag
411.000

Frictie als gevolg van maatregel
Optimale huisvesting stadhuis

DFM

130.000

Procesoptimalisatie B11

OGA

344.473

Bedrijfsvoeringstaakstelling

DRO

111.195

Sluiting Zuiderkerk

DBGA

130.000

Bedrijfsvoeringstaakstelling

DMO

491.628

ACAM

86.000

Totaal

1.704.296

(bedragen x € 1)

Bedrijfsvoeringstaakstelling
Invoering andere werkwijze accountantscontroles
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2) Een aantal besparingen wordt mogelijk gemaakt door de herinrichting of innovatie van
werkprocessen. De herinrichting gaat veelal gepaard met incidentele kosten. Deze worden gedekt
uit de centrale frictiereserve. In de tabel hieronder is aangegeven om welke kosten het in 2012
gaat.
Frictiekosten categorie 2 (Innovatie bedrijfsvoering)
Dienst

Bedrag

Frictie als gevolg van

BDA

160.000

Onderzoek incassobeleid

DFM

1.449.000

TransFM

BGH

2.000.000

Verhuis- en bureaukosten Bureau gemeentelijke Huisvesting (BGH)

Totaal

3.609.000

(bedragen x € 1)

In 2012 heeft een onderzoek plaatsgevonden naar verbeteringen op het gebied van het
incassobeleid van de gemeente. Dit heeft ertoe geleid dat in het voorjaar 2013 een voorstel aan het
Concern Management Team (CMT) zal worden voorgelegd voor één uitvoeringsorganisatie voor
facturering en incasso (FIBA). De inschatting is dat dit tot efficiencywinst leidt (€ 2 tot 4 miljoen) en
tot een betere afstemming van incassotrajecten bij burgers in financiële moeilijkheden.
Inzet op Herstel 1 bevat een taakstelling voor de gemeentelijke huisvesting van een kleine
€ 11 miljoen, in samenhang met facilitair beheer. Bureau Gemeentelijke Huisvesting (BGH) is
opgericht om aan die bezuinigingsopgave invulling te geven en tevens een toekomstbestendige
kantoorhuisvesting voor de gemeentelijke diensten te realiseren. In samenhang hiermee wordt ook
het facilitair beheer van de gemeentelijke kantoorgebouwen gereorganiseerd. Het facilitair beheer
wordt dienstonafhankelijk ingericht. Deze transitie vindt plaats onder de noemer TransFM. De
kosten voor TransFM worden de eerste jaren voorgefinancierd uit de centrale reserve frictiekosten.
Vanaf juli 2013 vloeit dekking terug uit een opslag in het tarief per werkplek. Structureel gaat
TransFM gepaard met een jaarlijkse kostenbesparing van € 1,25 miljoen.
De frictiekosten voor TransFM bedragen in 2011 en 2012 tezamen bijna € 1,5 miljoen. De bureauen onderzoekskosten van BGH bedragen € 0,45 miljoen, de kosten als gevolg van ontruimingen en
verhuizingen € 1,45 miljoen, de kosten voor leegstand € 0,1 miljoen. Voor een nadere toelichting
wordt verwezen naar het programma Facilitair en bedrijven.
3) Randvoorwaardelijke algemene proceskosten. Eind 2012 is het projectbureau Hervormingen,
Bezuinigingen en Innovatie opgeheven. De taken, waarvan het bewaken van de voortgang van de
bezuinigingen uit Inzet op Herstel 1 en het initiëren van innovatieve verbetervoorstellen de
belangrijkste waren, zijn in de staande organisatie ondergebracht. In 2012 heeft het projectbureau
€ 0,31 miljoen gekost.
NEMO
In 1999 verstrekte de gemeente ter waarde van € 11,3 miljoen een aflossingsvrije en renteloze
lening met een looptijd van dertig jaar voor de doorstart van NEMO. De afgelopen jaren heeft de
gemeente afgeschreven op deze lening. Deze handelswijze is in de raadsvoordracht aan de
gemeenteraad medegedeeld. Op basis van de leenovereenkomst en het feit dat geen aflossing
plaatsvindt of kwijtschelding wordt verleend, constateerde de Rekenkamer Metropool Amsterdam
dat de gemeente nog steeds een vordering van € 11,3 miljoen op NEMO heeft. Er is onterecht
afgeschreven op de lening de afgelopen jaren. Naar aanleiding daarvan wordt voorgesteld om de
reserve, huidige stand € 7,1 miljoen, ten laste van het rekeningresultaat 2012 aan te vullen met €
4,2 miljoen opdat de komende jaren vanuit deze financieringsreserve de volledige kapitaallasten
van de lening aan NEMO door de gemeente gedekt kunnen worden.
Ondersteuning kwetsbare groepen/cumulatie armoede
Van de middelen in de reserve ondersteuning kwetsbare groepen is € 1 miljoen bestemd voor DMO
cumulatie Armoede. De reserve ondersteuning kwetsbare groepen is gevormd met middelen uit het
gemeentefonds. Het gemeentefonds is een algemene uitkering en vrij besteedbaar. De reserve
wordt beheerd door de concerncontroller. Vanaf de 8-Maandsrapportage 2012 is duidelijk dat DMO
ten laste van de voor de dienst bestemde middelen in deze reserve in 2012 € 0,1 miljoen zou
besteden. Voorgesteld wordt om de overige € 0,9 miljoen vanuit deze reserve te laten vrijvallen ten
gunste van het rekeningresultaat. Door DMO wordt voorgesteld om voor de bestemming van deze
middelen een nieuwe reserve Samen DOEN te vormen.
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Nieuwe reserves
Commissie Deetman Stedelijk Museum
De gemeenteraad heeft besloten tot een evaluatie naar de bouw van het Stedelijk Museum. De
Commissie Deetman is eind 2012 begonnen met het onderzoek naar de evaluatie van het
bouwproject en het bouwproces. De werkzaamheden lopen door in 2013. De lasten gemoeid met
het onderzoek bedragen ongeveer € 0,35 miljoen. Hiervan is een klein deel voor 2012 en € 0,3
miljoen voor 2013. In besluitvorming eind 2012 is ingestemd met een overschrijding bij de
Jaarrekening 2012 en bij de 8-maandsrapportage is voorgesteld een reserve te vormen voor 2013.
Omdat deze melding onvoldoende voldeed aan de inmiddels verscherpte regels rondom reserves
en voorzieningen zijn kon die niet in de jaarrekening verwerkt worden. Daarom wordt nu
voorgesteld een reserve te vormen om de kosten voor de commissie Deetman te dekken.
Rode loper
In september 2012 is het college akkoord gegaan met een alternatieve invulling voor de
besparingen Grond- Weg en Waterbouw uit Inzet op Herstel 1. Onderdeel van de invulling was het
per 2013 stopzetten van de jaarlijkse dotatie van € 1 miljoen aan de reserve Rode Loper, ten laste
van de begroting van DRO. Dit is in principe een structurele post waarvan voor de jaren 2013-2017
de jaarlijkse bedragen zijn bestemd voor dekking van de kosten van De Rode Loper. Opheffen van
het budget zou derhalve een incidenteel dekkingsprobleem opleveren van € 5 miljoen. Vanuit DIVV
kwam de mededeling dat men er in geslaagd is een voordelige regeling met het Rijk overeen te
komen inzake de btw op de aanleg en het onderhoud van railinfrastructuur. De regeling houdt een
incidentele bate in, waarvan € 5 miljoen in wordt gezet voor De Rode Loper. Daarmee kan het
DRO-budget per 1 januari 2013 vervallen zonder nadelige gevolgen voor De Rode Loper.
Walmuren natte Damrak
De walmuur aan het natte Damrak dient vernieuwd te worden. De walmuur verkeert in een slechte
onderhoudsstaat. Er is onder gewone omstandigheden geen sprake van een calamiteit, echter
indien er substantiële verstoringen optreden is het aannemelijk dat dit wel het geval zal zijn. De
geplande werkzaamheden aan de Rode Loper gaan gepaard met belasting van de walmuur onder
meer door gebruik van zwaar materieel. Daarom zal de walmuur vooruitlopend op de herinrichting
van de Rode Loper vernieuwd moeten worden. De start van de uitvoering is gepland voor augustus
2013.
Deze vernieuwing van de walmuur aan het natte Damrak is door de aanwezigheid van de twee
metrobuizen en andere ondergrondse voorzieningen een veel complexere opgave dan een
reguliere walmuurvernieuwing. Deze complexiteit brengt € 6,5 miljoen aan hogere kosten met zich
mee.
Derhalve wordt voorgesteld om € 6,5 miljoen ten laste te brengen van het project ‘Rode Loper’ met
daarbij de kanttekening dat het extra beslag op de Rode Loper gecompenseerd wordt door een
gelijke verhoging van het projectbudget door de coalitiepartijen, met daarbinnen de verdeling 1/3
extra bijdrage Stadsdeel Centrum (€ 2,2 miljoen) en 2/3 extra bijdrage stad Amsterdam (€ 4,3
miljoen), conform de verdeelssleutel die geldt voor het project Rode Loper.
Basis ICT/Symphony en migratie datacenter
DBGA verhuist in 2013. Voorwaarde hiervoor is de migratie van het datacenter en de overgang
naar de basis ICT/Symphony. De IT-situatie binnen DBGA dient structureel te worden verbeterd.
DBGA is daarbij zeer afhankelijk van door DICT geleverde producten. In 2012 zijn DBGA en DICT
in gesprek gegaan aan de hand van een verbeterprogramma. Onderdelen lopen uit en voor de
migratie van het datacenter is nog geen projectplan beschikbaar. DBGA loopt een risico met
betrekking tot de continuïteit van de bedrijfsvoering. Om die reden wordt voorgesteld om ten laste
van het rekeningresultaat 2012 een reserve te vormen van € 0,5 miljoen voor de dekking van de
kosten voor de overgang naar de basis ICT/Symphony en een reserve van € 0,7 miljoen te vormen
voor de dekking van de kosten van de migratie van het datacenter.
Verzelfstandiging AEB
Het principebesluit verzelfstandiging AEB gaat uit van een achtergestelde lening (omvang € 138
miljoen). Er is een risico dat AEB NV geen aflossings-/financieringscapaciteit heeft om na
einddatum de lening volledig terug te betalen. Voor de afdekking van dit risico (dat niet via de
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vorming van een voorziening kan worden geregeld) wordt voorgesteld 10% van het bedrag van de
achtergestelde lening te doteren aan een nieuw te vormen reserve Achtergestelde lening Afval
Energie Bedrijf (AEB) van € 14 miljoen.
Basisregistratie Kadaster
DBI fungeert formeel als Amsterdams aansluitpunt op het Kadaster maar DBGA heeft op dit
moment ook nog een koppeling met deze registratie. Omdat DBGA naar verwachting maar deels
gebruik kan maken van de DBI-koppeling, zal de dienst ook zelf aan het Kadaster gekoppeld
moeten blijven. De aankondiging van het Kadaster om gegevens te leveren via XML-berichten
vraagt om nieuwe koppelingssoftware. Voorgesteld wordt om deze eenmalige uitgave ad € 0,4
miljoen in 2013 of 2014 nu te dekken via een daartoe ten laste van het rekening resultaat te vormen
nieuwe reserve.
14.9.3 Voorzieningen
Voorzieningen

Bedragen x € 1 miljoen
nr. Voorzieningen
bestaande voorziening
1 Garanties, geldleningen en claims
2 Juridische risico's
3 Risico's Beurs van Berlage
4 Sophia Augusta / Lopez Suasso
5 Verstrekte geldleningen
6 Voorziening geoormerkte gelden
GWA/SVA
7 Willet Holthuysen
afgewikkelde voorzieningen
8 Escrow rekening NUON
9 Risico Voorziening
10
Risicovoorziening KKGG Noord-Zuidlijn
nieuwe voorzieningen
11 Voorziening ivm verzelfstandiging
Haven
12 Voorziening t.b.v. risico’s
Vereveningsfonds
Totaal voorzieningen

Stand
ultimo
2011

Gerealiseerde
mutaties 2012
+

Stand
ultimo
2012

-/-

Begrote mutaties
2012
+

-/-

3,6
35,2
1,0

0,7
9,6
-

5,8
-

4,3
39,0
1,0

2,4
-

1,3
-

0,6
5,8

1,3

-

0,6
7,1

-

-

1,9
0,2

-

1,0
-

1,0
0,2

-

-

9,3
61,2

-

9,3
61,2

-

-

9,3
61,2

-

42,0

42,0

-

42,0

-

-

4,2

-

4,2

-

-

-

70,0

-

70,0

-

-

118,8

127,8

119,3

127,4

44,4

71,8

Afgewikkelde voorzieningen
Escrow rekening Nuon
Bij de verkoop van Nuon is overeengekomen dat een deel van het verkoopopbrengst wordt aangehouden
voor het afdekken van eventuele risico’s voor de koper. Dit bedrag (4% van de verkoopopbrengst) is
gestort op een geblokkeerd rekening bij de BNG. In juni 2012 is de laatste betaling van € 9,3 miljoen van
de Escrow binnengekomen. Derhalve valt de voorziening vrij.
Voorziening Risico’s
Deze voorziening is gevormd in de Jaarrekening 2010 voor de dekking van een aantal risico’s. In 2012 is
conform begroting € 42 miljoen onttrokken voor de risicovoorziening KKGG Noord/Zuidlijn en € 19,2 miljoen
ten behoeve van het Stabilisatieplan ICT.
Risicovoorziening KKGG Noord/Zuidlijn
In 2012 is € 42 miljoen begroot als dotatie aan deze risicovoorziening. Deze dotatie heeft ook daadwerkelijk
plaatsgevonden. Bij de jaarrekening is voor een bedrag van € 42 miljoen onttrokken van de
risicovoorziening Kleine Kans Grote Gevolgen Noord/Zuid-lijn. Van de voorziene risico’s van totaal € 42
miljoen wordt voor risico’s ter grootte van € 30 miljoen dekking gevonden binnen de bestaande
voorzieningen van Noord/Zuidlijn zelf en risico’s ter grootte van € 12 miljoen bestaan niet meer.
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Gehandhaafde voorzieningen
Garanties, geldleningen en claims
In 2012 is € 0,7 miljoen meer gedoteerd dan begroot ter ophoging van de voorziening naar € 4,3 miljoen.
Deze voorziening is voor een bedrag van € 0,235 miljoen gevormd in verband met de afwikkeling van het
arrest rioolrecht en voor een bedrag van € 4,05 miljoen in verband met een procedure over de
vermakelijkheidsretributie.
Juridische risico’s
In 2012 is per saldo € 4,7 miljoen meer gedoteerd dan begroot (kabinet).
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 2012 heeft op deze voorziening geen
mutatie plaatsgevonden.
Risico's Beurs van Berlage
Deze voorziening dient om mogelijk onvoorziene risico’s met betrekking tot de Beurs van Berlage op te
vangen. In de rekening 2008 werd daarvoor € 1 miljoen toegevoegd. In 2012 heeft op deze voorziening
geen mutatie plaatsgevonden.
Sophia Augusta / Lopez Suasso
Dit is een legaat. In 2012 heeft op deze voorziening geen mutatie plaatsgevonden.
Willet Holthuysen
Het betreft een legaat aan de stad Amsterdam bestaande uit een woning met inboedel en een bedrag van
€ 90.756. De voorziening is gevormd om de rente-opbrengsten in te zetten bij de pensioenvorming van het
personeel. Door rentetoevoeging is de voorziening inmiddels gegroeid tot € 0,15 miljoen. In 2012 heeft op
deze voorziening geen mutatie plaatsgevonden.
Voorziening geoormerkte gelden GWA/SVA
Deze voorziening is ontstaan uit de liquidatie van de Stichting Voertuigbeheer Amsterdam. Het doel is het
afdekken van risico’s gericht op het optimaliseren van de kosten van het voertuigenpark van de gemeente
Amsterdam. In 2012 heeft een onttrekking van € 1 miljoen plaatsgevonden. Voor een bedrag van € 0,7
miljoen is onttrokken ten behoeve van een oude claim van Waternet, daterend uit de ontvlechting van SVA.
Daarnaast is € 0,2 miljoen ingezet om de voorziening van het Gemeentelijk Wagenparkbeheer Amsterdam
op te hogen naar de streefwaarde van € 2,5 miljoen, zijnde 5% van de boekwaarde van het wagenpark. Tot
slot is € 0,1 miljoen onttrokken ten behoeve van de inhuur derden voor een project in het kader van
wagenparkbeheer.
Nieuwe voorzieningen
Voorziening i.v.m. verzelfstandiging Haven
In verband met de verzelfstandiging van Haven Amsterdam is een nieuwe voorziening gevormd. Hieraan is
€ 4,2 miljoen gedoteerd die dient om Haven Amsterdam in haar eigen balans staat te stellen wettelijk
verplichte voorzieningen voor personele kosten, zoals vakantiegeld, vakantie-uren, jubilea te treffen
Voorziening ten behoeve van risico’s Vereveningsfonds
Voor het afdekken van het risico dat de gemeente loopt als uitgaven die nog verplicht in grondexploitaties
worden gedaan niet worden gedekt door gerealiseerde of te realiseren inkomsten is een nieuwe
voorziening van € 70 miljoen gevormd. In de grondexploitaties zijn uitgaven opgenomen die als
onvermijdelijk moeten worden beschouwd omdat daar op enigerlei wijze een verplicht karakter in ligt
besloten. Het is de intentie dat deze verplichte uitgaven worden gedekt door nog te realiseren inkomsten.
De huidige economische situatie in de vastgoedsector maakt echter dat onvoldoende zeker is of dat
daadwerkelijk het geval zal (kan) zijn. Deze voorziening is bedoeld om het risico dat de dekking inderdaad
onvoldoende zal zijn op te vangen.
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15 Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing
15.1 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 gemeenteraad vastgestelde
meerjarenontwikkelingsprogramma. Het jaar 2012 is het derde jaar van de derde periode ISV
(2010-2014). De rijksbijdrage voor de totale derde tranche is € 230 miljoen.
De rekening ISV is een bundeling van bestedingsgegevens van zeven stadsdelen en vijf
centrale beheerders (diensten).
De jaarrekening 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 programma gaat vooral over de fysieke realisatie van projecten.
De relatie tussen fysieke prestaties en één budgettaire jaarschijf (de begroting ISV 2012) is
niet goed te leggen, omdat er meestal sprake is van projecten en activiteiten die worden
bekostigd met meerjarig incidentele budgetten.
Voor de sleutelbedragen stadsdelen is ook sprake van meerjarig incidentele budgetten, maar
daarnaast geldt ook nog dat de precieze informatie over de feitelijke besteding op decentraal
niveau aanwezig is en dus ook op stadsdeelniveau wordt verantwoord.

15.2 Budget en uitgaven 2012
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 2012 is het totale bedrag dat is besteed in het jaar 2012, dus zowel ten
laste van het ISV-bedrag 2012 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
2005
€ 1 miljoen)
Budgettaire
78,7
kader
Totale
uitgaven
128,6
ISV+SVF*
*vanaf 2012 alleen ISV

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

73,2

56,1

60,2

46,2

44,1

37,9

37,1

101,7

81,3

49,9

98,9

43,7

37,1

36,9

Het totaal van de bestedingen in 2012 komt uit op bijna € 37 miljoen. Het totale bedrag aan
centrale uitgaven bedraagt over 2012 bijna € 18,3 miljoen. De stadsdelen gaven in totaal een
bedrag van ruim € 18,6 miljoen uit.

15.3 Rekeningresultaat 2012
Het resultaat over 2012 is € 4,2 miljoen positief. Het resultaat wordt voor een belangrijk deel
verklaard door het inboeken van de centraal gekweekte rente groot €3,4 miljoen.
Daarnaast is door een aantal diensten vrijval gemeld, totaal een bedrag ad. €636,245. De
belangrijkste zijn:




Voor de Vernieuwingsoperatie Bijlmermeer is € 227.902 minder nodig dan begroot en
aan subsidie voor rolstoelgeschikte woningen/beschermd wonen is een bedrag ad.
€ 46.000 niet meer nodig.
Voor monumentenzorg is de uitvoering van de renovatiewerkzaamheden Felix Meritis
(Keizersgracht 324) € 199.902 gunstiger uitgevallen.
Voor bodemonderzoek en de nazorg van bodemsaneringswerken blijkt €156.093 minder
nodig dan beschikbaar.

Een derde factor die van invloed is op het rekeningresultaat betreft een nog niet belegd deel
van het rekeningresultaat van vorig jaar. Het gaat hier om een bedrag van €160.553.
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15.4 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 bedrag aan restanten op
begrotingsposten dat, ondermeer op grond van de opgaven van de verschillende beheerders,
gereserveerd moet blijven, beloopt ruim € 83,4 miljoen. Ten opzichte van een jaar eerder is
het te reserveren bedrag afgenomen met € 11,4 miljoen. De reservering van € 83,4 miljoen is
als volgt verdeeld over de centrale diensten en stadsdelen:
(Bedragen x € 1 miljoen)

2011

2012

Diensten en Bedrijven Centrale Stad

57,1

47,0

Stadsdelen eigen fondsen

38,0

36,2

Stadsdelen extra posten
Totaal

0,2

0,2

95,3

83,4

De verdeling van het te reserveren bedrag naar dekkingsbron is als volgt:
31-12-2011

31-12-2012

Posten ISV 1 (2001-2004)

0,0

0,0

Posten ISV 2 (2005-2009)

18,1

9,5

Posten ISV 3 (2010-2014)

39,2

37,7

ISV, sleutelbedragen

38,0

36,2

Totaal

95,3

83,4

(Bedragen x € 1 miljoen)

Er hoeven geen reserveringen meer gepleegd te worden op posten uit de eerste ISV periode.
De restanten op posten uit de ISV-2 periode tellen op tot €9,5 miljoen (vorig jaar nog € 18,1
miljoen). De posten uit de begrotingsjaren 2010 en eerder worden inmiddels 3 jaar of langer
gereserveerd. Het te reserveren bedrag per 1-1-2013 telt op tot €15,6 miljoen.
De sleutelbedragen worden apart vermeld; deze middelen worden beschouwd als ‘eigen’ geld
van de stadsdelen en blijven gereserveerd.
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4 Verplichte paragrafen
Risico’s en weerstandsvermogen
Financiering en garanties
Lokale heffingen
Verbonden partijen
Onderhoud van kapitaalgoederen
Gemeentelijk Grondbeleid
Bedrijfsvoering
Duurzaamheid
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1. Risico’s en Weerstandsvermogen
1.1 Wettelijk kader en risicobeleid van de Gemeente Amsterdam
Een risico is een onzekere gebeurtenis die kan leiden tot het afwijken van gestelde doelen. De
zwaarte van het risico wordt bepaald door de combinatie van kans dat de gebeurtenis optreedt en het
gevolg (schade) voor het beoogde doel. Risico’s horen onvermijdelijk bij publiek bestuur. Wat betreft
gemeentelijke risico’s schrijft het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV)
voor dat de gemeente jaarlijks beleid formuleert over het weerstandsvermogen. Het
weerstandsvermogen is de verhouding tussen:
 benodigde weerstandscapaciteit vanwege risico’s waarvoor geen specifieke voorzieningen zijn
getroffen (resterende risico’s) en
 beschikbare weerstandscapaciteit waarmee de gevolgen van risico’s gedekt kunnen worden.
Er is geen wettelijke norm voor de omvang van de weerstandscapaciteit.
Het beleid inzake het weerstandsvermogen is onderdeel van het gemeentelijk risicomanagement1:
 risicomanagement is geen doel op zich maar moet helpen bestuurlijke doelstellingen zo goed
mogelijk te realiseren
 risicomanagement is geen controle-instrument achteraf, maar een sturingsinstrument om optimaal
resultaten te bereiken
 het gaat er niet om risico’s koste wat kost te vermijden, maar het college moet kunnen aantonen
dat al het mogelijke is gedaan om risico’s te beheersen
 risicomanagement kan alleen vruchtbaar zijn in een cultuur waarin ambtelijk apparaat, college en
gemeenteraad open over risico’s communiceren
 risicomanagement moet verankerd zijn binnen de gemeentelijke organisatie

1.2 Ontwikkeling van de risico’s in 2012
In deze paragraaf worden de majeure gemeentebrede risico’s beschreven. Specifieke risico’s worden
toegelicht bij de doelstellingen van de verschillende programma’s. Voor het risicomanagement in
verband met de bedrijfsvoering wordt verwezen naar de paragraaf Bedrijfsvoering van deze
jaarrekening.

Projecten en programma’s
Een van de resultaten van het rapport van de enquêtecommissie Noord/Zuidlijn was de vaststelling
door het college van de 10 lessen Noord/Zuidlijn. Om deze structureel binnen de gemeente te
verankeren, is in 2011 het programma LetOp/10 lessen gestart, dat staat voor Leren En Tegenspraak
Organiseren in Projecten.
De Regeling Risicovolle Projecten is een belangrijk (extra) instrument voor de sturing en beheersing
van projecten. De regeling was ultimo 2012 van toepassing op de volgende projecten: Noord/Zuidlijn,
Amsterdam Metro Systeem, Project 1012, Zuidas, Implementatieplan verbetering beheer
Vereveningsfonds2, WMO-ICT fase 2, Zeetoegang IJmond, Stabiliteits- en verbeterplan Dienst ICT,
Renovatie Metro Oostlijn, Renovatie Amsterdamse wegtunnels, Amsterdams Financieel Systeem
(AFS), Verzelfstandiging Haven, Vorming Regionale Uitvoeringsdienst (RUD), Hervorming zorg voor
de jeugd en Implementatie basisregistraties.
In 2012 is een evaluatie gestart van LetOp en de Regeling Risicovolle Projecten, in de loop van 2013
zullen de resultaten hiervan bekend zijn. In de bedrijfsvoeringparagraaf wordt uitgebreider ingegaan
op de activiteiten in 2012.
De aanleg van de Noord-Zuidlijn is veruit het grootse project dat de gemeente nu onderhanden heeft.
De risico’s zijn afgedekt met een omvangrijke risicovoorziening en posten onvoorzien. Binnen het
beschikbare budget bedraagt de beschikbare buffer circa 25% van de verwachte nog te maken
kosten.
In de programma’s (zoals Verkeer en Infrastructuur), rekeningen van diensten en
voortgangsrapportages van projecten wordt uitgebreid aandacht besteed aan de risico’s per project.
1

Zie de door uw raad 14 mei 2008 vastgestelde notitie risicomanagement.
De toepassing op de grootstedelijke ruimtelijke projecten (IJburg, Zeeburgereiland, Noordwaarts, Zuidelijke IJ-oevers,
Zuidoostlob, Werkgebieden OGA en Wibaut aan de Amstel) hangt sterk samen met het implementatieplan Verbetering beheer
Vereveningsfonds. Derhalve richt de regeling zich nu op dat implementatieplan Verbetering Beheer Vereveningsfonds
2
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De economische omgeving
De economische vooruitzichten voor de komende jaren blijven zorgelijk. De financiële crisis die begon
in 2008 zal nog lange tijd effect hebben. Het risico dat zich een langdurige recessie zal voordoen is
groter dan ooit sinds de oorlog. De uitgangspositie van Amsterdam is relatief goed vergeleken met de
rest van Nederland. Echter, sinds 2009 presteert de Amsterdamse regio minder dan twintig
vergelijkbare Europese regio’s.
De teruglopende economie van de laatste jaren heeft zijn sporen nagelaten in de forse gerealiseerde
en nog geplande ombuigingen (zie ook hierna). Een verder teruglopende economie dan waarop onze
begroting 2013 is gebaseerd zal een beperkt effect hebben voor 2013. Voor de jaren daarna zal dit
risico aan de orde komen in het Financieel Meerjaren Perspectief 2014-2018 en de Kadernota 2014,
mede rekening houdend met de stresstest 2013.

Onzekerheid over gevolgen van rijksbeleid
Zoals elke gemeente is ook Amsterdam sterk afhankelijk van het rijksbeleid. Rijksbezuinigingen
hebben vanwege de ‘trap op trap af’-systematiek een negatief effect op de ontwikkeling van de
gemeentefondsuitkering. Het nieuwe Regeerakkoord biedt maar ten dele duidelijkheid over wat de
gemeenten te wachten staat de komende jaren. Die onzekerheid wordt vergroot door de internationale
condities waaronder het nieuwe kabinet moet opereren, mede in combinatie met de begrotingsregels
waartoe Nederland zich als lidstaat van de EU heeft verbonden.
In januari 2013 heeft de Eerste Kamer de aanpassing van de gemeentewet goedgekeurd die de
stadsdelen in hun huidige vorm opheft. De wet betekent voor de gemeente een budgettair risico
vanwege mogelijke frictiekosten.

Decentralisatie rijkstaken sociale domein
Een grote bron van zorg zijn de taken die worden overgedragen aan de gemeenten, waarvoor de
geoormerkte budgetten met een forse korting naar het Gemeentefonds worden overgeheveld:
 de decentralisatie van de jeugdzorg zal per 1 januari 2015 zijn beslag krijgen maar er is nog
onduidelijkheid over een mogelijk negatief herverdeeleffect naast de al bekende bezuinigingen (de
meicirculaire 2013 van het Rijk zal hierover meer duidelijkheid bieden)
 de voorgenomen decentralisatie van de functies extramurale begeleiding en verzorging vanuit de
AWBZ (taakstelling 25%) per 1 januari 2015 en, meer in het algemeen, de herziening van het door
de gemeente uit te voeren takenpakket inzake de WMO, is nog met veel onzekerheden omgeven.
De omvang van het takenpakket, de beleidsvrijheid die de gemeente daarbij krijgt, en de over te
dragen budgetten zijn nog bijzonder ongewis. In maart 2013 wordt de beleidsbrief vanuit het Rijk
verwacht
 De voorgenomen samenvoeging van de Wet werk en bijstand, Wet sociale werkvoorziening en
Wajong tot de nieuwe Participatiewet houdt nieuwe risico’s voor de gemeenten in. Gedeeltelijk
arbeidsongeschikte jongeren vallen vanaf 1 januari 2014 onder de verantwoordelijkheid van de
gemeente. De instroom in de sociale werkvoorziening in zijn huidige vorm stopt per 1 januari
2014. Over de financiële randvoorwaarden bestaan nog veel vragen. In ieder geval is duidelijk dat
opnieuw gesneden wordt in het re-integratiebudget
De omvang van de risico’s en de mate waarin de gemeente die kan beheersen zijn lastig in te
schatten. Het gaat in de eerste plaats om de onvermijdelijke risico’s van complexe transitie en
implementatie projecten en vervolgens de risico’s die ontstaan omdat er een spanning kan ontstaan
tussen beschikbare budgetten enerzijds en rechten van gebruikers en bestuurlijke ambities anderzijds.
Er zijn nog grote onzekerheden over beschikbaar budget en beleidsvrijheid voor de gemeenten.
Bovendien krijgen gemeenten (vooralsnog) geen extra mogelijkheden om zelf inkomsten te
genereren. De VNG heeft het kabinet januari 2013 een brief gestuurd waarin grote zorgen over de
haalbaarheid worden uitgesproken. Op de afzonderlijke ontwikkelingen gaan wij in de betreffende
programma’s nader in.
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Wetsvoorstel houdbare overheidsfinanciën (Wet HOF)
De transacties van gemeenten zijn onderdeel van het EMU-saldo van Nederland, dat moet voldoen
aan de door de gezamenlijke lidstaten van de EU vastgestelde begrotingsnormen. Met de Wet HOF
(verwachte invoering in 2013) werkt deze begrotingsnorm door naar elke individuele gemeente. De
Wet HOF beperkt de ruimte van gemeenten voor uitvoering van een eigen financieel beleid. Concreet
loopt Amsterdam het risico dat haar investeringsbeleid niet past binnen de eisen die de wet HOF stelt.
Het in januari 2013 gesloten onderhandelingsakkoord tussen het kabinet en de VNG heeft het risico
voor Amsterdam vooralsnog beperkt. Maar op termijn zal ook Amsterdam te maken krijgen met de
daling van het EMU-saldo en EMU-tekort waartoe Nederland zich heeft verplicht. Het college zal in
diverse gremia (zoals G4 en VNG) haar invloed aanwenden om ervoor te zorgen dat de beleidsruimte
van Amsterdam optimaal blijft.

Ombuigingen en hervormingen
In deze jaarrekening zijn omvangrijke ombuigingen en hervormingen verwerkt die zijn vastgesteld in
de ombuigingsoperatie Inzet op Herstel 1 (2011-2014). Inzet op herstel 1 levert na vier jaar een
besparing op van € 186 miljoen. In de jaren 2013-2016 moet aanvullend op deze operatie € 141
miljoen bespaard worden, bestaande uit € 21 miljoen Inzet op herstel 2 en € 120 miljoen 1 Stad 1
Opgave. Bijzonder is bovendien dat wij een deel van de ombuigingen samen met de stadsdelen
(1 Stad 1 Opgave) gaan oppakken. Een belangrijk onderdeel is een hervorming van de gemeentelijke
organisatie. Een operatie van deze orde van grootte is niet zonder risico’s. Het college heeft de
volgende maatregelen genomen om die risico’s zo goed mogelijk te beheersen:
 strakke bestuurlijke sturing door de verantwoordelijke portefeuillehouders met regelmatige
bespreking van de voortgang binnen het college
 de verandertrajecten uit 1 Stad 1 Opgave worden ondersteund door een programmaorganisatie
die zorgt voor de voorbereiding van de besluitvorming, voor de regie op proces en integraliteit en
voor de inbreng van de benodigde expertise
 een uitgebreid viermaandelijks monitorsysteem om de realisatie van de ombuigingen te bewaken
 een reserve voor frictiekosten

Grondexploitaties
Amsterdam wordt hard geraakt door de vastgoedcrisis. De lopende grondexploitaties zijn ontwikkeld
op basis van miljarden aan verwachte grondopbrengsten. In het programma Stedelijke ontwikkeling en
de paragraaf Grondbeleid wordt ingegaan op het eind 2012 geraamde Resultaat van de
grondexploitaties (Eindejaar-RAG 2012) van het Vereveningsfonds en het Stimuleringsfonds
Volkshuisvesting (SFV) en de actuele prognoses van de grondexploitaties in de Zuidas. Door de
voortgaande vastgoedcrisis staat de weerstandscapaciteit van het Vereveningsfonds sterk onder druk.
De algemene reserve van het Vereveningsfonds is ultimo 2012 ruim € 235 miljoen negatief en de
prognose voor 2020 op basis van het door het volgens OGA meest waarschijnlijke scenario, is € 230
miljoen negatief.
Het college heeft in 2011, als risico beheersingsmaatregel, besloten tot een strakke sturing van
kasstromen op basis van uitgavenplafonds, bepaald door inkomsten die zeker zijn. Aanpassing van
programmatische kaders en gerichte acties inzake leegstand in bestaand vastgoed (bijvoorbeeld de
kantorenloods) zou het afzetrisico verder beperken. De situatie eind 2012 is dermate ernstig dat
verdergaande ingrepen nodig zijn om de risico’s beheersbaar te houden. Elders in deze jaarrekening
gaan wij hier uitvoerig op in. Het is duidelijk dat de grondexploitaties binnen het Vereveningsfonds een
groot risico vormen voor de financiële positie van de gemeente.
Specifiek voor de Zuidas dienen de resultaten van de grondexploitaties als dekking voor de
gemeentelijke bijdrage aan het dok (maximaal € 225 miljoen). Er is een ruime marge met de
verwachte resultaten van de grondexploitaties en de daarbinnen bestaande risicobuffers.
Facilitaire dienstonderdelen die het grootste deel van hun omzet behalen in de ruimtelijke sector
(PMB, IBA, DRO, OGA) worden geconfronteerd met de gevolgen van de teruglopende budgetten van
grondexploitaties. Hierdoor dreigen de bedrijfsresultaten te verslechteren. Facilitaire dienstonderdelen
hebben meestal een flexibele schil (personeel dat niet in vaste dienst is) om dit risico op te vangen.
Daarnaast hebben sommige facilitaire dienstonderdelen een bedrijfsreserve om onverwachte
tegenvallers op te vangen.
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Verstrekte leningen en garanties
Ultimo 2012 hadden centrale stad en stadsdelen samen € 707 miljoen aan leningen verstrekt en voor
€ 13,4 miljard aan garanties verstrekt. Een aantal hiervan heeft een verhoogd risicoprofiel. Voor een
nadere specificatie wordt verwezen naar de paragraaf Financiering.

Financiering
De gemeente financiert een deel van haar uitgaven met externe leningen. Per jaar wordt van de lange
termijn portefeuille (ultimo 2012 circa € 2,9 miljard) zo’n 10% geherfinancierd. Daarnaast leent de
gemeente kort (in 2012 gemiddeld € 342 miljoen).
Het renterisico is dat het te betalen rentepercentage bij herfinanciering systematisch hoger is dan die
van oude afgeloste leningen. Daarnaast bestaat het renterisico dat bij uitbreiding van de
financieringsomvang de te betalen rente hoger is dan waarvan werd uitgegaan bij de besluitvorming
(meestal de structurele omslagrente van 4,5%). Het renterisico is te overzien en wordt opgevangen
door een marge in de interne omslagrente en de Rente Risico Reserve met een actuele omvang van
€ 60 miljoen. In 2012 heeft het renterisico zich niet gematerialiseerd.
Een heel ander risico is dat private partijen niet meer bereid zijn om de gemeente geld te lenen. Dit
gebeurt pas als kapitaalverschaffers de gemeente insolvabel achten. Verwacht mag worden dat in dat
geval de staat zorgt voor een vangnet. In de Kadernota 2013 heeft het college maatregelen
aangekondigd om de financieringsrisico’s te verminderen, onder ander door balanssturing. Zie voor
meer informatie de paragraaf Financiering.

Deelnemingen
Gemeentelijk aandelenbezit moet op historische verkrijgingprijs worden gewaardeerd, tenzij de
marktwaarde daaronder ligt – in dat geval moet worden afgewaardeerd. Gemeentebreed is dit risico
gering omdat de gezamenlijke boekwaarde circa € 2503 miljoen bedraagt, terwijl de huidige
marktwaarde op meer dan een miljard euro wordt getaxeerd.
Een ander risico is dat dividenden lager uitvallen dan begroot. De gemeente heeft als bestendige
gedragslijn behoedzaam te begroten en het risico heeft zich in 2012 dan ook niet voorgedaan. Gezien
de bijzonder onzekere economische situatie is voor 2013 en later het risico echter niet te
verwaarlozen. Het grootste deel van de dividendbaten 2012, na afrek van rentelasten (begroot € 22
miljoen; gerealiseerd € 36 miljoen) betreffen Schiphol en Alliander.
Voor wat betreft de in 2013 gevormde (100%) deelneming NV Haven is er, afhankelijk van de
investeringsbehoefte, een risico dat het dividend de komende jaren kleiner zal zijn dan begroot in het
huidige FMP. Echter, de eerste drie jaar na de verzelfstandiging zal jaarlijks de begroting, inclusief
investerings- en financieringsplan, behalve door de RvC ook door de aandeelhouder goedgekeurd
moeten worden. Aldus heeft de gemeente invloed op de omvang van de investeringen en kan
daarmee sturen op vrije kasstromen en financiële ruimte voor dividend.
Er is een risico dat de gemeente het resterend deel van de opbrengst van haar aandelen Nuon (circa
€ 190 miljoen) niet zal ontvangen indien Vattenfalls failliet gaat. In dat geval kan de gemeente voor
een gering bedrag haar verkochte aandelen terugkopen.
De gemeente heeft voor € 78 miljoen bijgedragen aan het eigen vermogen van het GVB en heeft
daarnaast voor € 300 miljoen aan leningen verstrekt (met name voor de financiering van trams en
metro’s). Als dekking voor de hiermee verbonden risico’s is er een bestemmingsreserve van € 78
miljoen. Zie voor meer informatie de paragraaf Verbonden partijen.

Overige verbonden partijen
Behalve via financiële banden werkt de gemeente met een groot aantal private organisaties in diverse
vormen samen om haar doelstellingen te realiseren. Te denken valt aan woningcorporaties, scholen
zorginstellingen et cetera. Ervaringen in de laatste jaren (bijvoorbeeld met Amarantis) leren dat, als
deze organisaties in problemen komen, zij soms een beroep op gemeentelijke financiële steun. Ook al
is formeel niet afdwingbaar, de gemeente is dan soms gedwongen bij te springen om een
3

Daarnaast zijn op de gemeentebalans onder gemeentelijke deelnemingen opgenomen: de Afval Energie Centrale (AEC), die
opereert voor rekening en risico van stadsdelen en andere partijen, en de Hoogrendement Centrale (HRC). De totale
boekwaarde op de balans bedraagt circa € 630 miljoen. Op het Afvalenergiebedrijf wordt apart ingegaan.
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ongestoorde doorgang van de dienstverlening te kunnen waarborgen. Deze risico’s zullen de
komende tijden zeker niet afnemen en verdienen expliciete aandacht.

Gemeentebelastingen en tarieven
Jaarlijks ontvangt de centrale stad € 250 miljoen aan belastingen, heffingen en leges (zie de paragraaf
Lokale heffingen), waarvan de ozb de belangrijkste is. Staand beleid is een daling van de
heffingsgrondslag te compenseren met tariefverhogingen De verslechterende economie kan leiden tot
het risico dat het maatschappelijk draagvlak onder dit beleid onder druk komt te staan. Tot op heden
heeft dit risico zich nog niet voorgedaan omdat de waardedalingen beperkt zijn.
Een ander risico is de toename van wanbetaling en het beroep op kwijtscheldingsregelingen als
gevolg van de toename van armoede. In 2012 heeft dit risico nog maar in beperkte mate voor gedaan.
Tenslotte kan het risico reëel worden van derving van belastingen en heffingen door leegstand van
kantoren.

Fiscaliteit
Het Bureau Fiscaal Advies en Control (FAC) is belast met het opstellen van gemeentebrede interne
procedures om ervoor te zorgen dat de gemeente voldoet aan de gemaakte afspraken met de
Belastingdienst in het kader van het Horizontaal Toezicht4. In 2012 heeft de kwaliteit van de fiscale
(interne) controle nog niet het vereiste niveau bereikt. In 2013 wordt het systeem van
beheersingsmaatregelen en (interne) controle voltooid. Door monitoring en audits zal worden
vastgesteld dat de gemeente voldoet aan de eisen van het Horizontaal Toezicht en de fiscale risico’s
voldoende zijn beheerst. Over de exacte eisen van Horizontaal Toezicht vindt nog overleg plaats met
de Belastingdienst.
Een andere fiscale ontwikkeling is het voornemen van de staatssecretaris van Financiën om
vennootschapsbelasting (Vpb) te heffen op gemeentelijke activiteiten die voldoen aan de vereisten
van de Vpb: er is sprake van winstoogmerk dan wel concurrentie met private ondernemingen.
Achtergrond van dit voornemen is het beleid van de lidstaten van de EU om een gelijk speelveld te
creëren. Invoering van Vpb kan een aanzienlijk financieel risico betekenen voor de gemeente. Er vind,
in samenwerking met ander gemeenten en de VNG, overleg plaats met het ministerie. Inzet van
Amsterdam is dat de gemeente activiteiten uitvoert met primair een publiek doel en dat daarom Vpb
niet aan de orde is.

Juridische risico’s
Steeds vaker eisen bedrijven en burgers schadevergoeding wanneer voor hen nadelige gemeentelijke
besluiten door de rechter worden vernietigd. Veel diensten noemen juridische claims als risico. De
gemeente heeft een aparte voorziening voor juridische risico’s die ultimo 2012 € 42,5 miljoen bedroeg.
In 2012 is 5,8 miljoen aan de voorziening onttrokken en € 13,1 miljoen toegevoegd.

Afvalenergiebedrijf (AEB)
Uw raad heeft in december 2012 het principebesluit genomen tot verzelfstandiging van het AEB.
Tijdens het proces van verzelfstandiging zijn risico’s manifest geworden, met name het risico dat bij de
huidige markt voor afval en elektriciteit, de investeringen die Amsterdam in het verleden heeft gedaan
afgeboekt moeten worden. Verder is sinds kort het risico aanwezig dat over de winst van het AEB
vennootschapsbelasting moet worden betaald (zie hierboven). Additioneel is het risico dat over een
deel van de rente die AEB aan de gemeente gaat betalen Vpb wordt geheven.
Ter dekking van deze risico’s zijn bij de verdere uitwerking beheersingsmaatregelen genomen, zoals
de vormgeving van de financiering en het treffen van een voorziening. De resterende risico’s voor de
gemeente hebben betrekking op tegenvallende kasstromen van AEB die dividend, rente en aflossing
in gevaar kunnen brengen. In de raadsstukken over de verzelfstandiging AEB en elders in deze
rekening vindt u nadere informatie.

4

Kern van het Horizontaal Toezicht is dat de Belastingdienst de mate en intensiteit van zijn toezicht afstemt op de kwaliteit van
de werking van de fiscale beheersing binnen de gemeente.
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Calamiteit
In de stresstest 2012 is als schok een humanitaire ramp meegenomen. Op basis van vergelijkbare
rampen (zoals de vuurwerkramp in Enschede) raamde SEO de lasten voor de gemeente in de orde
van € 70 tot € 160 miljoen, afhankelijk van het deel dat ten laste zou komen van Amsterdam. Het gaat
hierbij om typische Kleine Kansen Grote Gevolgen risico’s, zoals een overstroming, een onploffende
LNG5 tanker op het IJ of een neerstorten van een vliegtuig op een woonwijk.

De stresstest
De in 2012 uitgevoerde stresstest wijst uit dat (mogelijke) forse schokken Amsterdam financieel in
zwaar weer doen belanden. Voor een uitgebreide bespreking verwijzen wij naar het rapport dat eerder
aan uw raad is aangeboden. Het college is voornemens om ten behoeve van de Kadernota 2014 een
actualisatie van de stresstest uit te voeren.

1.3 Weerstandsvermogen
Stand van zaken
De Algemene Risico Reserve (ARR) vormt van oudsher de weerstandscapaciteit die beschikbaar is
om de gevolgen van risico’s die de diensten zelf niet kunnen beheersen – de zogenaamde resterende
risico’s – te dekken. Het college presenteert op basis van de ontwikkeling van deze resterende risico’s
in elke jaarrekening en begroting een voorstel voor de omvang van de ARR,. Hierbij houdt het college
er rekening mee dat de gemeente ook andere mogelijkheden heeft om de gevolgen van risico’s te
dekken:
 sinds 2002 kunnen tegenvallers in de uitvoering van de begroting altijd worden gedekt door
incidentele baten en positieve exploitatieresultaten. Geen enkel jaar was er een negatief
rekeningresultaat dat moest worden gedekt uit de Algemene Risico Reserve. Het uitgangspunt
van behoedzaam ramen blijkt dus een nuttige risico beheersingsmaatregel te zijn.
 de gemeente beschikt over ruim € 90 miljoen aan additionele algemene reserves
 de gemeente heeft andere middelen die, als de nood aan de man is, kunnen worden ingezet als
dekking voor risico’s, zoals onbenutte belastingcapaciteit en bezittingen die te gelde kunnen
worden gemaakt
Actuele inzichten vragen om een herbezinning op het vraagstuk van de benodigde
weerstandscapaciteit:
 de stresstest maakt duidelijk dat bij echt zwaar weer de Algemene Risico Reserve tekort schiet
 de centrale stad en de stadsdelen kunnen door harmonisatie en uniformering hun gezamenlijke
weerstandscapaciteit optimaliseren
 het risicoprofiel van de gemeente neemt alleen maar toe. Het is echter kostbaar om daar
tegenover steeds grotere reserves als weerstandscapaciteit aan te houden
Het college heeft in het licht van het voorafgaande in de Kadernota 2013 aangekondigd de benodigde
weerstandscapaciteit samen met de stadsdelen te zullen herijken. Hierop vooruitlopend heeft uw raad
ingestemd met de toevoeging van € 90,8 miljoen euro aan de Algemene Risico Reserve.

Integratie weerstandsvermogen centrale stad en stadsdelen
Het college heeft in de Kadernota 2013 de integratie aangekondigd van het weerstandsvermogen en
6
risicomanagement van centrale stad en stadsdelen . Dit voornemen is in 2012 uitgewerkt en zal in
2013 als onderdeel van het programma Balanssturing aan uw raad worden voorgelegd. De integratie
heeft betrekking op spelregels voor het beleid inzake het weerstandsvermogen. Na bestuurlijke
besluitvorming kunnen de spelregels bij de begroting en jaarrekening concreet worden toegepast ten
behoeve van de actualisering van de omvang van de weerstandscapaciteit die nodig is voor het
gewenste weerstandsvermogen.
Bij het opstellen van de Jaarrekening 2012 functioneert het bestaande bestuurlijke stelsel nog. Dat
betekent dat centrale stad en stadsdelen vooralsnog ieder een eigen verantwoordelijkheid houden
5

Liquid Natural Gas (vloeibaar gemaakt aardgas).
Hiermee wordt tevens uitvoering gegeven aan de motie 1072 (‘één norm voor algemene reserves van stadsdelen’) waar de
gemeenteraad bij de behandeling van de Kadernota 2013 mee instemde.

6
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voor hun beleid inzake het weerstandsvermogen. De verdere bestuurlijke besluitvorming over het
bestuurlijk stelsel en de verdeling van verantwoordelijkheden over risico’s en de beheersing daarvan
kan hierin verandering brengen.

De actualisatie van de weerstandscapaciteit (Algemene Risico Reserve)
De resterende risico’s (die diensten en projecten niet zelf kunnen beheersen) zijn zo goed mogelijk
gekwantificeerd op basis van kans op optreden en maximale schade. Om recht te doen aan de
ervaring dat risico’s zich nooit allemaal tegelijkertijd voordoen is met behulp van een simulatie geschat
welke weerstandscapaciteit met 90% zekerheid nodig is. Op basis van de informatie in de
Jaarrekening 2012 van de diensten en de Concerncontroller biedt de huidige omvang van de
Algemene (Risico) Reserve met € 262 miljoen voldoende weerstandscapaciteit.
Hierbij moet voor ogen worden gehouden worden dat de afgelopen jaren het beleid van behoedzaam
ramen een belangrijke reden geweest dat wij negatieve rekeningresultaten en daarmee een beroep op
de Algemene Risico Reserve hebben kunnen voorkomen.
Verder is van belang dat niet alle resterende risico’s kwantificeerbaar zijn. De beschikbare ruimte in
bestemmingsreserves en onbenutte belastingcapaciteit komen in aanmerking als dekking voor niet
kwantificeerbare risico’s, Kleine Kansen Grote Gevolgen risico’s (KGG-risico’s) en de samenhang van
risico’s (‘een ongeluk komt nooit alleen’). De inzet als weerstandscapaciteit van die beschikbare ruimte
in de bestemmingsreserves en van ongebruikte belastingcapaciteit vergt expliciete besluitvorming.
In de Jaarrekening 2010 is een risicovoorziening gevormd vanwege de op dat moment lastig te
kwantificeren risico’s. Sindsdien zijn enkele bestedingsrichtingen vastgesteld zodat de voorziening in
2012 in zijn geheel is besteed.
In de tabel is het actueel geraamde verloop van Algemene Risico Reserve en Risicovoorziening
samengevat.
Weerstandsvermogen
(bedragen x € 1 miljoen)
Stand bij Begroting 2013
Prijsaanpassing
Onttrekking 8 maandsrapportage 2012**
Onttrekking waartoe eerder is besloten***
- dekking kkgg-risico’s Noord/Zuidlijn
- dekking tekort DICT 2012
Actuele stand

Algemene Risico Reserve

Risicovoorziening

262,7*
+10,8
-2,4

61,2

271,1

-42,0
-19,2
0,0

*) Exclusief € 65 miljoen die in de Begroting 2011 is toegevoegd ter dekking van de kosten ontgraving voor Station Vijzelgracht
van de Noord/Zuidlijn (verwekt in de Begroting 2013) en inclusief de toevoeging van € 90,8 miljoen (Nuon-gelden) ten laste van
de Begroting 2013 (blz.14).
**) ten behoeve van het treffen van een voorziening
***) Zie Jaarrekening 2011, blz. 326
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2. Financiering
Risicobeheersing als uitgangspunt
Voor de financiering van gemeenten zijn de voorwaarden vastgelegd in de Wet financiering decentrale
overheden (Wet fido), waarvan het belangrijkste uitgangspunt de beheersing van risico’s is. Dit leidt
tot de volgende randvoorwaarden voor het treasurybeleid van de gemeente:
 het aangaan en verstrekken van leningen en het verlenen van garanties zijn alleen toegestaan
voor de uitoefening van de publieke taak
 uitzettingen (en derivaten) hebben een prudent karakter en zijn niet gericht op het genereren van
inkomsten door het aangaan van overmatige risico's

Inhoud paragraaf
In deze paragraaf komen het volgende onderwerpen aan de orde:
1. Wet financiering decentrale overheden (Wet fido)
2. Het omslagstelsel
3. Opgenomen langlopende geldleningen
4. Verstrekte leningen en garanties ultimo 2012
5. Schatkistbankieren
6. Balanssturing

1. Wet fido
De Wet fido verplichte gemeenten om een paragraaf Financiering in de jaarrekening op te nemen. Het
uitgangspunt van deze wet is het beheersen van de risico’s die (mogelijk) uit de treasuryfunctie
voortvloeien. Uw raad heeft in december 2009 een treasurystatuut vastgesteld waarin de bestuurlijke
infrastructuur voor de uitvoering van de treasury functie is vastgelegd. Dit statuut behelst de
beleidsmatige vaststelling van de uitgangspunten, doeleinden, risicobeheersing, de organisatorische
en financiële kaders, de informatievoorziening en de administratieve organisatie. Het statuut geldt
zowel voor de centrale stad als voor de stadsdelen.
Wordt met het treasurybeleid de publieke taak behartigd?
Gemeenten mogen uitsluitend geldleningen aangaan, middelen uitzetten en garanties verstrekken
voor de uitoefening van de publieke taak. De gemeenteraad bepaalt in belangrijke mate het kader
daarvan. Regelmatig wordt een beroep gedaan op zowel de centrale stad als de stadsdelen om
leningen te garanderen of te verstrekken. Door die verzoeken in te willigen gaan de centrale stad en
de stadsdelen nieuwe financiële risico’s aan. Wij zien er op toe dat het begrip ‘publieke taak’ niet
zodanig wordt opgerekt dat in strijd met de bedoelingen van zowel de Wet fido als het treasurystatuut
wordt gehandeld.
Draagt het treasurybeleid een prudent karakter?
Voorwaarden voor het prudent uitzetten van middelen en het gebruik van derivaten zijn:
 de tegenpartij moet voldoende kredietwaardig zijn, dat wil zeggen volgens minstens twee van de
drie grootste ratingbureau’s minimaal een zeer goede kredietwaardigheid hebben
 de waarde van een geldlening dient in de geringst mogelijke mate gevoelig te zijn voor
marktbewegingen; de hoofdsom van de geldlening moet intact blijven
 het gebruik van derivaten is alleen toegestaan voor het afdekken van financiële risico’s. De
omvang van het risico en de afdekking daarvan dienen met elkaar in evenwicht te zijn
Wordt voldaan aan de kasgeldlimiet?
De Wet fido beperkt de kortlopende middelen die gemeenten mogen opnemen tot maximaal 8,5% van
het netto begrotingstotaal. Zonder deze beperking zouden gemeenten hun financieringsbehoefte
volledig uit goedkope kortlopende middelen kunnen dekken. Maar de grote fluctuaties van de korte
rente zouden het begrotingsevenwicht in gevaar kunnen brengen. Het streven van Amsterdam is om
binnen de kasgeldlimiet een zo groot mogelijk deel van de financieringsbehoefte te dekken uit
kortlopende leningen. De rente op kortlopende leningen is vrijwel altijd lager dan op langlopende
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leningen. En het geeft meer flexibiliteit, bijvoorbeeld wanneer grote bedragen eerder binnenkomen
dan verwacht, want er hoeven dan geen tijdelijk overtollige geldmiddelen te worden uitgezet.
Toegestane kasgeldlimiet

(Bedragen x € 1 miljoen)

Omvang begroting

2010

2011

2012

5.535

5.238

5.316

Toegestane kasgeldlimiet (8,5% van de begroting)

470

445

452

Gemiddelde netto vlottende schuld

566

327

342

Ruimte (+) / overschrijding (-)

-96

118

110

Zodra de overschrijding van kasgeldlimiet structureel wordt overschreden, vindt verlaging van de korte
schuld plaats door het aantrekken van langlopende geldleningen.
Wordt voldaan aan de renterisiconorm?
De renterisiconorm bepaalt dat jaarlijks maximaal 20% van het begrotingstotaal onderhevig mag zijn
aan renteherziening en herfinanciering. Daarmee is een maximumgrens gesteld aan het renterisico op
de langlopende leningportefeuille. Van renteherziening is sprake als in de leningsovereenkomst is
bepaald dat de rente gedurende de looptijd in een bepaald jaar zal worden aangepast. Herfinanciering
is het deel aan aflossingen op de bestaande leningenportefeuille dat weer opnieuw wordt
gefinancierd. De norm zorgt ervoor dat gemeenten hun lange leningenportefeuille en daarmee het
renterisico gelijkmatig over de jaren spreiden.
Renterisiconorm en renterisico op vaste schuld
bedragen x € 1 miljoen
Berekening renterisiconorm
1 Netto begrotingsomvang
2 Bij ministeriële regeling vastgesteld %
3 Renterisiconorm (1x2)

2011
(werkelijk)

2012
(geraamd)

2012
(werkelijk)

5.238

5.316

5.316

20%

20%

20%

1.048

1.063

1.063

1.048

1.063

1.063

586

270

290

11,2%

5,1%

5,5%

462

793

773

Toets renterisico op vaste schuld aan renterisiconorm
4 Renterisiconorm (3)
5 Werkelijk renterisico op vaste schuld
6 Werkelijk aan renteherziening en herfinanciering
onderhevig %
7. Ruimte (+)/overschrijding (-); (4-5)

Bovenstaande tabel laat zien dat de gemeente ruimschoots aan de risiconorm voldoet (5,5% ten
opzichte van de norm van 20%). Omdat de gemeente gemiddeld 10% van haar leningportefeuille per
jaar moet herfinancieren is, in combinatie met een vast rentepercentage op de resterende
leningportefeuille (90%), de impact van een rentestijging op korte termijn beperkt.

2. Het omslagstelsel
De Gemeente Amsterdam beschikt over zowel interne- als externe financieringsbronnen. De externe
financieringsbronnen worden aangetrokken op zowel de geldmarkt (kortlopende leningen) als de
kapitaalmarkt (langlopende leningen). Naast deze externe financiering beschikt Amsterdam over
interne financieringsbronnen, de reserves en voorzieningen. Die kunnen voor financiering worden
gebruikt tot het moment waarop de middelen worden ingezet voor het doel waarvoor ze bestemd zijn.
Dit vermindert de behoefte aan rentedragend vreemd vermogen. Omdat de financieringswijze in
beginsel geen rol mag spelen bij de uiteindelijke kostprijsberekening van een gemeentelijke taak,
wordt ook over deze bronnen rente berekend (de rente eigen financieringsmiddelen).
De financieringslasten en -baten worden vervolgens doorberekend (omgeslagen) over gemeentelijke
organisatieonderdelen. Dit systeem van omslaan van de rente noemen we het renteomslagstelsel
(kortweg omslagstelsel). Het uiteindelijke resultaat (baat of last) wordt vervolgens toegevoegd of
onttrokken aan de rente-egalisatiereserve. Deze reserve heeft een maximale omvang van € 60
miljoen.
Financiering van investeringen
De omslagrente die samenhangt met de financiering van de investeringen, wordt via het omslagstelsel
doorberekend aan de gemeentelijke organisatieonderdelen die de investeringen in beheer hebben. In
2012 bedroeg het incidentele omslagpercentage 4,5%. De structurele omslagrente bedroeg eveneens
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4,5%. We streven naar een evenwichtige ontwikkeling van dit percentage, zodat renteschommelingen
op de geld- en kapitaalmarkt gematigd doorwerken in de omslagrente. De hoogte van de structurele
omslagrente is zodanig vastgesteld dat de rentelasten van langjarige investeringsbeslissingen
structureel zijn gedekt. De structurele begrotingsruimte wordt door de incidentele rentewijzigingen dus
niet aangetast en dat leidt tot een stabieler begrotingsbeleid. Eventuele rentestijgingen in de toekomst
hoeven dan niet (direct) te leiden tot structurele bezuinigingen. Tegelijkertijd betekent het ook dat bij
een (tijdelijk en incidenteel) lagere omslagrente er extra incidentele begrotingsruimte ontstaat.
Rente-egalisatiereserve
De rente-egalisatiereserve is in het leven geroepen om er voor te zorgen dat tijdelijke
renteschommelingen niet of slechts beperkt doorwerken in de omslagrente. Als door de hoogte van de
feitelijke rentekosten, de doorbelaste (omgeslagen) rente niet toereikend blijkt te zijn, zal eerst een
beroep gedaan worden op deze rente- egalisatiereserve. Als de egalisatiereserve is uitgeput en de
feitelijke rentekosten nog steeds hoger zijn dan de omgeslagen rente zal de omslagrente moeten
worden aangepast. Dit werkt weer door op de begrotingsruimte van diensten en stadsdelen, die dan
beperkter wordt. Het risico van rentestijging is te overzien en wordt in eerste instantie opgevangen
met een marge in de interne omslagrente en met de rente-egalisatie reserve die een actuele omvang
heeft van € 60 miljoen. In 2012 heeft het renterisico zich niet gematerialiseerd.
Mutaties rente egalisatie reserve

Bedragen x € miljoen

Boekwaarde 31 december 2011

60,0

Dotatie 2012

78,9

Onttrekking 2012

-/-78,9

Boekwaarde 31 december 2012

60,0

Zie voor de specificatie van het resultaat van € 78,9 miljoen de bijlage Overzicht kapitaallasten 2012.

3. Opgenomen langlopende geldleningen
Amsterdam is voor een aanzienlijk van haar financiering aangewezen op langlopende externe
financiering. Het staafdiagram toont het verloop van de opgenomen langlopende schuld door de jaren
O p g e n o m e n l a n g lo p e n d e g e l d le n i n g e n

bedragen x € 1 miljoen
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heen. Ultimo 2012 bedraagt de langlopende schuld € 2,9 miljard. In 2012 is de leningportefeuille
toegenomen met € 50 miljoen. Deze toename hangt samen met investeringen. De incidentele
daling in 2009 komt op het conto van de verkoop van Nuon aan Vattenfäll.
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Mutaties in opgenomen langlopende leningen 2012
Mutaties langlopende schulden

bedragen x € miljoen

Boekwaarde 1 januari 2012 langlopende leningen

2.912

Opgenomen leningen 2012

275

Aflossingen

-/- 225

Boekwaarde 31 december 2012 (inclusief beleggingen en waarborgsommen)

2.962

Specificatie opgenomen langlopende leningen ultimo 2012
Stand 31 december 2012

bedragen x € 1 miljoen

Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

1.379

Medium Term Note programma

210

Nederlandse Waterschapsbank (NWB)

915

Rabobank (incl groenleningen)

279

Beleggingen derden en waarborgsommen

96

Overige

83

Totaal

2.962

De aflossingsverplichtingen voor 2013 zijn € 254 miljoen. In de periode 2014-2018 moet in totaal
€ 1,1 miljard worden afgelost. De aflossingsverplichtingen zijn goed gespreid over de jaren, zodat
het herfinancieringsrisico laag is.
Kerncijfers leningportefeuille centrale stad
(opgenomen):
Aantal geldleningen
Gemiddelde maximale looptijd in maanden
Gewogen gemiddelde in het jaar betaalde percentage

2009

2010

2011

147

140

154

91

87

92

4,17%

4,06%

3,94%

2012
118
95
3,86%

Bovenstaand overzicht laat zien dat het aantal opgenomen geldleningen in 2012 is gedaald, terwijl de
rentevaste periode van de gemiddelde lening iets is gestegen. In 2012 zijn er vijf leningen afgesloten
met een looptijd variërend van 10 tot 20 jaar. De rente op deze leningen was lager dan de rente die
werd betaald op leningen die in 2012 zijn afgelost. Hierdoor is het gewogen gemiddelde van het
betaalde rentepercentage gedaald naar 3,86%.

4.

Verstrekte leningen en garanties ultimo 2012

Beleid leningen en garanties
De Gemeente Amsterdam hanteert het beleid voor leningen en garanties dat in december 2004 door
het college is vastgesteld. De belangrijkste uitgangspunten van het uitvoeringsbesluit zijn:
 zeer terughoudend beleid in verstrekken van leningen of garanties (‘nee-tenzij’)
 bestuurlijke toetsing vooraf door het college
 bij het verstrekken van leningen aan derden wordt rekening gehouden met de geldende Europese
richtlijnen ter voorkoming van staatssteun
 besluitvorming over de verstrekking van leningen en garanties geschiedt door het college met
inachtneming van artikel 8 van de Verordening ex artikel 212 Gemeentewet (‘er worden geen
garanties of leningen verstrekt zonder dat de gemeenteraad zijn wensen en bedenkingen heeft
kunnen uiten’)
Voor activiteiten waar dekking door een waarborgfonds mogelijk is, worden in principe geen leningen
of garanties verstrekt. Bij een aantal van de waarborgfondsen is de gemeente achtervang. Dat houdt
dus al een risico in. Het zou dan onjuist zijn als Amsterdam daarnaast nog risico's zou nemen door
zelf leningen te verstrekken dan wel garant te staan voor individuele leningen.
Er is een concept van een nieuw beleid voor leningen en garanties gereed. Hierin worden de
uitvoeringsregels voor zowel het verstrekken als het beheer van leningen en/of garanties aan derden
aangepast en aangescherpt. Na implementatie van dit nieuwe beleid zal er beter inzicht zijn in de
verstrekte leningen en garanties en in het bijbehorende risicoprofiel. Binnen het nieuwe beleid worden
verantwoordelijkheden van gemeentelijke onderdelen en de taken en vormvereisten duidelijk
vastgelegd. Daarnaast wordt er een verbeterd beheer van de risico’s geïmplementeerd.
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Hiervoor wordt ook het (in samenwerking met de gemeenten Rotterdam en Den Haag) ontwikkelde
model voor inschatting van bestaande kredietrisico’s ingezet.
Verstrekte langlopende leningen 2012
De tabel hieronder geeft een overzicht van verstrekte leningen en garanties door de Gemeente
Amsterdam (inclusief stadsdelen). De gemeente heeft ultimo 2012 voor € 707 miljoen aan
langlopende geldleningen aan derden verstrekt. Het totaal van de verstrekte leningen is in 2012
gedaald en dat was vooral het gevolg van de aflossing van € 104 miljoen op de GVB-lening en de
aflossing van € 76 miljoen aan verstrekte leningen aan woningcorporaties..
Mutaties verstrekte leningen langlopende geldleningen
Boekwaarde 31 december 2011
Correctie lening wagenpark Leaseplan
Subtotaal
1
Nieuw verstrekte leningen
Additionele aflossing GVB leningen
Aflossing lening DWZS aan woningbouwcorporaties
Reguliere aflossingen
Boekwaarde 31 december 2012

bedragen x € miljoen
843
61
904
15
-/- 108
-/- 76
-/- 28
707

Specificatie verstrekte leningen ultimo 2012
In de huidige portefeuille worden drie categorieën kredietnemers 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
Overzicht verstrekte leningen ultimo 2012
Organisatie
(bedragen x € miljoen)
Westpoort Warmte
GVB Activa BV
GVB Veren BV
Beurs van Berlage Vastgoed BV
Stichting Slotervaartziekenhuis
NV Stadsgoed
Regionale Brandweer
Sciencepark
BV Exploitatiemaatschappij Carré
Leaseplan
Nemo
NV Zeedijk
Stadsschouwburg
RON
Lening DWZS aan woningbouwcorporaties
Leningen in het kader van AHM (Amsterdams
Middensegment Hypotheek)
Door DWZS verstrekte Startersleningen
Schuldsanering DWI
Afvalservice West
2
Leningen < € 1 miljoen
Afrondingsverschillen
Totaal

Leningbedrag Leningbedrag
(2011)
(2012)
25
31
432
328
6
5
5
2
5
5
38
32
41
41
n/a
5
12
12
61
52
10
11
12
n/a
13
12
12
10
167
91

Indicatie
risico
Middel
Laag
Laag
Laag
Hoog
Laag/Middel
Laag
Laag
Middel
Laag
Hoog
Laag
Laag
Hoog
Laag

Verantwoordelijke
Organisatie
Afval Energie Bedrijf
Bestuursdienst
Bestuursdienst
Bestuursdienst
Bestuursdienst
Bestuursdienst
Bestuursdienst
Bestuursdienst
Bestuursdienst
Bestuursdienst
Bestuursdienst
Bestuursdienst
DMO
Haven
DWZS

38

30

Laag

DWZS

22
0
4
n/a
n/a
904

22
10
3
3
2
707

Laag
Hoog
Laag

DWZS
DWI
Stadsdeel West

1

In 2012 zijn onder meer leningen verstrekt aan Sciencepark (€ 4,5 miljoen), Westpoort Warmte (€ 4 miljoen), Regionale
Brandweer (€ 4 miljoen), Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVN) (€ 0,9 miljoen)
Er zijn er nog een aantal kleine uitstaande leningen ultimo 2012 die in het overzicht niet specifiek worden genoemd: Lening
VGA NV (€ 0,8 miljoen), Melkweg (€ 0,5 miljoen), Waterlaboratorium ((€ 0,44 miljoen), Jaap Eden baan ((€ 0,487 miljoen),
Hortus Botanicus ((€ 0,245 miljoen), Ketelhuis ((€ 50.000), Keersluis ((€ 0,252 miljoen), SVN (energie leningen) i.h.k.v. AIF
((€ 0,9 miljoen), woningverbetering (Stadsdeel West ((€ 0,407 miljoen), Tennis Osdorp ((€ 68.000), Startersfonds ((€ 0,235
miljoen), De vroliike Eik (AIF) ((€ 14.000).
2
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Westpoort Warmte
Westpoort Warmte heeft een lening voor stadswarmte afgesloten. Vooralsnog zijn de investeringen
over minder afgebouwde woningen omgeslagen en daarom is het risico middelmatig.
Beurs van Berlage
De Beurs van Berlage heeft € 3 miljoen afgelost. Ultimo 2012 bedraagt de lening € 2,2 miljoen en er is
een voorziening ingesteld voor hetzelfde bedrag.
Slotervaartziekenhuis
De stichting Slotervaartziekenhuis is in 2012 in hoger beroep gegaan tegen het vonnis waarin de
stichting gesommeerd werd de achtergestelde lening (€ 4,6 miljoen) terug te betalen aan de
Gemeente Amsterdam. De gemeente heeft ook dat hoger beroep gewonnen, maar tot op heden nog
geen betaling ontvangen.
Carré
Het exploitatieresultaat van Carré was in 2012 negatief. Een verbeterplan voor 2013 is ingediend. De
kasstroomprognose is voldoende om aan aflossingsverplichting en rentebetaling te kunnen voldoen.
De huidige omvang van de liquide middelen is € 6 miljoen.
Nemo
De Concerncontroller heeft een aflossings- en rentevrije lening van € 11 miljoen aan Nemo
overgenomen van EZ. Op het pand rust een recht van eerste hypotheek. Door de aard van de lening
is reeds een reserve gevormd van € 6,6 miljoen die eveneens door EZ is overgedragen. EZ zal
jaarlijks € 0,6 miljoen aan de voorziening doteren totdat lening en voorziening gelijk zijn. Omdat de
lening geen terugbetalingsverplichting kent, wordt het risico ingeschat als groot.
Schuldsanering
In het kader van schuldsanering – dat onderdeel is van het gemeentelijk beleid voor
armoedebestrijding – heeft DWI voor € 10 miljoen aan leningen uitstaan. Het risico dat terugbetaling
niet of slechts gedeeltelijk zal plaatsvinden wordt gez,ien het huidige economische klimaat, hoog
geacht. Als maatregel van risicobeheersing worden deze leningen intensief gemonitord.
Regionaal Ontwikkelingsmaatschappij Noordzeekanaalgebied (RON)
De Gemeente Amsterdam heeft (via Investeringsmaatschappij Noordzeekanaalgebied CV) voor €
10,2 miljoen aan rente en leningen uitstaan bij de RON. Bij de verzelfstandiging van de Haven zal de
RON op grotere afstand komen te staan en dan door de Haven gefinancierd worden. Op dit moment is
er een voorziening gevormd voor deze lening van € 3,4 miljoen.
Betalingsachterstanden leningen
Behalve bij de stichting Slotervaartziekenhuis zijn er in 2012 geen betalingsachterstanden opgetreden.
Er wordt op dit moment gewerkt aan de verzelfstandiging van de Haven Amsterdam en van het
Afvalenergiebedrijf, die naar alle waarschijnlijkheid beiden in 2013 worden afgerond. De interne
kredieten aan de diensten zullen dan omgezet worden in leningen. Hierdoor zal het totale volume van
de verstrekte externe leningen aanzienlijk toenemen.
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Specificatie verstrekte garanties ultimo 2012
Overzicht verstrekte garanties ultimo 2012
Organisatie
(bedragen x € miljoen)
Kantoorgebouw Waterbeheer en Rioolzuivering
Stichting Felix Meritis Beheer
Amsterdamsche Compagnie
Gewaarborgde leningen risico WSW
Achtervangpositie WEW
Gewaarborgde leningen zonder contragarantie (zorg)
Gemeente garanties wonen
Achtervangpositie WSW
Gewaarborgde leningen Nationaal Restaurantiefonds
zonder contragarantie (wonen)
Nationaal Restauratiefonds (NRF)
De Meervaart
Stichting Impuls Westelijke Tuinsteden
Stichting Orfeos Studios
Sportfondsenbad A’dam-West NV
Garantiesubsidie Keersluis
3
garanties < € 1 miljoen
Totaal

Garantiebedrag
(2011)
54
p/m
p/m
350
3.583
10
21
10.015

Garantiebedrag
(2012)
51
2
2-5
279
3.253
9
18
9.727

Indicatie
risico
Laag
Hoog
Hoog
Laag
Laag
Laag
Laag
Laag

Organisatie
Bestuursdienst
Bestuursdienst
Bestuursdienst
DWZS
DWZS
DWZS
DWZS
DWZS

n/a

9

Laag

DWZS

10
3
1
30
11
p/m
n/a
14.088

5
2
1
26
9
4
3
13.400

Laag
Middel
Laag
Hoog
Hoog
Middel
n/a

DWZS
SD Nieuw-West
SD Nieuw-West
SD Oost/ DMO
Stadsdeel West
Stadsdeel Noord
n/a

Stichting Sportfondsenbad Amsterdam-West NV
Aan de stichting is een borgstelling van 100% afgegeven voor een geldlening die is afgesloten ten
behoeve van Sportplaza Mercator. Het risico dat gebruik gemaakt zal moeten worden van de garantie
wordt ingeschaald als hoog. De gevolgen van een eventueel faillissement worden deels ondervangen
door het recht van eerste hypotheek en aanpassing van de erfpachtakte. Stadsdeel West wordt bij
een faillissement eigenaar van het zwembad. Het stadsdeel loopt dan wel een exploitatierisico.
Amsterdamse Compagnie
De aandeelhouders van de Amsterdamse Compagnie hebben een verplichting het kapitaal in stand te
houden op 20%. Momenteel zit de Amsterdamse Compagnie hieronder. Het risico wordt hoog
ingeschat, verplichte bijstorting is waarschijnlijk.
De Meervaart
Stadsdeel Nieuw-West heeft een garantie van € 1,72 miljoen verstrekt voor De Meervaart. De
Meervaart zag de congresopbrengsten in 2012 dalen. De lagere inkomstenverwachting brengt het
risico van deze garantie van niveau laag naar niveau middel.
Keersluis BV / Renaval BV
Stadsdeel Noord heeft een garantie afgegeven van € 4 miljoen voor Keersluis BV/ Renaval BV.
Daarnaast kan het stadsdeel tot een maximum van 35% aan kosten en renten over dit bedrag worden
aangesproken. Er is borgtocht4 verstrekt aan de hypotheekverstrekker; het stadsdeel heeft zich
verplicht bij faillissement 4.500 m² bruto vloeroppervlakte aan bedrijfsunits over te nemen. De
executiewaarde van de bedrijfsunits is volgens de opgave van het stadsdeel € 5,4 miljoen.
Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)
Amsterdam verstrekt (zoals andere gemeenten) als 'achtervang' renteloze leningen aan het
Waarborgfonds Sociale Woningbouw, dat op zijn beurt bijspringt als woningbouwcorporaties in
problemen komen. Indien het fonds daarvoor onvoldoende financiële middelen heeft, kan het om
renteloze leningen vragen bij Rijk en gemeenten. Behalve als achtervang bij het WSW is de gemeente
nog bij twee oudere waarborgvormen betrokken en ook die betrekking wordt hieronder besproken.

3

Er zijn er nog een aantal kleine uitstaande garanties ultimo 2012 die niet in het overzicht specifiek zijn genoemd Dit zijn aan
Sporthal Gaasperdam ((€ 0,180 miljoen), Microkredietenfonds (EZ) ((€ 0,359 miljoen), Stichting Broedplaatsen (DWZS)
((€ 0,326 miljoen), Startende Ondernemers (DWI) ((€ 0,275 miljoen), Stichting Ateliers (DMO) ((€ 0,496 miljoen), Joodse Kinder
gemeenschap Cheider (DMO) ((€ 0,1 miljoen), Stichting IJscomplex Jaap Eden (DMO) ((€ 0,482 miljoen) Stichting Financiering
Sport accommodaties (DMO) ((€ 0,799 miljoen).
4
Borgtocht is een overeenkomst waarbij een derde partij zich verbindt aan een overeenkomst tussen schuldeiser en
schuldenaar. De derde partij staat borg voor de schuldenaar indien deze zijn/haar verplichtingen niet kan voldoen aan
schuldeiser.
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Achtervangpositie Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)
Het gaat bij de achtervang voor WSW om een totaal van € 9.727 miljoen aan leningen. Het
Waarborgfonds borgt de leningen die corporaties afsluiten op de kapitaalmarkt. De Gemeente
Amsterdam vormt samen met andere Nederlandse gemeenten en het Rijk een tertiaire achtervang
voor de leningen. Eerst moeten de corporaties zelf hun reserve aanspreken om verliezen te dekken.
Daarna wordt het vermogen van het waarborgfonds aangesproken. Als het fonds onder een bepaald
peil zakt, moeten Rijk en gemeenten het tekort samen aanvullen (elk 50%)5 door het verstrekken van
renteloze leningen aan het fonds, die worden terugbetaald zodra het vermogen van het fonds weer op
peil is. De met deze renteloze leningen gemoeide rentederving komt ten laste van de
kredietverstrekkers. De kans dat aanspraak gemaakt wordt op de gemeentelijke achtervang lijkt
gering, maar de effecten kunnen als dat toch zou gebeuren groot zijn. Zo hebben de renteloze
leningen bijvoorbeeld invloed op de bruto schuldquote. De structuur van waarborgen lijkt solide, maar
het juridisch raamwerk is complex en nog nimmer getest.
Gewaarborgde leningen risico Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)
De garanties zijn afgegeven voor een leningbedrag van € 279 miljoen en vallen onder het WSW Tot
1995 verstrekte de gemeenten garanties op de door woningcorporaties aangetrokken leningen. In
1995 heeft het WSW deze rol van de gemeenten overgenomen en vervullen de gemeenten de rol van
achtervang. Bij de overgang heeft het WSW het grootste deel van de in eerdere jaren door de
gemeente verstrekte garanties overgenomen. Het risico zoals hierboven voor de achtervang (WSW)
beschreven, geldt ook voor deze vorm.
Gemeentegarantie wonen en zorg
De Gemeente Amsterdam heeft tussen 1988 en 1993 een tijdelijke garantie verstrekt voor leningen
van woningcorporaties en instellingen op het gebied van wonen en zorg. Deze garanties zijn niet door
het WSW overgenomen. Ultimo 2012 stond de gemeente garant voor een bedrag van € 27 miljoen.
Vestia-affaire
In de eindrapport van de Commissie Kaderstelling en Toezicht Woningcorporaties, dat mede naar
aanleiding van de ‘Vestia-affaire’ is opgesteld, wordt geconcludeerd dat de achtervang voor borging
door het WSW in deze zaak niet is aangesproken.
Achtervangpositie met het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW).
De gemeente is een overeenkomst aangegaan met het WEW waardoor vanaf 1995 inwoners van
Amsterdam deel kunnen nemen aan de Nationale Hypotheek Garantie (NGH). Daarnaast zijn de oude
gemeentegaranties, inclusief een afkoopsom, overgedragen aan het WEW. De omvang van de
garantstelling ultimo 2012 bedraagt € 3.253 miljoen. Het WEW staat garant bij de
hypotheekvertrekkende banken voor de terugbetaling van het restant van het hypotheekbedrag bij
gedwongen verkoop van de woning. Hoewel het risico klein wordt geschat, kan bij een langdurige
recessie het fondsvermogen van het WEW te veel afnemen. Dan wordt aanspraak gemaakt op de
achtervang door Rijk en gemeenten, die ook hier neerkomt op het verstrekken van renteloze leningen,
in dit geval aan het WEW (en ook dan is de verdeelsleutel: Rijk 50%, schade gemeenten 25% en alle
overige gemeenten 25%). Rijk en VNG hebben afgesproken dat vanaf 2011 de achtervang voor
nieuwe leningen met NHG voor 100% voor rekening van het Rijk komen. Amsterdam blijft nog
achtervang voor de tot en met 2010 verstrekte leningen met NHG. Aangezien er geen nieuwe
leningen meer bijkomen en er op bestaande leningen wordt afgelost is de verwachting dat het grootste
gedeelte van de garantstellingen in circa vijftien jaar zal zijn verdwenen.

5. Schatkistbankieren
Het kabinet heeft besloten om voor de decentrale overheden schatkistbankieren zonder leenfaciliteit in
2013 verplicht in te voeren. Schatkistbankieren houdt in dat eventuele tegoeden moeten worden
aangehouden in de Nederlandse schatkist. Het doel is een optische verlaging van de staatsschuld met
4%. Voor Amsterdam geeft het aanhouden van haar grote aantal bankrekeningen in de schatkist een
grote administratieve last.

5

De precieze verdeling is 50% Rijk, 25% schadegemeenten (dat zijn de gemeenten binnen de grenzen waarvan één of
meerdere woningcorporaties in problemen gekomen zijn) en 25% alle overige gemeenten.
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De gemeente Amsterdam maakt optimaal gebruik van de kasgeldlimiet en heeft daarom geen
structurele liquiditeitsoverschotten maar trekt dagelijks kortlopende geldleningen aan om aan haar
betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. Er wordt gestuurd op een nulstand maar in de praktijk is er
meestal een kleine positieve stand in de rekening-courant bij de ‘huis’-banken. Want er wordt op gelet
dat onverwachte kleine betalingen gedekt zijn en dat tekorten (roodstand bij banken) worden
vermeden. Op dit moment is kort geld lenen op de geldmarkt veel goedkoper dan rood staan bij de
‘huisbanken’.
Bij de invoering van Schatkistbankieren wordt een doelmatigheidsdrempel van 0,75% van de
gemeentelijke begroting gehanteerd, tot een plafond van € 2,5 miljoen. Boven dat plafond is
overboeking van daggelden naar een rekening bij het ministerie van Financiën verplicht. Er wordt
momenteel een boeteregeling uitgewerkt voor het bedrag dat aan het eind van de dag boven het
plafond op de eigen rekening (binnen de gemeente) blijkt te staan.
Zonder plafond zou de doelmatigheidsdrempel voor de Gemeente Amsterdam uitkomen op € 40
miljoen. Het verschil met de limiet van € 2,5 miljoen is groot. Een hoog begrotingstotaal zoals de
Gemeente Amsterdam die kent, leidt tot grotere geldstromen en de behoefte aan een hogere drempel.
Afwijkingen van de planning zullen immers ook in absolute zin van grotere omvang zijn. De huidige
drempel verhoogt voor de gemeente de administratieve last die samenhangt met de invoering van
schatkistbankieren en kan daarnaast leiden tot minder optimaal cashmanagement en hogere
rentekosten.
De boeteregeling van het ministerie van Financiële Zaken zal welhaast onvermijdelijk tot hogere
kosten voor de Gemeente Amsterdam gaan leiden. Onverwachte of ontvangsten die eerder
binnenkomen dan gepland – meestentijds juist rijksbijdragen waarvan de specificatie achteraf volgt –
kunnen ertoe leiden dat de gemeente het gelimiteerde saldo van € 2,5 miljoen regelmatig ongewild
gaat overschrijden.

6. Balanssturing
Bij de Kadernota 2013 is besloten dat er meer sturing op het gemeentelijk investeringsprogramma
nodig is, en dan met name waar het de financieringsconsequenties van dat programma betreft. De
volgende zaken zouden daarbij in beeld gebracht moeten worden:
 het complete investeringsprogramma met de daarbij behorende kasstromen voor de komende vijf
jaar, inclusief de investeringen van de stadsdelen
 de ontwikkeling van het gemeentelijk EMU-saldo in relatie met de referentiewaarde
 een prognose van de gemeentelijke balans voor de komende vier jaar
 een aanzet tot een methodiek voor het bepalen van de financieringsruimte en spelregels ter
verdeling daarvan
 een beoordeling van de gemeentelijke weerstandscapaciteit en een aanzet tot integratie met de
stadsdelen
 mogelijke bijstellingsopties gericht op een gezonde gemeentebalans
Tevens is een streefnorm van 70% voor de schuldquote bepaald. In feite gaat het hier om het
introduceren van balanssturing.
Werkwijze
In 2012 is, als onderdeel van het traject Amsterdam Financieel Gezond, het programma Balanssturing
opgestart. Voor dat programma worden beleidsuitgangspunten en spelregels geformuleerd in de nota
Sturen op Balans die in het voorjaar 2013 aan uw raad wordt voorgelegd. Het programma beoogt de
gemeentefinanciën van Amsterdam, de daarbij gehanteerde stelsels en het daarbij gebruikte
instrumentarium transparant te maken, de positie van de raad te versterken en de mogelijkheid tot
integrale afweging te verbeteren. Wij achten dit noodzakelijk om de gemeentefinanciën in tijden van
krimp, bezuinigingen en schuldencrisis, duurzaam gezond te houden. We doen dit door de balans een
prominentere plaats te geven in de beleidscyclus van de gemeente. Het gaat niet alleen om het
oplossen van dekkingsproblemen in de begroting van de baten en lasten, maar ook om sturing op de
ontwikkelingen op de balans. Naast een (meerjarig inzicht) in de begroting van de baten en lasten, zal
er een meerjarig inzicht moeten komen in de ontwikkeling van de balansposten.
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Het figuur hieronder geeft de samenhang tussen de spelregels schematisch weer.
Activa

1.. Spelregels activering materieel vaste
activa (waardering, activering, afschrijving)

Passiva
Materieel vaste
activa
Vastgoed

2. Financiering grondwaarde erfpachtstelsel
3. Spelregels leningen en garanties

Financieel
vaste activa
Leningen (u/g)

4. Spelregels financiering deelnemingen

Deelnemingen

Eigen vermogen
-algemene reserve
-Bestemmingsreserves
-Reserve erfpacht
Vreemd vermogen
-Voorzieningen
-Leningen (o/g)

8. Spelregels investeringen en
desinvesteringen

en voorzieningen

Liquide Middelen

Lasten
7.a. Spelregels activeren en afschrijven
(zie 1)
7.b. Kasstroomsturing Concern
7.c. Kasstroomsturing Vereveningsfonds

11. Spelregels reserves

12. Normeringen=>Rijk: EMU-norm (i.c.
referentiewaarde) en de wet HOF. Intern:
schuldquote en Treasury statuut
(FIDO/RUDDO etc.)

Vlottende activa
5. Spelregels voorraden onderhanden werk Onderhanden werk
6. Spelregels schatkistbankieren

10. Risicomanagement/ normeren
weerstandsvermogen

Baten
Kapitaallasten
Afschrijvingen
Rentelasten

Algemene dekkingsmiddelen (gemeentefonds, belastingen)
Canons
Rentebaten

9. Herziening rente-omslagstelsel

De nota Sturen op Balans is een kaderstellende beleidsnota. De beleidsuitgangspunten en de
spelregels worden afgeleid uit de verordening artikel 212 gemeentewet. Elke gemeente is verplicht
een dergelijke verordening op te stellen. Hierin legt de gemeenteraad de uitgangspunten vast voor het
financiële beleid, het financiële beheer en de overige onderdelen van de financiële functie. De
verordening artikel 212 zal na vaststelling de nota aangepast worden.
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3. Lokale heffingen
3.1 Gevoerd beleid
De Gemeente Amsterdam is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet waardering onroerende
zaken (WOZ) en voor het heffen, innen en invorderen van de lokale belastingmiddelen bij alle
belastingplichtigen – particulieren en ondernemingen – binnen de gemeente.

Rioolheffing
De gemeente heft rioolheffing van burgers en bedrijven met een aansluiting op de
gemeentelijke riolering. Het tarief voor 2012 bedroeg € 149,41 per aansluiting op het
gemeentelijke rioleringstelsel.
Onroerende zaakbelastingen en roerende ruimtebelastingen
OZB en RRB kennen gelijke tarieven voor eigenaren van woningen en eigenaren en gebruikers
van niet-woningen (zie tabel).
Tarieven OZB en RBB als percentage van de WOZ-waarde
Belastingjaar 2012
Gebruikers
Niet-woningen
Eigenaren
Woningen
Niet-woningen

%
0,14926

0,05723
0,18670

Hondenbelasting
Het houden van een hond wordt door de gemeente belast met hondenbelasting. De gemeente
kende in 2012 een ongedifferentieerd tarief per hond van € 103,18. Het aparte vaste tarief voor
geregistreerde kennels was in 2012 € 392,28. Er wordt vrijstelling verleend voor politiehonden,
blindengeleide honden en speciaal opgeleide honden voor mensen met een handicap.

Toeristenbelasting
Het tarief van deze belasting is gebaseerd op een vast percentage (5%) van de
overnachtingvergoeding in hotels en andere belastingplichtige objecten zoals campings. De
belastingopbrengst is dus afhankelijk van de bezettingsgraad en de kamerprijzen.

Vermakelijkhedenretributie
De vermakelijkhedenretributie wordt geheven van de aanbieders van vermaak op het water
tegen vergoeding. De heffing kende in 2012 twee vaste tarieven per persoon: € 0,60 voor
rondvaartboten en € 0,30 voor waterfietsen (en stationerende vaartuigen).

Overige gemeentelijke belastingen en heffingen
De bevoegdheden ten aanzien van een deel van de lokale heffingen zijn overgedragen aan de
stadsdelen. De belangrijkste heffingen die door de stadsdelen worden geheven zijn de
Afvalstoffenheffing, het Reinigingsrecht bedrijven, Precariobelasting en de Leges.
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3.2 Belastinginkomsten
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de ontwikkeling van de belastinginkomsten van de
afgelopen drie jaar.
Belastinginkomsten

Rekening
2010

Rekening
2011

Rekening
2012

Netto
resultaat
2012
64.782
42.985
116.998
20
356
34.010
1.954
1.760
387

Afwikkeling
verschillen
oude jaren
93
-3067
-176
-3
8
3926
35
12
-14

(Bedragen x € 1.000)
Rioolheffing
62.693
63.808
64.875
OZB gebruik
42.774
43.899
39.918
OZB eigenaren
114.138
115.774
116.822
RRB gebruik
19
18
17
RRB eigenaren
336
354
364
Toeristenbelasting
25.303
33.142
37.936
Vermakelijkheidsretributie
1.838
2.017
1.990
Hondenbelasting
1.814
1.756
1.772
Reclamebelasting
438
356
373
Precario / liggeld
woonschepen
42
18
28
26
N.B. De heffing en invordering van de precariobelasting voor het Westpoortgebied valt onder de bevoegdheid van de
centrale stad.

2

De eerste drie kolommen geven het netto resultaat inclusief afwikkelingsverschillen over vorige
belastingjaren weer. In de laatste twee kolommen zijn deze variabelen apart weer gegeven. De
realisatie over het belastingjaar bestaat uit de gerealiseerde opbrengsten, vermeerder met nog op te
leggen aanslagen, verminderd met nog toe te kennen verminderingen als gevolg 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.

3.2.1 Onroerendezaakbelastingen
Algemeen
De onroerendezaakbelasting wordt via aanslag geheven bij de eigenaar van woningen en nietwoningen en bij de gebruikers van niet-woningen. Als maatstaf voor de heffing dient de waarde
van de onroerende zaak in het economische verkeer, zoals die door de gemeente wordt
vastgesteld op grond van de Wet waardering onroerende zaken, de zogeheten WOZ-waarde.
Deze waarde wordt jaarlijks vastgesteld.
OZB gebruikers
Het netto resultaat is ten opzichte van de vorige raming € 3,3 miljoen lager uitgekomen. Dit
heeft twee hoofdoorzaken. Ten eerste is het verminderingsbedrag als gevolg van toegewezen
(waarde)bezwaren beduidend hoger dan geraamd. Ten tweede is de leegstand in alle
belastingjaren hoger uitgekomen dan in de ramingen werd verwacht.
OZB eigenaren
Ten opzichte van de begroting is in belastingjaar 2012 sprake van een toename van het netto
resultaat van ruim € 1,1 miljoen. De toename bestaat uit € 0,7 miljoen voor woningen waar
minder is verminderd dan geraamd, en uit € 0,4 miljoen voor niet-woningen waar de in de
raming verwachte waardedaling van 1% zich niet heeft voorgedaan.
3.2.2 Toeristenbelasting
Algemeen
Toeristenbelasting wordt door de gemeente Amsterdam geheven bij overnachtingen van
personen die niet als ingezetene staan ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie
(GBA) van Amsterdam. De toeristenbelasting wordt geheven bij wege van aanslag. DBGA
verstuurt in het eerste heffingsjaar voorlopige aanslagen, in het tweede heffingsjaar wordt na
aangifte de definitieve aanslag vastgesteld. In de definitieve aanslag wordt de eerder
opgelegde voorlopige aanslag verrekend. Iedere logiesverstrekkende onderneming dient 5%
van de omzet van de vergoeding voor overnachting aan toeristenbelasting af te dragen. Door
het toepassen van deze heffingsgrondslag volgt de opbrengst van de toeristenbelasting direct
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de omzetontwikkeling in prijs en volume. Daardoor is de opbrengst toeristenbelasting gevoelig
voor onvoorziene ontwikkelingen en daardoor moeilijk te ramen.
Realisatie
Er wordt een positief afwikkelingsverschil van € 1,7 miljoen verwacht ten opzichte van de
8-Maandsrapportage 2012. Dit is grotendeels het gevolg van een toename van het areaal en
een vanaf 2011 sneller herstel van de branche dan op grond van de analyses werd verwacht.
Daarnaast zijn er naar aanleiding van boekencontroles meer aanslagen voor oudere
belastingjaren opgelegd in de hotelbranche en in het laatste heffingsjaar aan short stayondernemingen in de stad.
3.2.3 Binnenhavengeld
Inkomsten
(bedragen x € 1.000)
Bedrijfsvaart
Pleziervaart

Raming

Realisatie

5.198.109
1.700.000

5.496.960
1.462.413

Bedrijfsvaart
In 2012 is de lokatie voor de bediencentrale bouwtechnisch gereed gemaakt en voorbereid op
het plaatsen van de noodzakelijk ICT voorzieningen. De aanschaf van de bediencentrale wordt
aanbesteed. Gezien de formele procedures die hierbij gevolgd moeten worden, kan de gunning
niet eerder dan in het eerste kwartaal van 2013 worden afgerond. De voorbereidingen op de
bruggen voor audio, video, glasvezel en marifoon gaan onverminderd door. De totale uitgaven
blijven naar verwachting binnen het beschikbaar gestelde krediet.
Pleziervaart
In 2012 zijn er ruim 11.300 vignetten verkocht, 900 minder dan in 2011. Hierdoor blijft de
opbrengst binnenhavengeld pleziervaart met € 235.000 achter op de Begroting 2012. De
belangrijkste daling (25%) vindt plaats bij de abonnementstickers (stickers voor vaartuigen in
een jachthaven of vaartuigen van buiten Amsterdam). Door de gestegen tarieven en het
vrijstellen van de doorvaart heeft bijna een kwart van de klanten van buiten Amsterdam geen
vignet voor 2012 aangeschaft. Ook zijn als gevolg van alle communicatie rond de tariefstijging
veel klanten overgestapt naar het voordeliger milieutarief. Hierdoor zijn er meer (34%)
milieuvignetten aangeschaft.
3.2.4 Leges
Leges worden door verschillende gemeente-onderdelen geheven. Een overzicht van leges
volgt in de tabel hieronder. Het heffende onderdeel van de gemeente en het
dekkingspercentage is eveneens weergegeven. 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.
Dienst

Soort leges
Onderzoek en reproducties

Totaal
lasten (€)
264.245

Totaal
baten (€)
262.762

Dekkingspercentage
99

Stadsarchief
Dienst Milieu en
Bouwtoezicht

Bouw en gebruik (vergunning en informatie)

5.738.118

5.480.400

96

23.686
125.000

7.882
164.000

33
131

317

317

100

120.700
9.030
81.200
19.550
89.400
14.900
107.600
290
15.9400
125
36.200

117.700
8.305
81.140
19.552
89.374
14.865
107.622
290
15.7791
115
36.226

98
92
100
100
100
100
100
100
99
92
100

41.400

41.427

100

Milieu (vuurwerk en geluid)
Bodem (makelaarsfaxen)
Dienst
Basisinformatie

Trouwboekje
Uittreksel burgerlijke stand
Transportkosten
Uittreksels elektronisch
Uittreksel bevolkingsregister aan het loket
Uittreksel bevolkingsregister schriftelijk
Achiefonderzoek
Erfrecht onderzoek
Bewijs van Nederlandschap
Taxi ontheffing
Taxi vermissing
Belanghebbendenvergunning
Benoeming buitengewoon ambtenaar
burgerlijke stand
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DIVV
Dienst Wonen, Zorg
en Samenleving
Haven Amsterdam
Waternet
Dienst Belastingen

Milieuzonering
Huisvestingsvergunning
Tijdelijke verhuur
Vergunningen
Ligplaats-, verbouwings-, vervangings-, en
exploitatievergunning
Sleep- en bewaarloon
Bestemmingsgegevens
Totaal uitvoeringslasten

264.000

255.050

97

1.118.825

363.841

33

383.796
74.916

419.223
77.826

109
80

21.000

17.000

80

50.000
83.790
8.827.488

50.000
79.319
7.852.027

100
100

Stadsarchief
In 2012 bedroegen de legesopbrengsten € 264.245 (begroot was € 303.040). De opbrengsten
zijn in 2012 ten opzichte van de Jaarrekening 2011 met 4% toegenomen.
In 2012 zijn er wederom geen wijzigingen in de tarieven doorgevoerd. Uit analyse blijkt dat de
legestarieven van het Stadsarchief nagenoeg kostendekkend zijn. De vraag naar fotoafdrukken
en fotokopieën is verder teruggelopen. De burger wordt in de gelegenheid gesteld opnames
van documenten te maken met een digitale camera, waardoor er minder fotokopieën worden
verkocht. Van deze mogelijkheid wordt meer en meer gebruik gemaakt. De oorzaak van het
teruglopen van de fotoafdrukken is waarschijnlijk dat naast de moeilijke economische situatie
veel burgers de voorkeur geven aan het bestellen van hoge resolutie bestanden of volstaan
met het bekijken van de beelden. De stijging van de legesinkomsten is vrijwel volledig toe te
schrijven aan de toegenomen verkoop van scans in de archiefbank. Ten behoeve van deze
cruciale digitale toegang op de archieven en collecties zijn ook de meeste inspanningen
verricht. De blijvende populariteit van het familieonderzoek draagt bij tot een stabiele opbrengst
van dit product.
De opbrengsten uit het familieonderzoek zijn gestegen als gevolg van de iets toegenomen
vraag van de burger. Deze inkomsten maken slechts een bescheiden deel uit van de totale
opbrengsten, maar bieden de burger de mogelijkheid onderzoeksvragen te laten uitzoeken
door deskundige medewerkers.
Dienst Milieu en Bouwtoezicht
De begroting is na actualisatie aangepast. Bij de leges voor bouw en gebruik blijkt het aantal
bouwaanvragen iets hoger te zijn uitgekomen dan begroot; de bouwsommen blijven laag tot
zeer laag.
Bij de leges inzake bodemdossiers blijken de kosten van makelaarsmails behoorlijk te zijn
afgenomen door het verder doorvoeren van efficiency. Dit kan uiteindelijk leiden tot een
verlaging van de tarieven in 2014.
Dienst Basisinformatie
De gerealiseerde legesinkomsten zijn € 674.724 (begroot was € 818.700.) De kosten van
producten zijn berekend op € 680.112. De inkomsten zijn € 5.300 lager dan de kosten. Het
dekkingspercentage is gemiddeld 99,2%.
Dienst Wonen, Zorg en Samenleven
De tarieven voor de huisvestigingsvergunning zijn niet kostendekkend om de gemeente zo
laten interveniëren op de woningmarkt en zwakkeren aan bod te laten komen op deze
woningmarkt. De kostendekkendheid is gedaald heeft weer het niveau van 2010. De
opbrengsten van de leges voor de huisvestingsvergunningen zijn lager dan begroot (€ 0,2
miljoen). Dit wordt veroorzaakt door de lage mutatiegraad op de woningmarkt.
Haven
De leges van de Haven Amsterdam betreffen vergunning in het Westpoortgebied. In het kader
van uniforme tarieven, worden de tarieven van de stadsdelen gevolgd. De opbrengst was iets
lager dan in 2011.
Waternet
De leges voor de vergunningen zijn niet kostendekkend. Dit wordt met name veroorzaakt door
de leges rond woonboten. Waternet committeert zich aan de vastgestelde legestarieven zoals
vastgesteld door de Werkgroep Uniforme Tarieven waarbij alle stadsdelen zijn aangesloten.
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Dienst Belastingen
Het dekkingspercentage van de leges voor bestemmingsgegevens is gekoppeld aan de situatie
op de woningmarkt. Die heeft in 2012 tot iets minder aanvragen geleid.
3.2.5 Parkeren
Tot en met 2009 was de parkeerhandhaving belegd bij de Dienst Stadstoezicht. In 2010 is de
parkeerhandhaving grotendeels in handen van Cition gekomen en in 2011 volledig. Bij het
opstellen van dit onderdeel van de jaarrekening 2012, is de jaarrekening van Cition B.V. nog
niet beschikbaar. Daarom kunnen nog geen gegevens over de parkeeropbrengsten worden
opgenomen.

3.3 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 tabel zijn de standaard woonlasten weergegeven voor een meerpersoonshuishouden met
een woning van gemiddelde waarde, zoals die zijn opgenomen in het Belastingoverzicht Grote
Gemeenten 2012 van COELO. Het gaat daarbij om onroerende zaakbelastingen,
afvalstoffenheffing en rioolheffing, waarbij de afvalstoffenheffing binnen gemeente Amsterdam
wordt geheven door de afzonderlijke stadsdelen. Bij rioolheffing wordt nu uitgegaan van de
gemiddelde omvang van een huishouden in de desbetreffende gemeente.
Jaar
Amsterdam *
Rotterdam
Den Haag
2008
563
577
550
2009
542
609
549
2010
571
620
523
2011
621
625
551
2012
642
685
543
* Amsterdam: afvalstoffenheffing op basis van gemiddelde van stadsdelen.

Utrecht
684
704
694
705
720

Gemiddelde
599
601
602
626
648

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 is
voor Amsterdam het niet-gewogen gemiddelde van de tarieven van de stadsdelen genomen.

OZB-eigendom woningen

Rioolheffing eigenaren

Afvalstoffenheffing

2008
2009
2010
2011
2012
2008
2009
2010
2011
2012
2008
2009
2010
2011
2012

1,45
0,05315%
0,05287%
0,05589%
0,05723%
131,93
138,53
145,46
147,93
149,41
297,79
306,56
331,71
334,86
349,80

2,68
0,11030%
0,11030%
0,11230%
0,11510%
145,97
160,41
173,08
183,20
187,70
237,73
248,25
259,04
263,60
315,40

1,73
0,06590%
0,06190%
0,06310%
0,06040%
109,81
118,14
274,92
126,47
126,47
309,00
322,56
293,52
293,52
290,64

2,39
0,09350%
0,08980%
0,09320%
0,09470%
205,24
205,24
183,48
216,99
220,22
261,00
275,76
256,20
259,68
269,88

Amsterdam
t.o.v.
gemiddelde

Gemiddeld

Utrecht

Den Haag

Rotterdam

Amsterdam *

Belastingtarieven grote steden 2007-2012 m eerpersoons huishoudens

2,06
0,08071%
0,07872%
0,08112%
0,08186%
148,24
155,58
194,24
168,65
170,95
276,38
288,28
285,12
287,92
306,43

-30%
-34%
-33%
-31%
-30%
-11%
-11%
-25%
-12%
-13%
8%
6%
16%
16%
14%

* Am sterdam afvalstoffenheffing is gem iddelde van 7 stadsdelen en W estpoort.
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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 een bestuurlijk belang heeft. Het gaat
hierbij om privaatrechtelijke rechtspersonen (vennootschappen, stichtingen, verenigingen),
publiekrechtelijke rechtspersonen en ook om Europese groeperingen voor territoriale
samenwerking (EGTS). Er is sprake van een financieel belang als de gemeente een lening
heeft verstrekt, een garantie heeft afgegeven of aandeelhouder is. Een bestuurlijk belang
houdt in dat de gemeente zeggenschap heeft in de rechtspersoon via het
aandeelhouderschap en/of via het recht tot voordracht of benoeming van personen in de
bestuursorganen van de rechtspersoon.
Doel van de paragraaf Verbonden partijen is het verkrijgen van inzicht in de wijze waarop het
publieke belang met behulp van rechtspersonen wordt behartigd, welke resultaten zijn
geboekt en welke risico's de gemeente loopt door de relatie met de verbonden partij.
Meer informatie over de verbonden partijen van de gemeente is te vinden in de
afzonderlijke jaarrekeningen van de gemeentelijke diensten en op de website
‘www.deelnemingen.amsterdam.nl’.

4.2 Herijking gemeentelijke deelnemingen
Conform het gemeentelijke deelnemingenbeleid zijn in 2011 alle gemeentelijke deelnemingen
herijkt. Dit houdt in dat alle deelnemingen zijn beoordeeld op het behartigen van het publieke
belang en op de financiële risico’s. Op 17 januari 2013 is de raadscommissie EZP de stand
van zaken van de herijking besproken. In onderstaande tabel is de huidige status
opgenomen. De deelnemingen waarover in 2011 is besloten dat we ze willen behouden zijn
niet opgenomen in de tabel. Dit geldt ook voor de havengerelateerde deelnemingen, omdat
inmiddels besloten is dat deze deelnemingen meegaan met Havenbedrijf Amsterdam NV. In
2015 zal het college de gemeentelijke deelnemingen opnieuw aan herijking onderwerpen.
Stand van zaken herijking
Deelneming
AT5

Besluit herijking 2011
Aandeel afstaan

NV Maatschappij tot exploitatie
v/h Hotel en Café Hollandais

Liquideren

Wetenschap & Technologie
Centrum Watergraafsmeer
(WTCW)

Afstoten

Stand van zaken
Nadat de activiteiten van AT5 zijn
overgenomen door Amstel Televisie Vijf,
heeft het college besloten om in lijn met het
herijkingsbesluit de overgebleven BV te
liquideren. Ontbinding van de vennootschap
is eind 2012 afgerond.
In deze NV zitten de Kleine Komedie, een
pizzeria (met bovenliggende
appartementen) die daaraan gekoppeld is,
Bellevue, met daaraan gekoppelde
appartementen. De pizzeria en
bovenliggende appartementen zijn inmiddels
verkocht. De appartementen op de
Leidsekade zouden daarna worden
afgestoten. Het blijkt dat hiervoor
investeringen moeten worden gedaan,
omdat de appartementen eerst gesplitst moeten
worden van Bellevue. Het kan daarom –
afhankelijk van de hoogte van de investeringen
– te overwegen zijn om de panden (voorlopig)
ongesplitst te laten. De cultuurpanden
Kleine Komedie en Bellevue kunnen worden
overgedragen aan de gemeente.
De NV kan daarna geliquideerd worden.
De deelneming WTCW is bezig zichzelf op
te heffen. Gemeente Amsterdam heeft bij
de aandeelhouders en RvC aangedrongen op
spoed bij het uitvoeren van de laatste
processtappen die leiden tot daadwerkelijke
opheffing van WTCW.
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Deelneming
Scheepsexploitatie Maatschappij
Bavo N.V.

Besluit herijking 2011
Liquideren

- KWH Water BV (5%)
- Reststoffenunie
Waterleidingbedrijven BV
(5%)
- Het Waterlaboratorium
NV (33%)
- NV Watertransportmij.
Rijn-Kennemerland (WRK)
(50%)

Afstoten naar Waternet

De Amsterdamse Compagnie NV

Onderzoek naar
verkoopmogelijkheden

Havengebouw Amsterdam

Verkoopprocedure
voortzetten, zodra er een
goed bod komt

Coöperatie Servicehuis Parkeeren Verblijfsrechten U.A. (SHPV)

Aanhouden plus
aangenomen motie

Coöperatie Wigo4It U.A.

Aanhouden plus
aangenomen motie
Aanhouden plus
aangenomen motie

Stadion Amsterdam NV (ArenA)

Stand van zaken
Het liquideren van deze deelneming verloopt
voorspoedig. De taxatie van de
gronden in de Bavo is bekend. Vervolgstap
is bepalen hoe omgegaan kan/moet
worden met deze landbouwgronden
(overdracht naar de gemeente, verkoop aan
pachters of aan een derde). Na afronding
hiervan kan de liquidatie formeel afgerond
worden. Streven is dat zomer 2013 de
liquidatie is afgerond.
Op 12 juni heeft het college het principebesluit
genomen om deze deelnemingen onder te
brengen bij Waternet (5 juli ter kennisname
naar de commissie EZP). Wel moest er nog een
due diligence (boekenonderzoek) worden
uitgevoerd bij WRK ,waarbij geen
belemmeringen zijn geconstateerd die het
onderbrengen bij
Waternet in de weg staan.
In de eerste helft 2013 zal de overdracht
geformaliseerd worden.
Statutair is de gemeente verplicht de
aandelen in De Amsterdamse Compagnie
(DAC) eerst aan medeaandeelhouder
Stadgenoot aan te bieden. Deze heeft
aangegeven geen interesse te hebben. Verkoop
van de aandelen heeft nog steeds de voorkeur,
maar het is niet waarschijnlijk dat er een andere
koper te vinden is voor ons aandelenpakket,
mede omdat een potentiële koper naar
verwachting eerder geïnteresseerd zal zijn in
een pand dan in een aandelenpakket (dit zien
wij ook bij de verkoop van de aandelen in NV
Het
Havengebouw).
Verschillende scenario’s hoe verder te gaan
met DAC worden onderzocht. Eén van de
scenario’s is de verkoop van individuele panden
aan diverse kopers. Grootste belemmering
daarbij is de situatie op de onroerendgoedmarkt.
De kans is klein dat het de gemeente lukt
om haar eigen aandelen tegen een
realistische waarde verkocht te krijgen.
Derhalve wordt ingezet op betere
governance van het Havengebouw en
verbetering van de liquiditeitspositie.
Per motie is het college opgeroepen te
onderzoeken of het betrekken van meerdere
gemeenten bij SHPV tot de mogelijkheden
behoort en welke effecten dat voor de
Gemeente Amsterdam heeft en daarover in het
voorjaar 2013 aan de raad te rapporteren. Het
gevraagde onderzoek zal in het voorjaar van
2013 uitgevoerd worden.
Zie SHPV.
Per motie is het college opgeroepen:
1) normaal dividendbeleid te ontwikkelen voor
de Arena
2) voorstel te doen om de boekwaarde in
overeenstemming te brengen met de
marktwaarde
3) in 2012 met een businesscase te komen om
aan te tonen hoe de aandeelhouderswaarde kan
groeien en op welke termijn er dan een gezonde
uittreding kan plaatsvinden
Onderdeel 2 van de motie, het in
overeenstemming brengen van de boek- en
marktwaarde is uitgevoerd. De Arena is
afgeboekt in de jaarrekening 2011 van de
gemeente. De boekwaarde is van € 31,6 miljoen
naar € 6,6 miljoen afgewaardeerd.
Het onderzoek waar in de motie om gevraagd
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Deelneming

Besluit herijking 2011

Stand van zaken
wordt zal voor de zomer van 2013 worden
uitgevoerd.

4.3 Deelnemingenbeleid: beloningsbeleid, Doelgericht op Afstand II
en MRI-rapportage
In 2012 heeft het college twee belangrijke kaderstellende beleidsstukken opgesteld: het
beloningsbeleid voor Deelnemingen en Doelgericht op Afstand II (DOA II), de actualisering
van DOA I. Daarnaast hebben wij voor de derde maal gerapporteerd over de Maatschappelijk
Relevante Indicatoren (MRI).
Beloningsbeleid
In mei 2012 is het gemeentebrede beloningsbeleid voor deelnemingen, na bespreking ervan
in uw raad, vastgesteld. Het beleid introduceert een model voor toepassing en toetsing van
beloningsbeleid van directies van deelnemingen. Het beleid is gebaseerd op wettelijke
kaders, gedragscodes, het beloningsbeleid bij staatsdeelnemingen en de praktijk in het
gemeentelijke deelnemingenbeheer. In het beleidsstuk is een model opgenomen waarmee
wordt vastgesteld in welke mate een deelneming publiek c.q. privaat is. Door de beloning van
- naar aard zwaarte en verantwoordelijkheid vergelijkbare - functies bij overheid en
bedrijfsleven hiermee te vergelijken kan een passende beloning worden vastgesteld. In het
beloningbeleid is meegenomen dat het college blijft inzetten op matiging in de beloning.
Doelgericht op Afstand II
In 2012 is de nota Doelgericht op Afstand II door het college opgesteld. Eind 2012 is de nota
besproken in de raadscommissie EZP, waarna de nota in maart 2013 door uw raad is
vastgesteld.
Doelgericht op Afstand II (DOA II) is een bestuurlijke actualisatie van het deelnemingenbeleid
zoals dat in 2008 werd vastgesteld. Aanleiding voor deze actualisatie is de ontwikkeling in
wet- en regelgeving op dit gebied, de toenemende maatschappelijke aandacht voor
governancevraagstukken en specifiek de toenemende aandacht voor het actief
aandeelhouderschap, zoals blijkt uit het rapport ‘verbinding verbroken’ van de Eerste Kamer
over de effectiviteit van verzelfstandigen.
De geactualiseerde notitie herbevestigt de bestuurlijke keuzes uit 2008, die vooral gericht
waren op het principe activiteiten waar mogelijk op afstand te plaatsen. Maar er worden ook
nieuwe keuzes voorgesteld voor het actief aandeelhouderschap, en daarin zijn de
aanbevelingen van de Rekenkamer uit het onderzoek naar het toezicht op het GVB en de
bestuurlijke toezeggingen meegenomen.
In DOA II gaan we specifiek in op de deelnemingen, maar niet op stichtingen. Bij de
bespreking van de ‘update herijkingen deelnemingen’ in de raadscommissie EZP van 17
januari 2013 heeft de wethouder Deelnemingen een aparte beleidsnota over stichtingen
toegezegd. Wij verwachten dat besluitvorming over deze nota in 2013 zal plaatsvinden.
MRI-rapportage
Elf gemeentelijke deelnemingen rapporteren over vijf Maatschappelijk Relevante Indicatoren
(MRI). Het gaat hierbij om indicatoren voor CO2 uitstoot, man-vrouw verhouding, beloning,
duurzame inkoop en stages en banen voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Uw raad
is eind 2012 geïnformeerd over de resultaten. Het resultaat van de rapportage is positief. De
deelnemingen zijn en blijven actief met het ontwikkelen van hun beleid voor maatschappelijk
verantwoord ondernemen.
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4.4 Opbrengsten en lasten
Het werkelijke resultaat (na rentelasten) dat de deelnemingen over 2012 opleverden bedraagt
€ 35,4 miljoen. Dit is € 13,7 miljoen hoger dan begroot.

(Bedragen x € 1 miljoen)

8e mnds.
2012

BG 2012

Rek 2012

rek 2012-/begr 2012

rek 2012-/8mnds
2012

-0,1

0,0

NV Het Havengebouw Amsterdam

0,2

0,1

0,1

NV Stadsherstel Amsterdam

0,4

0,4

0,4

0,0

0,0

RAI Holding BV

0,5

0,5

0,5

0,0

0,0

Bank Nederlandse Gemeenten NV

0,8

0,7

0,7

-0,1

0,0

GVB Holding NV

3,6

3,6

3,6

0,0

0,0

NV Verzekeringsbedrijf Groot Amsterdam

3,1

3,1

3,3

0,2

0,2

Alliander

6,0

10,2

10,3

4,3

0,1

NV NUON Energy

6,5

6,4

7,1

0,6

0,7

12,0

19,5

19,5

7,5

0,0

-

-

0,2

-

-

Totaal opbrengst deelnemingen (volgnr.
9130103)

33,0

44,5

45,7

12,7

1,2

Totaal rentelasten (volgnr. 9130103)

11,4

10,3

10,1

-1,3

-0,2

Saldo baten minus lasten

21,6

34,2

35,6

14,0

1,4

NV Luchthaven Schiphol
Overige

De twee grootste afwijkingen ten opzichte van de begroting betreffen Schiphol en Alliander.
De resultaten van deze twee ondernemingen waren goed, waardoor een hoger dan begrote
uitkering mogelijk was. De andere deelnemingen hebben een dividend uitgekeerd conform of
iets lager dan begroot.

4.5 Belangrijkste ontwikkelingen
GVB
In 2010 heeft het dagelijks bestuur van de Stadsregio de Amsterdamse OV-concessie 20122018 onderhands gegund aan GVB. Omdat verplicht aanbesteden door Rutte II is omgezet in
keuzevrijheid heeft de Stadsregio besloten de onderhands gegunde concessie te
continueren.
In 2012 waren er rond GVB eveneens ontwikkelingen op het gebied van de governance. Na
berichten in de media over mogelijke fraude is in opdracht van de raad van commissarissen
(RvC) onafhankelijk onderzoek uitgevoerd. Daarnaast heeft de Rekenkamer Metropool
Amsterdam in opdracht van de gemeenteraad onderzoek uitgevoerd naar de inrichting en
uitvoering van het toezicht op GVB, onder andere. om daaruit lessen te trekken voor het
toezicht bij de te verzelfstandigen Haven.
Directie en RvC van GVB zijn, in nauwe afstemming met de gemeente, begonnen met
invulling te geven aan de aanbevelingen uit de twee onderzoeken. Dit moet leiden tot
versterking en verdere professionalisering van de governance en de bedrijfsvoering van GVB.
RAI
RAI had in 2012 te leiden onder het slechte economische tij. Het afblazen eind 2012 van de
AutoRAI 2013 is daar illustratief voor. Met het behalen van de UFI Sustainable Development
Award heeft Amsterdam RAI opnieuw een internationale vakprijs gewonnen.
Carré
2012 was voor Carré financieel een slecht jaar. Naast succesvolle en memorabele avonden,
waren er ook enkele (commerciële) tegenvallers, die substantiële gaten sloegen in het
resultaat. De afgelasting van het gala ter gelegenheid van het 125-jarig jubileum na het
overlijden van acteur Jeroen Willems was daarvan een droevig voorbeeld. Dankzij het in alle
opzichten succesvolle Wereldkerstcircus kon Carré 2012 in een positieve stemming afsluiten.
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AT5
Voor AT5 was 2012 een belangrijk jaar: De Stichting Amstel Televisie Vijf BV (opgericht door
de AVRO, het Parool en RTV NH) heeft de activiteiten en een deel van het personeel van
AT5 overgenomen. De lege holding AT5 is eind 2012 geliquideerd.
Cition
Cition is in 2010, na ontvlechting met de Dienst Stadstoezicht verzelfstandigd, en voert in
opdracht van de stadsdelen de fiscale parkeerhandhaving uit. De stand van zaken is dat op
25 april 2012 uw raad haar wensen en bedenkingen heeft geuit op het voorgenomen besluit
van het college om de parkeeractiviteiten aan te besteden, waarbij het personeel en
werkzaamheden overgaan naar de ‘winnende’ partij.
Matrix Innovation Center, Amsterdamse Compagnie en Schiphol Area Development
Company
Een aantal van de verbonden partijen van EZ hebben blijvend te maken met de gevolgen van
de economische crisis. Waar nodig en mogelijk waardeert EZ zijn geïnvesteerd vermogen in
de verbonden partijen af. In het algemeen geldt, dat bij Matrix Innovation Center op het
Science Park mogelijk leegstand kan ontstaan doordat de Life Science en ICT branche te
leiden heeft onder de crisis. De Amsterdam Compagnie (DAC) toont nog voldoende bezetting
van hun bedrijfsruimte. Op grond van een waarderingsrapport is de waardering bij DAC van €
2,2 miljoen bijgesteld naar € 1,2 miljoen. Daarnaast spelen bij het DAC nog
financieringsrisico’s (ongunstige renteswap en kapitaalinstandhoudingsverklaring). In 2013
zal het college trachten de risico’s te verminderen.
In 2009 hebben de aandeelhouders zich uitgesproken voor de versterking van de Schiphol
Area Development Company (SADC) door de inbreng van grond en kapitaal ter waarde van
€ 80 miljoen. Daarbij zijn afspraken gemaakt over de verwerving van gronden van drie van de
vier aandeelhouders (Haarlemmermeer, Amsterdam en Schiphol). In 2012 heeft dit geleid tot
een kapitaalinbreng van het Ontwikkelingsbedrijf (OGA) in SADC van € 20 miljoen. Deze
kapitaalstorting wordt gedekt door de opbrengst van het grondexploitatieplan Lutkemeer. De
huidige financiële- en vastgoedcrisis vormt voor SADC als gebiedsontwikkelaar van
bedrijven- en kantorenlocaties een aanzienlijk risico. Weliswaar is de solvabiliteit van de
onderneming goed, maar de liquiditeitspositie komt in gevaar wanneer SADC er niet in slaagt
in de komende jaren grond te verkopen. De afgelopen jaren was de grondverkoop nagenoeg
nihil en zijn gestelde doelen niet gehaald.
Verzelfstandiging Haven Amsterdam en Afval Energie Bedrijf
In 2012 is het besluit voor verzelfstandiging van de Haven Amsterdam en het Afval
Energiebedrijf (AEB) voorbereid. Besluitvorming door uw raad over Haven Amsterdam is
afgerond en zal leiden tot verzelfstandiging van de Dienst Haven Amsterdam tot Havenbedrijf
Amsterdam NV per 1 april 2013. Uw raad heeft in december 2012 een principebesluit
genomen AEB te verzelfstandigen. Definitieve besluitvorming hierover zal naar verwachting
begin 2013 plaatsvinden.
Recreatieschappen
De begrotingen van de recreatieschappen staan onder druk door bezuinigingen bij de
deelnemers. Dit leidt tot risico’s op de langere termijn als de beheerkosten blijven stijgen. Ook
past de organisatievorm niet meer bij de actuele problematiek. Amsterdam werkt samen met
de provincie en andere gemeenten aan nieuwe perspectieven voor het regionale landschap.
Amsterdam heeft het proces dat moet leiden tot uittreding uit het recreatieschap
Vinkeveense plassen en het Goois Natuurreservaat in gang gezet. Dit past binnen de nieuwe
initiatieven, maar vraagt op de korte termijn incidenteel een extra (financiële) inspanning.
Stadsregio Amsterdam
Door de val van het kabinet Rutte I is nog geen uitvoering gegeven aan het
voornemen de Wgr+ (Wet gemeenschappelijke regelingen plus), waar Stadsregio Amsterdam
onder valt, in te trekken. Ook Rutte II heeft het voornemen geuit de Wgr+ te schrappen.
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Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
Op 9 januari 2013 is door de gemeenten Amsterdam, Haarlemmermeer, Zaanstad en de AMgemeenten1 en de Provincie Noord-Holland de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
opgericht. De Omgevingsdienst bewaakt en bevordert de kwaliteit van de fysieke
leefomgeving door taken betreffende vergunningen, toezicht en handhaving uit te voeren. De
Gemeente Amsterdam heeft een Dienstverleningsovereenkomst gesloten met de
Omgevingsdienst.

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 met behulp
van verbonden partijen. Deze verbonden partijen worden begroot en verantwoord in de
stadsdeelrekeningen en zijn niet opgenomen in de gemeentelijke jaarrekening.
Op 5 maart heeft het college een conceptbesluit genomen over de inrichting van het nieuwe
bestuurlijk stelsel in 2014. Op 5 februari 2013 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het
wetsvoorstel ‘Afschaffen Deelgemeenten'. Het college heeft op basis daarvan de hoofdlijnen
van november 2012 uitgewerkt

4.7 Overzicht gemeentelijke verbonden partijen
Hieronder is een uitputtend overzicht weergegeven van de gemeentelijke verbonden partijen,
zoals deze in de rekeningen van de afzonderlijke diensten worden opgevoerd en toegelicht.
Naam

Rechtsvorm

Beherende dienst

Vereniging van Directeuren van
Gemeentelijke Accountantsdiensten
NV Afvalverwerkingsinrichting Gemeente
Amsterdam
NV AEC
NV HRC
Westpoort Warmte BV
Stadsregio Amsterdam
Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
Cition BV
GVB Holding NV
Alliander
Nuon Energy
Luchthaven Schiphol
AT5 Holding BV
NV Het Havengebouw Amsterdam
Rai Holding BV
NV Zeedijk
Beurs van Berlage
NV Stadsherstel Amsterdam
Exploitatiemaatschappij Carré
NV Bank Nederlandse Gemeenten
NV VGA
NV Mij. tot Expl. v/h Hotel en Café
‘Hollandais’
Stichting J.H. Christiaanse

Vereniging
NV

ACAM Accountancy en
Advies
Afval Energie Bedrijf (AEB)

NV
NV
BV
Gemeenschappelijke Regeling
Gemeenschappelijke Regeling
BV
NV
NV
NV
NV
BV
NV
BV
NV
CV/BV
NV
BV
NV
NV
NV

Afval Energie Bedrijf (AEB)
Afval Energie Bedrijf (AEB)
Afval Energie Bedrijf (AEB)
BDA
BDA/ GGD Amsterdam
BDA
Concern
Concern
Concern
Concern
Concern
Concern
Concern
Concern
Concern
Concern
Concern
Concern
Concern
Concern/ OGA

Stichting

Dienst Belastingen Gemeente
Amsterdam
Dienst Maatschappelijke
Ontwikkeling
Dienst Milieu- en
Bouwtoezicht
Dienst Ruimtelijke Ordening
Dienst Ruimtelijke Ordening
Dienst Ruimtelijke Ordening
Dienst Ruimtelijke Ordening
Dienst Ruimtelijke Ordening
Dienst Ruimtelijke Ordening
Dienst Werk en Inkomen
Economische Zaken

ODE Energie

BV

Stichting BWT-opleiding.nl

Stichting

Stichting Goois Natuurreservaat
Recreatieschap het Twiske
Recreatieschap Spaarnwoude
Recreatieschap Groengebied Amstelland
Landschap Waterland
Recreatieschap Vinkeveense plassen
Wigo4it U.A.
Schiphol Area Development Company

Stichting
Gemeenschappelijke Regeling
Gemeenschappelijke Regeling
Gemeenschappelijke Regeling
Gemeenschappelijke Regeling
Gemeenschappelijke Regeling
Coöperatieve Vereniging
NV

1

Gemeenten in de regio Amstelland-Meerlanden (Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn)
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Matrix Innovation Center (voorheen
Amsterdam Science Park)
WTCW
Amsterdam Clipper Beheer
Amsterdam Toerisme en Congresbureau
Amsterdamse Innovatiemotor
Kenniskring
Amsterdam Partners
Amsterdamse Compagnie
Life Sciences Fonds Amsterdam
Stichting Landelijk Coördinatiecentrum
voor Reizigersadvisering
GR Amstelland
Bouw- en Handelsmaatschappij Hallum
Hallum Cruise
Regionale Ontwikkelingsmaatschappij
voor het NZKG
Amsterdam Westpoint
Amsterdam Logistics Group
Investeringsmaatschappij NZKG
Hafen Duisburg/Amsterdam
Beteiligungsgesellschaft
Waterkant
Amsterdam Port Consultants
Collectieve Beveiliging Amsterdam
Ecoports

CV/NV

Economische Zaken

CV/NV
BV
Vereniging/ BV
Stichting
Stichting
Stichting
NV
BV
Stichting

Economische Zaken
Economische Zaken
Economische Zaken
Economische Zaken
Economische Zaken
Economische Zaken
Economische Zaken
Economische Zaken
GGD Amsterdam

Gemeenschappelijke Regeling
BV
BV
NV

GGD Amsterdam
Haven Amsterdam
Haven Amsterdam
Haven Amsterdam

Vof
BV
CV/BV
mbH

Haven Amsterdam
Haven Amsterdam
Haven Amsterdam
Haven Amsterdam

CV/BV
Stichting
Stichting
Stichting

Haven Amsterdam
Haven Amsterdam
Haven Amsterdam
Haven Amsterdam

Industrieel Toerisme Regio Amsterdam

Stichting

Haven Amsterdam

Nederland Distributieland

Stichting

Haven Amsterdam

Promotie cruisevaart AmsterdamNoordzeekanaalgebied
Voorlichtingsbureau Shortsea Shipping

Stichting

Haven Amsterdam

Stichting

Haven Amsterdam

Nationale Nautische
verkeersdienstopleiding
Exploitatie Maatschappij Amerikahaven

Stichting

Haven Amsterdam

BV

Haven Amsterdam

Westpoort Bereikbaar

Stichting

Haven Amsterdam

Logistics Platform
Keyrail
Amsterdam Ports Association
Portbase
Centraal Nautisch Beheer
Amsterdam Participatie Glasvezelnet
Holding
Gemeenschappelijk Glas Amsterdam
Glasvezelnet Amsterdam
Stichting Prioriteit Glasvezelnet
Amsterdam
Scheepsexploitatiemaatschappij BAVO
Brasa
N.V. Watertransportmaatschappij RijnKennemerland
Het Waterlaboratorium N.V.
KWR
Reststoffenunie Waterleidingbedrijven
B.V.

Stichting
BV
Stichting
BV
Gemeenschappelijke regeling
BV

Haven Amsterdam
Haven Amsterdam
Haven Amsterdam
Haven Amsterdam
Haven Amsterdam
OGA

BV
BV
Stichting

OGA
OGA
OGA

NV
Stichting
NV

OGA
OGA
Waternet

NV
BV
BV

Waternet
Waternet
Waternet
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4.8 Verbonden partijen onder beheer van de Concerncontroller
(DMC)
In het overzicht zijn de belangrijkste verbonden partijen opgenomen die door de Directie
Middelen en Control worden beheerd.
NB: tenzij anders vermeld zijn de jaarrekeningen over 2011 van de hieronder opgevoerde verbonden partijen
vastgesteld en gedeponeerd.
Stadion Amsterdam NV (Arena)
Rechtsvorm
NV
Vestigingsplaats
Amsterdam
Publiek belang behartigd
Het publiek belang is realisatie/in standhouding van een multifunctioneel
voetbalstadion.
Wijze van behartiging
48% certificaathouder (zonder stemrecht). Twee commissarissen op voordracht van
gemeente benoemd.
Hoogte financiële relatie in 2012
Boekwaarde in gemeentebalans van € 6,6 miljoen
Bereikte beleidsresultaten in 2012
Ook afgelopen jaar bezochten meer dan anderhalf miljoen mensen het stadion (en
werd hoofdhuurder Ajax opnieuw landskampioen). Daarnaast is ook in 2012 verder
gewerkt aan de verduurzaming van het gebouw (onder meer de aanschaf van
energiezuinige roltrappen).
In 2012 begroot dividend
€0
In 2012 uitgekeerd dividend
€0
Boekjaar van meest recent
Stadion Amsterdam ken een gebroken boekjaar. het meest actuele verslagjaar liep
vastgestelde jaarrekening
van 1 juli 2011 tot 30 juni 2012.
Boekjaar van laatste bij KvK
1 juli 2011 tot 30 juni 2012.
gedeponeerde jaarrekening
Gemeentelijke risico’s
Verdere waardedaling
Wijzigingen in 2012
n.v.t.
GVB Holding NV
Rechtsvorm
Vestigingsplaats
Publiek belang behartigd
Wijze van behartiging
Hoogte financiële relatie in 2012

Bereikte beleidsresultaten in 2012
In 2012 begroot dividend
In 2012 uitgekeerd dividend
Gemeentelijke risico’s
Wijzigingen in 2012
Alliander
Rechtsvorm
Vestigingsplaats
Publiek belang behartigd

Wijze van behartiging
Hoogte financiële relatie in 2012
Bereikte beleidsresultaten in 2012

In 2012 begroot dividend
In 2012 uitgekeerd dividend
Gemeentelijke risico’s
Wijzigingen in 2012

NV
Amsterdam
Het publiek belang is het voorzien in de behoefte aan openbaar en overig collectief
vervoer.
100% aandeelhouder
€ 78,83 miljoen (boekwaarde)
Strategische activa van GVB en de veren van GVB zijn gefinancierd door de
gemeente.
Zie 4.5
€ 3,6 miljoen
€ 3,6 miljoen
Het bedrijfsresultaat en de waarde(ontwikkeling) van GVB is grotendeels afhankelijk
van de concessie Amsterdam.
Zie onderdeel ‘Bereikte beleidsresultaten in 2012’

NV
Arnhem
Alliander bestaat uit ondernemingen Liander en Liandon. Netbeheerder Liander
heeft 2,8 miljoen klanten en verzorgt de aansluiting en het transport van gas en
elektriciteit in ongeveer een derde van Nederland, waaronder Amsterdam. Liandon
levert diensten op het gebied van aanleg en onderhoud van complexe energieinfrastructuren. Daarnaast levert Alliander via zijn dochter Ziut een belangrijke
bijdrage aan de veiligheid in onder andere Amsterdam met straatverlichting en
verkeerssystemen.
Voor burgers en ondernemers is een goed werkend en betaalbaar distributienetwerk
van gas en elektriciteit cruciaal.
9,2% aandeelhouder
Boekwaarde is € 72,6 miljoen.
De Energiekamer (EZ/NMa) reguleert Alliander, zodat Alliander gehouden is haar
activiteiten uit te voeren conform hun regelgeving.
Ook in 2012 investeerde Alliander fors in de (duurzame) energie-infrastructuur.
Zowel uitbreiding als vervanging van bestaande buizen en kabels.
€ 6 miljoen
€ 10,3 miljoen (hoger dan begroot dividend door gestegen tarieven van Alliander
(goedgekeurd door de toezichthouder NMa))
Vanwege de reguleringssystematiek zijn de inkomsten van Alliander weinig
risicovol.
n.v.t.
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Luchthaven Schiphol
Rechtsvorm
Vestigingsplaats
Publiek belang behartigd

Wijze van behartiging
Hoogte financiële relatie in 2012
Bereikte beleidsresultaten in 2012

NV
Schiphol
Het publieke belang is dat Schiphol als ‘bestemmingenmachine’ met een
uitgebreid netwerk blijvend kan functioneren op de huidige locatie. Met name
deze ‘bestemmingenmachine’ is van groot belang voor het vestigingsklimaat van
groot Amsterdam en dus voor de economische ontwikkeling van Amsterdam.
20% aandeelhouderschap
Boekwaarde: € 16,9 miljoen

In 2012 begroot dividend

In 2012 verwelkomde Schiphol 51 miljoen reizigers, een groei van 2,6 procent
ten opzichte van 2011. Nooit eerder reisden in één jaar zoveel reizigers via
Schiphol. Vracht liet een daling zien van 3 procent en kwam uit op 1,5 miljoen ton.
Het aantal vliegtuigbewegingen in 2012 steeg licht met 0,8 procent tot 423.407.
€ 12 miljoen

In 2012 uitgekeerd dividend

€ 19,5 miljoen

Gemeentelijke risico’s

Eventuele slechte (financiële) prestaties leiden tot een lager dividend, maar
waarschijnlijk is de grotere schade de vermindering van de economische spin off.
n.v.t.

Wijzigingen in 2012
AT5 Holding BV
Rechtsvorm
Vestigingsplaats
Publiek belang behartigd
Wijze van behartiging
Hoogte financiële relatie in 2012
Bereikte beleidsresultaten in 2012

In 2012 begroot dividend
In 2012 uitgekeerd dividend
Gemeentelijke risico’s
Wijzigingen in 2012

BV
Amsterdam
Het zorg dragen voor een onafhankelijke lokale nieuwsvoorziening voor Amsterdam.
De gemeente heeft één prioriteitsaandeel in AT5. De rest van de aandelen is in
handen van de Stichting Beheer AT5.
Boekwaarde € 100
Het bieden van een goede lokale nieuwsvoorziening, waarbij de bedrijfsvoering op
orde is. Amstel Televisie Vijf (opgericht door de Avro, het Parool en
RTV NH) heeft de activiteiten en een deel van het personeel van AT5 overgenomen.
De lege holding AT5 is eind 2012 geliquideerd.
€0
€0
Er wordt vanuit gegaan dat AT5 de kosten van de liquidatie zelf kan betalen Het
risico bestaat dat de kosten hoger dan begroot zullen uitvallen.
De Stichting Amstel Televisie Vijf BV (opgericht door de Avro, het Parool en
RTV NH) heeft de activiteiten en een deel van het personeel van AT5 overgenomen.
De lege holding AT5 is eind 2012 geliquideerd.

NV Het Havengebouw Amsterdam
Rechtsvorm
NV
Vestigingsplaats
Publiek belang behartigd

Wijze van behartiging
Hoogte financiële relatie in 2011
Bereikte beleidsresultaten in 2012
In 2012 begroot dividend
In 2012 uitgekeerd dividend
Gemeentelijke risico’s

Wijzigingen in 2012
Rai Holding BV
Rechtsvorm
Vestigingsplaats
Publiek belang behartigd
Wijze van behartiging
Hoogte financiële relatie in 2011
Bereikte beleidsresultaten in 2012
In 2012 begroot dividend
In 2012 uitgekeerd dividend
Gemeentelijke risico’s
Wijzigingen in 2012

Amsterdam
Geen, het medeaandeelhouderschap in onroerend goed is geen publiek belang op
zich zelf. De kans is klein dat het de gemeente lukt om haar eigen aandelen tegen
een realistische waarde verkocht te krijgen. Derhalve wordt ingezet op betere
governance van het Havengebouw en verbetering van de liquiditeitspositie.
51% aandeelhouder. Recht op benoeming van één commissaris.
€ 240.000 (boekwaarde)
Geen, zie ‘Publiek belang behartigd’
€ 0,15 miljoen
€ 0,14 miljoen
Leegstand is voor Het Havengebouw de grootste risicofactor. Het grootste deel van
het pand is echter momenteel langjarig verhuurd (aan Cordaan en aan Haven
Amsterdam).
n.v.t.

BV
Amsterdam
Het creëren van economische bedrijvigheid als spin-off van de georganiseerde
beurzen en evenementen in het complex.
25% aandeelhouder
Boekwaarde is € 22,7 miljoen.
Zie 4.5
€ 0,5 miljoen
€ 0,5 miljoen
Zoals bij elke onderneming geldt: bij financiële slechte prestaties kunnen de te
behalen doelstellingen in gevaar komen.
Mw. Shula Rijxman is benoemd als commissaris
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Overige verbonden partijen concern
Nuon Energy
Rechtsvorm
Vestigingsplaats
Publiek belang behartigd
Wijze van behartiging
Hoogte financiële relatie in 2012
Bereikte beleidsresultaten in 2011
In 2012 begroot dividend
In 2012 uitgekeerd dividend
Gemeentelijke risico’s
Wijzigingen in 2012

NV
Amsterdam
N.v.t., is daarom verkocht
Aandeelhouderschap
Per 1 juli 2011 1,9% aandeelhouder
n.v.t.
€ 6,5 miljoen
€ 7,1 miljoen
n.v.t.
In 2012 is conform afspraak weer een deel van de aandelen aan Vattenfall verkocht,
daarnaast is de tranche over 2013 vervroegd verkocht aan Vattenfall in 2012.

NV Zeedijk
Rechtsvorm

NV

Vestigingsplaats

Amsterdam

Publiek belang behartigd

De NV behartigt twee publieke belangen. Sinds de oprichting streeft de NV
succesvol naar het vergroten van de leefbaarheid en van (bonafide) economische
activiteiten op de Zeedijk. Daarnaast werkt de NV sinds enkele jaren samen met de
gemeente aan het onttrekken van panden uit het criminogene circuit.
80% aandeelhouderschap

Wijze van behartiging
Hoogte financiële relatie in 2012
Bereikte beleidsresultaten in 2012
In 2012 begroot dividend
In 2012 uitgekeerd dividend
Gemeentelijke risico’s
Wijzigingen in 2012
Beurs van Berlage
Rechtsvorm
Vestigingsplaats
Publiek belang behartigd

Wijze van behartiging
Hoogte financiële relatie in 2012
Bereikte beleidsresultaten in 2012

In 2012 begroot dividend
In 2012 uitgekeerd dividend
Gemeentelijke risico’s
Wijzigingen in 2012
NV Stadsherstel Amsterdam
Rechtsvorm
Vestigingsplaats
Publiek belang behartigd

Wijze van behartiging
Hoogte financiële relatie in 2011

Bereikte beleidsresultaten in 2012
In 2012 begroot dividend
In 2012 uitgekeerd dividend
Gemeentelijke risico’s

Boekwaarde is € 6,5 miljoen. De gemeentelijke leningen zijn afgelost en de NV heeft
zich door een bank laten financieren.
Zie ‘Publiek belang behartigd’, inhoudelijk ging de onderneming door op de
ingeslagen weg.
€0
€0
Zoals bij elke onderneming geldt: bij financiële slechte prestaties kunnen de te
behalen doelstellingen in gevaar komen.
n.v.t.

BV en CV (voor exploitatiemaatschappij)
Amsterdam
De in 2008 gestarte samenwerking van de gemeente met drie private partijen heeft
als doelstelling om het rijksmonument Beurs van Berlage een (hernieuwde) invulling
te geven, waarbij het draait om de kernbegrippen ‘maatschappelijk’, ‘creatief’ en
‘cultureel’. Bovendien speelt de Beurs van Berlage een centrale rol in het 1012project (opwaardering Amsterdam-centrum & De Wallen) en het Rode Loper-project
(opwaardering Damrak-Rokin-Vijzelstraat).
25% aandeelhouderschap
Boekwaarde: € 28.000 (CV), € 4.500 (BV). Van de lening van € 5,8 miljoen is eind
2012 € 3,5 miljoen afgelost.
De Beurs van Berlage ging ook in 2012 vol stoom door met het opbouwen van een
marktgerichte organisatie die zichzelf (financieel) kan redden en een positieve
bijdrage levert aan de omgeving. De economische situatie werkt niet mee, maar er
worden grote stappen gezet en geregeld mooie evenementen gehost. Er werd nog
verlies geleden - hetgeen vanuit de eigen middelen gedragen kon worden.
€0
€0
Zoals bij elke onderneming geldt: bij financiële slechte prestaties kunnen de te
behalen doelstellingen in gevaar komen.
n.v.t.

NV
Amsterdam
Stadsherstel zorgt er door middel van het opkopen en restaureren van in verval
geraakte monumenten voor dat beeldbepalend erfgoed (in Amsterdam) wordt
behouden. Stadsherstel is een belangrijke partner voor de gemeente bij de 1012
aanpak.
13% aandeelhouder
Boekwaarde € 8,3 miljoen.
De gemeente heeft voor ruim € 1 miljoen aan garanties afgegeven aan
Stadsherstel.
Zie ‘Publiek belang behartigd’
€ 0,4 miljoen
€0,42 miljoen
Naast de crisis in de vastgoedmarkt, zijn de vele veranderingen in regelgeving,
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NV Stadsherstel Amsterdam

Wijzigingen in 2012
Exploitatiemaatschappij Carré
Rechtsvorm
Vestigingsplaats
Publiek belang behartigd

Wijze van behartiging
Hoogte financiële relatie in 2012
Bereikte beleidsresultaten in 2012
In 2012 begroot dividend
In 2012 uitgekeerd dividend
Gemeentelijke risico’s

Wijzigingen in 2012

zoals in de berekening van huurprijzen, vervallen van vrijstelling van
overdrachtbelasting of wijziging in de woningwet, een risico. Hierdoor kunnen de
doelstellingen of het dividend van Stadsherstel in gevaar komen.
n.v.t.

BV
Amsterdam
Het gemeentelijke aandeelhouderschap is de basis is die het mogelijk maakt
afwisselende en toegankelijke programmering in dit monumentale pand te bieden
aan een brede doelgroep.
100% aandeelhouder
Boekwaarde € 159 duizend, leningverstrekker voor € 12 miljoen.
Zie 4.5
€0
€0
Voornaamste risico is dat verlies geleden wordt op slecht lopende shows – een
aantal daarvan is wel op te vangen, maar de vaste (gebouwgebonden) lasten zijn te
hoog om dit structureel op te vangen. Na een herstructurering en forse renovatie
lijken de financiële en bouwkundige risico’s beperkt.
n.v.t.

NV Maatschappij tot Exploitatie v/h Hotel en Café ‘Hollandais’
Rechtsvorm
NV
Vestigingsplaats
Amsterdam
Publiek belang behartigd
Het beheer van de cultuurpanden Bellevue en Kleine Komedie.
Wijze van behartiging
100% aandeelhouder. Ambtenaar van OGA voert directie.
Hoogte financiële relatie in 2012
€ 1,2 miljoen (boekwaarde)
Bereikte beleidsresultaten in 2012
Zie ‘Publiek belang behartigd’.
In 2012 begroot dividend
€0
In 2012 uitgekeerd dividend
€0
Gemeentelijke risico’s
Beperkte financiële risico’s. Belangrijkste risico’s zijn onverwachte bouwkundige
problemen. De NV heeft een reserve om dit soort risico’s op te vangen.
Wijzigingen in 2012
Tijdens de herijkingen is besloten de NV te liquideren, omdat het publiek belang ook
op een andere wijze behartigd kan worden, namelijk door de panden direct bij de
gemeente onder te brengen. Een eerste stap hiertoe is gezet door de verkoop van
één van de niet-cultuur panden uit de NV.
NV Bank Nederlandse Gemeenten
Rechtsvorm
NV
Vestigingsplaats
Den Haag
Publiek belang behartigd
BNG treedt op de geld- en kapitaalmarkt op als centrale inkooporganisatie voor de
lagere overheden.
Wijze van behartiging
1,1% van de aandelen
Hoogte financiële relatie in 2012
Boekwaarde € 1,4 miljoen
Bereikte beleidsresultaten in 2012
Zie ‘Publiek belang behartigd’. In 2012 hebben de kredietbeoordelaars de triple A
rating van Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) herbevestigd. De outlook blijft
‘negative’, in lijn met de outlook voor de Staat der Nederlanden. BNG blijft dus een
van de meest kredietwaardige banken ter wereld. De jaarcijfers van de BNG zijn
nog niet bekend maar het eerste half jaar heeft de bank een nettowinst van € 159
miljoen geboekt. Zeker in het licht van de economische situatie heeft de BNG een
goede eerste halfjaar gehad. Er zijn verder geen bijzondere ontwikkelingen geweest
in 2012.
In 2012 begroot dividend
€ 0,8 miljoen
In 2012 uitgekeerd dividend
€ 0,7 miljoen
Gemeentelijke risico’s
Zie ‘Bereikte beleidsresultaten in 2012’
Wijzigingen in 2012
n.v.t.
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NV VGA
Rechtsvorm
Vestigingsplaats
Publiek belang behartigd

Wijze van behartiging
Hoogte financiële relatie in 2012

Bereikte beleidsresultaten in 2012
In 2012 begroot dividend
In 2012 uitgekeerd dividend
Gemeentelijke risico’s

Wijzigingen in 2012

NV, onderdelen vallen onder de dienst VGA
Amsterdam
Het publieke belang van VGA is dat de gemeente geld bespaart en/of beter
verzekerd is met dit eigen verzekeringsbedrijf. De gemeente zelf, werknemers en
verbonden partijen kunnen gebruik maken van de dienstverlening van VGA. De
verzekerbaarheid van gemeentelijke risico’s neemt bovendien toe door dit als een
eenheid aan te bieden op de verzekeringsmarkt.
Er is sprake van een wettelijke verplichting om een schadeverzekeringsbedrijf onder
te brengen in een NV. Daarom is naast de diensttak VGA ook een NV opgericht.
100% van de aandelen
Boekwaarde is € 9,4 miljoen. Momenteel wordt onderzocht of een deel van de
reserves kan worden afgedragen aan de algemene middelen met het oog op
Solvency II kapitaaleisen.
Zie ‘Publiek belang behartigd’.
€ 3,1 miljoen.
€ 3,5 miljoen, waarvan € 0,2 miljoen bestemd voor stadsdelen.
VGA is afhankelijk van diensten die zich verzekeren. Bij uitplaatsing van diensten
vervalt de ‘plicht’ zich bij VGA te verzekeren, hetgeen de omzet en dekking kan
beïnvloeden
n.v.t.
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5

Onderhoud van kapitaalgoederen

5.1 Inleiding
Deze paragraaf geeft de gemeenteraad inzicht in de onderhoudssituatie van de
kapitaalgoederen die in het bezit zijn van de gemeente Amsterdam. De Jaarrekening 2012
geeft ten opzichte van de Begroting 2012 voor het onderhoud van de kapitaalgoederen een
stijging van € 1,9 miljoen (1%) aan en vergeleken met de Jaarrekening 2011 een stijging van
€ 11,8 miljoen (7%).
Categorie
Wegen
Bruggen
Sluizen en oevers
Tunnels
Kades/steigers
Riolering
Water
Groen
Gebouwen
Materieel
Openbare verlichting
Verkeersregelinstallaties
Infrastructuur metro/tram
Installaties, machines en apparaten
Totaal

Rekening
2011
8,6
6,3
1,7
3,1
0,4
34,9
3,2
0,7
11,9
0,4
6,5
10,7
39,1
35,6
163,1

Begroting
2012
9,4
6,5
1,8
3,0
0,6
36,0
6,9
0,7
16,5
0,4
10,5
6,5
36,5
37,7
173,0

Rekening
2012
10,0
6,4
1,3
2,8
0,6
33,8
3,2
0,6
13,7
0,7
10,6
6,1
49,4
35,6
174,9

5.2 Beheren op niveau – de visie op het beheer van de stedelijke
infrasructuur
De verdeling van de verantwoordelijkheden rond het beheer van de infrastructuur in
Amsterdam zijn vastgelegd in de Nota Stedelijke Infrastructuur. In deze nota wordt
aangegeven voor welke infrastructuur de stadsdelen en voor welke infrastructuur de centrale
stad verantwoordelijk is. Voor het beheer van de stedelijke infrastructuur is door de
gemeenteraad in november 2008 de Nota BON (Beheren op Niveau), vastgesteld. Daarin
worden – vanuit het perspectief van de gebruiker – een viertal kwaliteitsniveaus ontwikkeld:
minimum, sober, verzorgd en top. In de nota wordt per kwaliteitsniveau de mate van
veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid beschreven die de stad van het betreffende niveau
mag verwachten. Deze kwaliteitsbeelden hebben een integraal karakter, terwijl de relatie
tussen investeringen, activiteiten en kwaliteitsniveaus zo veel mogelijk is geëxpliciteerd.
Daardoor biedt de nota het bestuur een helder overzicht van de keuzemogelijkheden en de
(financiële) consequenties die daaraan verbonden zijn. De vier beheerniveaus die in Beheren
op Niveau zijn uitgewerkt worden in de tabel samengevat naar hun effecten.
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In de onderstaande tabel worden de beheerniveaus samengevat:
Bereikbaarheid Veiligheid

-

Leefbaarheid

-

Minimum
Omrijden door
incidenten
Veel stremmingen
door storingen
Geen afstemming
Doorstroming neemt
af
Veiligheid
gewaarborgd
Verkeersveiligheid
neemt af
Reële kans op
aansprakelijkheidsst
elling
Overlast geluid en
lucht
Slecht beheer is
zichtbaar
Veel ‘klad en plak’
Geen
stadsilluminatie

-

-

-

-

Sober
Soms omrijden
Beperkte
afstemming
Doorstroming wordt
op peil gehouden

-

Verzorgd
Nauwelijks omrijden
Goede afstemming
Doorstroming
verbetert, met name
op de belangrijkste
verkeersaders

-

-

Verkeersveiligheid
blijft constant
Enige kans op
aansprakelijkheidsst
elling

Verkeersveiligheid
neemt toe,
Nauwelijks kans op aansprakelijkheidsst
elling

Soms overlast
geluid/lucht
Aanzien op sober
niveau
Veel klad en plak,
alleen
aanstootgevende
teksten snel
verwijderd
Veel
standaardmateriaal,
Monumentale
bruggen en sluizen
zien er niet mooi uit.

Overlast geluid/lucht
neemt af
Toegankelijkheid
OV verbetert
Monumentale
bruggen en sluizen
zien er mooi uit.
Materiaal passend
in omgeving

-

-

-

-

Top
Zelden omrijden
Zelden
stremmingen door
storingen
Doorstroming
verbetert op gehele
hoofdnetten
Verkeersveiligheid
neemt fors toe,
Minimale kans op
aansprakelijkheidsst
elling

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

Hervormingen en Bezuinigingen
De gemeente Amsterdam hanteert vanaf 2011 het niveau sober voor beheer en onderhoud
van de infrastructuur. Consequenties hiervan zijn in beeld gebracht in de nota Beheren op
Niveau (BON). Een sober onderhouden infrastructuur betekent in algemene zin dat een
verschuiving plaatsvindt van pro-actief en preventief onderhoud naar een meer reactief en
correctief onderhoud.
Dit houdt in dat voor het hoofdnet Auto de huidige gemiddelde termijn waarop
grootonderhoud wordt uitgevoerd verlengd is met 5-10%. Wat neerkomt op een verschuiving
van 15 jaar naar 16-17 jaar. Het grootonderhoud richt zich meer op de zwakke plekken van
het wegdek dan op het wegvakgewijs aanpakken. Voor openbare verlichting is minder
geïnspecteerd en de inzet op buurtschouwen en aan/uit inspecties is verminderd. Ten
gevolge van de bezuinigingen brandt de openbare verlichting per 1 juli 2011 zes minuten per
dag korter en vanaf 1 januari 2012 twaalf minuten. Lampen van de verkeerslichten worden
niet preventief vervangen. Het aanpakken van storingen en herstellen van schades gaat
minder snel, meerdere storingen worden opgespaard om in één werkgang te worden
verholpen. Verder wordt bij verkeersregelinstallaties bezuinigd op het onderhoud en herstel
van detectielussen.
De gevolgen van de overgang van het beheer- en onderhoudsniveau van verzorgd naar
sober zijn (op graffiti na) pas na verloop van tijd voor burgers zichtbaar op straat en merkbaar
aan de technische staat van de objecten. Voor de bedrijfsvoering binnen de dienst kan dit
gevolgen hebben, bijvoorbeeld door meer storingsmeldingen en klachten. Via
assetmanagement worden de effecten op de stedelijke infrastructuur doorlopend nauwlettend
gevolgd.

5.3 Wegen
Om de technische staat van de wegen op orde te brengen, kan gekozen worden uit groot
onderhoud, vervanging, en reconstructie. Het groot onderhoud betreft vervanging van de
toplaag van het asfalt en veel ook delen van de onderlagen. Voor groot onderhoud wordt
jaarlijks een programma opgesteld.
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Voor de kwaliteit van de wegvakken wordt gebruik gemaakt van een landelijke normering. Op
basis van de inspectie in 2011 en het gewijzigde beheerniveau (van verzorgd naar sober) zijn
de streefcijfers voor 2012 en verder bijgesteld. Om de technische staat van het Hoofdnet Auto
te kunnen beoordelen wordt eens in de twee jaar een globale visuele inspectie uitgevoerd.
Deze inspectie is begin 2011 voor het laatst uitgevoerd. Hieruit is naar voren gekomen dat het
percentage ‘onvoldoende’ vanaf 2000 is gedaald van 38% naar 8% in 2011. Een goed
resultaat, omdat dit ruim onder de 13% ligt dat voor het niveau verzorgd nog als acceptabel
geldt. De effecten van niveau sober zullen duidelijk worden bij de volgende inspectie die
plaatsvindt in 2013.

5.4 Bruggen en sluizen
In de hoofdinfrastructuur van Amsterdam bevinden zich 272 bruggen (40 beweegbare
bruggen, 232 vaste) en 38 sluizen en waterkeringen. Het kwaliteitsniveau van beheer en
onderhoud van bruggen en sluizen is in 2012 gedaald richting niveau sober. De effecten
hiervan zijn zichtbaar door toename van graffiti op de objecten.
5.4.1 Project Centrale Object Bediening
De komende jaren worden 62 beweegbare bruggen en sluizen omgebouwd om vanaf een
centrale post te worden bediend. De projectleiding is overgedragen aan Waternet. DIVV
participeert in het project en zorgt voor de ombouw (geschikt maken voor afstandbesturing)
van de installaties. De voorbereiding voor drie bruggen in stadsdeel Noord is in 2012 gestart,
de uitvoering is voorzien in 2013. Dat geldt ook voor de ombouw van de twee bruggen en vier
sluizen op IJburg. Het project duurt tot en met 2017.
5.4.2 Oevers en scheepvaartvoorzieningen
De kwaliteit van de oevers en scheepvaartvoorzieningen ligt momenteel op niveau sober. Dit
houdt in dat voor dit areaal alles veilig wordt gehouden. Vervanging vond alleen plaats
wanneer de funderingen onherstelbaar waren aangetast en de oever of de kade duidelijk
verzakte of instorting dreigde.

5.5 Tunnels
De tunnels in beheer en onderhoud van de gemeente Amsterdam in 2012 zijn:
 IJ-tunnel
 Piet Heintunnel
 Arenatunnel
Het kwaliteitsniveau van beheer en onderhoud aan de autotunnels ligt op niveau sober. De
effecten hiervan worden ondermeer zichtbaar door een toename van het aantal storingen per
jaar. Daarnaast heeft een inventarisatie aangetoond dat de tunnels niet voldoen aan de
nieuwe strengere eisen voor tunnelveiligheid. Vanaf 2011 en de komende jaren wordt
geïnvesteerd in de renovatie van installaties en maatregelen om alle tunnels aan
de veiligheidswet te laten voldoen. Deze werkzaamheden zijn gestart in de zomerperiode van
2009 en lopen door tot 2014. De IJ-tunnel heeft hierdoor een verbeterd onderhoudsniveau
gekregen, het komende jaar zullen er nog renovatiewerkzaamheden gepleegd moeten
worden. In 2012 is ook verdere invulling gegeven aan het veiligheidsbeheersplan, waarmee
de beheerorganisatie en de beheerprocessen inzichtelijk gemaakt zijn.

5.6 Kades en steigers
Kades en steigers
De laatste jaren namen de kosten aan waterbouwkundige voorzieningen toe, mede door het
vele gebruik. Gezien de groei van met name de passagiersvaart, is de kans groot dat
versneld toepassen van onderhoudsmaatregelen noodzakelijk worden. In het algemeen kan
worden gesteld dat gezien de staat van onderhoud en de veroudering van een groot aantal
objecten, requenter onderhoud nodig zal zijn. In het kader van vernieuwing van steigers en
kademuren zal een onderzoekprogramma worden opgezet die een heldere keus tussen
vernieuwing en onderhoud mogelijk moet maken.
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In verband met een waarneembare afname van de kwaliteit van een aantal stalen
damwandconcstructies zal de controle op kwaliteit van de kades worden verscherpt en de
frequentie van de controle verhoogd.
Voor diverse afmeerpalen is het groot onderhoud de afgelopen jaren uitgesteld. In 2011 is
gestart met groot onderhoudsmaatregelen die in de komende jaren verder zullen worden
uitgevoerd. In 2012 is een onderzoeksprogramma opgezet naar kademuren met een stalen
constructie. Uit landelijke informatie over andere havens is gebleken dat veroudering sneller
optreedt dan voorheen werd aangenomen. Voor deze post is een reservering aanwezig, waar
vaker aanspraak op zal worden gemaakt.

5.7 Rioleringen
Beleidskader riolering
 Reinigen: rioolreiniging heeft tot doel de afvoer- en bergingscapaciteit van de riolering 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: inspectie van de riolering is gericht op het in kaart brengen van de
constructieve toestand van de rioolbuizen en het functioneren van het rioolstelsel als
systeem. Het beleid is preventief te inspecteren om calamiteiten te voorkomen. Hierbij
wordt het gehele rioolstelsel van Amsterdam cyclisch in een aantal jaar geïnspecteerd.
Waternet inspecteert risicoriolen vaker
 Renovatiewerkzaamheden: renovatie is gericht op het in stand houden van de
functionaliteit van het rioolstelsel. Door het repareren en vervangen van riolen worden
calamiteiten en overlast voorkomen. Incidenteel worden onderheide riolen die constructief
nog in goede staat zijn inwendig bekleed met een relining. Deze methode van renoveren
wordt bij onderheide riolen toegepast in geval van geconstateerde lekkages waarbij
grondwater instroomt. Het bijkomende voordeel is dat de rijweg beperkt wordt
opgebroken en daardoor overlast voor de burgers zo veel mogelijk wordt 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. Het beleid om de vervanging van riolering zo
veel mogelijk gelijktijdig uit te voeren met de werken aan de wegen staat onder druk
doordat de stadsdelen de laatste jaren veel werken aan de weg hebben uitgesteld of zelfs
teruggetrokken. Om de kwaliteit van het rioolstelsel te waarborgen gaat Waternet relatief
meer renovatiewerkzaamheden op eigen initiatief uitvoeren
 Calamiteus functieherstel: dit is 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.
Beleidskader rioolgemalen
Het onderhoud van de gemalen vindt plaats op basis van preventief onderhoud aan de hand
van risicoafweging en correctief onderhoud op basis van storingen. Om de kwaliteit van het
transport van het afvalwater en de prestatie van de gemalen goed te kunnen meten is een
Onderhoud Management Systeem gekozen dat vanaf 2010 gefaseerd is ingevoerd.

5.8 Water
Beleidskader drinkwatertaak
Het reeds ingezette beleid ten aanzien van onderhoud, assetmanagement, verregaande
automatisering en optimalisatie van de zuiveringsinstallatie wordt vastgezet en verder
uitgebouwd. De onderhoudstoestand van het leidingnet en de drinkwaterzuiveringsinstallaties
kan als goed worden bestempeld
Door middel van assetmanagement vindt gericht onderhoud plaats. Hierbij worden
leveringszekerheid, veiligheid, kwaliteit, imago, milieu en schade meegenomen in de
beslissingen. Het assetmanagement heeft daarbij betrekking op de gehele proces van bron
tot tap.
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Leidingnet
De binnenzijde van het leidingnet wordt toestandsafhankelijk schoongehouden. De vanaf de
straat zichtbare en bedienbare objecten van het leidingnet worden risicoafhankelijk
gecontroleerd.

Drinkwaterzuiveringsinstallaties
Waternet heeft voor de zuiveringsinstallaties gekozen voor een onderhoudsbeleid waarbij het
onderhoud wordt gepleegd op basis van risicoanalyse. Het onderhoudsmanagement systeem
wordt permanent geactualiseerd, waardoor stijlanalyses steeds beter kunnen plaatsvinden.

5.9 Groen
De gemeente Amsterdam beheert in het Amsterdamse Bos ongeveer 100 hectare groen, met
daarin wegen, paden, bruggen, oevers, gebouwen en materieel. De doelstelling voor het
Amsterdamse Bos is dat het wordt gebruikt en gewaardeerd door de Amsterdammers. Het
onderhoud richt zich op een schoon, heel en veilig Amsterdamse Bos, met behoud van de
natuurlijke en landschappelijke kwaliteit.

5.10 Gebouwen
5.10.1 Dienst Facilitair Management (DFM)
Stopera en ambtswoning
DFM is verantwoordelijk voor het onderhoud van het Stadhuis en de ambtswoning. De
onderhoudssituatie van zowel het stadhuis als de ambtswoning is op hoofdlijnen op niveau 3
en dat is ook het gewenste niveau.
De aspecten duurzaamheid en innovativiteit zijn in 2012 voornamelijk zichtbaar in het gebruik
van cradle to cradle producten bij de verbouwingen in het stadhuis.
De actualisatie en migratie van de meerjaren onderhoudsbegroting in Planon is in 2010
opgepakt en afgerond in 2012. Deze actualisatie is gebaseerd op de systematiek van
conditieafhankelijk onderhoud. en is in 2012 in Planon geplaatst. Hierbij wordt de begroting
opgesteld op basis van de conditie van installaties en bouwkundige staat ten opzichte van
een vooraf vastgestelde conditie.
Door de bezuinigingen op onderhoud (€ 1,0 miljoen) en de inkooptaakstellingen die op
onderhoud liggen wordt nog gewerkt aan het meerjarenplan.
In het eerste kwartaal van 2013 zal er meer duidelijkheid zijn welke gevolgen de
bezuinigingen hebben op het gebied van onderhoud aan het Stadhuis/Muziektheater.
5.10.2 Stadsarchief (SAA)
De Bazel
Om de onderhoudskosten structureel te kunnen beheersen, heeft het SAA een 30-jaren
onderhoudsprogramma laten opstellen voor het gebouw De Bazel. Op grond van dit
programma wordt planmatig onderhoud gepleegd en blijft de bouwkundige toestand van het
gebouw De Bazel goed.
5.10.3 Geneeskundige en Gezondheidsdienst (GGD)
Onderhoudslasten
In 2012 zijn voor de locaties de MJOP’s afgerond. Vanaf 2013 wordt dit de leidraad voor het
aankomende grootonderhoud en de bijbehorende dotaties. Dit heeft ook gevolgen voor de
werkwijze van de afdeling Huisvesting. Met betrekking tot het uitvoeren van het onderhoud
preventief en onderhoud correctief (zoals omschreven in het MJOP) zal meer planmatig
gewerkt gaan worden.
JGZ locaties
Eind 2011 is het beheer van alle JGZ panden als gevolg van het decentralisatiebesluit
overgedragen aan de stadsdelen. Op verzoek van een viertal stadsdelen heeft de GGD in
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2012 het dagelijks beheer nog voor één jaar uitgevoerd. Vanaf eind 2012 is het beheer
definitief over gegaan naar de stadsdelen
5.10.4 Dienst Wonen Zorg en Samenleven (DWZS)
De gemeente Amsterdam onderhoudt 15 woonwagenlocaties met in totaal 167 standplaatsen
en heeft 31 woonwagens die worden verhuurd.
In 2012 is een Meerjaren Onderhoudsplan (MOP) voor het beheer van de woonwagens en
woonwagenlocaties opgesteld. Hiervoor is de huidige onderhoudssituatie geïnventariseerd en
is geconstateerd dat er sprake is van achterstallig onderhoud aan de woonwagens en
woonwagenlocaties. In 2013 wordt een start gemaakt met het wegwerken van dit achterstallig
onderhoud. Bij de Kadernota 2014 wordt een herstelplan gepresenteerd.
5.10.5 Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam (OGA)
Het beheer van de kapitaalgoederen binnen het OGA is gericht op het exploiteren van
onroerende zaken op een zodanige manier, dat een optimaal financieel rendement wordt
bereikt binnen de door het gemeentebestuur vastgestelde beleidskaders.
OGA beheert vastgoed op drie manieren:
 permanent
 tijdelijk
 beheer in opdracht van derden
Gemeentelijke kapitaalgoederen
In 2013 worden voor het Permanent Beheer en de Cultuurpanden de MOP’s geactualiseerd
waarbij met name ingezet wordt op de duurzaamheid van de objecten. Naar aanleiding van
deze actualisatie zal mogelijk bij de jaarrekening 2013 alsnog een voorziening voor Groot
Onderhoud worden voorgesteld (in 2012 is het onderhoud, vanwege de MOP’s die niet
actueel zijn, bekostigd vanuit de exploitatie).
Food Center
Het beheer van het Food Center Amsterdam (FCA) behelst het terrein aan de Jan van
Galenstraat en de panden daarop. Deze panden maken onderdeel uit van het permanent
beheer. In afwachting van de uitkomsten van de concurrentiegerichte dialoog inzake de
herstructurering van het FCA, wordt aan de panden slechts het hoognodige onderhoud
uitgevoerd.
Bureau Gemeentelijke Huisvesting (BGH)
BGH heeft met ingang van 2012 zestien panden in beheer die worden gebruikt voor de eigen
huisvestingsbehoefte van de Gemeente Amsterdam. Zes panden zijn in eigendom en tien
worden gehuurd. De gehele begroting van BGH is bij de 8-maandsrapportage
geïmplementeerd in de begroting van OGA.
Het gewenste onderhoudsniveau voor de panden is niveau 3. Dit jaar zijn de panden
uitgebreid geïnspecteerd en is een MOP opgesteld om deze panden op het gewenste niveau
te krijgen en behouden.
5.10.6 Dienst maatschappelijke Ontwikkeling (DMO)
Cultuurgebouwen
DMO heeft twaalf cultuurgebouwen in eigendom:
 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)
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In de nota Cultuur onder dak van 2008 heeft uw raad een terughoudend beleid vastgesteld
inzake het onderhoudsniveau van cultuurgebouwen. Niveau 3 van de
zespuntenschaalverdeling1 die de Rijksgebouwendienst hanteert, is daarbij als voldoende
gekwalificeerd. In het Kunstenplan 2013-2016 wordt dit beleid voortgezet.
Voor alle panden zijn Meerjaren Onderhouds Plannen (MOP) opgesteld. De lasten voor de
uitvoering van de meerjarig onderhoudsplannen worden gedekt uit de reguliere
huurinkomsten.
Naast deze twaalf cultuurgebouwen heeft DMO nog negen cultuurgebouwen in bezit, waarbij
de huurders verantwoordelijk zijn voor het onderhoud.
Sportgebouwen/Sporthallen Zuid
In het in 2012 geactualiseerde MOP zijn grote vervangingsinvesteringen vanaf 2014 nog niet
opgenomen. De jaarlijks begrote dotatie van € 0,12 miljoen blijkt niet voldoende om de MOP
op (middel)lange termijn te kunnen uitvoeren, daarom heeft in 2012 een extra dotatie van
€ 0,35 miljoen aan de Voorziening groot onderhoud plaatsgevonden. Deze wordt volledig
gedekt uit extra, niet-begrote baten.
Gebouwen Amsterdamse Bos
DMO heeft 37 gebouwen in het Amsterdamse Bos in eigendom, waarvan negen met een
sportfunctie. De bosorganisatie gebruikt zelf 13 gebouwen en 24 gebouwen worden verhuurd
aan derden. Op dit moment zien de gebouwen er redelijk tot goed uit met uitzondering van de
botenloods aan de Bosbaan. Door lekkage zijn delen van de botenloods niet meer in gebruik.
Zolang de lekkage van de botenloods niet is hersteld, wordt het dagelijks onderhoud beperkt
tot het hoogst noodzakelijke.
Onderwijsgebouwen
De schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor het onderhoud. Voor het (voortgezet) speciaal
onderwijs geldt dat de schoolbesturen voor het onderhoud aan de buitenzijde van de
gebouwen een vergoeding kunnen aanvragen. De aanvraagprocedure en de voorzieningen
waarvoor een vergoeding kan worden aangevraagd liggen vast in de Verordening huisvesting
(voortgezet) speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs Amsterdam 2006. Het economisch
claimrecht van de onderwijsgebouwen die door de gemeente zijn bekostigd ligt bij de
gemeente, het juridisch eigendom ligt bij de schoolbesturen.
Met behulp van een meerjarig huisvestingsplan zijn de behoeften aan bouwkundige
aanpassingen renovaties en (ver)nieuwbouw in beeld gebracht. In het zogenaamde Integrale
Huisvestingsplan (IHP) zijn de hieruit voortvloeiende investeringen opgenomen. Jaarlijks
worden de door het college goedgekeurde huisvestingsvoorzieningen opgenomen in het
Huisvestingsprogramma.
5.10.7 Dienst Stadstoezicht (DST)
Cition is de huurder van het pand aan de Nieuwpoortstraat. Het huurcontract is in 2012
verlengd tot eind 2014.
5.10.8 Stadsbank van Lening (SvL)
Onderhoudssituatie gebouwen
De Stadsbank van Lening heeft drie gebouwen in eigendom:
 Leidsekruisstraat 34 hoek Korte Leidsedwarsstraat 52
 Gerard Doustraat 156 / Albert Cuypstraat 181
 Osdorpplein 516-518 hoek M. van Geffenstraat 118
Het structurele onderhoud aan de drie gebouwen wordt aan de hand van een tienjarig
onderhoudsplan uitgevoerd.
Het gebouw aan de Oudezijds Voorburgwal is op 1 januari 2012 overgedragen aan Bureau
Gemeentelijke Huisvesting Amsterdam (BGH).
1

Redelijke onderhoudstoestand; invloeden van gebruik, weer en wind manifesteren zich in de eerste gebreken, zoals
houtrot, corrosie en dergelijke. Het verouderingsproces is over vrijwel de gehele linie duidelijk op gang gekomen.
Incidenteel kan een storing in de functievervulling zijn opgetreden
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5.11 Materieel
Sinds de verzelfstandiging van het Gemeentelijk Vervoerbedrijf bestaan de
onderhoudsgoederen in deze categorie hoofdzakelijk uit boeien en tonnen van Haven
Amsterdam.
De afgelopen jaren zijn de onderhoudskosten aan boeien toegenomen, daarop is deze
begrotingspost in 2009 aangepast. In samenwerking met de Nautische Sector van de Haven
en Rijkswaterstaat wordt gewerkt aan een eenduidige vaarwegmarkering, waarbij deze om
die reden voor een deel zal worden vervangen. Deze werkzaamheden zijn gestart in 2011.

5.12 Verkeersregelinstallaties
Bij de technische vervanging van een verkeersregelinstallatie wordt, mede in het kader van
duurzaamheid, gekeken en gemeten of de infrastructuur (masten, bekabeling) langer mee
kan dan de gemiddelde levensduur van twintig jaar. In het kader van duurzaamheid en
veiligheid (lage spanning) worden de lantaarns bij de vervanging van de kast door
ledlantaarns.
Wanneer de verkeerstechnische situatie het toestaat komen bij een vervanging ook
basisvoorzieningen voor wachttijdmelders, terugmeld drukknoppen en akoestische
signalering.
De volgende zaken waren in 2012 aan de orde bij het beheer aan de
verkeersregelinstallaties:
1. de pilot op de Middenweg, in samenwerking met de Stadsregio, met betrekking tot de
toepassing van KAR (Korte Afstand Radio) in het Openbaar Vervoer is nog steeds
gaande, maar heeft nog niet geleid tot besluitvorming. Indien KAR kan worden toegepast,
maakt dit de huidige (dure) methode met detectielussen en kabels overbodig
2. bij het onderzoek naar een nieuw datacommunicatie netwerk, wordt op dit moment
uitgegaan van een concept, waarbij de backbone ondergebracht wordt in het netwerk van
DICT. Ook wordt gekeken naar de mogelijkheden voor draadloze transmissie. Naar
verwachting zal deze methode slechts voor een klein gedeelte van de verkeerslichten
toepasbaar zijn
3. de centrale sturing van de verkeerslichten is op dit moment ondergebracht bij het
Technisch Centrum van Nuon op de Spaklerweg. Onderzocht wordt of verhuizing in het
kader van gebiedsontwikkeling tot de mogelijkheden behoort
5.12.1 Verkeersinformatiesystemen
Zowel de vaste als de dynamische systemen zijn in twee stappen teruggebracht naar niveau
sober. Dit betekent dat:
 de inwendige verlichting van bewegwijzering minder vaak wordt geïnspecteerd en uitval
van lampen gaat ontstaan
 de levensduur van masten met één jaar wordt verlengd
 meer projectkosten ten laste van derden wordt gebracht
 schades minder snel gerepareerd worden.
Binnen de vaste systemen worden auto-, fiets- en voetgangersbewegwijzering aangelegd en
onderhouden conform landelijke richtlijnen. De ontwikkeling van de afgelopen jaren in de
richting van meer dynamische systemen is gekoppeld aan de ambities van
verkeersmanagement, ofwel het beter benutten van de huidige infrastructuur door onder
andere het ontwikkelen van scenario’s voor verschillende verkeerssituaties (spits, incident,
evenement) ten einde een maximale benutting, betrouwbare reistijd en minimale
omgevingshinder te bewerkstelligen.
Door de komst van de Westrandweg is de bewegwijzering in het Westpoort-gebied compleet
herzien en vernieuwd, dit in samenwerking met Rijkswaterstaat Noord-Holland en Haven
Amsterdam. De stijging in aantallen in 2012 houdt verband met de areaaluitbreiding, onder
andere het parkeerverwijssysteem in Zuidoost.

5.13 Openbare verlichting
Het beheer van de openbare verlichting is in 2012 naar niveau sober gegaan. De huidige
staat van het areaal zit momenteel op veel plaatsen tussen niveau verzorgd en niveau sober
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in. In 2006 is het Beleidsplan Openbare Verlichting 2005-2015 vastgesteld. Het beleidsplan
legt de ambities vast met betrekking tot aanleg, beheer, wijziging en
vervangingsprogramma’s. Via een integrale aanpak bestaande uit inspectiebeleid, het
objectbeheersysteem en het meerjaren vervangingsprogramma wordt de openbare verlichting
beheerd.
5.13.1 Stadsklokken
De stadsklokken die Amsterdam thans rijk is verkeren in goede staat en worden op een
zelfde wijze beheerd als de openbare verlichting. Twee keer per jaar (zomertijd en wintertijd)
worden de klokken visueel geïnspecteerd. Eén keer per drie jaar vindt er een integrale
inspectie plaats waarbij door middel van een grondige schouw de technische staat waarin de
stadsklokken verkeren wordt geanalyseerd. Op basis daarvan wordt het meerjaren
vervangingsprogramma geactualiseerd. De klokken gaan ongeveer 15 jaar mee.

5.14 Infrastructuur metro/tram
5.14.1 Onderhoudsniveau Railinfrastructuur
In 2012 is in opdracht van de SRA onderzoek gedaan naar de benodigde meerjarige
budgetbehoefte voor beheer en onderhoud van de railinfrastructuur. De resultaten laten zien
dat naar verwachting een meerjarig budgettekort ontstaat van circa € 17 miljoen per jaar.
Daartegenover staat volgens het onderzoek een besparingspotentieel van circa € 13 miljoen
per jaar. Om kosten en budget meer met elkaar in evenwicht te krijgen is een actieplan
gestart (samen met GVB en SRA). Resultaten daarvan komen de komende jaren gefaseerd
beschikbaar.
Het assetmanagementsysteem AM-Rail is opgeleverd en is sinds de zomer van 2011
operationeel. Advies- en ingenieursbureau Royal Haskoning DHV heeft begin 2012 een nulmeting uitgevoerd naar de volwassenheid van het assetmanagement Rail. De aanbevelingen
uit dit onderzoek hebben in 2012 geleid tot een plan voor de verdere doorontwikkeling van
assetmanagement binnen het railsysteem, met als uiteindelijke doel de beheerketen en
beheercyclus te optimaliseren.
In 2012 is gestart met de voorbereiding van een integrale kwaliteitsmeting van de
infrastructuur. Doel is om de kwaliteit van het areaal objectief te kunnen vaststellen. De
feitelijke meting staat voor 2013 gepland.
Vanwege de rijksbezuiniging op de Brededoeluitkering BDU is 2012 het eerste jaar waarin
deze effect heeft gehad op het railonderhoud. De omvang hiervan is op onderdelen
verminderd waardoor de kwaliteit geleidelijk daalt van niveau verzorgd naar niveau sober en
uiteindelijk naar niveau minimum. Om dit proces objectief te monitoren is de hiervoor
genoemde kwaliteitsmeting eveneens nodig.
5.14.2 Onderhoudsniveau Metro-infrastructuur
De staat van onderhoud van de metro-infrastructuur is de laatste jaren sterk verbeterd. Net
als de Ringlijn en Amstelveenlijn komt de Oostlijn op niveau verzorgd. Netwerkdelen die in
2012 tot 2014 nog uitgevoerd gaan worden, zijn de stationstoegangen van de Oostlijn. Naar
het aantal storingen gemeten is het netwerk voor de reizigers op het niveau verzorgd. Het
treinbesturingssysteem (Signalling) en het centrale bedieningssysteem (CBI) hebben de
theoretische technische levensduur echter overschreden. In het kader van AMSYS worden
deze systemen grotendeels vervangen en robuust gemaakt.
5.14.3 Onderhoudsniveau Traminfrastructuur
De traminfrastructuur scoort op dit moment onder niveau verzorgd. De technische staat is
redelijk, maar de kwaliteit staat onder druk en er zijn te weinig middelen om de infrastructuur
weer op niveau verzorgd te krijgen. Hierdoor daalt het niveau geleidelijk van verzorgd, naar
sober en uiteindelijk naar minumum. Voor een aantal onderdelen geldt al niveau sober.
Op het gebied van de toegankelijkheid en de doorstroming zijn verbeteringen gewenst. Sinds
enige jaren is het percentage van opgehoogde haltes bijna 50%. De gemeente is in gesprek
met de SRA over de financieringsbehoefte en -mogelijkheden.
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Gerichte slimme doorstromingsmaatregelen kunnen, zeker bij een lijnsgewijze aanpak, de
regelmaat en stiptheid bevorderen, wat de algemene kwaliteit voor de reizigers ten goede
komt. Daarom is een programma opgestart voor het versnellen van tramlijn 9 en de westelijke
tramlijnen.

5.15 Installaties, machines en apparaten
Deze categorie behelst voornamelijk het onderhoud aan de installaties van het Afval Energie
Bedrijf (AEB). Het gaat om de Afvalcentrale (AEC) en de Hoog Rendemenstcentrale (HRC).
Deze installaties zijn in eigendom van de naamloze vennootschap AVI, die volledig eigendom
is van de gemeente. Deze installaties worden dan ook tot de kapitaalgoederen van de
gemeente Amsterdam gerekend en zijn in de balans opgenomen onder materiële vast activa.
Ook de parkeerautomaten worden apart besproken, omdat ze een groot aandeel hebben in
de totale onderhoudskosten voor deze categorie.
5.15.1 Afval Energie Bedrijf (AEB)
AEB benut een aantal installaties ten behoeve van met name afvalverbranding,
energieopwekking, rookgasreiniging. Deze installaties vergen diverse vormen van onderhoud.
Hiervoor is een meerjarig onderhoudsprogramma opgesteld. Er wordt correctief en preventief
onderhoud gepleegd aan de installaties, dit is het normale dagelijkse onderhoud. Daarnaast
wordt elke verbrandingslijn eens in de twee jaar gereviseerd om hem weer voor een periode
van twee jaar te kunnen laten draaien. Dit valt onder de noemer groot onderhoud. Ook wordt
vervangingsonderhoud gepleegd aan de installatieonderdelen om ervoor te zorgen dat deze
zijn aangepast aan veranderende marktomstandigheden, milieuvereisten en veiligheidseisen.
Niet alle installatieonderdelen gaan even lang mee, sommige onderdelen moeten eens in de
tien à twaalf jaar, sommige eens in de vijf jaar worden vervangen. En daarnaast worden er,
waar mogelijk, technische verbeteringen aan de installaties aangebracht. Dit wordt
gefinancierd via investeringskredieten en een voorziening Groot Onderhoud. De meerjarige
onderhoudsplanning vormt de basis voor al deze vormen van onderhoud.
De Hoogrendement Centrale is per 1 oktober 2009 uit de projectfase gekomen. In 2010, 2011
en 2012 heeft de installatie bewezen de hoge verwachtingen die eraan gesteld worden waar
te maken. Uitvoering van het Verbeterprogramma HRC heeft dit mogelijk gemaakt. Dit
verbeterprogramma is in 2011 formeel afgesloten. In het kader van dit verbeterprogramma is
een meerjarig onderhoudsprogramma opgesteld op basis waarvan een voorziening groot
onderhoud HRC is gecreëerd. Dit onderhoudsprogramma wordt jaarlijks bijgesteld op basis
van opgedane kennis en de laatste ervaringen met grote, tweejaarlijkse revisies van elke
verbrandingslijn.
5.15.2 Parkeerautomaten
In 2013 wordt een deel van het areaal vernieuwd. Voor de jaren erna zijn de plannen van de
stadsdelen nog onbekend. Naast de afschrijvingstermijnen zijn ook de betaal- en
registratietechnologieën gewijzigd (belparkeren, kentekenparkeren), tevens zullen alle
resterende automaten contant geldvrij worden. De stadsdelen zijn hiervoor opdrachtgever en
financier. De eisen aan beschikbaarheid en kwaliteit voor het dagelijks beheer en onderhoud
van de parkeerautomaten zijn in een Service Level Agreement met Cition (uitvoerder van
operationeel beheer en onderhoud) en de stadsdelen (opdrachtgevers) vastgelegd.
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6

Grondbeleid

6.1 Algemene uitgangspunten
Grondbeleid in een veranderende omgeving
De kredietcrisis en de erop volgende schuldencrisis hebben geleid tot drastisch gewijzigde
verhoudingen op de vastgoedmarkt met grote gevolgen voor de rol van de gemeente in de
stedelijke gebiedsontwikkeling. Het gevolg van deze gewijzigde verhoudingen voor de
gemeentelijke rol in de ruimtelijke gebiedsontwikkeling kan in het kort als volgt
gekarakteriseerd worden:
 van grote gebiedsontwikkelingen naar kleiner en meer maatwerk
 van polderen met bekende partijen naar samenwerken met nieuwe partijen
 van blauwdruk en jaren vooruit plannen naar flexibel, ondernemend en realistisch
 van alles vooraf vastleggen naar maatwerk
 van opleggen en afdwingen naar samenwerken en faciliteren
 van toetsen en bijsturen naar visie, regisseren en strategie
 van strikt gescheiden geldstromen naar strategisch vermogensbeheer
De rol van de gemeente zal daarmee evolueren tot een primair faciliterende, nog steeds
uitgaande van de actieve positie als grondeigenaar. Dat betekent dat de gemeente in principe
pas in actie komt als zich klanten aandienen voor de ontwikkeling van wenselijk geachte
programma’s. Kenmerkend voor die rol zijn samenwerking en maatwerk, binnen duidelijk
afgebakende (grondprijs)kaders. Dit vereist een omslag in werkwijze en anticiperen op
veranderende opgaven. Dit transitieproces is in gang gezet en zal nog enige tijd nodig
hebben.
Kernpunten in de actieve rol
Amsterdam voert een actief grondbeleid door locaties te (her)ontwikkelen en bouwrijpe grond
in erfpacht uit te geven. De grondopbrengsten als gevolg daarvan en de omvang van de
grondproductie zijn bepalend voor de te genereren dekking van ruimtelijke investeringen.
Amsterdam hanteert daarbij de residuele systematiek, wat betekent dat het verschil tussen
marktwaarde en bouwkosten van een vastgoedobject leidt tot de residuele grondwaarde – dat
wil zeggen het residu dat na aftrek van alle kosten overblijft voor de grond waarop dat object
wordt gerealiseerd. Voor een aantal vastgoedfuncties worden vaste, niet residueel bepaalde
grondprijzen gehanteerd, bijvoorbeeld voor sociale huurwoningen, sociaal maatschappelijke
voorzieningen en kleinschalige bedrijfsruimten binnen woonmilieu.
In de gemeente Amsterdam zijn het grond- en grondprijsbeleid centraal stedelijke taken. Zij
krijgen vorm door de vaststelling van de Grondprijzenbrief, waarin de beleidsuitgangspunten
en de bandbreedten van de grondprijzen voor de verschillende vastgoedsegmenten zijn
vastgelegd. Daarnaast wordt de Handleiding Grondprijsbepaling vastgesteld, waarin de
grondprijzen per locatie zijn opgenomen.
De Grondprijzenbrief 2012 en Handleiding 2012 zijn in het eerste kwartaal van 2012
bestuurlijk vastgesteld, inclusief de bestuurlijke reactie op de aanbevelingen van de externe
adviesgroep grondprijsbeleid Gemeente Amsterdam die de voor 2012 geldende grondprijzen
heeft gereviewd.
In de praktijktoepassing van dit beleid blijkt al de omslag naar een nieuwe manier van
werken. In toenemende mate wordt maatwerk toegepast bij de bepaling van te realiseren
grondprijzen. Bijvoorbeeld ten behoeve van het faciliteren van initiatieven voor (collectief)
particulier opdrachtgeverschap, bij tenders voor de herontwikkeling van bestaande gebouwen
en bij het meer concreet rekening houden met het realiseren van kleine woningen (op basis
van gewijzigde, verslechterde marktomstandigheden), vooral in de markthuur.
Daarnaast adviseert het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam (OGA) planeigenaren
over uiteenlopende zaken als vastgoedprogramma’s, afzetbaarheid, duurzaamheid en
opbrengsten. Vanuit een stedelijke blik wordt een bijdrage geleverd aan het voeren van regie
op de productie en het maken en uitvoeren van (grondprijs)beleid, waarmee de sturing op
optimale grondopbrengsten wordt mogelijk gemaakt. De belangrijkste activiteiten die in 2012
verricht zijn betreffen:
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het geven van adviezen over grondprijzen, haalbaarheidsadviezen, locatieadviezen en
quickscans ten behoeve van. transformatie
het geven van vastgoedscans in een vroege planfase
opstellen van de rapportage over de gerealiseerde grondopbrengsten van het jaar 2010

In Amsterdam staat circa 17% van de kantoren in de bestaande voorraad leeg (peildatum 1
januari 2012). Dit komt neer op 1,3 miljoen vierkante meter, waarvan ongeveer de helft
structureel leegstaat.
De Gemeente Amsterdam heeft zich ten doel gesteld de Amsterdamse kantorenmarkt
gezond te maken. Dit betekent dat vraag en aanbod met elkaar in evenwicht zijn en dat
overcapaciteit terug wordt gebracht. In dat kader is gewerkt aan een kantorenstrategie die in
juli 2011 door uw raad is vastgesteld. Daarin wordt een visie op de ontwikkelingen op
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 is veranderd van
een groeimarkt in een vervangingsmarkt.
Transformatie
In het Programakkoord ‘Kiezen voor de Stad’ is transformatie van leegstaande kantoren naar
andere functies (wonen, onderwijs, kleinschalige bedrijfsruimten et cetera) een speerpunt.
Om dit te kunnen verwezenlijken is de kantorenloods aangesteld. De ambitie voor de periode
2010-2014 is om 200.000 m2 een andere invulling te geven. Met als doel de vermindering van
de leegstand van kantoorpanden in Amsterdam brengt de kantorenloods partijen bij elkaar
(privaat/publiek), pakt signalen op van planeigenaren en marktpartijen die aanlopen tegen
belemmerende regelgeving voor transformatie en jaagt projecten aan. Het Gemeentebreed
Transformatieteam (GTT) pakt de signalen op en zoekt naar creatieve oplossingen om
transformatie mogelijk te maken. Dit team (bestaande uit vertegenwoordigers van OGA,
DRO, DMB) is sinds januari 2011 actief. De kantorenloods en het GTT trekken samen op en
scheppen passende gemeentelijke condities met als doel transformaties te stimuleren en te
versnellen.
In 2012 heeft de kantorenloods uitvoering gegeven aan het actieplan Aanpak leegstaand
kantoren van de wethouder Grondzaken en Ruimtelijke Ordening door:
 op 6 juli 2012 samen met de wethouder, bestuurders stadsdelen en voorzitter GTT met
eigenaren met de meeste leegstand in gesprek te gaan
 op 6 oktober 2012 een Open Dag Lege Kantoren te organiseren waar circa 1200
bezoekers op af kwamen
 het uitwerken van regels/procedures over de leegstandsverordening en het voeren van
leegstandsgesprekken
 in 2012 het instrument planschade te verkennen en juridisch-planologische instrumenten
te onderzoeken, die kunnen leiden tot een effectieve vermindering van de leegstand van
kantoren
De kantorenloods en het GTT hebben de raadscommissie BWK via voortgangsrapportages
geïnformeerd over de resultaten en de voortgang van de actiepunten uit het actieplan Aanpak
leegstand kantoren.
Besteding transformatiebudget 2012
Bij de besluitvorming over het verdelingsvoorstel Vereveningsfonds 2012 is besloten dat de
proceskosten voor (gebieds)transformatie in 2012 niet meer ten laste komen van het
Vereveningsfonds maar van het transformatiebudget. Ook is besloten dat de proceskosten
voor het Marine Etablissement ten laste te komen van dit budget.
Voor transformatie is per 1 januari 2012 € 5 miljoen beschikbaar. Het restant van het budget
voor 2011 (€ 0, 426 miljoen) is toegevoegd aan de te vormen reserve Transformatie in het
Vereveningsfonds. Totaal beschikbaar in 2012 is € 5,4 miljoen. Van dit totaal bedrag is € 1,5
begroot voor 2012.
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Dit bedrag is besteed aan proceskosten transformatie door de projectbureaus Amstel III,
Teleport en Overamstel, aan proceskosten voor de projecten Cruquius en Marine
Etablissement (het laatste project voor € 0,45 miljoen) en aan uitvoering van de
leegstandsverordening, inhuur juridische expertise (proefprocesplanschade), inzet van
diensten voor het GTT, organiseren van kennisoverdracht, het organiseren van een
expertmeeting en aan de Open Dag Leegstaande Kantoren.
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7. Bedrijfsvoering
7.1 Inleiding
In deze paragraaf geeft het college uw raad inzicht 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 efficiency en effectiviteit.
Naast het vergroten van de efficiency is het ook nodig de bedrijfsvoering te versoberen.
Kostenbewustzijn is van groot belang. Om de ambities die we voor de bedrijfsvoering hebben
waar te maken zijn een groot aantal maatregelen afgekondigd of in ontwikkeling. U leest daar in
deze paragraaf meer over.
Om uiteindelijk te kunnen vaststellen of de bedrijfsvoering efficiënt is, is het noodzakelijk te
kunnen beschikken over betrouwbare stuurinformatie, onder andere over de hoogte van de
apparaatskosten. In de eerste paragraaf wordt ingegaan op Inzet op Herstel 1. In de daarop
volgende paragrafen wordt ingegaan op de centrale sturing van de bedrijfsvoering – onder
andere in relatie met de Visie op control en de Resultaatafspraken Directeur, de zelfevaluatie
en bedrijfsvoeringsverklaring – op Financiën, Juridische zaken en Inkoop, op het
personeelsbeleid, ICT en Communicatie.

7.2 Financiën
7.2.1 Inzet op Herstel 1
Inzet op Herstel 1 betreft de besparingsopgave uit het huidige Programakkoord 2011-2014. In
totaal telt de besparingsopgave op tot € 186 miljoen1 vanaf 2014. Dit bedrag is opgebouwd uit
drie onderdelen: besparingen op de bedrijfsvoering (€ 104 miljoen) en besparingen binnen het
fysieke (€ 41 miljoen) en sociale domein (€ 41 miljoen).
Structurele Ombuigingen 2011-2014
Fysiek domein

(Bedragen x € 1 miljoen)

2011

2012

2013

2014

Totaal

31,3

36,1

38,3

41,3

41,3

Sociaal domein

12,0

19,9

36,5

40,9

40,9

Bedrijfsvoering

31,6

64,4

80,1

103,9

103,9

Eindtotaal

74,9

120,4

154,8

186,1

186,1

De besparingen die conform planning zijn gerealiseerd tellen op tot € 101,7 miljoen. Bij het
opstellen van de Begroting 2012 was echter al bekend dat de besparingen op ICT voor een
bedrag van € 6 miljoen niet gerealiseerd zouden worden en is voorzien in alternatieve dekking
uit een hiervoor gevormde risicovoorziening. Naast deze alternatieve dekking zijn voor een
bedrag van € 3,9 miljoen incidentele compenserende maatregelen genomen. Rekening
houdend met deze incidentele compenserende maatregelen komt de totale realisatie in 2012
op € 111,6 miljoen, ofwel 92,7% van de opgave.
Een totaal van € 8,8 miljoen is niet gerealiseerd, bestaande uit € 2,4 miljoen besparingen op de
inkoopkosten Grond, Weg en Waterbouw, € 4,6 miljoen besparingen op gemeentelijke
huisvestingskosten en € 1,8 miljoen overige maatregelen. Bij raadsbehandeling van de
8 maandsrapportage 2012 heeft de wethouder der Financien toegezegd dat deze niet
gerealiseerde besparingsbedragen in latere jaren alsnog gerealiseerd worden. Het nog te
realiseren bedrag is iets lager dan bij de 8 maandsrapportage gemeld: € 8,8 miljoen in plaats
1

Zoals in de 8-maandsrapportage 2012 en de begroting 2013 beschreven is de oorspronkelijke besparingsopgave van
€ 208 miljoen verlaagd met € 22 miljoen. Dit heeft 2 oorzaken. Ten eerste de overheveling van de besparingsopgave
door procesinnovaties naar 1 Stad 1 Opgave (€ 14 miljoen). Ten tweede het niet meer structureel opnemen van de in
zijn aard incidentele financiële voordelen van de rentestelselwijziging (€ 8 miljoen).
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van € 9,4 miljoen. Bij de 4-Maandsrapportage 2013 zal het college voor dit bedrag
compenserende maatregelen voorstellen. Tevens zal het college vanaf de 4-Maandsrapportage
2013 een uitgebreide bezuinigingsmonitor presenteren waarin per maatregel de voortgang in
realisatie en de personele effecten zijn beschreven.
Hieronder wordt de realisatie van de besparingsmaatregelen per cluster beschreven.
Realisatie besparingen fysiek domein
De realisatie van de besparingsmaatregelen binnen het fysieke domein verloopt voorspoedig:
94,5% van het besparingsbedrag is gerealiseerd en rekeninghoudend met enkele (tijdelijke)
alternatieve maatregelen is dit percentage zelfs bijna 99%. De maatregelen waarvoor
alternatieven noodzakelijk waren, worden na de tabel toegelicht.
Realisatie structurele ombuigingen 2011 en 2012 Fysiek domein
Opgave t/m 2012
Fysiek domein
Alternatief
Totaal realisatie

(Bedragen x € 1 miljoen)
Realisatie t/m 2012

36,1

34,1

(94,5%)

1,6
35,7

(98,9%)

Vanaf 2011 is het binnenhavengeld voor de pleziervaart verhoogd, waarmee vanaf dat jaar
extra inkomsten van € 0,8 miljoen werden beoogd. In 2011 is dit niet geheel gelukt en zijn de
lagere opbrengsten gecompenseerd door lagere kosten bij de Jan van Riebeeckhaven. In 2012
zijn € 0,565 miljoen hogere inkomsten gerealiseerd. De lagere opbrengsten van € 0,235 miljoen
zijn gecompenseerd door lagere uitgaven bij baggerslibverwerking.
Het in twee jaar verhogen van de tarieven van de P+R plaatsen zou leiden tot twee maal € 0,5
miljoen extra inkomsten en een betere kostendekkendheid. Het tarief van P+R is hiertoe in
2011 verhoogd van € 6 naar € 8. Het tarief zou aanvankelijk vanaf 2012 opnieuw verhoogd
worden naar € 10, maar dit is niet doorgegaan vanwege het opstellen van het nieuwe P+R
beleid. Het nieuwe beleid leidt pas in 2013 tot extra opbrengsten. In 2012 wordt incidenteel
dekking gevonden in de bij de Begroting 2012 toegekende prioriteit van € 5 miljoen.
Op de begroting van dienst IVV is € 1 miljoen besparing vanaf 2011 opgenomen. Dit is ingevuld
door twee maatregelen. Ten eerste levert de verlaging van het operationeel beheer in de
garages een besparing van € 0,6 miljoen. Ten tweede wordt de korting op de tarieven die
certificaathouders bij de Arena ontvangen afgeschaft, wat € 0,4 miljoen extra inkomsten
betekent. In onderhandelingen met de Arena is afgesproken dat de korting wordt afgebouwd
met ingang van het seizoen 2012-2013 en 2013-2014. In 2012 is een deel van deze besparing
nog binnen de overige begrotingsposten IVV opgevangen.
Vanaf 2011 is € 45.000 extra inkomsten begroot door het beschikbaar stellen van grond ten
behoeve van reclame uitingen. Door de economische omstandigheden is dit zowel in 2011 als
in 2012 nog niet gelukt. Een tijdelijk alternatief is gevonden in hogere inkomsten uit baggerstort
in verband met de Tweede Coentunnel.
Bij de Haven zijn diverse besparingsmaatregelen doorgevoerd, die gezamenlijk leiden tot een
hogere winstafdracht. Enkele maatregelen hebben in 2012 (nog) niet geleid tot de beoogde
besparingen. Zo heeft de overname van de inning van het binnenhavengeld van
Binnenwaterbeheer niet plaatsgevonden, hebben de windmolens slechts tot geringe extra
inkomsten geleid. Het walradarsysteem is in september 2012 operationeel geworden en heeft
daarom in het afgelopen jaar nog nauwelijks tot besparingen geleid. Desalniettemin heeft de
Haven een winstafdracht conform begroting kunnen realiseren. Binnen de exploitatie van de
Haven zijn voldoende alternatieven gevonden om aan de taakstellende winstafdracht te kunnen
voldoen.
Tot slot is een besparing van € 0,4 miljoen door het opheffen van procesbegeleiding voor
bewoners wel gerealiseerd, maar reeds in de Begroting 2010 verwerkt. Daarom kan deze
maatregel niet meer tot extra ruimte leiden in 2012. Er zal voor € 0,4 miljoen een andere
structurele invulling moeten worden gevonden. In 2012 is dat nog niet gebeurd.
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Realisatie besparingen sociaal domein
Ook de realisatie van de besparingen binnen het sociale domein verloopt voorspoedig: 95,5%
van het besparingsbedrag is gerealiseerd. Als enkele (tijdelijke) alternatieve maatregelen en
een vervroegde invoering van een maatregel meegerekend worden is dit percentage 99%. Na
de tabel worden de maatregelen waarvoor een alternatief nodig was toegelicht.

Realisatie structurele ombuigingen 2011 en 2012 Sociaal domein
Opgave t/m 2012
Sociaal
19,9
19,0
Alternatief
0,7
Totaal realisatie
19,7

(Bedragen x € 1 miljoen)
Realisatie t/m 2012
(95,5%)
(99,0%)

Een deel van de besparingen op het terrein van zorg wordt gerealiseerd door het verminderen
van de normuren Hulp bij het Huishouden (HbH). Bij de cliënten die al HbH ontvangen, vindt
daarom herindicatie plaats. Door de toename aan indicaties leveren de efficiencybesparingen
op de indicatiestellingen in 2012 weliswaar besparingen op, maar nemen de totale kosten voor
indicatiestellingen nog niet af. De beoogde besparing van € 0,15 miljoen is nog niet
gerealiseerd.
Vanaf 2012 wordt de inhuur van de SW-ers2 door gemeentelijke instanties (€ 1,5 miljoen) niet
meer vergoed uit de begroting Werk en inkomen. De inhuur van SW-ers wordt vanaf 2012
binnen de begroting van het desbetreffende gemeenteonderdeel opgevangen. Voor het
Stadsarchief, waar achttien SW-medewerkers werkzaam zijn, is dit niet (geheel) op te brengen.
In de Begroting 2012 is daarom incidenteel een prioriteit toegekend van € 0,3 miljoen. Bij de
Kadernota 2013 is besloten het bedrag dat het archief niet zelf kan bekostigen (€ 0,27 miljoen)
structureel ten laste van de algemene dienst te brengen.
De kostendekkendheid van de leges in het kader van de huisvesting was in 2010 circa 30%. De
kostendekkendheid van leges is inmiddels verhoogd naar 60%. Echter, door het geringe aantal
leegkomende woningen is het aantal afgegeven huisvestingsvergunningen laag. Een deel van
de beoogde inkomstenstijging van € 0,62 miljoen is daarom in 2011 en ook in 2012 niet
gerealiseerd (€ 0,2 miljoen).
Realisatie bedrijfsvoeringsbesparingen
De besparingen onder het kopje bedrijfsvoering zijn in te delen in specifieke maatregelen
binnen het cluster bestuur en concern en gemeentebrede maatregelen op het gebied van
huisvesting, ICT, inkoop en inhuur, arbeidsvoorwaarden en het proces van de
subsidieverstrekking. De maatregelen binnen het cluster bestuur en concern tellen tot en met
2012 op tot € 16,4 miljoen, de gemeentebrede maatregelen tot € 38,1 miljoen.
Structurele Ombuigingen 2011-2014
Bestuur en concern
Huisvesting
ICT
Inkoop GWW
Inkoop
Personeel
Subsidieproces
Totaal bedrijfsvoering

2011
6,7
4,6
2,0
1,2
3,0
14,2
31,6

(Bedragen x € 1 miljoen)
2012
16,4
8,1
6,4
2,4
8,6
22,6
64,5

2013
18,5
8,1
12,4
3,5
12,4
25,2
80,1

2014
19,8
10,9
21,4
6,0
17,7
26,7
1,5
103,9

Totaal
19,8
10,9
21,4
6,0
17,7
26,7
1,5
103,9

Specifieke maatregelen bestuur en concern
Wat betreft de specifieke maatregelen zijn er drie maatregelen die niet of met vertraging
worden gerealiseerd. Als eerste noemen we de besparingen op de accountantskosten, die
vanaf 2015 volledig gerealiseerd worden. In de jaren 2012 tot en met 2014 zijn er incidentele
tekorten. In 2012 betreft het een kleine € 1 miljoen, deels doordat de afroming van
accountantsbudgetten bij de stadsdelen (€ 0,4 miljoen) niet heeft plaatsgevonden.
Ten tweede wordt van een besparing op de raadsonderdelen (€ 0,325 miljoen) een bedrag van
€ 0,15 miljoen niet in 2012, maar vanaf 2013 gerealiseerd.
2

Personen met een indicatie vanuit de Wet sociale werkvoorziening.
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Tot slot blijkt het niet mogelijk de legesinkomsten bij het stadsarchief te verhogen. Aangezien
de leges reeds kostendekkend zijn, zijn extra inkomsten van € 30.000 in 2012 niet mogelijk
gebleken. De beoogde totale taakstelling van € 0,1 miljoen vanaf 2014 zal niet worden
gerealiseerd.
Deze drie maatregelen leiden tot een non-realisatie van € 0,76 miljoen in 2012.
In 2012 is verdere invulling gegeven aan de taakstelling van € 7,8 miljoen vanaf 2014 op de
Bestuursdienst nieuwe stijl. De bestuursdienst zal uiteindelijk met minder mensen de kwaliteit
van haar dienstverlening richting het bestuur kunnen waarborgen. In totaal zal de formatie van
deze dienst met 70 FTE krimpen. In 2012 is de taakstelling op € 0,1 miljoen na gerealiseerd.
Het niet gerealiseerde bedrag betreft de besparing op communicatieuitgaven die niet bij de
stadsdelen is afgeroomd.
Elf diensten in het cluster bestuur en concern hebben via Inzet op Herstel 1 een taakstelling op
de bedrijfsvoering van € 4 miljoen vanaf 2012 gekregen. Vanaf 2013 hebben de betreffende
diensten hier structurele invulling aangegeven. Ook in 2012 is aan de taakstelling van € 4
miljoen voldaan, waarbij € 1,6 miljoen incidenteel is ingevuld. Stadstoezicht is één van de elf
diensten. In de Begroting 2012 is het aandeel voor Stadstoezicht per abuis dubbel verwerkt. In
de Jaarrekening 2012 leidt dit tot een tekort van € 0,8 miljoen.
Gemeentebrede bedrijfsvoeringsmaatregelen
De gemeentebrede maatregelen leveren besparingen op diverse bedrijfsvoeringsonderdelen
op. Hieronder volgt per onderdeel een toelichting op de realisatie van de besparingen.
Huisvesting
Bureau Gemeentelijke Huisvesting (BGH) richt zich op het realiseren van de strategische visie
en efficiënt operationeel beheer van de gemeentelijke kantoorpanden van de centrale diensten.
De belangrijkste taakstelling van BGH is om in 2015 jaarlijks structureel € 10,9 miljoen te
bezuinigen op de huisvestingskosten van de diensten ten opzichte van 2010, oplopend naar
ruim € 16 miljoen in 2017. Deze besparing wordt grotendeels gerealiseerd door het afstoten
van circa 65.000 m² kantoorruimte (huurpanden). De panden die overblijven (‘de ijzeren
kernvoorraad’) worden geoptimaliseerd tot hoogwaardige, efficiënte flexkantoren voor zo’n
8.700 medewerkers van de centrale diensten. Door centrale sturing op de gemeentelijke
huisvesting is het tevens mogelijk om het gebouwbeheer op een eenduidige en professionele
manier in te richten. Vraag en aanbod worden op gemeenteniveau op elkaar afgestemd. In
2012 had BGH zestien panden in beheer.
De taakstelling 2012 op huisvestingskosten was begroot op € 8,1 miljoen. Het beëindigen van
huurcontracten en afstoten van panden kost echter meer tijd dan oorspronkelijk verwacht. De
beoogde besparingen worden daarom met een vertraging van een tot twee jaar gerealiseerd.
Vanaf de begroting 2013 is hier, ook budgettair, rekening mee gehouden. In de Begroting 2012
was dat nog niet het geval, waardoor er in 2012 een incidenteel tekort op de realisatie van de
besparingen ontstaat van € 4,6 miljoen. Een bedrag van € 3,5 miljoen is dus wel al bespaard.
BGH heeft in 2012 € 2,0 miljoen kosten gemaakt, waarvan aan de raad wordt voorgesteld
deze te dekken uit de reserve frictiekosten (zie verderop in deze paragraaf).
ICT
Bij het opstellen van de Begroting 2012 was al bekend dat de oorspronkelijk beoogde
besparing in 2012 (€ 6,4 miljoen) voor slechts € 0,4 miljoen structureel gerealiseerd zou
worden. In de Begroting 2012 is ter dekking van het financiële tekort dat zo ontstaat, een
onttrekking aan de hiertoe bestemde risicovoorziening opgenomen. De Jaarrekening 2012 laat
zien dat, conform verwachting, € 0,4 miljoen structureel gerealiseerd is. Daarnaast is
€ 1,1 miljoen resultaatverbetering opgetreden. De begrote onttrekking aan de voorziening is
dus ruim voldoende. Vanaf de Begroting 2013 is – ook budgettair gezien – rekening gehouden
met een vertraging van twee jaar in de realisatie van de besparingen ICT. Voor meer toelichting
op de ICT wordt verwezen naar het programma Facilitair en bedrijven elders in deze
jaarrekening.
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Inkoop Grond-, Weg en Waterwerken (GWW)
De besparingen op GWW vloeien niet direct terug naar de algemene dienst en leveren
zodoende geen bijdrage aan de taakstelling Inzet op herstel 1. Vanaf 2013 is dit alternatief in
de begroting verwerkt. In 2012 is echter nog sprake van een non-realisatie van € 2,4 miljoen.
Inkoop en personeel
Voor de onderdelen inkoop en personeel zijn de besparingen voor 2012 grotendeels als
taakstellende bezuiniging over de gemeentelijke diensten verdeeld (€ 27 miljoen). Bovendien is
in de Begroting 2012 een korting van 1% op alle materiele budgetten verwerkt. Dit heeft een
extra bijdrage van € 7,3 miljoen aan de inkooptaakstelling geleverd. De besparingen zijn
daarmee begrotingstechnisch verwerkt.
De realisatie van flankerende maatregelen om de verlaging op de inkoopuitgaven mogelijk te
maken, krijgt steeds beter vorm door het afsluiten van nieuwe raamovereenkomsten. Met de
(her)aanbesteding van hard- en software, het nieuwe schoonmaakcontract, kantoorartikelen en
bedrijfskleding wordt structureel meer dan € 5 miljoen per jaar bespaard. Contractmanagement
op andere autohuur, mobiele telefonie, uitzendkrachten en het onderhandelen over niet
indexeren van uurtarieven bij mantelcontracten levert gedurende de looptijd van deze
contracten enkele miljoenen per jaar op. Naast scherp inkopen is dus ook contractmanagement
van belang. De pilot met de site externe inhuur is dermate succesvol geweest, ruim een half
miljoen besparing op veertig inhuur contracten, dat de site permanent onderdeel van het
inkoopportfolio blijft uitmaken.
In 2012 is de bestuurlijke reactie op het raadsinitiatief ‘Een goede zaak II’, door uw raad
aangenomen. In de aanbestedingen voor Schoonmaak en Catering wordt gestuurd op het
maximaal inzetten van mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. De verwachting is
dat hierdoor de komende acht jaar tientallen mensen een reguliere baan zullen vinden.
Op verzoek van de raadscommissie EZP is een Launching Customer Day georganiseerd waar
ambtenaren en ondernemers van duurzame en innovatieve producten elkaar tijdens een soort
marktontmoeting hebben gesproken. Deze dag is door alle partijen zeer waardevol bevonden.
Tevens is de effectiviteit van het social return proces geëvalueerd. Hieruit is geconcludeerd dat
ondanks een aantal verbeterpunten Amsterdam in Nederland tot de voorhoede behoort.
In 2012 is de normering voor uitgaven aan externe inhuur van de diensten verder
aangescherpt, van 13% tot maximaal 10%. De norm is toegepast conform het principe: ‘comply
or explain’. Diensten die boven de norm zijn uitgekomen hebben hun overschrijding toegelicht.
In de begroting van de diensten is een structurele bezuiniging op externe inhuur van € 9,7
miljoen verwerkt in het kader van Inzet op Herstel I.
Vereenvoudiging en uniformering subsidies
Het doel van het project Vereenvoudiging en uniformering subsidies is de dienstverlening van
onze gemeente richting subsidievragers te verbeteren en tevens vanaf 2014 een bedrag van
€ 1,5 miljoen te besparen op de gemeentelijke uitvoeringskosten. Een belangrijke stap om dit te
verwezenlijken is eind 2012 gezet met de vaststelling van één nieuwe algemene
subsidieverordening Amsterdam (ASA). Deze is zowel door de gemeenteraad als de deelraden
vastgesteld. Voor 2012 zijn voor deze maatregel nog geen besparingen begroot.
De realisatie van de bedrijfsvoeringstaakstellingen komt uit op 75,4%. Rekening houdend met
alternatieve maatregelen en incidentele dekkingen, komt de realisatie uit op ruim 87%.
Realisatie structurele ombuigingen 2011 en 2012 Bedrijfsvoering en Bestuur en Concern
(Bedragen x € 1 miljoen)
Opgave t/m 2012
Realisatie t/m 2012
Bedrijfsvoering
64,4
48,6
Alternatief
7,6
Totaal realisatie
56,2

(75,4%)
(87,3%)
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Weglek
Het college heeft uw raad toegezegd te rapporteren over de toereikendheid van de opslag van
30% op de taakstellende bezuinigingen inkoop en personeel die over de diensten zijn verdeeld.
Tot deze opslag is besloten om het netto te besparen bedrag ook daadwerkelijk ten gunste van
de algemene dienst te laten komen en zogenaamde ‘weglekeffecten’ te compenseren. Bij
weglek komen de besparingen ten gunste van opdrachtgevers (waaronder andere diensten,
stadsdelen, Verevenings- en Stimuleringsfonds) of externe afnemers (onder andere
zorgverzekeraars, burgers). In 2012 bedroeg de opslag € 5,3 miljoen. Een bedrag van een
kleine € 5 miljoen blijkt daadwerkelijk niet ten gunste van de algemene dienst te komen. De
opslag is dus voldoende groot.
Frictiekosten
In de Begroting 2012 zijn een drietal onttrekkingen aan de centrale frictiereserve verwerkt. De
eerste betrof € 0,52 miljoen aan begrote kosten voor boventalligen als gevolg van de beperking
van de openingstijden van het stadhuis. Door natuurlijk verloop, uitstroom van medewerkers en
gerichte maatregelen is het aantal boventalligen aanzienlijk lager dan begroot. De kosten
komen in 2012 uit op € 61.000. Conform het besluit bij de 8-maandsrapportage is het restant
van € 0,46 miljoen teruggestort in de centrale frictiereserve.
Ten tweede was € 2 miljoen begroot voor de organisatiekosten van de centrale inkoopfunctie.
Hiervan is € 1,3 miljoen daadwerkelijk besteed. Ook hier is het restant van € 0,7 miljoen weer
teruggestort in de centrale frictiereserve.
Ten derde is € 0,145 miljoen begroot voor het project Vereenvoudiging en uniformering
subsidies. Dit bedrag is volledig hieraan besteed.
Het terugstorten van de restanten aan de reserve frictiekosten (in totaal € 1,15 miljoen) is een
dotatie vóór resultaatbestemming, aangezien dit reeds in de 8-maandsrapportage door de uw
raad akkoord is bevonden. De hierna beschreven onttrekkingen betreffen
resultaatbestemmingen en worden met het aanbieden van de jaarrekening aan uw raad ter
besluitvorming voorgelegd.
Ontwikkeling reserve frictiekosten, mutaties in 2012
Stand 1-1-2012
Frictiekosten opgenomen in Begroting 2012:
Openingstijden stadhuis
Centrale inkoopfunctie
Vereenvoudiging en uniformering subsidies
Verwerking in Rekening 2012:
Terugstorten in reserve
Stand 1-1-2013
Voorstel Resultaatbestemming:
Categorie 1 (personeelsreductie)
Categorie 2 (innovatie processen)
Categorie 3 (algemene kosten)
Beschikbaar in reserve frictiekosten voor 2013 en verder

(Bedragen x € 1)
27.223.000
-521.500
-2.000.000
-145.700
1.150.500
25.706.300
-1.704.296
-3.609.000
-310.000
20.083.004

Op 1 januari 2012 bevatte de reserve frictiekosten voor Herzet op Herstel I een bedrag
van € 27,2 miljoen. Drie soorten frictiekosten komen voor onttrekking aan deze reserve in
aanmerking.
1. Kosten die samengaan met personeelsreductie: boventalligheid en daarmee
samenhangende talent- en mobiliteitsontwikkeling
2. Kosten als gevolg van innovaties op bedrijfsvoering met een rendabele grondslag
3. Randvoorwaardelijke algemene proceskosten
Ad 1) De besparingsmaatregelen leiden tot personeelsreductie en boventallig personeel bij
diverse gemeentelijke diensten. Diensten hebben deze lasten zoveel mogelijke binnen de eigen
dienstbegroting gedekt. Enkele diensten zijn daar goed in geslaagd, zoals GGD, BDA, IBA,
DFM, en DBI. Daar waar dat niet mogelijk is, wordt een beroep op de centrale frictiereserve
gedaan. In 2012 telt dit op tot € 1,7 miljoen. In de volgende tabel is aangegeven welke
diensten, bedragen en besparingsmaatregelen het betreft.
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Frictiekosten categorie 1 (personeelsreductie)
Dienst
Frictie als gevolg van maatregel
DFM
Optimale huisvesting stadhuis
DFM
Procesoptimalisatie B11
OGA
Bedrijfsvoeringstaakstelling
DRO
Sluiting Zuiderkerk
DBGA
Bedrijfsvoeringstaakstelling
DMO
Bedrijfsvoeringstaakstelling
ACAM
Invoering andere werkwijze accountantscontroles
Totaal

(Bedragen x € 1 miljoen)
Bedrag
411.000
130.000
344.473
111.195
130.000
491.628
86.000
1.704.296

Ad 2) Een aantal besparingen wordt mogelijk gemaakt door de herinrichting of innovatie van
werkprocessen. De herinrichting gaat veelal gepaard met incidentele kosten. Deze worden
gedekt uit de centrale frictiereserve. In 2012 betreffen het de volgende kosten:
Frictiekosten categorie 2 (innovatie bedrijfsvoering)
Dienst
Frictie als gevolg van
BDA
Onderzoek incassobeleid
DFM
TransFM
BGH
Verhuis- en bureaukosten Bureau gemeentelijke Huisvesting (BGH)
Totaal

(Bedragen x € 1 miljoen)
Bedrag
160.000
1.449.000
2.000.000
3.609.000

In 2012 heeft een onderzoek plaatsgevonden naar verbeteringen op het gebied van het
incassobeleid van de gemeente. Dit heeft ertoe geleid dat in het voorjaar 2013 een voorstel aan
het Concern Management Team (CMT) zal worden voorgelegd voor één uitvoeringsorganisatie
voor facturering en incasso (FIBA). De inschatting is dat dit tot efficiencywinst leidt (€ 2 tot 4
miljoen) en tot een betere afstemming van incassotrajecten bij burgers in financiële
moeilijkheden.
Inzet op Herstel 1 bevat een taakstelling op de gemeentelijke huisvesting van een kleine
€ 11 miljoen, in samenhang met facilitair beheer. Bureau Gemeentelijke Huisvesting (BGH) is
opgericht om aan die bezuinigingsopgave invulling te geven en tevens een toekomstbestendige
kantoorhuisvesting voor de gemeentelijke diensten te realiseren. In samenhang hiermee wordt
ook het facilitair beheer van de gemeentelijke kantoorgebouwen gereorganiseerd. Het facilitair
beheer wordt dienstonafhankelijk ingericht. Deze transitie vindt plaats onder de noemer
TransFM. De kosten voor TransFM worden de eerste jaren voorgefinancierd uit de centrale
reserve frictiekosten. Vanaf juli 2013 vloeit dekking terug uit een opslag in het tarief per
werkplek. Structureel gaat TransFM gepaard met een jaarlijkse kostenbesparing van € 1,25
miljoen.
De frictiekosten voor TransFM bedragen in 2011 en 2012 tezamen bijna € 1,5 miljoen. De
bureau- en onderzoekskosten van BGH bedragen € 0,45 miljoen, de kosten als gevolg van
ontruimingen en verhuizingen € 1,45 miljoen, de kosten voor leegstand € 0,1 miljoen. Voor een
nadere toelichting wordt verwezen naar het programma Facilitair en bedrijven.
Ad 3) Eind 2012 is het projectbureau Hervormingen, Bezuinigingen en Innovatie opgeheven.
De taken, waarvan het bewaken van de voortgang van de bezuinigingen uit Inzet op Herstel 1
en het initiëren van innovatieve verbetervoorstellen de belangrijkste waren, zijn in de staande
organisatie ondergebracht. In 2012 heeft het projectbureau € 0,31 miljoen gekost.

Moties en amendementen
Bij de Begroting 2011 is amendement 709 (‘behoud het goede’) aangenomen. In dit
amendement is geregeld dat (een deel van) de bezuiniging op enkele subsidies een jaar zijn
uitgesteld naar 2013. Dekking is gevonden in de reserve frictiekosten. Het betreft de subsidies
voor het Gespuis (€ 43.000), het Mozeshuis (€ 50.000) en de rechtswinkels (€ 50.000).
Eveneens is bij de Begroting 2011 amendement 738 aangenomen waarin is vastgesteld dat de
subsidieverlaging aan de Huurdersvereniging Amsterdam met € 50.000 wordt verminderd.
Daarnaast is vastgesteld dat de subsidie aan het meldpunt ongewenst verhuurgedrag
(€ 189.000) niet mag worden beëindigd. Het te besparen bedrag is betrokken bij het nieuw
voorstel voor woonruimteverdeling, waardoor dit niet tot tekorten heeft geleid.
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7.2.2 Apparaatskosten
Definitie
De raad stelt de baten en lasten per programma vast. Binnen elk programma worden
doelstellingen onderscheiden, die gekoppeld zijn aan begrotingsvolgnummers. De
programmakosten bestaan uit kosten voor het ondersteunend proces en kosten voor het
primair proces. Beide processen kennen personele en materiële lasten. Binnen dit geheel zijn
de apparaatskosten als volgt gedefinieerd:
De apparaatskosten zijn de kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de ambtelijke
organisatie van de gemeente, en ze bestaan uit:
 de totale personele kosten (eigen personeel plus inhuur) in het ondersteunende en primaire
proces
 de materiële kosten van de ondersteunende processen (met ICT en facilitair/huisvesting als
de twee grootste componenten)

Ontwikkeling van de apparaatskosten 2010-2012
De apparaatskosten bedroegen in 2010 nog € 988 miljoen. De daling in 2011 en een verdere
(lichte) daling leidde in 2012 tot € 910 miljoen, € 78 miljoen minder.
De daling vindt vooral plaats bij de personele kosten en de overige kosten. Rekening houdend
met de prijsontwikkeling laten de apparaatskosten sinds 2010 een reële daling zien van circa
12%. De daling vindt vooral plaats in de ruimtelijke sector (-16%).
De realisatie in 2012 is nog exclusief de gevolgen van de bezuinigingen in het kader van 1 Stad
1 Opgave, die als taakstelling in de Begroting 2013 zijn opgenomen. In 2013 zullen de effecten
voor de apparaatskosten duidelijk worden.
apparaatskosten
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Het grootse deel van de apparaatskosten bestaan uit personele kosten. Deze personele kosten
zijn in de Jaarrekening 2012 € 64 miljoen lager dan in de Jaarrekening 2010. Ten opzichte van
2011 zijn de personele kosten ongeveer gelijk gebleven. Ook de ICT-kosten en overige
kostensoorten zijn in 2012 niet of nauwelijks gedaald. De daling van de facilitaire kosten met
€ 5 miljoen (ten opzichte van 2010) hangt samen met het afstoten van gebouwen. De
apparaatskosten per kostengroep laten de volgende ontwikkeling zien:
Omvang en samenstelling apparaatskosten (netto)*
(Bedragen x € 1 miljoen)
Rekening
2010
Personele kosten
773
Facilitair
103
ICT
71
Overige kosten
41
Totaal apparaatskosten
988
Mutatie tov vorig jaar in milj. euro
Mutatie tov vorig jaar procentueel

Rekening
2011
708
103
70
34
915
-73
-7%

Begroting
2012
705
100
69
28
902

Rekening
2012
709
98
69
34
910
-5
-1%

Rekening
2012 – 2010
-64,0
-4,8
-1,7
-7,3
-77,8

* De bedragen zijn netto, dus gecorrigeerd voor interne verrekeningen.
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De ontwikkeling van de apparaatskosten over de clusters3 loopt sterk uiteen Binnen het cluster
sociaal heeft de afstoting van de ambulance dienst plaatsgevonden. Zonder deze mutatie van
de ambulance dienst was de daling (2012 tov 2010) nog 7%. Binnen het cluster ruimtelijk zien
wij o.a. een daling bij de Dienst Milieu en Bedrijf. Verder zien wij hier een daling bij de Dienst
Metro in verband met de wijze van registratie van inhuur bij de dienst Metro. Zonder deze
laatste mutatie was de daling (2012 ten opzichte van 2010) van de apparaatskosten nog steeds
8%.
Verandering apparaatskosten
Cluster Ondersteuning, bestuur en informatie
Cluster Ruimtelijk
Cluster Sociaal
Totaal

2011 tov 2010
-5%
-14%
-4%
-7%

2012 tov 2011 2012 tov 2010
11%
6%
-3%
-16%
-6%
-9%
-1%
-8%

De daling van de apparaatskosten van 8% van 2012 ten opzichte van 2010 is een volume
effect in de fte. De fte zijn gedaald van 9.1344 in 2010 naar 8.617 fte en de prijs per fte
(inclusief inhuur) is licht gedaald van € 108.000 naar € 106.000 per fte. De mutatie van de
personele kosten per fte hangt samen met een daling van de gemiddelde inhuurkosten en een
stijging van de gemiddelde salariskosten (zie ook de tabel hieronder).
Omvang en samenstelling apparaatskosten per fte (netto)
Rekening Rekening 2011 Begroting 2012 Rekening 2012 Rekening 2012
(Bedragen x € 1)
2010
– 2010
Personele kosten (exclusief inhuur)
69.298
71.356
68.145
73.417
5.509
Inhuur
15.325
8.580
10.026
8.857
-6.161
Personele kosten
84.623
80.106
78.170
82.274
-652
Facilitair
11.250
11.706
11.071
11.362
338
ICT
7.789
7.918
7.635
8.064
432
Overige kosten
4.481
3.839
3.082
3.906
-485
Totaal apparaatskosten
108.143
103.323
99.958
105.606
-367
Mutatie tov vorig jaar in euro
-4.820
2.283
Mutatie tov vorig jaar procentueel
-4%
2%
Fte in de jaarrekening betreft bezetting

Personele kosten
De personele kosten zijn veruit het belangrijkste onderdeel van de apparaatskosten: deze
waren in 2012 nagenoeg gelijk aan die in 2011. De tabel hieronder geeft een overzicht van de
samenstelling en de ontwikkeling in de tijd.
Samenstelling personele kosten (netto)
Rekening 2010
(Bedragen x € 1 miljoen)
Salarissen en sociale uitkeringen
595
overige personele kosten
38
inhuur externen en internen
140
Totaal personele kosten
773
Mutatie tov vorig jaar in euro
Mutatie tov vorig jaar
procentueel

Rekening 2011
600
32
76
708
-65
-8%

Begroting 2012 Rekening 2012
587
605
28
27
90
76
705
709
1
0%

Rekening 2012- 2010
9,9
-10,3
-63,7
-64,0

Toelichting: De bedragen zijn netto, dus gecorrigeerd voor interne verrekeningen. In de personele kosten zijn alle
salariskosten betrokken en de inhuur. De externe inhuur, hier opgenomen onder overige personele lasten, is in
afwijking van de Gedragscode inhuur, inclusief de diensten Zuidas en Noord/Zuidlijn en inclusief inhuur bekostigd door
derden.

De loonkosten zijn in 2012 licht gestegen ten opzichte van 2010 bij een kleine daling van de
personeelsomvang. Bij de beoordeling moet rekening worden gehouden met de nominale
loonontwikkeling in de CAO en de stijging van het werkgeversdeel van de pensioenpremie (1,8
% in 2011 en 1,0 % in 2012). In 2012 vond in het derde kwartaal een nabetaling plaats van de
salariskosten.
De daling van de overige personeellasten (zoals opleidingen) met een derde sinds 2010 is
relatief fors. De sterke daling van de interne en externe inhuur in 2011 heeft zich in 2012 niet
3

Ter wille van de vergelijkbaarheid wordt nog de oude clusterindeling gehanteerd, zie ook de personeelbijlagen in de
cijfermatige overzichten .
4
Fte conform P-Net, zie ook Jaarrekening 2011.
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verder doorgezet. Elders in de paragraaf bedrijfsvoering wordt uitvoerig ingegaan op de inhuur
conform de gedragscode.
De daling van de personele kosten sinds 2010 is vooral zichtbaar in het fysieke en sociale
cluster. In het cluster Ondersteuning, bestuur en informatie (OBI) is een lichte stijging van de
personele kosten zichtbaar.
ICT kosten
In de apparaatskosten zijn zowel de kosten van generieke ICT voorzieningen als die van
specifieke applicaties ten behoeve van primaire processen meegenomen, omdat de meeste
diensten het onderscheid niet aanbrachten. De Centrale Stad besteedde in 2012 netto € 69
miljoen aan ICT. Hiervan heeft het grootste deel betrekking op levering door DICT. De totale
doorberekeningen van DICT aan de diensten bedroeg in 2012 bedroeg circa € 41 miljoen. De
ICT-kosten als onderdeel van het apparaat zijn licht gedaald in 2012 ten opzichte van 2011
(van € 70 miljoen naar € 69 miljoen).
Facilitaire kosten
Het college heeft in 2011 de Huisvestingsvisie vastgesteld. Hiermee moet een substantieel
bedrag aan ombuigingen worden gerealiseerd (ruim € 10 miljoen structureel). In de visie heeft
het college besloten tot een centralisatie van uitgaven en ontvangsten in verband met de
reguliere huisvesting (voornamelijk kantoren) en met uitzondering van heel specifieke ruimtes
(zoals laboratoria, de raadzaal en dergelijke). De centralisatie heeft betrekking op zowel
gebouwgebonden (bijvoorbeeld huur en energiekosten, samen circa 64%) als
organisatiegebonden huisvestingskosten (zoals beveiliging, schoonmaak, catering, samen circa
36%). In 2012 is begonnen met de overheveling van huisvestingbudgetten (inclusief activa,
reserves en voorzieningen) van de betreffende diensten naar het Bureau Gemeentelijke
Huisvesting Amsterdam (BGH) Tot nu toe is er een daling te zien van ongeveer € 5 miljoen aan
facilitaire lasten in 2012 ten opzichte van 2010.

7.2.3 Implementatie Visie op Control
De Gemeente Amsterdam werkt aan structurele versterking van de controlfunctie.
Op 14 december 2010 heeft het college de gemeentelijke Visie op Control vastgesteld. Deze
betreft primair de control op de bedrijfsvoering. Kernpunt daarvan is: de controller ondersteunt
de control-verantwoordelijkheid van de ‘lijn’ en neemt die verantwoordelijkheid (dus) niet over.
Leidend is de opvatting dat een organisatie pas dan in control is, als zij:
 effectief doel- en resultaatgericht handelt
 haar inrichting, instrumentarium en werkprocessen op orde heeft
 over adequate (bij)sturingsinformatie beschikt
 haar risico’s beheerst
 voldoet aan wet- en regelgeving (compliance).
Begin 2011 is de Visie op Control aan de raadscommissie gepresenteerd. Daarbij is de
opdracht gegeven om een implementatieplan op te stellen. De concerncontroller en de
clustercontrollers hebben het implementatieplan van de Visie op Control opgesteld ter
versterking van de controlfunctie. Dat plan heeft het college op 9 oktober 2012 vastgesteld en
is op 21 november 2012 aan de raadscommissie gepresenteerd.
Bevoegdheid van de Concerncontroller
In de vastgestelde Visie op Control is erop gewezen, dat het voor een goed functioneren van
de concerncontrol van belang is, dat alle organisatieonderdelen zich aan de concernregels en –
richtlijnen houden. Daartoe heeft het college op 9 oktober 2012 jl. ingestemd met de
bevoegdheid van de concerncontroller om, gehoord de clustercontrollers in het kader van het
implementatieplan, controlmaatregelen zo nodig dwingend op te leggen en de handhaving te
bewaken.
Het implementatieplan
De in de Visienotitie onderkende onvolkomenheden en problemen zijn niet van de ene op
andere dag opgelost. De implementatieplan geeft het college de nodige aanknopingspunten om
de versterking van de concerncontrol daadkrachtig op te pakken. De ontwikkeling van de
bedrijfsvoeringscontrol (inclusief de tussentijdse feed back) heeft hierbij voorrang en
daarbinnen de ontwikkeling van de financiële en personele concerncontrol.
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Het implementatieplan ter versterking van de controlfunctie bestaat uit negen actielijnen. Deze
actielijnen vergen een meerjarige inspanning en bestrijken de hele gemeentelijke organisatie
(diensten, bedrijven en stadsdelen):
1. MIS en Stuurvariabelen
2. Vereenvoudiging P&C-cyclus
3. Uniformering berekeningsgrondslagen
4. Opleiding en Uniforme functie-omschrijvingen van controllers
5. Bedrijfsvoeringssysteem Financiën op orde (AFS)
6. Andere bedrijfsvoeringssystemen
7. Audits en Interne controle (controletoren)
8. Risicomanagement
9. Organisatie en positionering van de controlfunctie
De concerncontroller (directeur DMC) is ambtelijk opdrachtgever voor alle negen actielijnen en
deelt het opdrachtgeverschap voor actielijn-6 met de directeur Dienst ICT en voor actielijn-7
met de directeur ACAM. Vanwege de beoogde stadsbrede werking wordt de uitwerking
afgestemd met de stadsdelen. De concerncontroller evalueert met ingang van 2013 jaarlijks de
voortgang, rapporteert aan CMT en college en beslist over verbetervoorstellen. Ingrijpende
verbetervoorstellen legt hij voor aan het CMT.
Een aantal actielijnen is al geruime tijd in uitvoering, zoals (1) het ontwerp van het Amsterdams
Management Informatiesysteem (AMI), (2) de vereenvoudiging van de P&C-cyclus, (5) de
implementatie van het Amsterdams Financieel Systeem (AFS), en (8) verbetering van het
risicomanagement. Ook de andere actielijnen worden vertaald in activiteiten; deze activiteiten
worden opgenomen in de reguliere jaarplannen. Daarbij wordt aangesloten bij de activiteiten in
het kader van de flankerende maatregelen van de Kadernota 2013.
Vlak vóór het afgelopen zomerreces 2012 heeft uw raad ingestemd met de gemeentebrede
uitrol van het Amsterdams Financieel Systeem. Dit systeem, waarin een voor alle diensten en
stadsdelen uniform Amsterdams Basismodel is verwerkt, legt een eigentijdse basis voor de
financiële control.
Controlmaatregelen Amsterdam Financieel Gezond (AFG)
Ook buiten de actielijnen van de visie op control is de gemeentelijke control versterkt. In het
kader van Amsterdam Financieel Gezond zijn een aantal urgente control- of
beheersmaatregelen genomen. Een aantal resultaten daarvan zijn in de kadernota verwerkt
zodat ze al van invloed waren op de Begroting 2013:
 het Amsterdams Investeringsprogramma is als financieel controlinstrument ontwikkeld
inclusief normatieve schuldquote en afwegingskader. Er is een gemeentebrede
inventarisatie van lopende en geplande investeringen uitgevoerd. Daarmee is de concreet
te verwachten ontwikkeling van de financieringsvraag in kaart gebracht
 voor de eerste keer is een gemeentelijke (financiële) stresstest uitgevoerd, in
samenwerking met enkele andere gemeenten. Hierover is uw raad apart en uitvoerig
geïnformeerd. Deze inzichten zullen mede worden betrokken bij de besluitvorming over het
weerstandsvermogen en daartoe benodigde weerstandscapaciteit
 mede als uitvloeisel van AFG heeft het college besloten tot integratie van het
weerstandsvermogen van de centrale stad en stadsdelen en een gezamenlijk systeem van
risicomanagement, ter (betere) onderbouwing van het weerstandsvermogen en de
daarvoor noodzakelijke weerstandscapaciteit, op basis van gemeentebreed consistente
risicoanalyses
 verder is er als stuurinstrument een Strategisch Personeels Plan samengesteld. In de
komende jaren blijft de instroom op de arbeidsmarkt van nieuwe arbeidskrachten
structureel en substantieel achter bij de uitstroom. Daarbij groeit het aantal banen op
middelbaar en hoger niveau, en daalt het aantal banen op lager en ongeschoold niveau.
Aan de hand van deze personeels- en arbeidsmarktverwachtingen is duidelijk geworden,
dat sterk moet worden ingezet enerzijds op professionalisering en flexibilisering van eigen
medewerkers, en anderzijds op actief performancemanagement en sturen op prestaties
inclusief en eerder c.q. tijdig afscheid nemen van medewerkers
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7.2.4 Ontwikkeling risicomanagement in 2012
Bedrijfsprocessen
Het risicomanagement is een van de actielijnen bij de implementatie van de Visie op Control
waar de uw raad in 2012 over is geïnformeerd.
Het college heeft als beleidslijn dat diensten zelf primair verantwoordelijk zijn voor de
beheersing van de risico's die gepaard gaan met hun bedrijfsvoering. Elke dienst heeft in zijn
risicoparagraaf bij de jaarrekening moeten aangegeven of in 2012 risicomanagement is
toegepast dat voldoet aan de eisen zoals neergelegd in de Circulaire Begroting 2012:
 inzicht in de wijze waarop invulling is gegeven aan de Resultaatsafspraken Directeur (RAD)
met betrekking tot beheersing van de daarbij onderkende risico's
 binnen het MT is een lid belast met de portefeuille risicomanagement met expliciete taken
en verantwoordelijkheden
 het risicomanagement is periodiek besproken binnen de directie op basis van rapportages
over de belangrijkste risico's en de beheersing daarvan
 inzicht in de top 5 van de risico's die de realisatie hebben belemmerd van de bestuurlijke
doelen waarvoor de dienst primair verantwoordelijk was
 het risicomanagement is minimaal een keer geëvalueerd en zo nodig bijgesteld
 de portefeuillehouder is periodiek geïnformeerd over het uitgevoerde risicomanagement.
Uit hun jaarrekeningen blijkt dat de diensten over het algemeen een actief beleid voeren inzake
risicomanagement. Uit de jaarrekeningen is echter meestal niet op te maken in hoeverre aan
bovenstaande eisen is voldaan. Dit is een punt van aandacht bij de verdere implementatie van
het risicomanagement in 2013 binnen Visie op Control.
In de verantwoording van de RAD’s 2012 hebben de directeuren bij de realisatie van hun
doelstellingen moeten aangeven hoe zij de door hen benoemde risico’s hebben beheerst.
De ondersteunende onderdelen van de bedrijfsvoering zijn in het verleden decentraal
ontwikkeld, op concernniveau is moeilijk vast te stellen of de kwaliteit en efficiency van de
bedrijfsprocessen tekort schiet. In 2012 zijn verbeterstappen gezet door versterking van de
concernsturing, zoals het begin van de implementatie van één financieel systeem (AFS), en de
ontwikkeling van formatiemanagement en het Amsterdams Management Informatiesysteem.
Andere beheersingmaatregelen die in 2012 zijn uitgevoerd betreft de centralisatie van
huisvesting en facilitair management.
Het college heeft in november 2012 besloten om de regeling ‘financieel toezicht
instrumentarium’ van toepassing te verklaren op de control van de Dienst Werk en Inkomen
(DWI). Conform de regeling heeft DWI een plan van aanpak opgesteld dat momenteel in
uitvoering is. De Directie Middelen en Control houdt toezicht op de uitvoering daarvan.
De beheersing van de risico’s in de gemeentelijke informatievoorziening blijft extra aandacht
vragen. In oktober 2011 heeft uw raad het Stabilisatieplan ICT vastgesteld waarin de
activiteiten om de ICT weer op orde te krijgen worden beschreven tot begin 2013. Het plan
heeft betrekking op de herinrichting van de technische infrastructuur en de verdere
professionalisering rondom ICT. Hiermee moeten de eerder geïnventariseerde risico’s
afdoende worden beheerst. In 2012 is een gestabiliseerde situatie bereikt, dat wil zeggen een
meer betrouwbare dienstverlening conform de afspraken in de dienstverleningovereenkomsten
en een voorzet voor een nieuw bekostigingsstelsel.
De te beheersen ICT risico’s betreffen niet alleen de interne bedrijfsvoering van de Dienst ICT,
zo beheert DICT nu circa 7.000 werkplekken. In het nieuw gestarte program onderdeel ICT
centraal (eind 2012) moet de beheersing van de risico’s van het reguliere ICT infrastructuur
structureel worden geborgd. De Regeling Risicovolle Projecten is van toepassing en DICT is
onder financieel toezicht geplaatst.
Daarnaast is ook de beheersing van de risico’s die inherent zijn aan de grote
informatiesystemen van cruciaal belang voor de gemeentelijke dienstverlening.
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De voornaamste risico’s hangen samen met:
 het nog niet voldoende geborgd zijn van de dienstverlening wat leidt tot scheefloop tussen
DICT en afnemers
 ontbreken van inzicht bij afnemers op ICT-gegevens waardoor er risico is op compliancy
issues en op huidige staat van hardware, software en bijbehorende budgetten
 ICT centraal: hier worden risico’s gesignaleerd door de grote omvang van deze operatie.
Zowel bij DICT als bij de afnemers zijn er mogelijk risico’s met betrekking tot personeel en
materieel. Deze worden ingeschat op € 23,3 miljoen voor 2014 en 2015
 de realisatie van de opgelegde besparingen.
Projecten en programma’s
Tijdig onderkennen en beheersen van risico’s is een essentieel onderdeel van
projectmanagement. Eén van de resultaten van het rapport van de enquêtecommissie
Noord/Zuidlijn was de vaststelling door het college van de 10 lessen Noord/Zuidlijn. Om deze
structureel binnen de gemeente te verankeren, is in 2011 het programma LetOp/10 lessen
gestart, dat staat voor Leren En Tegenspraak Organiseren in Projecten. Het programma LetOp
/ 10 lessen maakt het mogelijk blijvend lering te trekken uit de lessen van de Noord/Zuidlijn en
andere projecten. Het draagt bij aan reflectieve ontwikkeling bij ambtenaren en bestuurders,
onder meer door het organiseren van tegenspraak. In 2012 zijn er onder andere dwarskijk
sessies geweest voor de Zeetoegang IJmond, transitie jeugddomein, kwaliteitsaanpak
basisonderwijs, TransFM, Amstelkwartier tweede fase, beheer Vereveningsfonds en
verdubbeling Oosterpark. Gateway reviews zijn uitgevoerd voor Zuidasdok, vorming van de
Omgevingsdienst, Verzelfstandigingsprocessen Haven en AEB. De 10 lessen zijn op vele
bijeenkomsten uitgedragen, bijvoorbeeld in een serie bijeenkomsten voor projectleiders in het
fysieke en sociale domein.
De Regeling Risicovolle Projecten is een belangrijk (extra) instrument voor de sturing en
beheersing van projecten. In het bijzonder zijn er regels opgenomen die waarborgen dat er bij
de voorbereiding en uitvoering voldoende wordt gezorgd voor ‘tegenspraak’. De risico’s en de
resultaten van de tegenspraak moeten regelmatig bij de portefeuillehouder worden
geagendeerd.
De regeling was ultimo 2012 van toepassing op de volgende projecten:
 Noord/Zuidlijn
 Amsterdam Metro Systeem
 Project 1012
 Zuidas
 Implementatieplan verbetering beheer Vereveningsfonds5
 WMO-ICT fase 2
 Zeetoegang IJmond
 Stabiliteits- en verbeterplan Dienst ICT
 Renovatie Metro Oostlijn
 Renovatie Amsterdamse wegtunnels
 Amsterdams Financieel Systeem (AFS)
 Verzelfstandiging Haven
 Vorming Regionale Uitvoeringsdienst (RUD)
 Hervorming zorg voor de jeugd
 Implementatie basisregistratie
In 2012 zijn geen projecten afgevoerd.
In 2012 is een evaluatie gestart van LetOp en van de Regeling Risicovolle Projecten; in de loop
van 2013 zullen de resultaten bekend zijn.

5

De toepassing op de grootstedelijke ruimtelijke projecten (IJburg, Zeeburgereiland, Noordwaarts, Zuidelijke IJ-oevers,
Zuidoostlob, Werkgebieden OGA en Wibaut aan de Amstel) hangt sterk samen met het implementatieplan Verbetering
beheer Vereveningsfonds. Derhalve richt de regeling zich nu op dat implementatieplan Verbetering Beheer
Vereveningsfonds
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7.2.5 Implementatie Amsterdams Financieel Systeem (AFS)
Het programma Amsterdams Financieel Systeem (AFS) behelst de inrichting en implementatie
van het nieuwe, uniform ingerichte financieel systeem voor de Gemeente Amsterdam. In 2011
is gestart met de voorbereidingen op de implementatie van dit systeem en in het najaar van
2012 is de daadwerkelijke implementatie gestart.
In het voorjaar van 2012 is, zoals was toegezegd, bij een aantal organisaties met AFS
proefgedraaid. Tevens heeft AFS de Project Portfoliomanagement (PPM) procedure doorlopen.
Op basis van de (positieve) resultaten hiervan heeft uw raad in juli 2012 het Go-besluit
genomen, waarna is overgegaan is tot de uitrol van AFS bij de daartoe aangewezen
gemeentelijke diensten en stadsdelen. In het najaar van 2012 is AFS daadwerkelijk
geïmplementeerd bij een aantal gemeentelijke organisaties en zijn voorbereidingen getroffen
voor de implementatie van de organisaties die in 2013 volgen.
De totaal geraamde incidentele aanloopkosten bedragen € 11 miljoen, die worden bekostigd uit
het AFS-programmabudget van totaal € 11 miljoen. Hiervan is tot en met 2012 € 6,2 miljoen
toegekend via prioriteiten. In juni 2012 heeft het college besloten de resterend benodigde € 4,8
miljoen voor de geplande AFS-uitrol ter beschikking te stellen uit het budget voor frictiekosten.
Bij het Go-besluit is een (rendabel) krediet ter beschikking gesteld van in totaal
€ 5,1 miljoen voor het activeren van de reeds gerealiseerde investeringen, en die van de
geraamde investeringen tot en met 2015.
Uitputting van
incidenteel AFS-budget
Implementatie, opleiding
en training
Programma ondersteuning
en programmaleiding
Idem onvoorzien
Rente tlv incidenteel AFSbudget (‘11 en ’12)
Kosten geplande
overcapaciteit
a) AFS beheerorganisatie
b) AFS Infrastructuur
Subtotaal
Totaal incidenteel AFSbudget
Restant incidenteel AFSbudget

Totaal

Realisatie
t/m 2011

Geraamd
2012

Realisatie
2012

Geraamd
2013

Geraamd
2014

Geraamd
2015

3.581.352

370.877

1.248.495

1.769.552

783.880

651.040

527.060

3.060.406
1.100.000

1.093.916
0

634.490
275.000

502.007

449.000
275.000

444.006
275.000

439.000
275.000

0

98.364

0

0

0

57.304
253.594
1.775.690

1.069.123
564.938
3.890.410

855.765
558.512
3.685.836

467.394
398.330
2.373.604

84.184
76.465
1.530.689

0
0
1.241.060

9.224.310

5.333.900

5.538.474

3.164.870

1.634.181

393.121

98.364

1.678.006
1.293.327
10.811.454
11.000.000
188.546

De dekking van de uit de investering voortvloeiende kapitaallasten (rente en afschrijvingen) is
opgenomen in de AFS-tarieven die de AFS-gebruikers in rekening zullen worden gebracht.
In 2012 zijn de aanloopkosten zijn (afgerond) € 0,2 miljoen lager dan geraamd. De
investeringsuitgaven zijn € 0, 238 miljoen hoger dan geraamd. In het eerste kwartaal 2013 zal
de programmabegroting worden geactualiseerd. De resultaten daarvan zullen worden
betrokken bij de Kadernota 2014. Over de voortgang van het programma AFS en de financiële
stand van zaken van het programma zal conform de Regeling Risicovolle Projecten per halfjaar
aan uw raad worden gerapporteerd.

7.2.6 Resultaatafspraken directeur
In 2012 is besloten de sturing op resultaat te vergroten door prestatiemanagement in te richten.
Het prestatiemanagement maakt onderdeel uit van de nieuwe beleidsuitgangspunten voor het
mobiliteitsbeleid, beoordelen en belonen topfunctionarissen. Uitgangspunten van het
prestatiemanagement zijn dat de resultaten van topfunctionarissen integraal gaan over de
prestaties van de dienst, de bijdrage aan concerndoelstellingen, ambassadeurschap van
Amsterdam en de persoonlijke ontwikkeling. Periodiek zullen sturingsgesprekken worden
gevoerd conform de P&C-cyclus. Enerzijds zullen deze gesprekken waarderend en kritisch zijn
en gericht op verbetering, anderzijds dienen zij het perspectief van concerncontrol. De nieuwe
systematiek met betrekking tot de resultaatafspraken wordt ingezet met de Resultaatafspraken
directeur 2013.
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7.3 Zelfevaluatie bedrijfsvoering 2012 & Bedrijfsvoeringsverklaring
7.3.1 Inleiding
Begin 2005 werd de bedrijfsvoeringsverklaring (BVV) binnen de Gemeente Amsterdam
geïntroduceerd. Dit is een verklaring waarin elke dienstdirecteur de kwaliteit van zijn
bedrijfsvoering aan de hand van 26 concernnormen moest aangeven. In hetzelfde jaar werden
de eerste audits voor de bedrijfsvoeringsverklaring uitgevoerd door de Bestuursdienst. De audit
stond bekend als de Integrale Metingen Bedrijfsvoering (IMB).
In het kader van de heroverwegingen heeft het college besloten de IMB’s met ingang van
1 januari 2012 stop te zetten en de nieuwe visie op control te implementeren. Totdat de nieuwe
visie op control is geïmplementeerd geldt de hieronder geschetste, gewijzigde, aanpak.

7.3.2 Gewijzigde aanpak
De gewijzigde aanpak houdt in dat de directeuren van diensten verantwoording afleggen over
de gevoerde bedrijfsvoering in de vorm van een zelfevaluatie, die door de directeur ook wordt
ondertekend. Hiermee geeft de directeur aan de verantwoordelijkheid te nemen voor de in de
bedrijfsvoeringsverklaring opgenomen beheersmaatregelen die op zijn dienst van toepassing
zijn en toe te zien op de naleving van die maatregelen.
Zelfevaluatie
De zelfevaluatie borduurt voort op de IMB. Een klein aantal van de normen van de IMB is
vervallen, en de overgebleven normen zijn (deels) gewijzigd, verduidelijkt, samengevoegd en
vereenvoudigd. Op enkele aandachtsgebieden zijn aanvullende eisen gesteld voortvloeiend uit
de huidige situatie binnen het concern dan wel inspelend op de actualiteit van het afgelopen
jaar.
Bedrijfsvoeringsverklaring
In de bedrijfsvoeringsverklaring verklaren de dienstdirecteuren of ze al of niet voor 100%
voldoen aan de normen van de zelfevaluatie. Wordt er niet voldaan aan één of meerdere
normen dan moet aangegeven worden welke beheersmaatregelen genomen worden, en op
welke termijn wel aan de betreffende norm zal worden voldaan. De directeur ondertekent deze
verklaring.
De uitkomsten van de zelfevaluatie over het voldoen aan de geactualiseerde normen, betreffen
6
de volgende aandachtsgebieden .
1. Financiële administratie en verantwoording; Fiscaliteit; Administratieve organisatie / Interne
Controle (AO/IC)
2. Juridische kwaliteitszorg (inclusief inkoop)
3. Informatie (ICT); Informatiebeheer (DIV)
4. Personeel en organisatie; Integriteit, agressie en geweld
5. Communicatie, Dienstverlening
Deze uitkomsten van de zelfevaluatie worden opgenomen in de jaarrekening van diensten en
(eventueel) besproken in de Toets- en Adviesteams (TAT's) en bij de jaarlijkse
Resultaatafspraken Directeur (RAD).

6

De verantwoordelijkheid voor het monitoren van de normen ligt bij de volgende organisaties: Directie Middelen en
Control (Financiële administratie en verantwoording, AO/IC, Personeel en organisatie, Integriteit, agressie en geweld),
Juridische Zaken (Juridische kwaliteitszorg en inkoop) en Communicatie (Communicatie), bij Bureau Fiscaal Advies en
Control (Fiscaliteit) en de diensten DICT (Informatie), Stadsarchief Amsterdam (Informatiebeheer DIV) en de Dienst
Dienstverlening en Facilitair Management (Dienstverlening).
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7.3.3 Zelfevaluatie bedrijfsvoering 2012 versus 2011
De uitkomsten van de zelfevaluatie 2012 en 2011 laten per norm een zelfde beeld zien.

Vergelijking zelfevaluatie 2012 versus 2011

78%

82%

Financiën en
processturing

86%

89%

84%
77%

Juridische
kwaliteitszorg

81%

ICT en
informatiebeheer
2012

96%

94%

83%

Personeel en
Organisatie

Communicatie en
dienstverlening

2011

% score diensten ten opzichte van norm 100%
De score op de norm financiën en processturing neemt ten opzichte van 2011 met 4% af. Een
verklaring voor de afname kan worden gevonden in de interne reorganisatie van diensten.
Deze reorganisaties leiden ertoe dat procesbeschrijvingen, beleidsdoelstellingen en hieraan
gerelateerde stuurcriteria opnieuw moeten worden geformuleerd of anderszins geactualiseerd
moeten worden.
Met betrekking tot de juridische kwaliteitszorg is de score voor beide jaren nagenoeg gelijk. Het
niet rapporteren van juridische risico’s aan de directie is de belangrijkste oorzaak voor deze
score in beide jaren.
In het aandachtsgebied ICT en Informatiebeheer is de score zowel in 2011 als in 2012 het
laagst. Uit de inspectieverslagen van het archief over 2010 en 2011 blijkt dat beheerplannen
informatiehuishouding veelal ontbreken. Diensten – al dan niet in samenwerking met het
Stadsarchief – zijn bezig met de uitwerking van de informatiebeheerplannen. De uitwerking
kent een doorlooptijd van meerdere jaren.
In 2012 is er sprake van een verbetering van de norm personeel en organisatie met 6% als
gevolg van een verbeterde score door diensten op het onderdeel Integriteit, agressie en
geweld.
De hoogste score werd in beide jaren op de norm communicatie en dienstverlening bereikt. Alle
diensten communiceren via de website en in de huisstijl van de Gemeente Amsterdam. Dit
verklaart de hoge score.

7.3.4 Resultaten Zelfevaluatie bedrijfsvoering 2012
Van de negenentwintig diensten hebben er bij de Jaarrekening 2012 drieëntwintig de
ondertekende Zelfevaluatie bedrijfsvoering 2012 en bijbehorende verklaring ingediend..
Waar in het verdere verloop van deze paragraaf sprake is van ‘de diensten’ wordt gedoeld op
de drieëntwintig diensten die een zelfevaluatie en een bedrijfsvoeringsverklaring hebben
ingediend.
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Uitkomst zelfevaluatie 2012
Financiën en processturing
Totaal % score diensten t.o.v. norm 100%

JA
78%

NEE
19%

N.V.T.
3%

Totaal score diensten uitgedrukt in aantallen

161

39

7

22
19
21
14
15
18
17
18
17

1
4
2
2
8
5
6
5
6

1.1.A Financiële administratie en verantwoording
1.1.B Voldoen aan de fiscale normen
1.1.C Zichtbaar maken van beheersmaatregelen
1.1.D Fiscale nulmeting & verbetervoorstellen
1.2.A Actuele procesbeschrijvingen
1.2.B Kwaliteit beleidsdoelstellingen irt eindproduct
1.2.C Stuurcriteria tbv realisatie beleidsdoelstellingen
1.2.D Klanttevredenheid producten en processen
1.2.E Voldoen aan wettelijke kaders en concernnormen
Juridische kwaliteitszorg
Totaal % score diensten t.o.v. norm 100%

7

86%

14%

0%

Totaal score diensten uitgedrukt in aantallen

99

16

0

2.1.A Procesbeschrijving juridische risicovolle processen
2.1.B Rapportering juridische risico's
2.1.C Naleving gemeentelijk protocol interne juridische inhuur
2.2 Actuele verordeningen & naleving overige wet- en
regelgeving
2.3 Naleving gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid

20
16
20

3
7
3

22

1

21

2

ICT en informatiebeheer
Totaal % score diensten t.o.v. norm 100%

77%

23%

0%

Totaal score diensten uitgedrukt in aantallen

53

16

0

3.1.A Gemeentelijk informatiebeveiligingsnorm (GIBN)
3.1.B Naleving Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)
3.2 Naleving eisen archiefwet (Informatiebeheer)

19
23
11

4
0
12

JA
89%

NEE
11%

N.V.T.
0%
0

Personeel en Organisatie
Totaal % score diensten t.o.v. norm 100%
Totaal score diensten uitgedrukt in aantallen

41

5

4.1 Naleving NRGA
4.2 Integriteit, agressie en geweld

22
19

1
4

Communicatie en dienstverlening
Totaal % score diensten t.o.v. norm 100%

96%

4%

Totaal score diensten uitgedrukt in aantallen
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23
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Bevindingen en ontwikkelingen per aandachtsgebied
1. Financiële administratie & verantwoording, fiscaliteit en administratieve organisatie & interne
controle
De deelnorm 1.1.A Financiële administratie en verantwoording heeft een score van 96%.
De norm eist dat diensten hun resultaten binnen de gestelde financiële kaders halen, en gaat
ervan uit dat dit leidt tot tijdige en deugdelijke rapportages, en een jaarrekening met een
goedkeurende controleverklaring van de accountant voor de getrouwheid en rechtmatigheid.
Eén dienst heeft de norm niet gehaald. De dienst geeft aan dat in 2013 de implementatie van
het bekostigingsmodel plaatsvindt en dat het tarief van de dienst verder uitgewerkt dient te
worden. Afronding van de verdere uitwerking van het tarief wordt in 2015 verwacht.
De norm voor fiscaliteit omvat de deelnormen:
1. deelnorm 1.1.B Voldoen aan de fiscale normen
2. deelnorm 1.1.C Zichtbaar maken van beheersmaatregelen
3. deelnorm 1.1.D Fiscale nulmeting en hieruit voortvloeiende verbetervoorstellen
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Met betrekking tot de norm fiscaliteit blijkt uit de zelfevaluatie van de diensten dat een ruime
meerderheid (83%, 91% en 88%) voldoet aan de normen van het Bureau Fiscaal Advies &
Control (FAC), dan wel de door het bureau FAC geformuleerde verbetervoorstellen uitvoert. Dit
sluit aan bij het beeld dat FAC heeft dat de meeste diensten beschikken over fiscale AO/IB en
dat die qua opzet een voldoende scoren.
Deelnorm 1.2.A eist dat diensten actuele beschrijvingen van hun primaire en secundaire
bedrijfsprocessen hebben. Uit de zelfevaluatie over 2012 blijkt dat bij 35% van de diensten
geen (actuele) procesbeschrijvingen aanwezig zijn. Deze diensten geven aan hieraan in 2013
aandacht te zullen geven.
De score op de deelnorm 1.2.B is 83%. De deelnorm houdt in dat diensten de gewenste
kwaliteit van beleidsdoelstellingen en bijhorende (eind)producten expliciet benoemen en
vastleggen. Vier (17%) van de drieëntwintig diensten hebben de beleidsdoelstellingen en de
daarbij behorende producten niet in kaart gebracht. Een reorganisatie en implementatie van
een bekostigingsmodel wordt als redenen aangegeven. Drie van de vier diensten verwachten in
2013 wel aan deze deelnorm te voldoen.
Deelnorm 1.2.C betreft het door de dienst definiëren van stuurcriteria en het verankeren van
deze in haar bedrijfsprocessen om te zorgen dat de kwaliteit van zijn beleidsdoelstellingen
wordt gerealiseerd. Deze norm ligt in het verlengde van de deelnorm 1.2.B. Het niet formuleren
van beleidsdoelstellingen leidt ertoe dat er geen stuurcriteria zijn geformuleerd. Dit verklaart de
score voor deze deelnorm van 74%.
De score voor de deelnorm 1.2.D is 78%. Deze deelnorm meet periodiek de klanttevredenheid
van belangrijkste producten en processen van diensten. Een dienst geeft aan dat er een
evaluatie plaats vindt op deelgebieden. De overige drie diensten geven geen reden aan voor
het niet meten van de klanttevredenheid.
Deelnorm 1.2.E eist onafhankelijke toetsing en rapportage hierover over de administratieve
organisatie, de risico’s en de gestelde wettelijke kaders, de gestelde kwaliteitseisen en de
concernnormen. Volgens de opgave over 2012 worden bij 74% van de diensten periodieke
interne audits uitgevoerd die gericht zijn op de administratieve organisatie, risico’s, wettelijke
kaders, kwaliteitseisen en concernnormen.
2. Juridische Kwaliteitszorg (inclusief inkoop)
De norm juridische kwaliteitszorg omvat de volgende deelnormen:
1. deelnorm 2.1.A Procesbeschrijving juridisch risicovolle processen
2. deelnorm 2.1.B Rapportering juridische risico’s
3. deelnorm 2.1.C Naleving gemeentelijk protocol interne juridische inhuur
4. deelnorm 2.2 Actuele verordeningen en naleving overige wet- en regelgeving
5. deelnorm 2.3 Naleving gemeentelijke inkoop- en aanbestedingsbeleid.
Juridische Kwaliteitszorg (inclusief inkoop)
De diensten geven aan, net als in het voorgaande jaar, aan dat zij in overwegende mate
voldoen (86%) totaalnorm voor juridische kwaliteitszorg.
Het beeld dat uit de geconsolideerde Bedrijfsvoeringsverklaringen (BVV) over 2012 naar voren
komt is sterk vergelijkbaar met dat uit voorgaande jaren. Achter blijft nog altijd het hanteren van
een standaardwerkwijze voor het optimaal sluiten en beheren van overeenkomsten, waarin is
geborgd dat (Europese) regels voor inkoop en aanbestedingen consequent worden gevolgd.
Ook blijft achter het standaardiseren van risicovolle processen, waardoor juridische aspecten
stelselmatig in beeld zijn.
Een verklaring hiervoor kan worden gevonden in het gegeven dat, sinds de invoering in 2002
van het juridisch kwaliteitzorgsysteem in de gemeente, de inspanningen op het gebied van
juridische kwaliteitszorg en control waren gericht op het versterken van de afzonderlijke
juridische functies van diensten en stadsdelen, waarbinnen men verantwoordelijk is voor het
zelf onderhouden van benodigde juridische expertise en standaardisering. Diensten lijken
echter meer urgentie te voelen om risico’s te signaleren en te ondervangen in concrete
dossiers en projecten dan achteraf onderliggende juridische systeemfouten tegen te gaan.
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Mede daarom bouwt de directie Juridische Zaken (DJZ) van de Bestuursdienst in
samenwerking met de hoofden Juridische Zaken van diensten en stadsdelen sinds 2010 actief
aan één concernbrede juridische functie. De basis voor één juridische functie ligt in
kennisbundeling, door juridische expertiseterreinen en daarmee risicobeheersing zo optimaal
mogelijk te organiseren, als een concernbrede expertisefunctie. Verder wordt meer centrale
regie op juridische onderwerpen gevoerd doordat DJZ meer dan vroeger vooraf betrokken is bij
de wijze waarop diensten hun organisaties inrichten met het oog op juridische risico’s of bij de
externe inhuur van juridische dienstverleners. Ook wordt de samenwerking binnen de juridische
functie bevorderd, waardoor in gezamenlijkheid kan worden gekomen tot één goed
functionerend juridisch instrumentarium (bv mbt WOB). Ten slotte wordt een stedelijke aanpak
gevolgd bij specifieke onderwerpen, zoals bij inkoop, aanbesteding en contractenrecht (10
Wegen naar een Innovatiever aanbestedingsbeleid en professioneler opdrachtgeverschap).
3. Informatie (ICT); Informatiebeheer (DIV)
De norm Informatie (ICT); Informatiebeheer (DIV)omvat de volgende deelnormen:
 deelnorm 3.1.A Gemeentelijk informatiebeveiligingsnorm (GIBN)
 deelnorm 3.1.B Naleving Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)
 deelnorm 3.2 Naleving eisen archiefwet (Informatiebeheer)
De score op de deelnorm 3.1.A Naleving informatiebeveiligingsnorm is 83%.
Deze deelnorm eist dat diensten de gemeentelijke informatiebeveiligingsnorm (GIBN) naleven
en vraagt om een formeel vastgestelde dienstspecifieke vertaling van de GIBN, waarvan de
naleving binnen de dienst met regelmaat wordt getoetst. Van de vier diensten (17%) die de
norm niet hebben gehaald, hebben er twee geen beveiligingsplan, en twee hebben geen
actueel beveiligingsplan. Drie van deze vier diensten geeft aan in 2013 verbeteracties te zullen
ondernemen.
Voor de deelnorm 3.1.B Naleving wet bescherming persoonsgegevens (Wpb) dienen diensten
zorg te dragen voor een behoorlijke en zorgvuldige wijze van verwerking van persoonsgegevens, geheel in overeenstemming met de Wbp. Uit de de zelfevaluaties blijkt dat alle
diensten de naleving op de wet Wpb in acht nemen, de score is 100%.
Deelnorm 3.2 Naleving archiefwet (informatiebeheer) eist van diensten dat zij hun
Documentaire Informatievoorziening (DIV) inrichten conform de eisen van de archiefwet 1995,
en het besluit Informatiebeheer 2010 en hierover periodiek rapporteren aan Stadsarchief
Amsterdam (SAA) via het beheerplan informatiehuishouding. De score op de norm is 48%. Bij
twaalf diensten ontbreken informatiebeheerplannen. Diensten geven aan hun
informatiebeheerplan bij afronding ter toetsing voor te leggen aan SAA.. De termijnen voor
afronding verschillen per dienst; de doorlooptijden variëren tot een maximum van drie jaar.
4. Personeel en Organisatie; Integriteit, agressie en geweld
Deze norm omvat de volgende deelnormen:
 deelnorm 4.1 Naleving NRGA
 deelnorm 4.2 Integriteit, agressie en geweld
De score op het voldoen aan de deelnorm 4.1 Naleving NRGA is 96%. Deze deelnorm houdt in
dat diensten gehouden zijn het gemeentelijk personeelsbeleid te volgen en te voldoen aan de
gemeentelijke regelgeving. Eén dienst heeft de norm niet gehaald. De reden is gelegen in de
reorganisatie die de dienst ondergaat. De dienst verwacht in 2013 volledig aan de norm te
kunnen voldoen.
De score op de deelnorm 4.2 Integriteit, agressie en geweld bedraagt 83%. Deze deelnorm
verwacht van de diensten dat ze specifiek beleid en duidelijk gecommuniceerde doelstellingen
met betrekking tot integriteitschendingen, agressie en geweld hebben. Diensten dienen tevens
de actuele risicovolle functies en processen in kaart te brengen en tijdig beheersmaatregelen te
treffen om schendingen te voorkomen. Vier diensten (17%) blijken nog niet (geheel) te voldoen
aan de norm. De redenen hiervoor opgegeven worden zijn:
 risicovolle functies en processen zijn nog niet in kaart gebracht
Drie diensten geven aan bezig te zijn met het in kaart brengen van de risicovolle functies
en processen. Zij verwachten dit in 2013 afgerond te hebben.
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meldingen van agressie en geweld worden nog niet in het Gemeentelijke Incidenten
Registratiesysteem (GIR) gereigistreerd
Één dienst geeft aan pas in 2012 op het GIR te zijn aangesloten en te verwachten vanaf
2013 meldingen te kunnen registreren
er is nog geen rechtsbijstandverzekering afgesloten
Eén dienst geeft aan het afsluiten van een rechtsbijstandverzekering te overwegen
basistrainingen voor agressie en geweld waren nog niet gepland
Eén dienst meldt dat basistrainingen voor agressie en geweld voor 2013 worden gepland;
deze trainingen hadden voor 31 december 2012 gevolgd moeten zijn

5. Communicatie; Dienstverlening
De norm Communicatie; Dienstverlening omvat de volgende deelnormen:
1. deelnorm 5.1.A Externe communicatie
2. deelnorm 5.1.B Communicatie
3. deelnorm 5.2 Dienstverlening, naleving Amsterdamse Servicecode
Van de diensten geeft 96% aan dat de deelnorm 5.1.A Externe communicatie, in
overeenstemming is met de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), de Wet bescherming
persoonsgegevens (Wbp) en de uitgangspunten van het gemeentelijk campagnebeleid.
Volgens de opgave communiceren deze diensten ook in de huisstijl van de Gemeente
Amsterdam. De dienst die niet voldoet aan de norm geeft niet aan wat de reden hiervan is en
en of er verbetermaatregelen genomen zullen worden.
De score op de deelnorm 5.1.B Communicatie is 100%. Volgens deze norm dienen diensten
eenduidig, zorgvuldig en in de huisstijl van de Gemeente Amsterdam te communiceren en een
bijdrage te leveren aan eenduidige en efficiënte inrichting van de communicatiefunctie in het
concern. Alle diensten communiceren via de website www.amsterdam.nl., met uitzondering van
het Stadsarchief, Haven Amsterdam en GGD Amsterdam. Met deze diensten zijn aparte
afspraken gemaakt over de website gemaakt, omdat zij volgens de Stijl van Amsterdam een
submerk zijn. De Rekenkamer Metropool Amsterdam, de Gemeentelijke Ombudsman en
Waternet vallen niet onder de huisstijl.
De deelnorm 5.2 Dienstverlening, naleving Amsterdamse Servicecode houdt verband met
onder andere de doorlooptijd van dienstverlening. De score op de norm is 90%. Een van de
twee diensten die niet voldoen aan de norm geeft aan dat in 2013 wel te zullen doen.

7.4 Juridische Zaken
7.4.1 Optimaliseren juridische functie
De veranderingen en bewegingen in de juridische functie zijn het afgelopen jaar opgenomen in
één van de trajecten uit 1 Stad 1 Opgave. In dat kader zijn met de hoofden JZ van diensten en
stadsdelen uitgangspunten geformuleerd voor de inrichting van de gemeentebrede juridische
functie. Uitgangspunten daarbij zijn dat de juridische functie geen onderdeel is van de
bedrijfsvoering maar van het primair proces en dat de juridische functie moet worden ingericht
aan de hand van een visie op de juiste plaats voor het ontwikkelen en onderhouden van
bepaalde juridische expertisegebieden binnen de gemeente. Het bundelen van kennis waar
nodig is daarbij het uitgangspunt.
7.4.2 Deregulering
Om de dienstverlening van de gemeente te verbeteren en voor ondernemers te zorgen voor
een goed vestigingsklimaat, is van belang dat de administratieve en bestuurlijke lasten zoveel
mogelijk worden beperkt. In dat verband worden onder meer indieningsvereisten kritisch bezien
en worden vergunningsplichten zoveel mogelijk afgeschaft en vervangen door algemene regels
of een meldingsplicht. In 2012 is bijvoorbeeld een nieuwe subsidieverordening tot stand
gebracht. Daarin zijn de indienings- en verantwoordingsvereisten voor subsidies stadsbreed
vereenvoudigd. Daarnaast wordt bezien in hoeverre de objectvergunning kan worden
vervangen door een meldingsplicht. Tot slot is ook aandacht voor de aansluiting van
gemeentelijke regelgeving op wetgeving van het Rijk. Er is een wetgevingskalender opgesteld
waarmee tijdig in kaart wordt gebracht welke landelijke wetgeving voor de gemeente van
belang is zodat hier adequaat op wordt gereageerd.
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7.4.3 Bestuurlijk stelsel
De gemeentewetswijziging die ervoor zorgt dat deelgemeenten ophouden te bestaan treedt in
2014 in werking. In 2012 zijn de voorbereidingen voor een nieuw bestuurlijk stelsel verder
gegaan en hebben uiteindelijk geleid tot het hoofdlijnenbesluit dat de contouren van het nieuwe
stelsel vastlegt. Ook zijn de voorbereidingen voor een nieuwe verordening op de
bestuurscommissies, ter vervanging van de verordening op de stadsdelen, verder gegaan. De
invoering van het nieuwe bestuurlijk stelsel is onder andere een grote wetgevingsoperatie,
aangezien de stadsdelen vele verordening hebben vastgesteld en geanalyseerd moet worden
op welke wijze die in het nieuwe stelsel moeten worden omgezet.

7.5 Inkoop
De beïnvloedbare externe bestedingen van de gemeente (inclusief de stadsdelen) bedragen
jaarlijks ruim € 1 miljard. De gemeente heeft de verantwoordelijkheid deze gelden op een
rechtmatige, effectieve, efficiënte, transparante en integere wijze te besteden. De
Amsterdamse inkoopfunctie ondersteunt het bestuur en de gemeentelijke organisaties daarbij
en hanteert als uitgangspunten een optimale prijs/kwaliteitverhouding, rechtmatigheid,
duurzaamheid, goed opdrachtgeverschap en samenwerking tussen de verschillende
gemeentelijke organisaties.
Multidisciplinaire teams
Op een aantal van deze doelstellingen zijn verbeteringen mogelijk. De Inkooporganisatie heeft,
ondermeer in het kader van de PIJOFACH opdracht uit 1Stad1Opgave, geconstateerd dat haar
manier van organiseren effectiever kan. De inkoop was vooral een interne organisatiegerichte
activiteit, maar er moet veel meer naar mogelijkheden in de markt gekeken worden en op veel
grotere schaal en minder vrijblijvend worden samengewerkt. De inkooporganisatie
transformeert naar een organisatie waar multidisciplinaire teams specifieke expertise van een
of enkele inkooppakketten hebben en deze inzetten om namens de gehele stad deze diensten
of producten te kopen. Besluitvorming hierover is zo goed als afgerond en de implementatie
van deze werkwijze is voor facilitaire inkooppaketten zoals schoonmaak, telefonie, drukwerk en
catering reeds gestart.
Inhoudelijk professionaliseren
Naast anders organiseren is er ook behoefte om inkoop, contractmanagement en
opdrachtgeverschap inhoudelijk te professionaliseren. In het collegebesluit ‘10 wegen naar een
innovatief aanbestedingsbeleid en professioneel opdrachtgeverschap’ van 22 januari 2013 zijn
een aantal verbeteringen geformuleerd die in 2013 moeten worden gerealiseerd. Er zal in een
drietal werkgroepen onder leiding van drie bestuurders worden gewerkt.
Besparen en samenwerken
De voor inkoop vastgestelde taakstelling om ten bate van de gemeentelijke begroting vanaf
2014 structureel € 17,7 miljoen te besparen, is ingeboekt bij de diensten. De besparing van € 6
miljoen structureel op inkoop GWW is eveneens gerealiseerd.
Ook afgelopen jaar bleek het realiseren en beheren van gemeentebrede raamcontracten een
effectieve manier om besparingen te realiseren. Bundelen van inkoopvolume, versobering van
specificaties, hanteren van marktstandaards, het organiseren van contract compliance en het
voorkómen van kosten, prijsstijgingen, of claims door het samenbrengen van de gezamenlijke
kennis.
Zowel op clusterniveau als gemeentebreed wordt er intensiever samengewerkt. De Adviesraad
Inkoop, waarin alle clusters door inkoopmanagers worden vertegenwoordigd is daar een goed
voorbeeld van. Het uitwisselen van best practices tussen Amsterdamse organisaties, het
uitvoeren van inkooptrajecten namens een aantal diensten – of een cluster – wordt steeds
gebruikelijker. Het dienstoverstijgende leveranciersmanagement is met name voor facilitaire
contracten verder uitgebouwd en voor meer productgroepen worden inkoopstrategieën
ontwikkeld.
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Voor het realiseren van de hervormingen van en bezuinigingen op inkoop is voor 2012
ongeveer € 1,3 miljoen uitgegeven. Er is kennis en capaciteit ingehuurd om
hervormingsmaatregelen uit te voeren, werkmethodes te implementeren en de doelstellingen
van de inkoophervormingen te realiseren.
Aanbestedingen en lopende contracten
De diensten van Amsterdam hebben in 2012 21 Europese aanbestedingen afgerond met een
geschatte omzetwaarde van € 120 miljoen voor hun initiële looptijd.
Daarnaast zijn er dertig Nationaal Openbare aanbestedingen in de markt gezet, met een
gezamenlijke waarde van zo'n € 8 miljoen.
Een belangrijk deel van de andere inkoopuitgaven zijn via eerder afgesloten
raamovereenkomsten of reeds lopende contracten besteed. Verder is in 2012 voor het eerst
een dynamisch aankoopsysteem, de site externe inhuur, ingezet. Met dit systeem kan voor een
aantal specifieke segmenten snel, concurrerend en rechtmatig externe inhuur worden
gerealiseerd.
Duurzame inkoop en social return
Doelstellingen op het gebied van duurzaamheid zijn al breed geïmplementeerd, de effectiviteit
van social return is geëvalueerd en met de bestuurlijke reactie op Arbeid 020 en het tekenen
van de Code Verantwoord Marktgedrag is een grote stap gemaakt om in de aanbesteding van
schoonmaak nog meer te bereiken voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt.
Over duurzaam inkopen en social return rapporteren we in de paragraaf Duurzaamheid.

7.6 Personeel en Organisatie
In dit hoofdstuk wordt verantwoording afgelegd over het formatiebeheer van de diensten
(exclusief stadsdelen) over 2012. Het gaat daarbij vooral om de financieel gerelateerde
personeelsthema’s. Separaat zal in de Personeelsmonitor een meer beleidsmatige
verantwoording over het personeelsbeleid in 2012 worden gegeven.
7.6.1 Dalende trend bezetting
Uit de meerjarige bezettingsoverzichten blijkt dat de maatregelen die in het kader van de
bezuinigingen worden genomen leiden tot een kleinere gemeentelijke organisatie. De totale
bezetting in fte van de diensten is bij de Jaarrekening 2012 ten opzichte van de Jaarrekening
2011 met 239 full-time equivalenten (fte) gedaald7. Sinds 2009 is er sprake van een structurele
daling in de bezetting in aantallen medewerkers en in fte.

Overzicht bezetting in fte 2009-2012 (bron: P-net) (exclusief stadsdelen)
Trend vanaf 2009
2009
2010
Absoluut aantal medewerkers
10.062
9.843
Bezetting in fte
9.254
9.134
7

2011
9.587
9
8.856

8

2012
9.359
8.617

exclusief stadsdelen, inclusief Ombudsman, Raadsgriffie, Kunstraad en Rekenkamer
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In de bezettingscijfers zijn nog wel de medewerkers meegrekend die ten gevolge van de
ombuigingen uit ‘Inzet op Herstel 1”boventallig zijn geworden en binnen de kaders van sociaal
plan binnen twee jaar (uit)geplaatst worden. Het gaat voor de centrale stad om 136 fte.
Mutaties bezetting binnen Diensten
Bij zestien diensten is de bezetting in fte ten opzichte van de jaarrekening 2011 gedaald. De
diensten en bedrijven die de sterkste daling in de bezetting laten zien ten opzichte van 2011
(>20 fte) zijn: de Dienst Milieu en Bouwtoezicht (DMB), de Dienst Infrastructuur, Verkeer en
Vervoer (DIVV), de Geneeskundige en Gezondheidsdienst (GGD), de Dienst Stadstoezicht
(DST) en de Dienst Werk en Inkomen (DWI). Zij verklaren die dalingen als volgt:
 DMB (-21fte): gaat terug in bezetting als gevolg van de reorganisatie naar de
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
 DIVV (-50 fte): per 1 juli 2012 is de Dienst Metro opgericht. De beheer- en
projectactiviteiten voor metro en tram van DIVV zijn inclusief de formatie/bezetting naar de
nieuwe dienst overgeheveld. Tevens kent DIVV een grote flexibele bezetting. Voor een
deel is dat ingevuld met detachering vanuit andere organisaties binnen de gemeente en
voor een deel met externe inhuur
 GGD (-102 fte): de daling is de resultante van een aantal reorganisaties (onder andere de
uitplaatsing van de meldkamer en ambulancedienst (-120fte)
 DST (-51 fte): de daling is vooral het gevolg van een aanzienlijke uitstroom (33 fte) en een
lagere instroom dan verwacht van boventalligen in het Reo-bedrijf van DST en van
medewerkers met een uitgestelde boventalligheid in de Pool Amsterdam
 DWI (-61 fte): de daling vloeit voort uit de gemeentelijke bezuinigingen die DWI heeft
vertaald in een daling van het personeelsbestand
Bij negen diensten en bedrijven is de bezetting gestegen. De diensten en bedrijven waarbij de
bezetting in 2012 ten opzichte van de Jaarrekening 2011 het sterkst is gestegen (> 15 fte) zijn:
het Servicehuis Personeel (SHP) en het Afval Energie Bedrijf (AEB). De diensten geven de
volgende toelichtingen:
 SHP (+17 fte): dit betreft overname van taken en formatie van GGD, DFM en BDA in 2012
 AEB (+28 fte): per 1 januari 2012 zijn de medewerkers van de afvalpunten overgekomen
van de stadsdelen naar AEB. Dat betreft 36 fte. Daarnaast is de formatie op enkele
afdelingen gekrompen om de druk vanuit de markt beter te weerstaan
 In 2012 is de Dienst Metro opgericht. De dienst beschikt over 38 fte, waarvan een deel is
overgekomen van DIVV
Netto krimp (totale krimp minus organisatorische in- en uitplaatsing)
De totale daling van 239 fte over 2012 is hierboven toegelicht. De totale daadwerkelijk
gerealiseerde krimp ten opzichte van de Jaarrekening 2011 bedraagt 134 fte. Daarin zijn de
reorganisatie van de ambulancedienst en de meldkamer (-120fte.), de reorganisatie
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebeid (-21fte) en de overplaatsing afvalpunten (+36fte)
verdisconteerd).
Verloop
In 2012 zijn er in totaal 843 mensen uitgestroomd. Daar stond een instroom van 559 mensen
tegenover. Het Concern MT heeft de gemeentelijke mobiliteitsregels eind 2012 aangescherpt,
om het aantal herplaatsingen van boventalligen verder te verhogen. Onderdeel daarvan is een
striktere vacaturestop. Dit met het oog op de verwachte toename in het aantal boventalligen ten
gevolge van lopende en aanvullende bezuinigingsmaatregelen (1Stad1Opgave).
Op 31-12-2011 hadden 154 medewerkers de status van boventallig. Er zijn in 2012 116
boventalligen bijgekomen. Daarmee waren er in totaal 270 boventalligen in portefeuille.
Daarvan zijn er in 2012 jaar 85 ge(her)plaatst (35 extern, 50 medewerkers intern). Het
plaatsingspercentage bedroeg daarmee 31%. Het totaal aantal boventalligen op 31-12-2012
komt daarmee op 185.
8

De totale bezetting in fte. van de gemeente Amsterdam (inclusief stadsdelen) is per 31-12-2012 in totaal 14.060 fte en
het absoluut aantal medewerkers (inclusief stadsdelen) is 15.145 (bron: P-Net)
9
In de jaarrekening 2011 (raadsdruk) is een bezetting in fte opgenomen van 8.835. Dit is exclusief de Kunstraad (4 fte)
en de Rekenkamer (17 fte). In de jaarrekening 2012 zijn beide onderdelen meegenomen en is het cijfer over 2011
conform aangepast naar 8.856.
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Jaar
2011
2012

start Toename Netto subtotaal
147
154

80
116

Herplaatsing/uitstroom

Netto eindtotaal

Gemiddeld
plaatsingspercentage

-73
-85

154
185

32%
31%

227
270

7.6.2 Salariskosten
Het totaal van de salariskosten en sociale lasten van medewerkers (het salaris en alle kosten
voor sociale premies en pensioenpremies) bedroeg in 2012 € 589 miljoen. Dat is ten opzichte
van de rekening 2011 een lichte stijging van 1,2%. Hoewel dus het aantal medewerkers ten
opzichte van 2011 met 2,7 procent is gedaald, zijn de kosten ligt gestegen. De verklaring
daarvoor ligt in de niet begrote verwerking van de resultaten van de CAO-overeenkomst
(+1,75%) en pensioenpremie (werkgeversdeel) in 2012 en van de periodieke verhogingen in
salarissen.
Deze verwerking van CAO en pensioenpremie geeft voor een deel ook de verklaring voor de
overschrijding ten opzichte van de begroting 2012 met circa 2,5%.
Overzicht personele kosten diensten en bedrijven
(Bedragen x € 1.000)

Rekening
2011

Begroting
2012

Rekening
2012

582.301
17.623
599.924

574.562
14.923
589.485

589.474
15.783
605.257

Salarissen en sociale lasten
Uitkeringen voormalig personeel WW-uitkeringen en kosten wachtgelders
Totaal

Een andere oorzaak ligt in een overschrijding bij met name DWI en BDA. De verklaring bij DWI
daarvoor is dat een deel van de salarisbegroting verwerkt is als stelpost en materiele last. De
overschrijding bij BDA wordt verklaard doordat een substantieel deel van de formatie niet als
salaris is begroot omdat daar externe financiering tegenover staat. Dit zal in de nieuwe
begroting administratief worden gecorrigeerd.
7.6.3 Daling apparaatskosten
De personele kosten (inclusief inhuur en facilitaire kosten) zijn een onderdeel van de
apparaatskosten. De lichte stijging van de personele kosten ten opzichte van 2011 worden
gecompenseerd door de lagere materiele kosten (met name huisvesting). Daarmee zien we
ondanks de lichte stijging van de personele kosten een netto daling van de apparaatskosten
van € 5 miljoen. Eerder in dit hoofdstuk zijn de apparaatskosten nader toegelicht.
7.6.4 Externe inhuur
De gemeente Amsterdam voert een beleid gericht op het beperken van de externe inhuur. De
10
gemeenteraad heeft daartoe de uitgaven externe inhuur, exclusief externe financiering , van
de diensten voor 2012 genormeerd tot maximaal 10% van de loonsom. In 2011 was de norm
13% van de loonsom.
De totale uitgaven externe inhuur11 zijn in de Jaarrekening 2012 ten opzichte van de
Jaarrekening 2011 met € 0,8 miljoen gedaald. In het jaarrekeningoverzicht zijn de uitgaven
externe inhuur over het jaar 2012 gesplitst in de uitgaven inclusief en de uitgaven exclusief de
Dienst ICT. Dit onderscheid is aangebracht omdat € 19,2 miljoen (31% van de totale externe
inhuur in 2012) voor rekening komt van de Dienst ICT, als gevolg van beleidsmatige
investeringen.
Uitgaven externe inhuur
naar soort
(Bedragen x 1 miljoen)

Rekening
2010

Totaal externe inhuur

78,9

Rekening
2011
62,9

Rekening
2012
62,1

% van
loonsom
10,5%

Rekening 2012
exclusief dienst
ICT
42,9

% van
loonsom
7,5%

10

Het politiek bestuur stuurt op de uitgaven externe inhuur, exclusief externe financiering. De toelichting in de
jaarrekening is daartoe beperkt.
11

exclusief externe financiering
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Toelichting
De 10% norm geldt niet per dienst, maar wordt beschouwd over de diensten als totaal en doet
daarmee recht aan de verscheidenheid van het werkveld van diensten. Diensten die in 2012
boven de norm van 10% van de loonsom uitkwamen zijn respectievelijk de dienst
Dienstverlening en Facilitair Management (DFM) (40,0%), het Stadsarchief Amsterdam
(13,5%), de Bestuursdienst (13,6%), de Dienst ICT (118,7%), het Ingenieursbureau Amsterdam
(IBA) (17,7%) en de Dienst IVV (10,5%). De diensten geven de volgende verklaringen voor de
overschrijding van de norm.
 Bij DFM is het Contact Center Amsterdam (CCA) in de uitgaven meegenomen. De kosten
voor deze externe inhuur van DFM worden grotendeels doorbelast. De kosten van externe
inhuur die op het apparaat van DFM drukken blijven ruimschoots onder de norm van 10%
van de loonsom
 Bij het Stadsarchief (SAA) is in 2012 circa € 0,7 miljoen ingehuurd aan specialisten
advisering & ondersteuning, die op verzoek andere gemeentelijke onderdelen tijdelijk
ondersteunen bij de documentaire informatievoorziening. Daar staan niet begrote
inkomsten (omzet) tegenover van € 0,9 miljoen in 2012. Bij het onderdeel Bureau
Monumenten en Archeologie wordt specifieke vakkennis ingehuurd op het gebied van
monumenten en archeologie
 Bij IBA betreft het omzetgegenereerde externe inhuur die volledig wordt doorbelast aan
opdrachtgevers. De winst die per saldo via externe inhuur wordt gemaakt komt ten goede
aan het resultaat van het concern. IBA streeft naar een flexibele externe schil van
maximaal 20%
 De Bestuursdienst (BDA) meldt in de jaarrekening dat een gedeelte (ruim € 0,7 miljoen)
van de externe inhuur als facilitair onderdeel wordt doorberekend aan diverse organisaties
binnen het concern. Verder is er extra inhuur gepleegd ten behoeve van de
bezuinigingsoperatie 1Stad1Opgave, de implementatie van AFS, Amsterdam financieel
gezond (AFG) en ten bate van Concern Inkoop
 De uitgaven externe inhuur van DICT zijn in 2012 vrijwel gelijk (€ 19,2 miljoen) ten opzichte
van de jaarrekening 2011 (€ 19,1 miljoen). Het aantal externen is in 2012 met acht
personen toegenomen tot honderdvijftig externen. DICT geeft aan dat met de komst van de
nieuwe algemeen directeur wordt ingezet op vermindering van het aantal externen
 De overschrijding van DIVV in 2012 betreft een toename van inhuur ‘interim-management’
en tijdelijke bezetting door externen vanwege een hoog aantal vacatures
Inhuur interim-management met uurtarief > € 150 en inhuur op contractbasis boven de
aanbestedingsnorm van € 200.000 in 2012
Er waren in 2012 in totaal zes interim-managers met een uurtarief > € 150. Het hoogste tarief
bedroeg € 183. Vier daarvan waren werkzaam voor Dienst Metro en Dienst IVV en de overige
twee bij DICT en DWI. Daarnaast was er in dertien gevallen sprake van een contractbasis voor
inhuur > € 200.000. Het merendeel daarvan (9) betrof contracten bij de Dienst ICT. Hierover is
gerapporteerd conform de motie Ivens c.s (gemeenteblad-nummer 833, TA2009-839).
Gedragscode externe inhuur 2013
Om externe inhuur te minimaliseren is in 2008 een gedragscode externe inhuur opgesteld. Als
gevolg van een aantal interne en externe ontwikkelingen wordt de gedragscode in 2013
aangepast12. De gewijzigde gedragscode zal in april 2013 ter besluitvorming aan het college
worden voorgelegd. Om personeel flexibeler te kunnen inzetten, vervangt het college in 2013
de sturing op de normering van de totale externe inhuur door een stevige beperking op inhuur
13
die een equivalent van de WNT-norm te boven gaat. Overschrijding van de WNT-norm is
alleen toegestaan na voorafgaande goedkeuring door het college en zal gerapporteerd worden
aan de raad. De overige inhuur vindt plaats tegen de laagst mogelijke prijs via
raamovereenkomsten. De sturing gebeurt op een vooraf vast te stellen formatie per
organisatie-eenheid en kosten.

12

Onder andere de invoering van de Wet normering topinkomens (WNT) per 1 januari 2013 en verbetering van de
control op juridische inhuur door de directie Juridische Zaken van de Bestuursdienst).
13
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi-publieke sector is met ingang van 1 januari 2013
van kracht en vervangt de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (Wopt). De WNTnorm in 2013 voor topfunctionarissen en interimmers die een topfunctie vervullen is een maximumbedrag van €
228.599 (exclusief de door de werkgever verschuldigde verplichte sociale premies) per jaar.
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7.6.5 Opleidingskosten
De uitgaven voor het opleidingsbudget in 2012 bedroegen in totaal € 10,9 miljoen. Daarmee
was er sprake van een onderbesteding ten opzicht van de begroting van ruim € 1,1 miljoen.
Ten opzichte van de Jaarrekening 2011 is er sprake van een substantiële daling van € 2,2
miljoen. In het kader van het mobiliteitbeleid en de omscholing van boventalligen, is de
verwachting dat deze daling in 2013 niet verder zal doorzetten.
Opleidingskosten
Percentage van de loonsom

Rekening 2011
2,3%

Begroting 2012
2,1%

Rekening 2012
1,9%

7.6.6 Ziekteverzuim
Het doel is te komen onder de indicatieve Verbaannorm van 4,5% voor de Gemeente
Amsterdam. dertien diensten zijn in 2012 onder de voor hen geldende Verbaannorm
uitgekomen. Bij veertien diensten was in 2012 het kortdurend verzuim hoger dan de
Verbaannorm. Gemeentebreed zet de dalende trend in het ziekteverzuim door.
Verzuimpercentage diensten en bedrijven
Verzuimpercentage
2009
% < 1 jaar
5,2%
totaal % incl >1 jaar
5,9%

2010
5,2%
5,8%

2011
5,1%
5,8%

2012
4,7%
5,2%

7.6.7 Topinkomens
In de periode 1 maart 2006 tot 1 januari 2013 was de Wet openbaarmaking uit publieke
middelen gefinancierde top- inkomens (Wopt) van kracht. Dit betekende dat elke instelling – die
overwegend uit publieke middelen wordt gefinancierd – jaarlijks informatie over topinkomens
moest publiceren en inkomens boven de norm, bekend moest maken bij het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het ging hierbij om belastbare jaarinkomens per
individuele functionaris hoger dan de vastgestelde norm14. Het normbedrag over 2012 bedroeg
€ 193.000.
Uit het onderzoek naar de jaarinkomens 2012 en uit de jaarrekeningen van de diensten blijkt
dat geen van de medewerkers én van de politiek ambtsdragers een jaarinkomen heeft dat
hoger is dan het vastgestelde normbedrag voor 2012.
7.6.8 Vertrekregelingen
Een vertrekregeling is een financiële of andere afspraak rond ontslag die afwijkt van de
reguliere mogelijkheden die de NRGA biedt. Voorbeelden van zo’n afspraak zijn aanvulling op
FPU, aanvulling WW, vrijstelling van werk met doorbetaling. 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. De bevoegdheid tot het treffen van een
vertrekregeling valt onder het algemeen rechtspositie mandaat van directeuren van
diensttakken (artikel 1.16 NRGA). Voor dit mandaat gelden drie beperkingen:
1. een verplichte adviesaanvraag bij de Directie Juridische Zaken (DJZ)
2. een directeur is bevoegd vertrekregelingen af te spreken tot een bedrag van maximaal
€ 35.000 bruto; boven dit bedrag is de Algemeen Directeur/Gemeentesecretaris bevoegd
3. ondermandaat van de bevoegdheid is niet mogelijk.
Op basis van de opgave door de diensten kunnen we vaststellen dat bij vijf diensten in totaal
zestien vertrekregelingen zijn getroffen. Dertien vertrekregelingen blijven onder het bedrag van
€ 35.000, drie regelingen komen boven de € 35.000. In deze drie gevallen is advies gevraagd
aan DJZ en heeft de Algemeen Directeur/GS op grond van dat advies besloten. Twee diensten
hebben geen advies gevraagd bij DJZ. Met deze diensten zal DJZ contact opnemen om de
procedure bij vertrekregelingen te bespreken.
Het totaal van opgegeven kosten ligt rond de € 0,34 miljoen. Dat totaalbedrag ligt lager dan het
bedrag dat in 2011 door de diensten is opgegeven (€ 0,46 miljoen). Het aantal
vertrekregelingen is ten opzichte van 2011 gedaald van twintig naar zestien regelingen.

14

Jaarlijks wordt het gemiddeld belastbaar jaarloon van de ministers vastgesteld in een ministeriële regeling.
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7.6.9 Directies naar de werkvloer
In de Circulaire Begroting 2012 zijn directeuren van diensten en bedrijven geïnformeerd over
het verzoek van het college om enkele dagen terug naar de werkvloer te gaan. Hiermee wil het
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 2012, en wel aan de hand van de vragen:
 welke afspraken hebt u voor 2012 gemaakt met de ondernemingsraad van uw dienst met
betrekking tot het aantal dagen dat u terug naar de werkvloer gaat
 welke afspraken hebt u voor 2012 gemaakt met de ondernemingsraad van uw dienst met
betrekking tot de te verrichten werkzaamheden tijdens deze dagen
 in hoeverre hebt u in 2012 de naleving van deze afspraken gerealiseerd.
Van de negenentwintig organisaties die met de Circulaire Jaarrekening 2012 zijn
aangeschreven, hebben er tweeëntwintig gerapporteerd. Van deze tweeëntwintig organisaties
hebben er tien afspraken met de ondernemingsraad gemaakt over het aantal dagen dat de
directeur op de werkvloer zou doorbrengen en de aard van de werkzaamheden die verricht
zouden worden tijdens deze dagen.
Van de twaalf organisaties die wel hebben gerapporteerd, maar geen afspraken met de
ondernemingsraad hebben gemaakt, melden er acht 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 twee organisaties waarbij het rapportage format is ingevuld met de
opmerking dat er in 2012 geen afspraken zijn gemaakt met de OR zonder dat daarbij een
nadere toelichting wordt gegeven.
In de tien gevallen waar met de ondernemingsraad afspraken zijn gemaakt over het aantal
dagen en de te verrichten werkzaamheden zijn deze afspraken in negen gevallen nagekomen
en door één dienst grotendeels.
Bij de invulling van de dagen gaat het in drie gevallen om het meelopen met medewerkers om
zo inzicht te 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. Vijf directeuren geven aan dat
afspraken over werkzaamheden in het kader van ‘terug naar de werkvloer’ voldoende tot stand
komt, omdat in hun organisatie sprake is van een flexwerkconcept (waarbij de directeur geen
vaste (eigen) kamer heeft, en/of de directeur vanuit de aard van de werkzaamheden nauw
betrokken is bij de uitvoering en vanuit dien hoofde veel op de werkvloer aanwezig is.
Overzicht rapportage jaarrekening terug naar de werkvloer
Organisatie
Informatie aangeleverd
ACAM
Dienst Belastingen Gem.Adam
DMO
Economische Zaken
Stadsbank van Lening
Verzekeringen Amsterdam
Stadsarchief
DAO
DBI
Project Management Bureau
IBA
Stadstoezicht
DFM
Bedrijf Zuidas
DIVV
DWI
Haven Amsterdam
OGA
DRO
ICT
GGD
Milieu en Bouwtoezicht
SHP

ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
nee
nee
nee
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja

Afspraken gemaakt met OR

Afspraken gerealiseerd

nee
ja
nee
ja
ja
ja
nee
nee
nee
nee
nee
nee
nee

n.v.t.
ja
ja, eigen invulling/initiatief
ja
ja
ja
ja, eigen invulling/initiatief
n.v.t.
ja, eigen invulling/initiatief
ja, eigen invulling/initiatief
ja, eigen invulling/initiatief
ja, eigen invulling/initiatief
ja, eigen invulling/initiatief

ja
ja
nee
ja
ja
nee
nee

ja
ja
n.v.t.
ja, grotendeels
ja
ja, eigen invulling/initiatief
n.v.t.
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Organisatie

Informatie aangeleverd

Afspraken gemaakt met OR

Afspraken gerealiseerd

Dienst Zorg en Samenleven
Wibautgroep
BDA
Raadsgriffie
AEB
Dienst Metro
Waternet

ja
via PMB
nee
nee
ja
nee
nee

ja

ja

ja

ja

7.7 Informatie en communietechnologie
2012 stond in het teken van de uitvoering van het stabilisatieplan om de ICT qua techniek en
organisatie te stabiliseren. Via de 4-maandsrapportages is hierover periodiek gerapporteerd en
is zichtbaar geworden dat stappen vooruit zijn gezet.
Informatiebeveiliging
In de voortdurende strijd tegen virussen, malware et cetera zijn in 2012 extra technische
beschermingsmaatregelen getroffen. Een specialistisch team neemt in samenwerking met de
landelijke autoriteiten en in G4-samenwerking de bestrijding van geheel nieuwe virussen,
botnets, et cetera effectief ter hand, als de normale beschermingsvoorzieningen mochten falen.
Daarmee is de signaleringsfunctie van incidenten binnen Amsterdam sterk verbetert. Het van
buiten laten testen van de infrastructuur zal geïntensiveerd worden ook ten aanzien van de
websites van de gemeente.
Informatievoorziening (IV) Stelsel
De organisatie en herinrichting van de vraagorganisatie op IV-gebied is een belangrijke
randvoorwaarde om in Amsterdam het IV-niveau te verbeteren en kosten te kunnen besparen.
Om die reden is in 2012 vanuit de Chief Information Officer (CIO) rol geïnvesteerd in het
verbinden van de diverse onderdelen in de stad op weg naar gezamenlijke uitvoering van het
programma ICT Centraal.
Voorbeelden hiervan zijn:
 het vanuit het CIO-office financieel investeren in de opstart van informatieplanning binnen
de clusters in samenwerking met een marktpartij
 het op regelmatige basis door cluster georganiseerde I-debatten houden waarbij alle
partijen in Amsterdam zichzelf, hun prestaties of hun innovatie kunnen tonen om daarmee
van elkaar te leren en de verbinding te realiseren
 voortzetten van opleidingen in de clusters, bij diensten en stadsdelen om het kennisniveau
waar mogelijk te verbeteren
 het uitgeven van het zogenaamde I-bericht waar iedere dienst of stadsdeel en dienst ICT
zich kan presenteren met IV-ontwikkelingen, het aantal abonnees is thans 1300, hiermee is
tevens een communicatiekanaal ontstaan met alle betrokkenen’
 het zogenaamde I-spel waarmee spelenderwijs de IV-uitdagingen worden geschetst om
duidelijk te maken dat de veranderingen ook of wellicht wel grotendeels met governance,
eigenaarschap en samenwerking te maken hebben
 het voorbereiden van opleidingen voor het management van diensten en stadsdelen om
meer inzicht te krijgen in de ontwikkelingen op ICT-gebied
In 2012 is het programma ICT Centraal voorbereid, het plan op basis waarvan een
gezamenlijke Amsterdamse ICT-infrastructuur wordt opgebouwd. Belangrijkste doelstelling van
ICT Centraal is om de huidige decentrale ICT naar een centrale stadsbrede ICT te migreren in
de periode 2013-2015. Uw raad heeft dat plan in december vastgesteld.

7.8 Communicatie
De communicatiefunctie maakt voor een beperkt deel uit van de totale bedrijfsvoering van het
concern, aangezien vooral wordt geopereerd op strategisch en tactisch niveau. De
communicatie binnen de gemeentelijke organisatie is decentraal georganiseerd maar kent een
goed netwerk en een aantal gezamenlijke kaders waarbinnen wordt gehandeld. Van dit netwerk
is gebruik gemaakt bij het uitvoeren van diverse synergieopdrachten. De eerste
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inkoopmaatregelen voor de communicatie functie zijn uitgevoerd door het uitzetten van een
Europese aanbesteding voor de levering van communicatiemiddelen, waaraan alle
gemeentelijke organisaties zich hebben verbonden.
In het kader van de bestuursopdracht voor de bedrijfsvoeringsfunctie (PIJOFACH) is begonnen
met het in kaart brengen van de communicatiefunctie in het concern. Doel hiervan is om in
2013 de communicatiefunctie zo effectief en efficiënt mogelijk in te richten.
Overige initiatieven ten behoeve van het hele concern zijn voortgezet: implementatie perscode
voor de woordvoering, kaders voor sociale media zijn vastgesteld, de handhaving van de
huisstijl, versterking van het evenementenbeleid en relatiemanagement en samenhang van
websites. Ten aanzien van dit laatstgenoemde initiatief is zijn in 2012 alle gemeentelijke sites
die vallen onder Amsterdam.nl voorzien van een nieuwe huisstijl.
Het Coördinatiepunt Campagnes is in 2012 verder verstevigd in het concern. Meer dan
voorheen wordt dit coördinatiepunt vroegtijdig ingeschakeld bij brede campagnes vanuit de
Gemeente Amsterdam

7.9 Toezeggingen van het college aan de raad
De gemeenteraad heeft 23 mei 2012 tijdens de debatten over de Jaarrekening 2011 een motie
aangenomen die het college verzoekt de aanbevelingen van de ACAM bij de Jaarrekening
2011 op te volgen, met uitzondering van de aanbeveling over ‘hard closure’ bij de 8maandsrapportage.15 De raad verzocht het college om over de opvolging van deze
aanbevelingen bij de bespreking van de Begroting 2013 te rapporteren. Dat heeft het college
op via een brief aan de raadscommissie Jeugd, ICT en Financiën gedaan. Hieronder een
overzicht van de stand van zaken bij de Jaarrekening 2012.
Aanbeveling 1. Het governencemodel voor strategische veranderingen moet vanwege de
complexiteit en integraliteit steviger ingericht worden. Een slagvaardig en bevoegd
management met doorzettingskracht, geleid door de algemeen directeur is nu nodig. Daarnaast
mag de bedrijfsvoering de veranderingen niet bedreigen; nauwe samenwerking tussen de
algemene directeur en zijn plaatsvervanger met bedrijfsvoering in zijn portefeuille is hiervoor
nodig.
Stand van zaken:
 voor een goed functioneren van de concerncontrol is het van belang, dat alle
organisatieonderdelen zich aan de concernregels en –richtlijnen houden. Daarom heeft het
college op 9 oktober 2013 ingestemd met de bevoegdheid van de concerncontroller om,
gehoord de clustercontrollers in het kader van het implementatieplan, controlmaatregelen zo
nodig dwingend op te leggen en de handhaving te bewaken
 het college heeft de gemeentesecretaris opdracht gegeven een grootschalige
organisatieverandering voor te bereiden. In mei 2013 wordt een uitvoeringsplan opgeleverd.
Dat is later dan aangekondigd, maar pas op dat moment zal duidelijk zijn hoe het nieuwe
bestuurlijke stelsel er uit ziet en kan ook de invloed van bezuinigingen beter op waarde
geschat worden.
Aanbeveling 2. Zet risicomanagement hoog op de agenda. Breng de strategische/tactische
risico’s scherp in beeld met waarschijnlijkheidsrisico’s, voordturende monitoring van aannames
en voortgang en regelmatige evaluatie van businesscases. Maak tegenmaatregelen zichtbaar
en stuur bij. Denk ook aan het bestuurlijk afbreukrisico en onderschat implementatieproblemen
niet, anticipeer hierop. Ook de aanpassing van de inrichting van de control op de gewijzigde
situatie en risico’s moet daarbij de nodige aandacht krijgen. Verstevig de kasstroom sturing.
Stand van zaken:
 met de stresstest worden de strategische risico’s waarmee de gemeente wordt
geconfronteerd in kaart gebracht. De stresstest wordt voortaan jaarlijks geactualiseerd ten
behoeve van de opvolgende kadernota. De stresstest 2012 heeft onder andere geleid tot
een toevoeging van € 91 miljoen aan de Algemene Risico Reserve, verwerkt in de
begroting 2013. de stresstest wordt geactualiseerd in de Kadernota 2014
 juli 2011 is de regeling risicovolle projecten herzien. Twee keer per jaar bespreekt het
college een monitor van alle projecten die onder de regeling vallen. In 2012 zijn enkele
15

zoals genoemd in hoofdstuk 2.5, getiteld: “Samenvatting van de belangrijkste adviezen”, in het generaal-verslag over
de jaarrekening 2011,
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nieuwe projecten onder de Regeling gebracht. Tevens zijn in het kader van het programma
LetOp veel activiteiten uitgevoerd gericht op verankering van de 10 lessen uit de NoordZuidlijn. In 2012 is een evaluatie gestart van LetOp en de Regeling Risicovolle Projecten, in
de loop van 2013 zullen de resultaten hiervan bekend zijn
er is een aanvang gemaakt met de integratie van de weerstandsvermogens en het
risicomanagement van centrale stad en stadsdelen. In 2012 zijn, als onderdeel van het
programma Balanssturing, spelregels geformuleerd voor een gemeenschappelijk beleid
van de centrale stad en stadsdelen inzake het weerstandsvermogen. De feitelijke integratie
kan pas plaats vinden in het kader van de besluitvorming over het nieuwe bestuurlijk stelsel
de kasstroomsturing is voor het vereveningsfonds reeds ingevoerd. Kasstroomsturing is
uitgewerkt als onderdeel van de nota Balanssturing die uw raad voor het zomerreces zal
worden aangeboden en zal gemeentebreed worden ingevoerd
risicomanagement is één van de 9 actielijnen van de implementatie van Visie op Control
Ten behoeve van de implementatie zal in 2013 zal de capaciteit van DMC verder worden
versterkt

Aanbeveling 3. Laat de 8 maandsrapportage een volwaardige rapprotage zijn die voldoet aan
een in redelijke mate betrouwbare financiële stand van zaken, die zich ook daadwerkelijk richt
op materiële activiteiten en risico’s. behandel de 8-maandsrapportage in de gemeenteraad ter
vaststelling. Besteed daarbij gerichte aandacht aan het verschil tussen incidentele en
structurele afwijkingen en geef hierop inzicht aan de gemeenteraad.
Stand van zaken:
 Deze aanbeveling is opgevolgd. In de Jaarrekening 2012 worden de cijfers verklaard ten
opzichte van de 8-maandrapportage 2012 die daarmee dus de status van
begrotingswijziging heeft.
Aanbeveling 4. Zet strakker in op het implementatieplan visie op control, de beleidsagenda en
AFS, dit moet de control verbeteren. Maak hierbij ook verbeteringen zichtbaar en meetbaar.
Stand van zaken:
 de implementatie van de visie op control is een structureel agendapunt in het cluster
controllersoverleg (het overleg van de controllers van de gemeentelijke clusters sociaal,
fysiek, dienstverlening en stadsdelen). Voor iedere actielijn van de visie op control is een
ambtelijk trekker aangewezen. Deze trekkers vertalen de actielijnen nu in concrete en
meetbare activiteiten en projecten
 het Implementatieplan Versterking gemeentelijke control is op 21 november 2012 in de
Raadscommissie Jeugdzaken, Educatie, ICT en Financiën (JIF) besproken
 in het kader van Amsterdam Financieel Gezond zijn in 2012 een aantal urgente control- of
beheersmaatregelen genomen, waarover sommige resultaten reeds bestuurlijk zijn
gerapporteerd, die in de Kadernota 2013 zijn verwerkt en waarmee in de Begroting 2013 al
zoveel mogelijk rekening is gehouden. Zoals:
¯ het Amsterdams Investeringsprogramma is als financieel controlinstrument ontwikkeld
inclusief normatieve schuldqoute en afwegingskader. Er is een gemeentebrede
inventarisatie van lopende en geplande investeringen uitgevoerd. Daarmee is de
concreet te verwachten ontwikkeling van de financieringsvraag in kaart gebracht
¯ voor de eerste keer is een gemeentelijke (financiële) stresstest uitgevoerd, in
samenwerking met enkele andere gemeenten (zie aanbeveling 2)
¯ mede als uitvloeisel van AFG heeft het college besloten tot integratie van het
weerstandsvermogen van centrale stad en stadsdelen en een gezamenlijk systeem
van risicomanagement (zie aanbeveling 2)
¯ als stuurinstrument is en Strategisch Personeels Plan samengesteld. In de komende
jaren blijft de instroom op de arbeidsmarkt van nieuwe arbeidskrachten structureel en
substantieel achter bij de uitstroom. Daarbij groeit het aantal banen op middelbaar en
hoger niveau, en daalt het aantal banen op lager en ongeschoold niveau. Aan de hand
van deze personeels- en arbeidsmarktverwachtingen is duidelijk geworden, dat sterk
moet worden ingezet enerzijds op professionalisering en flexibilisering van eigen
medewerkers, en anderzijds op actief performance management en sturen op
prestaties inclusief eerder c.q. tijdig afscheid nemen van medewerkers
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in het kader van de Beleidsagenda hebben de volgende ontwikkelingen plaatsgevonden:
¯ de gemeenterede ontwikkeling van Amsterdam Management Informatie (AMI) is
gestart, de uitrol voor AFS gebruikers begint in april 2013
¯ ontwikkeling beleidskaders gericht op AFS
¯ voorbereiden, opstellen en uitwerken Nota Balanssturing die uw raad voor het
zomerreces zal worden aangeboden

Aanbeveling 5 betrof de hard closure bij de 8-maandsrapportage,hierover heeft de raad een
afzonderlijke motie aangenomen bij de Jaarrekening 2011 (nr. 310)
Er heeft rond de 8-maandrapportage 2012 een pilot met het afsluiten van de boeken
plaatsgevonden. Doel was onder andere te zien of er vroeger een beeld van het
rekeningresultaat te krijgen zou zijn. De gegeven zullen geanalyseerd worden en de resultaten
daarvan zullen uw raad bij de 4-maandsrapportage 2013 voorgelegd worden.
Aanbeveling 6. Zet in op de vereenvoudiging van allerlei bedrijfsprocessen, de administratieve
lastendruk moet omlaag.
Stand van zaken:
 door de invoering van AFS (overgang van circa twintig financiële pakketten naar één
pakket binnen de gemeente) vereenvoudigen we de financiële processen binnen het
concern. Er komt één beheerorganisatie en één set regels voor comptabel beheer
 de bestuursopdracht Vereenvoudiging en uniformering subsidies heeft ten doel de
dienstverlening richting subsidievragers te verbeteren (onder andere door één
subsidieverordening en één subsidieloket) en tevens vanaf 2014 een bedrag van
€ 1,5 miljoen te besparen op de gemeentelijke uitvoeringskosten. Een belangrijke stap om
dit te verwezenlijken is eind 2012 gezet met de vaststelling van één nieuwe algemene
subsidieverordening Amsterdam (ASA). Deze is zowel door de gemeenteraad als de
deelraden vastgesteld
 DMC voert het project ‘Basis op Orde’ uit waarmee de P&C-cyclys gestroomlijnd wordt.
Een van de resultaten is dat het aantal formats voor de uitvraag van de begroting 2014 is
terugbracht van 19 naar 10
 de beleidskaders van AFS zijn erop gericht administratieve handelingen zoveel mogelijk te
beperken
 voor het opstellen van de personeelsbegroting (salarissen, inhuur en gerelateerde kosten)
in relatie tot de formatie zijn nieuwe spelregels ontwikkeld. Het is de bedoeling om hiermee
te komen tot een gemeentebrede geüniformeerde benadering.
Aanbeveling 7. Besteed aandacht aan de kwaliteit van de financiële functie en de menselijke
factor, de toenemende belasting in deze functie en de inkrimpende diensten kan een
bedreiging zijn voor bestuurlijke ambities.
Stand van zaken:
 de formatie van DMC is uitgebreid (zowel management als adviseurs). Een deel daarvan
betreft specialisten. Voor verdere uitbreiding is een prioriteit aangevraagd.
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8 Duurzaamheid
8.1 Inleiding
In het programakkoord 2010-2014 Kiezen voor de stad, heeft het college zijn ambitie vastgelegd:
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.
Voor de verwezenlijking van deze ambitie hebben wij het programma Amsterdam Beslist Duurzaam
2011-2014 opgesteld, vanuit de gedachte dat het aanbrengen van samenhang tussen de
verschillende duurzaamheidsthema’s de gezamenlijke inzet en de investeringen in de stad versterkt.
Het duurzaamheidsprogramma kent vier pijlers, focusgebieden waarin de gemeente het verschil
maakt én waarmee ze samenhang aanbrengt. Deze pijlers zijn Klimaat en energie, Duurzame
bereikbaarheid en luchtkwaliteit, Duurzame innovatieve economie en Materialen en consumenten.
De keuze voor deze vier thema’s betekent ook dat we een aantal zaken niet doen. Waar we ervoor
kozen om iets niet te doen werd dat meestal ingegeven door de omstandigheid dat andere partners in
de stad dit al oppakken en realiseren, of dat de effecten te klein zouden zijn ten opzichte van de
inspanning. Het duurzaamheidprogramma houdt de korte termijn en de lange termijn in het oog en
focust op ‘meer doen met minder’, niet alleen in financiële zin, maar ook in het gebruik van energie,
grondstoffen en andere schaarse hulpbronnen.
Met het programma willen we ook een breder draagvlak creëren bij de Amsterdamse bedrijven (en
hun medewerkers) voor duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen en voor
samenwerking tussen overheid en bedrijven. De samenhang en samenwerking in het streven naar
kwaliteit moet – zeker op de langere termijn – leiden tot zowel verlaging van kosten als tot een betere
leefomgeving.
Duurzaamheidsprogramma Amsterdam Beslist Duurzaam 2011-2014
Pijler
Doel
Klimaat en energie
Door energiebesparing, het lokaal opwekken van duurzame energie en efficiënt
gebruik van fossiele brandstoffen neemt de CO2-uitstoot van de stad af.
Duurzame bereikbaarheid en
Amsterdam is een bereikbare stad onder voorwaarde dat het verkeer- en
luchtkwaliteit
vervoersysteem duurzaam is.
Duurzame innovatieve economie
(Inter)nationale bedrijven kiezen voor Amsterdam
omdat duurzaam ondernemen in Amsterdam goed mogelijk is.
Materialen en consumenten

Amsterdam is een vitale stad waar inwoners en bedrijven grondstoffen effectief
gebruiken, waar bewoner en bezoeker duurzaam kunnen consumeren en de
gemeente zelf het goede voorbeeld geeft.

Iedere pijler kent een aantal speerpunten. Voor de speerpunten zijn werkprogramma’s opgesteld
waarbinnen een breed scala aan projecten is gestart, die in de komende jaren worden uitgevoerd.
Daaruit is een beperkt aantal tot kernproject benoemd waarop in het afgelopen jaar vooral is ingezet.
Wat hebben we gedaan in 2012?
In deze duurzaamheidsparagraaf wordt een overzicht gegeven van de resultaten die zijn bereikt en de
initiatieven die werden ontplooid binnen de vier pijlers van het stedelijk duurzaamheidsprogramma met
een focus op de behaalde resultaten binnen de kernprojecten. Daarnaast komen de behaalde
resultaten op de terreinen duurzaam inkopen en social return aan bod en gaan we in op de
duurzaamheid van de bedrijfsvoering van de gemeentelijke diensten.
Ook presenteren wij de resultaten van de stedelijke Duurzaamheidsindex 2012 en maken we een
vergelijking met 2011. De duurzaamheidsindex is gericht op langjarige monitoring en laat voor 2012
nog geen grote verschillen zien ten opzichte van het eerste jaar (2011). De in de projecten
gerealiseerde resultaten hebben meestal nog geen directe en substantiële invloed op de hoogte van
de betreffende indicator. De meeste projecten zullen juist op de langere termijn het beoogde effect
realiseren.
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De duurzaamheidsindex omvat tien indicatoren die gerelateerd zijn aan de projecten binnen de vier
pijlers van het duurzaamheidsprogramma. Zo is een aantal indicatoren direct gerelateerd aan de
gemeentelijke doelstellingen voor CO2:
 40% CO2-reductie in 2025 ten opzichte van 1990
 alle nieuwbouw klimaatneutraal vanaf 2015
 stabilisatie van de CO2-uitstoot in 2014
De pijlers bestaan uit werkprogramma’s en onderliggende projecten die niet uitsluitend de
duurzaamheid dienen, maar ook deels, en in enkele gevallen hoofdzakelijk, andere gemeentelijke
doelen. Zo kan een project bijvoorbeeld zowel tot verbetering van de bereikbaarheid als van de
duurzaamheid van de stad leiden.

8.2 Duurzaamheidsprogramma – resultaten pijlers
Hieronder treft u per pijler de resultaten aan van de diverse projecten die in het bijhorende
werkprogramma van de pijler zijn opgenomen. Daarmee is niet gezegd dat een project uitsluitend het
doel van één pijler dient. In veel gevallen dient een project juist meerdere pijlers van het
duurzaamheidsprogramma.
8.2.1 Pijler Klimaat en energie
Het klimaat- en energieprogramma is gericht op:
 de energierekening van Amsterdamse bewoners en bedrijven betaalbaar te houden
 ‘groene banen’ te creëren en duurzame en innovatieve bedrijvigheid aan te trekken
 de CO2 uitstoot van de stad te verlagen, en zo bij te dragen aan de landelijke en Europese
doelstellingen voor het beperken van de uitstoot van broeikasgassen
De belangrijkste resultaten 2012 van de pijler Klimaat en energie zijn hieronder weergegeven. In het
Jaarprogramma 2013 en Jaarverslag 2012 rapporteert programmabureau Klimaat en Energie over de
voortgang van het programma en de plannen voor het komende jaar. Het uitgebreide verslag is te
lezen op www.amsterdam.nl/energie.
Verduurzaming eigen gemeentelijke organisatie
 In 2012 is het vloeroppervlak van de gemeentelijke kantoren teruggebracht wat een CO2 reductie
van zo’n 1.285 ton per jaar heeft opgeleverd
 In 2012 zijn twee pilots met energiezuinige verlichting uitgevoerd, met besparingen tot 60% als
gevolg. In de komende jaren zal energiezuinige verlichting breder worden toegepast binnen de
gemeentelijke organisatie
 Alle gemeentelijke energieaansluitingen zijn dit jaar voorzien van een slimme meter en
aangesloten op een energiemonitor. Op basis van informatie over het energieverbruik van de
verschillende gebouwen kunnen er gericht besparingsvoorstellen worden gedaan
 Het college heeft in 2012 bevestigd dat Gemeente Amsterdam haar volledige elektriciteitsverbruik
voorlopig blijft vergroenen door middel van zogenaamde Garanties van Oorsprong afkomstig van
het Afval Energie Bedrijf
 Er is een start gemaakt met Routekaart gemeente CO2 neutraal. Dit stuk wordt in 2013
voorgelegd aan de gemeenteraad ter vaststelling.
Pijler Klimaat, duurzaamheid en luchtkwaliteit (KDL) van het Amsterdams Investeringsfonds (AIF)
 In 2012 zijn de organisatie en de beheersstructuur vastgesteld van de pijler KDL van het AIF en
zijn de formats ontworpen voor contractvorming, overeenkomsten en uitbetalingen uit het fonds
 Het programma van eisen voor het beheer van het externe gedeelte van het fonds (€ 45 miljoen)
is opgesteld en de aanbesteding is van start gegaan
 De eerste drie projecten (de Windcoalitie, Zon op VvE’s en de Amsterdamse Energielening)
worden met dit fonds gefinancierd
 Met het Rijk hebben gesprekken plaatsgevonden in het kader van de Green Deal fondsvorming en
de leergroep financieringsconstructies
 Voor het maatschappelijk gedeelte van het fonds is een voorstel voorbereid over de opzet en
werkwijze, inclusief een eerste investeringsvoorstel; eind januari 2013 heeft de gemeenteraad
hierover positief besloten
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Energiebesparing in de woningvoorraad
 Over de bestaande woningvoorraad zijn afspraken gemaakt via het convenant Bouwen aan de
Stad II, waarin de woningbouwcorporaties natuurlijke momenten (mutatie, renovatie, sloop/
nieuwbouw) hebben aangegrepen om energiebesparende maatregelen te nemen. Op die manier
1
zijn sinds 2011 in totaal 4.415 woningen aangepakt en 14.019 labelstappen gezet. Hiermee stond
de teller halverwege 2012 op 4.490 ton CO2 reductie per jaar, ofwel een besparing op de
gasrekeningen van Amsterdamse huurders van bijna € 1,7 miljoen per jaar.
 In 2012 is de Amsterdamse Energielening van start gegaan, gefinancierd uit het Amsterdamse
Investeringsfonds. Particuliere woningbezitters, kleine verhuurders en Verenigingen van
Eigenaren (VvE) kunnen gebruik maken van deze goedkope lening om te investeren in
bijvoorbeeld isolatie of zonnepanelen. De eerste lening is in 2012 verstrekt aan bewoners van
Werengouw, een VvE van 106 appartementen in stadsdeel Noord
Energiebesparing in de utiliteit
 Op grond van de Wet milieubeheer (Wm) zijn maatregelen die een terugverdientijd hebben van vijf
jaar of minder verplicht. Alle bestaande datacenters is gevraagd om aan te geven welke
maatregelen zij kunnen nemen die een dergelijke terugverdientijd hebben. De meeste datacenters
hebben hieraan meegewerkt, in een enkel geval heeft de Omgevingsdienst een dwangsom
opgelegd
 In overleg met het Rijk is gewerkt aan een norm voor nieuwe datacenters. Deze norm zal in 2013
toegepast worden binnen het Amsterdamse beleid voor datacenters, dat tegelijk met een voorstel
voor locatie- en acquisitiebeleid voor datacenters zal worden aangeboden aan de gemeenteraad
 In 2012 heeft de gemeente de koplopersaanpak voortgezet, waarbij bedrijven die zich vrijwillig
committeren aan afspraken over energiebesparing kunnen rekenen op minder controles in het
kader van de Wm. Dit geldt bijvoorbeeld voor supermarkten die het convenant Energiebesparing
supermarkten hebben getekend, voor hotels die zijn aangesloten bij het Green Key keurmerk, en
voor zorginstellingen die meedoen aan het convenant De Zorg voor Duurzaamheid.
 De gemeenteraad heeft in 2012 opnieuw geld vrijgemaakt voor het programma Energieke
Scholen. Samen met stadsdelen en schoolbesturen zullen daarmee in twee jaar tijd dertig scholen
worden aangepakt, goed voor circa 1.600 ton CO2 reductie
Opwekken van duurzame energie
 Afval: Het Afval Energie Bedrijf (AEB) wekt groene stroom op door verbranding van huishoudelijk
afval. Omdat ongeveer de helft van dit afval bestaat uit biomassa is het aandeel groene stroom
48% van de totale stroomproductie. In 2012 was dit goed voor een jaarlijkse CO2 reductie van
317.000 ton.
Wind: De bestaande molens in de haven en Noord leveren nu een CO2 reductie van 83.000 ton
per jaar op. In 2012 stond de uitbreiding van windenergie op Amsterdams grondgebied hoog op
de agenda. Belangrijke mijlpaal in 2012 was het vaststellen van de Windvisie door de
gemeenteraad, waarin negen zoekgebieden zijn aangewezen die in principe geschikt zijn voor het
plaatsten van windturbines. In totaal is er in 2025 volgens de huidige inschattingen plek voor 200
tot 250 MW aan windvermogen (totale CO2 reductie: 250.000 tot 300.000 ton per jaar), voldoende
om een derde van alle Amsterdamse huishoudens van elektriciteit te voorzien. Op de lange
termijn (2040) is de ambitie om naar 400 MW door te groeien. Belangrijke randvoorwaarde bij de
verdere ontwikkeling van windenergie in en om de stad is dat Amsterdamse bewoners en
bedrijven de mogelijkheid krijgen om te participeren in de windmolens. Verschillende grote
bedrijven, datacenters en diverse bewonersinitiatieven hebben al interesse getoond in
mogelijkheden om mee te investeren
o
Voor het havengebied is in 2012 een aparte windvisie geschreven waarin wordt voorgesteld
om oude molens te vervangen door efficiëntere nieuwe en die een inventarisatie bevat van
1

Prestaties op het gebied van energiebesparende maatregelen worden gemeten in labelstappen op de schaal van G tot A (van
G naar E is twee labelstappen enzovoort).
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mogelijke nieuwe locaties. Stadsdeel Noord heeft in 2012 een projectbesluit genomen over
het plaatsten van zes tot tien windmolens op het Cornelis Douwesterrein en rond de Noorder
IJplassen
o Tegenvaller op het gebied van windenergie was het besluit van de Provincie Noord-Holland
om de bouw van nieuwe windmolens te verbieden. Dit leidt tot vertraging. Amsterdam zal via
een lobby bij het Rijk, dat in 2020 16% duurzame energie wil in Nederland, proberen om
mogelijkheden te openen. Ook zal Amsterdam gericht projecten voorbereiden om de
houdbaarheid van het verbod van de Provincie te testen
Zon: Een sterk groeiend aandeel duurzame energie is afkomstig van zonnepanelen in de stad. De
afgelopen jaren is met behulp van de subsidie Zon op je Dak van de stadsdelen en de provincie
twee megawatt aan zonnestroominstallaties gerealiseerd in Amsterdam, wat gelijk staat aan
ongeveer 10.000 panelen. Ook zijn veel systemen geplaatst met behulp van rijkssubsidie of
collectieve inkoopacties. Naar schatting leveren al deze zonnepanelen op dit moment een
jaarlijkse CO2 reductie van 4.500 ton op.

Duurzame warmte en koude
 In 2012 zijn ruim 2.800 nieuwe woningequivalenten aangesloten op stadswarmte, waarmee het
totale aantal aansluitingen in Amsterdam op 58.000 komt. De groei vindt vooral plaats aan de
West- en Noordkant van de stad en op IJburg. Het stadswarmtenet wordt aan de oostkant van de
stad door Nuon Warmte gevoed met restwarmte uit de Diemercentrale, en aan de westkant met
verschillende bronnen van Westpoort Warmte. De restwarmte van Nuon Warmte is goed voor een
CO2 reductie van 50% ten opzichte van conventionele bronnen. De warmte van Westpoort
Warmte is afkomstig van AEB, de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Waternet en de
vergistingsinstallatie van Orgaworld. Met deze mix wordt een CO2 reductie gehaald van 80% ten
opzichte van individuele gasketels, ofwel 18.000 ton per jaar bij het huidige aantal aansluitingen
(15.000 woningequivalenten)
 Westpoort Warmte heeft in 2012 overeenkomsten getekend voor de levering van stadswarmte
aan de nieuwbouw op Zeeburgereiland en in de Houthaven. Naast nieuwbouw wordt ook steeds
vaker bestaande bouw aangesloten op stadswarmte, zoals kantoren en grote flatgebouwen.
Waternet voerde in 2012 een potentieelstudie uit waaruit blijkt dat tot 2040 van de nieuwe
aansluitingen 60% in de bestaande bouw gerealiseerd zal worden
Klimaatneutrale stad
 De gemeenteraad bevestigde in 2012 de Amsterdamse ambitie om vanaf 2015 alle nieuwbouw
klimaatneutraal te laten zijn, en tot aan 2015 voor 40%, als gezamenlijke verantwoordelijkheid van
centrale stad, stadsdelen en projectbureaus. Zoals het nu gaat, zal die ambitie niet verwezenlijkt
worden. Voor dertien projecten, samen goed voor 3.219 nieuwe woningen, bleken geen afspraken
te zijn gemaakt over klimaatneutraal bouwen. Er vinden onderhandelingen plaats met de
ontwikkelaars om te zien in hoeverre nog energiemaatregelen in de bouwplannen gebracht
kunnen worden
 In opvolging van een reeds gesloten Green Deal werken we samen met het Rijk aan een plan om
klimaatneutraal bouwen vanaf 2015 te kunnen verplichten Naar verwachting zullen de actuele
ontwikkelingen rond nieuwbouw zullen de klimaatneutrale ambitie verder onder druk zetten
Gebiedsgerichte aanpak / Amsterdam Smart City
Amsterdam Smart City richt zich op een gebiedsgerichte aanpak van het energievraagstuk: Energiek
Zuidoost, Slimme Wijk Nieuw-West en IJburg.
 In Zuidoost is het afgelopen jaar in samenspraak met de deelnemende private partijen een
gebiedsvisie ontwikkeld waarin een efficiënte en duurzame energievoorziening centraal staat. Er
zijn acht concrete projecten bedacht zoals het oprichten van een energiecoöperatie, het
toepassen van zonne-energie, de uitwisseling van restwarmte van het datacenter met omliggende
gebouwen en het overstappen op energiezuinige LED verlichting. Energiek Zuidoost is onderdeel
van het Europese samenwerkingsverband TRANSFORM, waar Amsterdam lead partner van is.
 In de Slimme Wijk Nieuw-West, is zomer 2012 het grootste slimme energienet van Nederland
geopend. Zo'n 10.000 huishoudens gebruiken dit net van Liander. Met deze infrastructuur kan de
komende jaren ervaring opgedaan worden met decentraal opwekken, uitwisselen, terugleveren en
opslaan van duurzame energie en het inpassen van elektrisch vervoer in het net. De bewoners
staan centraal bij het kiezen en invoeren van maatregelen
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Op IJburg werken de partners van Amsterdam Smart City samen aan nieuwe toepassingen van
het supersnelle glasvezelnet dat daar ligt. De focus ligt op mobiliteit en slim werken, maar ook
kansen op het gebied van van zorg en onderwijs worden benut. IJburgers worden actief benaderd
om zelf ideeën aan te dragen om hun wijk slimmer en duurzamer te maken

Ontzorgen
 In 2012 is onderzocht wat de beste manier is om bewoners en bedrijven te ondersteunen bij het
nemen van energiemaatregelen. Dit onderzoek was enerzijds gericht op het wegnemen van
belemmeringen in wet- en regelgeving (bijvoorbeeld bij het plaatsen van zonnepanelen) en
anderzijds op het bepalen van de rol van de gemeente bij energieprojecten die 'van onderop'
ontstaan in de stad. In het rapport Kansen voor een duurzame vrijzone in Amsterdam zijn alle
mogelijkheden voor het wegnemen van belemmeringen beschreven
8.2.2 Pijler Duurzame mobiliteit en luchtkwaliteit
De pijler Duurzame mobiliteit en luchtkwaliteit is gericht op het op duurzame wijze bereikbaar en
aantrekkelijk houden van Amsterdam als centrum van de Metropoolregio, met als kernpunten
beperken van de groei van de mobiliteit, verschuiving bewerkstelligen naar schonere en
ruimtebesparende vormen van verkeer en vervoer en verschonen van de meest vervuilende vormen
van mobiliteit.
Amsterdam Fietsstad
De fiets is de meest duurzame wijze van vervoer omdat er geen uitstoot is en de fiets weinig ruimte
inneemt. Ook is fietsgebruik goedkoop, snel en gezond. Het aandeel van het fietsgebruik onder
Amsterdammers is volgens het nieuwe Onderzoek Verplaatsingen in Amsterdam wederom licht
2
gestegen (37% aandeel fiets in de modal split ). Fietsen en lopen zijn samen goed voor ongeveer 60%
van alle verplaatsingen van Amsterdammers. Dit succes bevestigt de noodzaak om verder te
investeren in fietsvoorzieningen. Vooral rond stations begint het ruimteprobleem nijpend te worden. En
dat vormt een bedreiging voor het succes van de combinatie fiets en OV. Eind 2012 heeft de
gemeenteraad het MeerJarenPlan Fiets vastgesteld waarin afspraken zijn vastgelegd tot de aanleg
van 38.000 fietsparkeerplekken en tenminste vijftien kilometer fietsstroken tot 2020. Bij de aanleg van
fietsvoorzieningen wordt nauw samengewerkt met stadsdelen, Stadsregio, NS en Prorail.
Openbaar Vervoer
Openbaar vervoer is ruimtebesparend en levert bij een goede bezettingsgraad minder uitstoot van
vervuilende stoffen op dan individueel autogebruik. Vooral op regionale schaal kan het openbaar
vervoer nog een groter aandeel krijgen in de modal split, waarmee de duurzaamheid van stad en regio
bevorderd wordt. Voor het regionale en stedelijke openbaar vervoernet heeft Amsterdam samen met
de Stadsregio de visie ‘Beter benutten openbaar vervoer’ ontwikkeld die op termijn moet leiden tot een
veel efficiënter gebruik van het spoornetwerk en het lokale tram en busnet. Deze efficiencyslag is een
belangrijke voorwaarde om het openbaar vervoer ondanks de bezuinigingen en belangrijke rol te laten
spelen in de duurzaamheidsdoelstellingen van Amsterdam. De visie op het toekomstig openbaar
vervoer, die is vastgelegd in de MobiliteitsAanpak Amsterdam, wordt momenteel uitgewerkt in een
investeringsstrategie, waarmee de komende jaren concreet verbeteringen kunnen worden
doorgevoerd.
Luchtkwaliteit en elektrisch vervoer
Voor de luchtkwaliteit van de stad is schoon en efficiënt goederenvervoer een belangrijk speerpunt,
omdat het gaat om veelrijders in de stad. Maatregelen die bijdragen aan de luchtkwaliteit hebben
vrijwel altijd ook een positief effect op andere duurzaamheidsdoelen (zoals klimaat, geluid) en zijn in
de meeste gevallen ook gunstig voor de bereikbaarheid van de stad, als er sprake is van bundeling

2

Modal split is de verdeling van de (personen-) verplaatsingen over de vervoerwijzen (modaliteiten).
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van vervoer en/of spreiding over de tijd. In 2012 is gekomen tot een definitieve vaststelling van
verruimde venstertijden voor het leveren van goederen in de dagranden.
In 2012 zijn voorbereidingen getroffen voor een mogelijke (want afhankelijk van rijksbeleid) introductie
van een milieuzone voor het bestelautoverkeer. Deze voorbereidingen bestaan uit de uitwerking van
zowel stimulerende als regulerende maatregelen richting marktpartijen te komen met betrekking tot
duurzame distributieconcepten. Hiermee wordt niet alleen de lucht schoner, maar kan ook de CO2
uitstoot worden verlaagd.
In 2012 was er veel animo voor subsidies voor elektrische taxi’s en bestelvoertuigen. Eind 2012 waren
120 van de 185 beschikbare subsidies toegekend. Deze investering van € 1,4 miljoen van
gemeentezijde werd aangevuld met een investering van Є 4 miljoen vanuit het bedrijfsleven. In 2012
is voor achttien elektrische vaartuigen subsidie verleend vanuit de subsidieregeling ‘Schone
Rondvaart’. Dit aantal blijft achter bij de doelstelling (26). Belangrijkste reden is dat de toepasbaarheid
van schonere motoren voor de grotere bestaande rondvaartboten vooralsnog zeer beperkt is.
Eind 2012 was ongeveer de helft van de 1.000 geplande oplaadpunten voor electrische auto’s
geplaatst. Naast de openbare oplaadpunten is er ook subsidie verstrekt voor de plaatsing van
zeventig (semi) privé-oplaadobjecten. De elektrische deelauto’s zijn sinds de introductie eind 2011
steeds prominenter in het Amsterdamse stadsbeeld aanwezig. Inmiddels zijn er meer dan 3500
regelmatige gebruikers, waarmee elektrisch rijden voor steeds meer Amsterdammers een gewone
vorm van mobiliteit is geworden.

8.2.3 Pijler Duurzame innovatieve economie
De ontwikkeling van nieuwe technologie en het vermarkten hiervan is één van de belangrijkste
elementen van economische ontwikkeling. Duurzaamheid kan als motor voor deze innovatie fungeren.
De activiteiten in deze pijler zijn bedoeld om dit proces in de Amsterdamse metropool zo soepel
mogelijk te laten verlopen. Daarom zetten we met deze pijler in op:
 versterken van het nationaal en internationaal vestigings- en investeringsklimaat
 bevorderen gunstig ondernemersklimaat waarin duurzaam ondernemen gedijt
 Sustainable Finance
 versterken van innovatie in de stad
Circulaire economie: het sluiten van kringlopen
Eind 2012 heeft de gemeente opdracht gegeven aan de Universiteit Wageningen om onderzoek te
doen naar duurzaamheid en kringlopen in Amsterdam en daarbij te komen tot een analyse en een
handelingsperspectief voor Amsterdam. Het onderzoek richt zich op het realiseren van een
expertanalyse van de Amsterdamse kringlopen water, voedsel, afval en fosfaat. Tevens worden er
begin 2013 expertmeetings georganiseerd met de relevante spelers in de markt. Voornaamste
doelstelling is inzicht krijgen in de kansen voor de korte en middellange termijn waar het gaat om het
daadwerkelijk sluiten van kringlopen in de Amsterdamse Metropoolregio, welke economische
bedrijvigheid en innovaties daarvoor cruciaal zijn en wat de rol van Amsterdam in deze is. Vertrekpunt
voor dit onderzoek is de gemeentelijke publicatie Amsterdamse kringlopen in beeld.
Amsterdam Green Metropole
Amsterdam Green Metropole is een samenwerkingsproject van de Amsterdam Economic Board,
Syntens, New Energy Docks, GreenIT, VU en UvA. De samenwerking richt zich op het realiseren van
een internationaal aansprekend en innovatief kennis- en bedrijvencluster op het gebied van schone
technologie en duurzame energie(transitie) in Amsterdam: het Amsterdamse Clean Tech Centre for
Sustainable Business. Daarmee draagt het project bij aan een duurzame, economisch sterke
Metropool Amsterdam.
 In 2012 hebben we twintig ondernemers ondersteund en begeleid, onder andere bij het vinden
van financiering. Twee trajecten zijn in 2012 afgerond en vier in voorbereiding
 Verder zijn er in 2012 innovatielabs gehouden en is het verzamelgebouw van Green Metropole,
New Energy Docks (NED), officieel geopend tijdens het Festival of Cools op de Dag van de
Duurzaamheid (10 oktober 2012). De opening trok zevenhonderd bezoekers en zeventig
ondernemers die hun producten presenteerden. Green Metropole biedt met NED een fysieke
vestigingsplaats voor duurzame ondernemers die vanuit Green Metropole worden begeleid. Deze
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incubator was eind 2012 voor 40% verhuurd, en begin 2013 voor 75%.
Internationale Acquisitie
We zetten in op een vestigingsklimaat voor duurzame ondernemers en richten ons met het acquireren
van internationale bedrijven ook op bedrijven die investeren in duurzame oplossingen. De kansen die
zich in de markt voordoen liggen met name op het gebied van elektrisch vervoer, duurzaam bouwen
en sustainable finance, waarbij elektrisch vervoer momenteel de meeste kansen voor acquisitie biedt.
 De doelstelling voor 2012 op gebied van elektrisch vervoer was vier nieuwe leads USA en vier
nieuwe leads Zuid Korea/China en de vestiging van twee nieuwe bedrijven. In mei 2012 heeft
Amsterdam (Amsterdam In Business, Amsterdam Elektrisch en de Provincie NH) samen met
Provincie Brabant en het Rijk een gezamenlijke Holland stand gehad op de beurs Electric Vehicle
Symposium26 (EVS26) in Los Angeles. EVS is de belangrijkste beurs op het gebied van
Elektrisch vervoer. Op EVS zijn dertig goede contacten gelegd en zes concrete leads gescoord.
Er was vooral veel interesse om te leren van Amsterdam. Amsterdam wordt gezien als een
voorloper in de introductie van elektrisch vervoer. Met twee EV-bedrijven wordt concreet
gesproken over vestiging in Nederland, de contacten bevinden zich in de acquisitiefase. Na afloop
is met tien Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen een driedaagse reis georganiseerd in
Californië gericht op het opbouwen van een relatienetwerk
 Voor ondernemers die duurzaam willen ondernemen is via de website van de gemeente
Amsterdam informatie beschikbaar gesteld over financiering, stimuleringsinstrumenten,
vestigingsmogelijkheden en het aanbod van duurzame gebouwen
8.2.4 Pijler Materialen en consumenten
De pijler Materialen & Consumenten is gericht op het effectief gebruik van grondstoffen, water,
voedsel en energie in Amsterdam. Daarin staat ook de rol van de Gemeente Amsterdam als
consument voor een groot deel centraal, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaam inkopen.
Daarnaast heeft ook leefbaarheid, voor zover gerelateerd aan duurzaamheid, hier een plek gekregen.
Effectief grondstofgebruik en het sluiten van kringlopen
 Eind 2012 is in het havengebied een tankstation voor groen gas geopend. Het groene gas dat hier
kan worden getankt, is vergist zuiveringsslib van Waternet dat bij AEB is opgewerkt tot groen gas
 Uit het zuiveringsslib wordt ook fosfaat teruggewonnen in de vorm van struviet. Waternet heeft de
eerste 100 ton afgezet als grondstof voor een kunstmestvervanger
 In 2012 zijn bij AEB stappen gezet om meer metalen terug te kunnen winnen uit bodemas, het
product dat overblijft na het opwekken van energie uit afval
 Er worden proeven gedaan waarin organisch restafval uit Amsterdam door larven wordt omgezet
in eiwitten
 AEB heeft concrete plannen gemaakt voor een nascheidingsinstallatie voor grof huishoudelijk
afval
 De gezamenlijke stadsdelen hebben in 2012 de ambitie uitgesproken voor een alomvattende
inzameling (en verwerking) van huishoudelijk afval. De gedachte ‘afval is grondstof’ alsmede het
sluiten van kringlopen is hiervoor een belangrijk uitgangspunt. Als eerste uitwerking startten de
stadsdelen eind 2012 de voorbereidingen voor de inzameling van kunststoffen waarmee in het
eerste kwartaal van 2013 begonnen wordt
 In 2012 is de publicatie Amsterdamse Kringlopen in beeld verschenen dat een beeld geeft van de
huidige en de gewenste situatie voor de kringlopen water, voedsel, afval, fosfaat, elektriciteit en
stadswarmte/koude (zie ook 8.2.3)
 In 2012 is uit een gezamenlijk onderzoek van het Afval Energie Bedrijf en Waternet gebleken dat
de synergievoordelen tussen het energie, grondstoffen en water in potentie groot zijn. Het
internationale belang van deze synergetische benadering blijkt uit de toegekende IWA
(International Water Association) Sustainability Award voor een artikel waarin beschreven wordt
hoe Waternet werkt aan een duurzame watercyclus
Fosfaat project
Amsterdam wil bijdragen aan het creëren van een 'nationale markt' voor fosfaat. Het doel is de eindige
grondstof fosfaat die van levensbelang is in een kringloop te brengen en houden.
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De gemeente Amsterdam heeft in 2012 de Green Deal Ketenakkoord Fosfaatkringloop getekend
en is lid van het Nutriënten platform (NP)
In de Amsterdamse regio werken Amsterdam, Zaanstad, Haven Amsterdam, Afval Energie Bedrijf
en Waternet nauw samen met ICL Fertilizers. Als uitwerking van de Green Deal is in 2012 een
bijeenkomst van stakeholders georganiseerd en een actieprogramma opgesteld. Het
fosfaatproject loopt voorlopig nog door tot in 2014
Het sluiten van de fosfaatkringloop is onderdeel van het Wageningenonderzoek. De resultaten
worden naar verwachting opgenomen in het actieprogramma. Zie ook hierboven 8.2.3

Amsterdam Rainproof 2015
Via het programma Amsterdam Rainproof 2015 wordt gewerkt aan een brede implementatie van
maatregelen (via het beleid van ruimtelijke ontwikkeling, en het beheer van de openbare ruimte in de
stad),waarmee Amsterdam inspeelt steeds meer voorkomende extreme neerslag
 Afgelopen jaar is benut om problemen op te lossen, om ontwerpnormen voor de openbare ruimte
(Puccini methode) aan te passen en door kennis te ontwikkelen in samenwerking met
kennisinstituten, het nationaal onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat en het Nationale
Deltaprogramma
Groene daken
 In 2012 was er € 0,12 miljoen beschikbaar voor de subsidieregeling ‘groene daken en muren’ van
de centrale stad. Ook de stadsdelen Zuid, Oost, West en Nieuw-West hadden een
subsidieregeling voor groene daken. In totaal is op ruim 120 daken een groen dak aangelegd met
een totale oppervlakte van bijna 10.000 m².
 In 2012 zijn de voorbereidingen gestart van twee icoonprojecten: een daktuin op een toegankelijk
dak van de VU universiteit en op het bovendak van NEMO. De daktuin van de VU is inmiddels
aangelegd, het groene dak van NEMO volgt in mei 2013.
Geluid
Voor de leefbaarheid in de stad is ook de verstoring door geluid – of liever gezegd, de afwezigheid
daarvan – van groot belang. In 2012 zijn verschillende initiatieven uitgevoerd die gericht zijn op het
beperken van de geluidoverlast in de stad.
 In het kader van het LIFE+ project Qside (Quiet Side) is onderzoek uitgevoerd naar het effect van
stille zijden bij geluidbelaste woningen. Ook zijn de Amsterdamse ervaringen met bouwen op
geluidbelaste locaties ingebracht voor een nog op te stellen guideline voor Europese steden.
 Voor stemgeluid van (onverwarmde) terrassen geldt geen wettelijke geluidsnorm. Vanuit de
raadscommissie is de wens geuit ‘geluidsaspecten van het terras’ desondanks te betrekken bij het
nieuwe horecabeleid. In het voorjaar van 2012 is een pilot terrasgeluid gestart, waarbij op vier
locaties in de stadsdelen Centrum (Noordermarkt en Lindengracht) en Zuid (Marie Heinekenplein
en het Gerard Douplein) geluidmetingen zijn uitgevoerd. Onderzocht wordt of de meetresultaten
betrokken kunnen worden bij de aanpak in APV kader (beperken overlast)
(Innovatief) Duurzaam inkopen
Sinds 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
duurzaamheidcriteria moeten toepassen, zoals die door AgenschapNL voor 45 productcategorieën
zijn opgesteld, variërend van catering, groenbeheer tot en met het bouwrijp maken en de aanleg van
wegen. In 2015 moeten gemeentes 100 % duurzaam inkopen.
Om te zorgen dat we in 2015 daadwerkelijk uit komen op 100 % duurzaam inkopen is in het
Uitvoeringsprogramma Duurzaam Inkopen 2011-2014 jaarlijkse monitoring vastgelegd. Voor 2012
was het streefcijfer 85 %. Met een percentage van meer dan 90 % haalt Amsterdam ruimschoots het
doel van 85 %. De doelstelling voor 2015 is daarmee binnen bereik. Verreweg de meeste
aanbestedingen vinden plaats in de Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW), en daar past men de
criteria vrijwel onverkort toe. De gegevens uit de monitor moeten met enige voorzichtigheid bekeken
worden. Het blijkt dat cijfers goed aan te leveren zijn, maar dat sommige diensten moeite hebben de
onderliggende informatie aan te leveren.
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Bij het resterende, relatief kleine inkoopvolume, zijn de criteria vaak niet van toepassing of vindt
toepassing niet plaats (bijvoorbeeld bij inkoop van catering voor bijzondere gebeurtenissen).
Voor de GWW-sector passen we standaard aanvullende Amsterdamse eisen toe, zoals de eis tot een
gesloten grondbalans3 en eisen voortkomend uit de milieuzone voor vrachtauto’s. Over het toepassen
van aanvullende eisen en wensen wordt door de andere diensten sporadisch gerapporteerd. Dit houdt
niet automatisch in dat dit niet plaatsvindt. De oorzaak kan ook zijn dat deze gegevens onbekend zijn
bij de rapporteur. Verder worden door sommige diensten zelf gezocht naar aanvullende eisen en
wensen. Een voorbeeld daarvan is het strooizout, waarvoor nat zout in plaats van droog zout gebruikt
wordt en dat niet gestrooid wordt in ecologische zones en parken.
 In het kader van het professionaliseren van de inkoop is het zaak dat de lead buyers goed weten
hoe ze doelstellingen voor duurzaam inkopen moeten toepassen. Daarnaast liggen er kansen bij
het toepassen van de EMVI-criteria4, die volgens de aanbestedingswet verplicht worden en bij het
multidisciplinair samenstellen van de inkoop teams. De eerste stappen van het inkoop bieden
structurele kansen voor duurzaamheid. Als bijvoorbeeld in de marktverkenning, de functionele
specificaties of het (voorlopig) ontwerp duurzaamheid wordt mee gewogen biedt dat kansen voor
het verbeteren van de kwaliteit en de beheersen van de kosten gedurende de hele levensduur
(inclusief de afdankfase)
 Binnen de GWW-sector wordt vrijwel 100% FSC-hout gevraagd bij de grotere werken die via een
Nationaal Openbare of een Europese procedure in de markt zijn gezet. Voorbeelden daarvan zijn
het vernieuwen van wachtsteigers de herinrichting Radarweg Noord en de oever van het
Buitendijkspark Amstelkwartier
 Het afgelopen jaar bleek dat het opnemen in de bestekken niet altijd een garantie is dat 100%
FSC-hout ook daadwerkelijk wordt toegepast. In 2013 geven we aandacht aan de borging van
gebruik van FSC-hout tijdens de uitvoering van de werken (bijvoorbeeld via bewijslast achteraf)
 In de monitor worden geen voorbeelden gerapporteerd waarin Amsterdam de rol van launching
customer5 vervult. Echter, op 2 november 2012 heeft de Gemeente Amsterdam in samenwerking
met de Amsterdamse Innovatie Motor (AIM) voor het eerst een Launching customer day
georganiseerd. Ruim zestig ondernemers en zo’n vijftig ambtenaren hebben elkaar in een
beursachtige omgeving ontmoet en gesprekken gevoerd over innovatieve, vernieuwende en
duurzame producten en diensten. Alle ondernemers waren positief gestemd over hun kansen na
deze dag. De gemeente gaat monitoren in hoeverre de op die dag aanwezige bedrijven een
opdracht bij de gemeente krijgen
Social return
Definitie en scope Social Return
De Gemeente Amsterdam wil dat investeringen die zij doet naast het ‘gewone’ rendement ook een
maatschappelijke opbrengst (return) oplevert voor de maatschappij. Met social return stelt de
opdrachtgever (de gemeente) contractueel vastgelegde sociale voorwaarden aan een opdrachtnemer.
Concreet komt dit meestal neer op inzet door de opdrachtnemer die ten goede komt aan het
arbeidsmarktbeleid: bijvoorbeeld door het leveren van werk(ervaring)plekken, trainingen of
medewerking aan trajecten die de afstand tot de arbeidsmarkt van werkzoekenden wegnemen of
aanmerkelijk verkleinen.
Social return is een expliciete wens van het college. In april 2008 nam het college het besluit om social
return toe te passen bij alle aanbestedingen van diensten, werken en leveringen met een
opdrachtwaarde boven het drempelbedrag voor Europese aanbestedingen van diensten. Alle
gemeentelijke diensten zijn gebonden aan het toepassen van social return bij Inkoop boven het
genoemde drempelbedrag. Stadsdelen hebben op dit terrein hun eigen bevoegdheden, maar kunnen
aansluiten bij het gemeentelijk beleid en de werkwijze van de centrale stad.

3
4

5

Alle grond wordt binnen het project (her)gebruikt.
EMVI: economisch meest voordelige inschrijving

Gemeentelijke organisaties die als launching customer optreden geven startende bedrijven als (een van de) eerste de
gelegenheid hun innovatieve producten aan de man te brengen.
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De manier waarop social return wordt toegepast en uitgevoerd moet zo goed mogelijk passen bij de
desbetreffende aanbesteding. Steeds vaker nemen we social return op als contractseis en vragen we
om een bepaald percentage van de opdrachtwaarde in te zetten voor social return. Hoe die inzet er
precies uitziet, kan per geval verschillen. Dat wordt pas na gunning bepaald. Het Stedelijk Bureau
Social Return biedt ondersteuning bij de aanbesteding en het maken en bewaken van de concrete
prestatieafspraken. Om de realisatie van Social Return maximaal te ondersteunen en faciliteren is in
2011 het Projectbureau Social Return in het leven geroepen.
Leidraad Social Return
Als hulpmiddel is medio 2009 de Leidraad Social Return verschenen, bedoeld voor iedere
medewerker binnen de gemeente die met inkopen en aanbesteden te maken heeft. In de loop van
2013 verschijnt een geactualiseerde versie. Aan de hand van de geleerde lessen in 2011 en 2012
passen we de praktische aanpak enigszins aan. Zie voor meer informatie over dit onderwerp de
website Social Return (www.amsterdam.nl/socialreturn).
Resultaten 2012 in werkplekken
Via de aanbestedingen die in 2012 plaatsvonden, zijn er in totaal 422 werk(ervarings)plekken
gegenereerd, waarvan er in datzelfde jaar 347 zijn ingevuld. Dat brengt het cumulatieve resultaat van
social return sinds de start in 2008 op 1710 ingevulde werk(ervarings)plekken.
Social return 2012
Prestatieafspraak
Reguliere vacatures
Beroepsbegeleidende leerweg
Stage
Partipatieplaatsen
Overig
Totaal

Aanbod
246
78
76
18
4
422

Invulling
226
59
42
10
10
347

%
92
76
55
56
2,5
82

Transitie
De Amsterdamse aanpak van social return maakt op dit moment een transitie door. Van een focus op
werk(ervarings)plaatsen alleen, naar een vraaggerichte, meer flexibele invulling van SRverplichtingen. Daarvoor is het nodig dat voortaan in alle social returnaanbestedingen boven de
Europese drempel voor Diensten een (proportioneel) percentage van de omzet als social
returnverplichting wordt geëist. Op die manier zal op den duur een social returnverplichting bij de
Gemeente Amsterdam altijd neerkomen op een duidelijk vastgelegd bedrag in euro’s. Waarna alle
manieren van invulling nog mogelijk zijn. Zo ontstaat er meer transparantie en duidelijkheid voor
commerciële opdrachtnemers van de Gemeente Amsterdam, en verstevigt de gemeente haar
opdrachtgeverschap.
Tot nog toe was de manier waarop de invulling geregistreerd en weergegeven werd vooral op werkplekken geënt, een manier overigens die we niet volledig los zullen laten.
Het totaal van de huidige contracten is nu nog niet in geldwaarde weer te geven (zonder er een
rekenformule op los te laten). Van ongeveer 60% van de contracten is de social returnverplichting wel
al weergegeven in een bepaald percentage van de opdrachtwaarde. Dat komt voor 2012 neer op circa
€ 3,3 miljoen euro aan Social Returnverplichtingen. Daarvan was eind 2012 ongeveer 1,2 miljoen
(35%) ingevuld. Het grootste deel van die resultaatverplichtingen zijn in het laatste kwartaal van 2012
ontstaan. En omdat de meeste contracten een langere looptijd hebben dan een jaar -en de
leveranciers dus meerdere jaren hebben om hun social returnverplichtingen in te vullen- zal een groot
deel van de invullingen pas na 2012 plaatsvinden. Bovendien is de invulling van het aanbod in
geldwaarde pas gerealiseerd op het moment dat daadwerkelijk betaalde loon- en begeleidingskosten
is gecontroleerd en gedeclareerd6.
6

Het verschil tussen de invullingpercentages van de plekken ten opzichte van de bedragen is te verklaren door het moment van
‘declareren’. De invulling van een plek is voltooid zodra een kandidaat aan het werk is gegaan op een aangeboden plek. De
invulling van het aanbod in geldwaarde geschiedt door declaratie van daadwerkelijk betaalde loon- en begeleidingskosten. Deze
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Net als vorig jaar is de verwachting dat het openstaande bedrag (van 2,1 miljoen) nog zal worden
ingevuld. Dat het percentage ultimo 2012 lager is dan ultimo 2011, hangt samen met het feit dat het
grootste deel van de social returnverplichtingen in 2012 in het laatste kwartaal is ontstaan, zodat er
voor de invulling maar beperkte tijd is geweest.

8.3 Duurzaamheidsprogramma – duurzaamheidsindex
8.3.1 Overwegingen vooraf
Voor het tweede jaar leggen wij u de resultaten van de stedelijke duurzaamheidsindex voor. De index
is bij uitstek een monitoringsinstrument die over een langere tijd de mate van verduurzamen van de
stad zichtbaar maakt. Ook in dit tweede jaar gaat het dan ook om een primair feitelijke weergave van
de resultaten over 2012 en kan slechts een beperkte vergelijking met 2011 plaats vinden.
CO2-cijfers
De CO2-uitstoot wordt bepaald aan de hand van het energiegebruik in de stad. In 2012 is de
berekeningswijze op een aantal punten verbeterd. Daarom is de CO2-uistoot van voorgaande jaren
opnieuw berekend. Zo blijven de jaren vergelijkbaar. De belangrijkste veranderingen in 2012 ten
opzichte van 2011 zijn:
 CO2 emissie per inwoner: het zakelijk verbruik van gas is sterk gedaald en de groei van het
zakelijk elektriciteitsverbruik verminderde. Bij kleinverbruikers is zowel het elektriciteitsverbruik als
het gasverbruik gedaald
 duurzame energieproductie per inwoner: de elektriciteitsproductie van AEB is lager dan vorig jaar
Mobiliteitscijfers
Concentratie NOx
De jaar concentraties NOx zijn in 2012 bij alle negen meetstations uit de steekproef licht gedaald. De
daling was iets groter dan die van een jaar geleden. Net als in eerdere jaren zijn de fluctuaties door
het jaar heen vrij groot als gevolg van met name weersomstandigheden.
Aandeel schone voertuigen
Het aandeel van de schoonste (EEV-)vrachtauto’s in de stad is in 2012 fors toegenomen. Ten
opzichte van een vergelijkbare maand in 2011 werden er twee keer zoveel geteld, waarmee het
aandeel vervuilende vrachtauto’s sterk is gedaald. Wel heeft zich een lichte stijging van het totaal
aantal vrachtauto’s binnen de milieuzone voorgedaan. Er is in 2012 geen nieuwe meting gedaan naar
bestelwagens, die vindt in 2013 plaats. Voor de index van 2012 is vooralsnog de meting van eind
2011 aangehouden. Dit is een conservatieve aanname omdat verwacht mag worden dat er ook bij de
bestelauto’s sprake is van vervanging door schonere voertuigen.
Aandeel fietsgebruik
Het aandeel fietsgebruik in de binnenstad neemt al jaren toe. Ook de laatste tellingen en huis
enquêtes in 2011 wijzen uit dat het fietsgebruik blijft stijgen en dat het autogebruik in de binnenstad
nog steeds licht daalt. In 2012 zijn geen integrale tellingen verricht, maar dat gaat wel weer gebeuren
in 2013.
Economische cijfers
De aantrekkelijkheid van Amsterdam als internationale vestigingslocatie in Europa is in 2011 gestegen
van een zesde plaats in 2010 naar een vierde plaats op de European Cities Monitor. Deze stijging
werd met name veroorzaakt door de negatieve ontwikkeling van de Spaanse economie waardoor de
steden Madrid en Barcelona als minder aantrekkelijke vestigingslocatie worden gepercipieerd. De
samensteller (Cushman & Wakefield) heeft besloten over 2012 geen monitor uit te brengen en in het
najaar van 2013 met een herziene versie te komen. Vandaar dat de meting van 2011 vooralsnog is
gehandhaafd. Vermeldingswaardig in dit verband is de aankondiging begin 2013 van Tesla, de
‘opjtelling’ vindt dus later plaats en loopt geleidelijk op.
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Amerikaanse fabrikant van elektrische auto’s, om in 2013 naast een final assembly plant in Tiburg,
een service center en retail store in Amsterdam te openen.
Het totaal zakelijk energieverbruik in 2012 is volgens opgave van Alliander een kleine 31,5 PetaJoule.
Helaas publiceert het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) pas in het najaar (een eerste
schatting) van de regionale en locale productie/toegevoegde waarde cijfers over het voorgaande jaar
(2012). Vanwege de volatiliteit en onzekerheid in het economisch systeem is het gebruik van
prognosecijfers als benadering te onbetrouwbaar. Derhalve gaan we van de aanname uit dat de
economie van Amsterdam zich in 2012 evenredig met de Nederlandse economie heeft ontwikkeld
(een krimp van 1,0%).
Cijfers Materialen
In Amsterdam worden glas, papier, klein chemisch afval en grof afval al langere tijd gescheiden
ingezameld voor hergebruik. Binnen de pijler Materialen en consumenten is het thema ‘circulaire
economie’ waarbij op termijn kringlopen zoveel mogelijk gesloten worden een zwaartepunt. De
daarvoor relevante indicator zal deze trend over een langere termijn zichtbaar maken. Dat er minder
restafval bij het Afval Energie Bedrijf wordt aangeboden is gekoppeld aan de stand van de economie.
In tijden van economische crisis gooien huishoudens minder afval weg respectievelijk hergebruiken
meer dan tijdens een hoogconjunctuur.
De waardering van burgers voor het groen respectievelijk voor de leefomgeving is ten opzichte van
2011 min of meer gelijk gebleven en dat is op zich een positieve constatering in een periode van
bezuinigingen.
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8.3.2 De Duurzaamheidsindex 2011
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Algemene indicatoren

2010

Indexgetal
2011
99,4

2012

5,96

Indexgetal
2010
100

5,80

Indexgetal
2012
97,4

CO2 emissie per inwoner
Uitstoot van CO2 in ton CO2 per inwoner per jaar
(bron: uitstoot conform CO2–jaarverslag, inwoneraantal O+S)
NOx emissie per inwoner
Gemiddelde concentratie NO2 + gemiddelde concentratie NO
3
van 10 meetstations in μg/m
(bron: metingen luchtkwaliteit GGD)
Klimaat en energie
Energieverbruik kleinverbruikers per inwoner
Energiegebruik particulieren in GJ per inwoner per jaar
Duurzame energieproductie per inwoner (inverse)
Duurzame energieproductie in GJ per inwoner per jaar
(bron: jaarverslag AEB, programmabureau Klimaat en Energie)
Duurzame bereikbaarheid en luchtkwaliteit
Aandeel van de fiets in de modal split (inverse)
Aandeel van de fiets in het totaal van de passeringen fiets+auto
op 15 meetpunten rond het Centrum
(bron: DIVV)
Aandeel schone vrachtauto's en bestelauto's (inverse)*
(% vrachtauto’s met Euro 4 of schoner + % bestelauto’s met
Euro 4 of schoner) / 2. (bron: TNO)
Duurzame innovatieve economie
Aantrekkelijkheid Amsterdam voor vestiging nieuwe bedrijven
Notering op ranglijst European Cities Monitor (ECM), inverse
niet nodig (bron: Cushman & Wakefield)
Energieverbruik bedrijven per toegevoegde waarde
Verbruik elektriciteit + aardgas in megajoule (MJ) per euro
toegevoegde waarde.
Toegevoegde waarde: gegevens van het CBS/LISA, bewerkt
door TNO en VU en beschikbaar gesteld door dienst
Onderzoek & Statistiek. Het gaat hierbij om de toegevoegde
waarde van de lokale Amsterdamse bedrijfsvestigingen.
(bron: Liander, toegevoegde waarde O+S)
Materialen en consumenten
Hoeveelheid huishoudelijk restafval per inwoner
Huishoudelijk restafval in kg per inwoner
(bron: CBS, zie Jaarboek O+S tabel 10.1.3)
Leefomgevingsindicator groen/tevredenheid (inverse)
Rapportcijfer o.b.v. vraag ‘Hoe tevreden bent u met uw buurt?’
(bron: Wonen in Amsterdam)
Indexgetal totaal
* Waarneming bestelbusjes 2010 = waarneming begin 2011
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100

95,7

304,5
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7,12

100

100,5

7,09

100,4

100

95,5

57,6%)**

99

93,2

* Gebaseerd op 9 meetpunten
** telling eind 2011; nieuwe systematiek dus herberekening jaren 2010 en 2011.
*** In 2012 heeft geen nieuwe meting naar bestelwagens plaatsgevonden, dus is uitgegaan van meting eind 2011 (%
vrachtauto’s met Euro 4 of schoner = 78 (in 2011 54) + % bestelauto’s met Euro 4 of schoner = 58 (in 2011 58).
**** Monitorcijfers 2011. In 2012 is er geen nieuwe European Cities Monitor uitgebracht. De samensteller heeft aangegeven te
streven naar een actuele meting die in het najaar van 2013 zal worden gepubliceerd.
***** CBS publiceert in het najaar de regionale en stedelijke toegevoegde waarde cijfers over het voorgaande jaar. Als
benadering is uitgegaan van de aanname dat de Amsterdamse economie zich in 2012 evenredig met de Nederlandse
economie heeft ontwikkeld.

De gebruikte indexen zijn zo vormgegeven dat 2010 op het niveau 100 is gesteld. Alle streefrichtingen
zijn naar omlaag waardoor er een inverse is genomen als een stijging (bijvoorbeeld van het
fietsgebruik) als positief wordt gewaardeerd. De inverse is van toepassingen voor de indicatoren
Duurzame energieproductie/inwoner, Aandeel fiets in de modal split, Aandeel schone vrachtauto’s en
bestelauto’s, Leefomgevingsindicator groen/tevredenheid.
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Bij de indicator duurzame energieproductie/inwoner is gekeken naar de productie van duurzame
elektriciteit uit afval door het Afval Energie Bedrijf en de hoeveelheid geproduceerde windenergie
(berekend via het opgesteld vermogen) en zonne-energie.
8.4 Naar een duurzame gemeentelijke bedrijfsvoering
Het college heeft duidelijke doelstellingen voor de duurzaamheid van de onderdelen van de
Gemeente Amsterdam. De informatievraag die de diensten en bedrijven voor de jaarrekening ter
beantwoording wordt voorgelegd richt zich op de belasting die de bedrijfsvoering van de gemeentelijke
organisatie vormt voor het milieu. Het uiteindelijke doel is deze belasting te kunnen verminderen of
zelfs vermijden zodat de gemeentelijke organisatie op termijn klimaatneutraal is.
8.4.1 Overwegingen vooraf
De duurzaamheid van de bedrijfsvoering heeft uiteraard een direct verband met de huisvesting van de
organisaties. De diensten en bedrijven bezetten gezamenlijk ruim honderd gebouwen, maar niet over
alle gebouwen is informatie verstrekt, terwijl het wel aangeleverde materiaal over de gebouwen niet in
alle gevallen volledig was. Wat opvalt is dat organisaties die een gebouw huren van een andere
organisatie veelal geen informatie aanleveren over het gebruik van energie (elektriciteit, gas, water).
Vaak wordt naar de verhuurder verwezen of aangegeven dat de energiekosten zijn opgenomen in de
servicekosten. Kennelijk is er bij de hurende diensten een gebrek aan interesse daarnaar zelf te
informeren. Dit gat in de informatievoorziening kan wellicht worden ondervangen door alle diensten en
bedrijven te verplichten mee te doen aan de energiemonitoring. Ook de aangeleverde informatie over
het gebruik van het wagenpark laat te wensen over en datzelfde geldt voor het thema ‘afval’.
Opvallend is dat sommige diensten niet over informatie blijken te beschikken over het woonwerkverkeer van het eigen personeel. Op de vraag te beschrijven welke activiteiten, projecten of
gebeurtenissen in 2012, door de dienst wordt gezien als een positieve bijdrage aan het bevorderen
van de duurzaamheid is maar beperkt geantwoord. Meest genoemde maatregelen zijn naast
dubbelzijdig printen, het promoten van thuiswerken, het verstrekken van smartphones/tablets en soms
digitale facturering. Een enkele dienst geeft aan dat maatschappelijk verantwoord ondernemen als
item niet speelt binnen de dienst.
Er is nog heel wat vooruitgang te boeken waar het gaat om het duurzamer maken van de eigen
organisatie. Dat lukt alleen als er op dit punt meer sturing en regie zou zijn in de richting van de
diensten en bedrijven.
8.4.2 Response
Van 27 diensten is een bijdrage aan deze rapportage ontvangen (Waternet is niet bij de rapportage in
deze paragraaf betrokken, want deze organisatie is een stichting die los staat van de gemeentelijke
bedrijfsvoering.
8.4.3 Energiegebruik
Diensten zijn vaak niet goed op de hoogte van het eigen energiegebruik in de vorm van elektriciteit,
gas en water. Bijvoorbeeld omdat men in een huurpand is gehuisvest en de energiekosten in de
servicekosten of huurkosten zijn verdisconteerd. Als er geen gasverbruik is gemeld, wordt de wijze
van verwarmen van het gebouw niet altijd opgegeven – slechts vermoed worden of het dan om
warmtekoudeopslag (WKO) of stadswarmte gaat.
8.4.4 Afval
Afgerond 50% van de diensten kan opgeven hoeveel ton afval er jaarlijks wordt afgevoerd. Maar het is
niet altijd duidelijk uit welke afvalstromen het totaalcijfer is opgebouwd. Dat maakt een extrapolatie
naar de gehele organisatie onbetrouwbaar. Een indicatie geeft het wel. De bandbreedte op basis van
de beschikbare cijfers is dat tussen de 50-100 kg per ambtenaar per jaar wordt afgevoerd.
Dienstverlening en Facilitair Management (DFM) geeft de van alle diensten de meest gedetailleerde
uitsplitsing van het afval in verschillende reststromen en is in die zin een voorbeeld voor de anderen.
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8.4.5 Papier
De cijfers over het papierverbruik behoren tot de meest betrouwbare cijfers die het format oplevert:
door 76% van de diensten is hierover gerapporteerd. De gemeentelijke organisatie kan nog altijd
gezien worden als een papierverwerkende industrie.
Een paar 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 70% van
de diensten ingevoerd
 het effect van het gebruik van e-readers, tablets en smartphones op het papierverbruik is nog niet
in de vermindering van het papierverbruik terug te vinden
8.4.6 Woon-werkverkeer
Van de diensten leveren er achttien (66%) 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
Dienst Advie en Organisatie waarvan 60% van de medewerkers per fiets naar het werk komt. Bij het
openbaar vervoer zijn het DFM, de GGD en de nieuwe Dienst Metro die de lijst aanvoeren met
respectievelijk 75% voor de eerste twee diensten en 70% voor de laatste.
Ambtenaren van het Afval Energie Bedrijf (AEB) (75%) en Haven Amsterdam (48%) gebruiken het
meest de auto in het woon-werkverkeer. Twee van de diensten en bedrijven geven aan dat
medewerkers ook carpoolen – zij het slechts in zeer beperkte mate. Ongeveer twee derde van de
diensten en bedrijven geeft de mogelijkheid om thuis te werken, om zo het woon-werkverkeer te
verminderen.
8.4.7 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)
1.778 voertuigen, een kwart daarvan personenauto’s. Negen van de diensten en bedrijven geven aan
over een of meer elektrische auto’s te beschikken.
Vijf diensten geven aan dat ze gebruik maken van de Mobility Card. Voor de Mobility Card is door
concern inkoop een raamcontract afgesloten. Werknemers met Mobility Card kunnen makkelijk
gebruik maken van openbaar vervoer voor dienstreizen. Niet gebruikende diensten zeggen de Mobility
Card 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.
8.4.8 Milieuzorgsystemen
Milieuzorgsystemen lijken binnen de gemeentelijke organisatie nog een vrij onbekend fenomeen te
zijn. Van alle diensten en bedrijven gaven alleen AEB en de DMB aan een ISO 14001 gecertificeerd
milieuzorgsysteem te gebruiken.
8.4.9 Kosten
Een overgrote meerderheid van de diensten verwijst naar het Bureau Gemeentelijke Huisvesting
(BGH) en DFM als het gaat om het energiegebruik en daarmee verband houdende kosten. Een aantal
diensten geeft aan actief te werken aan een vermindering van de energiekosten. Een minderheid 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. Elf diensten geven aan dat ze
de kosten van papierverbruik beperken door verplicht dubbelzijdig printen, digitaal beschikbaar stellen
van documenten en/of printing on demand.
8.4.10 Bevorderen duurzaamheid
De diensten en bedrijven hebben in het format kunnen aangeven of er in 2011 sprake is (geweest)
van een activiteit, project of gebeurtenis, die door hen wordt gezien als een positieve bijdrage aan het
bevorderen van de duurzaamheid. Enkele diensten hebben dat gedaan. Het betreft veelal
maatregelen om het energiegebruik (met name verlichting) te verminderen en om zuiniger om te
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springen met grondstoffen (bijvoorbeeld dubbelzijdig printen). Daarnaast zijn ook maatregelen
doorgevoerd om op een andere manier te werken. Meest genoemde maatregelen zijn naast
dubbelzijdig printen, het promoten van thuiswerken, het verstrekken van smartphones/tablets en soms
digitale facturering.
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5 Balans met toelichting
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Balans met toelichting
Verkorte gemeentebalans per 31 december 2012
(bedragen x € 1 miljoen)
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Subtotaal
Vlottende activa
Totaal

2011
13,4

2012
13,5

8.766,4
3.480,3
12.260,0
1.617,1
13.877,1

9.076,1
3.125,9
12.215,5
1.797,3
14.012,8

Eigen vermogen
Resultaat
Voorzieningen
Langlopende schulden
Subtotaal
Vlottende passiva
Totaal

2011
6.607,2
36,4
1.880,4
2.875,4
11.399,4
2.477,7
13.877,1

2012
6.457,8
96,1
2.163,9
2.912,8
11.630,6
2.382,2
14.012,8

Garantieverplichtingen

14.058,0

13.400,0

In dit hoofdstuk worden alle in de bovenstaande verkorte gemeentebalans genoemde posten
toegelicht, met uitzondering van de vlottende activa en passiva. Daarna wordt een aantal specifieke
onderwerpen behandeld.
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 belast 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
jaarrekening 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 jaarrekening en de jaarrekeningen van stadsdelen wordt gevormd door
het Stadsdeelfonds. Deze vormt voor de gemeenterekening een last en voor ieder stadsdeel voor zijn
aandeel daarin een bate.

Immateriële vaste activa
Mutaties immateriële vaste activa
Boekwaarde 31 december 2011
Investeringen
subtotaal
Overdrachten
Afschrijvingen
Subtotaal
Boekwaarde 31 december 2012

(bedragen x € 1 miljoen)
13,4
3,1
16,5
3,0
3,0
13,5

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 uit nog
slechts 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 worden in beginsel afgeschreven in maximaal vijf jaar. Haven Amsterdam en
het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam (OGA) investeerden voor € 3 miljoen in onderzoek- en
ontwikkelingskosten.
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Deze post heeft zich de afgelopen tien jaar als volgt ontwikkeld:

Immateriële vaste activa
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De boekwaarde van de immateriële vaste activa is in 2012 gecorrigeerd na afschrijvingen per saldo
met € 0,1 miljoen toegenomen.

Materiële vaste activa
Mutaties materiële vaste activa
Boekwaarde 31 december 2011
Investeringen
Overdrachten
Toename
Subtotaal
Afschrijvingen
Desinvesteringen
Overdrachten
Afname
Boekwaarde 31 december 2012

(bedragen x € 1 miljoen)
8.766,3
512,2
-8,0
504,2
9.270,6
165,7
28,8
0,0
194,5
9.076,1

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op de aanschaffing- of vervaardigingsprijs, verminderd
met de van derden ontvangen investeringsbijdragen, waarna deze op basis van de geschatte
levensduur worden afgeschreven. Als uitgangspunt geldt daarbij de lineaire afschrijvingsmethode. In
een aantal gevallen wordt op grond van rijksvoorschriften afgeschreven op een andere grondslag en
volgens een andere methode.
Onder materiële vaste activa worden begrepen:
 gronden en terreinen (€ 5.947,7 miljoen)
 bedrijfsgebouwen (€ 869 miljoen)
 woonruimten (€ 5,4 miljoen)
 grond-, weg- en waterbouwkundige werken (€ 618,7 miljoen)
 vervoermiddelen (€ 14,8 miljoen)
 machines, apparaten en installaties (€ 159 miljoen)
 overige (€ 150 miljoen); dit betreft een restcategorie waarin de niet nader onderverdeelde materiële
vaste activa zijn opgenomen
Onder de materiële vaste activa met een maatschappelijk nut worden begrepen:
 overige materiele vaste activa; investeringen in de openbare ruimte (€ 1.303,1 miljoen)
 woonruimten (€ 8,4 miljoen)
 gronden en terreinen (€ 0,2 miljoen)
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Deze post heeft zich de afgelopen tien jaar als volgt ontwikkeld:

x 1 mln.
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De totale boekwaarde van de materiële vaste activa is per saldo met € 310 miljoen toegenomen. De
Dienst Noord/Zuidlijn (overgegaan in Dienst Metro) investeerde per saldo € 193 miljoen. De Dienst
Infrastructuur Verkeer en Vervoer (DIVV) investeerde per saldo € 16,7 miljoen in de infrastructuur. Het
geïnvesteerde vermogen in grondwaarde nam bij OGA toe met € 107,2 miljoen. De Dienst
Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) investeerde per saldo € 16,3 miljoen in gebouwen. OGA
desinvesteerde per saldo € 23,5 miljoen uit bedrijfsgebouwen.
Belangrijkste gronden en terreinen:
 het gemeentelijk in erfpacht uitgegeven of uit te geven grondbezit in beheer bij OGA
(€ 5.594,7 miljoen)
 het gemeentelijk in erfpacht uitgegeven of uit te geven grondbezit in beheer bij Haven Amsterdam
(€ 270,4 miljoen)
Belangrijkste bedrijfsgebouwen:
 de panden van de DMO (€ 541,5 miljoen)
 OGA: onroerend goed permanent bezit waaronder het gemeentelijk Bureau Huisvesting (€ 114
miljoen)
 de bedrijfsgebouwen van DIVV waaronder parkeergebouwen- en garages (€ 55,1 miljoen)
 de panden van Waternet (€ 40,8 miljoen)
 het pand van het Stadsarchief (€ 22,9 miljoen)
 het gebouw van de Dienst Metro (€ 17,9 miljoen)
 de gebouwen van Haven Amsterdam (€ 15,5 miljoen)
 de gebouwen van de GGD (€ 16 miljoen)
 het gebouw van de Stadsbank van Lening (€ 2,6 miljoen)
 het gebouw van het Afval Energie Bedrijf (€ 3,5 miljoen)
 het gebouw van Stadstoezicht (€ 3,9 miljoen)
Belangrijkste grond-, weg- en waterbouwkundige werken:
 rioleringswerken en -gemalen en de leidingen c.a. ten behoeve van de drinkwaterlevering
(€ 428,3 miljoen)
 de infrastructuur van de haven (€ 169,7 miljoen)
Belangrijkste vervoermiddelen:
 Haven Amsterdam (€ 14 miljoen)
Belangrijkste machines, apparaten en installaties:
 de machines, apparaten en installaties ten behoeve van de drinkwaterlevering (€ 49,2 miljoen)
 de afvalverwerkingsinstallatie (€ 23,4 miljoen)
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de parkeerautomaten c.a. (€ 32,3 miljoen)
de installaties van de GGD (€ 10,7 miljoen)
de installaties van het Stadsarchief (€ 7,1 miljoen)
de installaties van de dienst ICT (€ 10,9 miljoen)
de installaties van Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (€ 7,5 miljoen)
de installaties van de Haven (€ 4,4 miljoen)
de installaties van de Stadsbank van Lening (€ 1,1 miljoen)

Financiële vaste activa
Mutaties financiële vaste activa
Boekwaarde 31 december 2011
Correctiepost binnengemeentelijk
Gecorrigeerde boekwaarde 31-12-2011
Investeringen
Overdracht
Toename
Subtotaal
Aflossingen
Desinvesteringen
Afname
Boekwaarde 31 december 2012

(bedragen x € 1 miljoen)
3.502,3
-22,0
3.480,3
222,5
14,6
237,1
3.717,4
133,0
459,5
592,0
3.125,9

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 boekwaarde bij aanvang van het boekjaar 2012 is gecorrigeerd bij de overige verstrekte leningen
voor een binnengemeentelijke verstrekking en opname. De binnengemeentelijke activapost is
weggestreept tegen de binnengemeentelijke passivapost.
De waardering van aandelen op de nominale of de verkrijgingswaarde leidt tot forse afwijkingen met
de actuele waarde van de desbetreffende ondernemingen, hoe moeilijk deze ook is vast te stellen.
Van een aantal belangrijke deelnemingen wordt naast de huidige waardering ook enig inzicht gegeven
in de meer actuele waarde. Daarbij hebben wij ons beperkt tot het uit de jaarstukken van die
deelnemingen blijkende eigen vermogen, hetgeen nadrukkelijk iets anders is dan de bij eventuele
verkoop te realiseren marktprijs, waarbij met name ook de toekomstige ontwikkelingen een rol spelen.
Ook deze waarde is daarmee van beperkt belang.
Onder financiële vaste activa worden begrepen:
 overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van een jaar of langer (€ 1.578,9 miljoen
waaronder de kapitaalverstrekking aan stadsdelen van € 1.304,9 miljoen) en de langlopende
vordering op Vattenfall in verband met de verkoop van Nuon N.V. (€ 190 miljoen)
 deelnemingen (€ 858,3 miljoen)
 leningen aan deelnemingen (€ 378,5 miljoen)
 overige verstrekte langlopende geldleningen (€ 162,6 miljoen)
 leningen aan gemeenschappelijke regelingen (€ 40,6 miljoen)
 bijdragen in activa van derden (€ 34,3 miljoen)
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Om redenen van vergelijkbaarheid is het onderdeel kapitaalverstrekking aan gemeentelijke diensten
en bedrijven uitgezonderd van deze ontwikkelingsschets over de afgelopen tien jaar:

Financiële vaste activa
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De totale boekwaarde van de financiële vaste activa is per saldo met € 355 miljoen afgenomen. De
forse afname hangt samen met de aflossing van de lening aan het Gemeentevervoerbedrijf (€ 144
miljoen), de ontvangst van de derde tranche van de verkoop Nuon aandelen (€ 142 miljoen) en de
aflossingen van woningbouwleningen (€ 94 miljoen). De kapitaalverstrekking aan stadsdelen nam per
saldo toe met € 30 miljoen.
Belangrijkste verstrekte langlopende geldleningen aan deelnemingen:
 GVB Activa BV (€ 328 miljoen)
 Westpoort Warmte BV (€ 31,2 miljoen)
 NV Carré (€ 11,8 miljoen)
 GVB Veren BV (€ 5,2 miljoen)
 Beurs van Berlage Vastgoed BV (€ 2,3 miljoen)
Lening aan een gemeenschappelijke regeling:
 Regionale Brandweer Amsterdam-Amstelland (€ 40,6 miljoen)
Belangrijkste overige langlopende geldleningen:
 Leaseplan (€ 51,8 miljoen)
 NV Stadsgoed (€ 32 miljoen)
 Stichting Stadsschouwburg (€ 11,6 miljoen)
 Haven Amsterdam Investeringsmaatschappij Noordzeekanaalgebied CV (€ 12 miljoen)
 Nemo (€ 11 miljoen)
 Stichting Slotervaartziekenhuis (€ 4,6 miljoen)
 Stichting Afvalservice West (€ 3,4 miljoen)
 Waterlaboratorium NV (€ 0,4 miljoen)
 Stichting SIA-Kunstijsbaan Jaap Eden (€ 0,5 miljoen)
Leningen in het kader van huisvesting:
 Woningbouwcorporaties (€ 94 miljoen)
 Startersleningen (€ 21,5 miljoen)
 Leningen in het kader van het Amsterdamse Middensegments Hypotheek (€ 30,5 miljoen)
 Diverse uitzettingen van de dienst Wonen Zorg en Samenleving in het kader van de stedelijke
vernieuwing (€ 28,2 miljoen)
Belangrijkste deelnemingen:
 NV Afvalenergiebedrijf (€ 596 miljoen)
 NV Gemeentevervoerbedrijf (€ 78,8 miljoen)
 NV Liander (netwerkbedrijf na verkoop produktiebedrijf Nuon (€ 72,6 miljoen)
 NV Administratiekantoor Stadion Amsterdam (€ 6,6 miljoen)
 Amsterdam RAI BV (€ 22,7 miljoen)
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NV Luchthaven Schiphol (€ 16,9 miljoen)
Schiphol Area Development Company NV (€ 14 miljoen)
Economische Zaken, diverse deelnemingen (€ 10,3 miljoen)
NV Verzekeringsbedrijf Groot Amsterdam (€ 9,4 miljoen)
NV Stadsherstel (€ 8,3 miljoen)
NV Zeedijk (€ 6,5 miljoen)
Amsterdam Participatie Glasvezel BV (€ 6 miljoen)

Reserves
Mutaties reserves
Boekwaarde 31 december 2011
Toevoeging
Subtotaal
Onttrekking
Boekwaarde 31 december 2012

(bedragen x € 1 miljoen)
6.607,2
1.179,3
7.786,5
1.328,7
6.457,8

In de jaarrekening wordt in de programma’s in de paragraaf Reserves, voorzieningen en investeringen
uitgebreider ingegaan op de ontwikkeling van de algemene en bestemmingsreserves.
In de verkorte balans is separaat het resultaat over 2012 opgenomen (€ 96 miljoen).
Voorzieningen
Mutaties voorzieningen
Boekwaarde 31 december 2011
Toename
Subtotaal
Afname
Boekwaarde 31 december 2012

(bedragen x € 1 miljoen)
1.880,4
587,6
2.468,0
304,1
2.163,9

In de bijlagen is een overzicht opgenomen van alle voorzieningen per programma. In de In de
jaarrekening wordt in de programma’s in de paragraaf Reserves, voorzieningen en investeringen
uitgebreider ingegaan op de ontwikkeling van de voorzieningen.
Vaste schulden
Mutaties langlopende schulden
Boekwaarde 31 december 2011
Correctie binnengemeentelijk
Boekwaarde gecorrigeerd
Toevoeging
Subtotaal
Afname
Boekwaarde 31 december 2012

(bedragen x € 1 miljoen)
2.897,4
-22,0
2.875,4
275,2
3.150,6
237,8
2.912,8

De langlopende schulden zijn in 2012 met € 37,4 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.
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Deze post heeft zich de afgelopen tien jaar als volgt ontwikkeld:
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De afname in 2009 hangt samen met de verkoop van Nuon, die de investeringen compenseerde.
Kerncijfers leningportefeuille centrale stad
(bedragen x € 1 miljoen)
Aantal geldleningen
Gemiddelde resterende looptijd in maanden
Gewogen gemiddeld rentepercentage

2008
147
91
4,17

2009
144
91
4,17

2010
140
87
4,06

2011
154
92
3,94

2012
118
104
3,86

In de financieringsparagraaf treft u meer informatie over de gemeentelijke financiering.
Vermogenspositie
Onderhavige balansposities dienen nadrukkelijk in samenhang te worden bezien met (nog) niet in die
posities tot uitdrukking komende verplichtingen en risico’s. In dat verband is het onderdeel Algemene
Risico Reserve van de balanspost eigen vermogen van belang. De Algemene Risico Reserve
bedraagt ultimo 2012 € 230,9 miljoen plus € 51,4 miljoen specifiek voor de risico’s samenhangend met
de Wet werk en bijstand. In de paragraaf Risico’s en weerstandsvermogen 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 en juridisch terrein.
Waardering aandelen
De waardering van aandelen op de nominale of de verkrijgingswaarde leidt tot forse afwijkingen met
de actuele waarde van de desbetreffende ondernemingen, hoe moeilijk deze ook is vast te stellen.
Van 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
€ 698 miljoen
Garantieverplichtingen
Van de garantieverplichtingen kan het volgende overzicht worden gegeven):
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Overzicht verstrekte garanties ultimo 2012
Organisatie
(bedragen x € miljoen)
Kantoorgebouw Waterbeheer en Rioolzuivering
Stichting Felix Meritis Beheer
Amsterdamsche Compagnie
Gewaarborgde leningen risico WSW
Achtervangpositie WEW
Gewaarborgde leningen zonder contragarantie (zorg)
Gemeente garanties wonen
Achtervangpositie WSW
Gewaarborgde leningen Nationaal Restaurantiefonds
zonder contragarantie (wonen)
Nationaal Restauratiefonds (NRF)
De Meervaart
Stichting Impuls Westelijke Tuinsteden
Stichting Orfeos Studios
Sportfondsenbad A’dam-West NV
Garantiesubsidie Keersluis
garanties < € 1 miljoen
Totaal

Garantiebedrag
(2011)
54
p/m
p/m
350
3.583
10
21
10.015

Garantiebedrag
(2012)
51
2
2-5
279
3.253
9
18
9.727

Indicatie
risico
Laag
Hoog
Hoog
Laag
Laag
Laag
Laag
Laag

Organisatie
Bestuursdienst
Bestuursdienst
Bestuursdienst
DWZS
DWZS
DWZS
DWZS
DWZS

n/a

9

Laag

DWZS

10
3
1
30
11
p/m
n/a
14.088

5
2
1
26
9
4
3
13.400

Laag
Middel
Laag
Hoog
Hoog
Middel
n/a

DWZS
SD Nieuw-West
SD Nieuw-West
SD Oost/ DMO
Stadsdeel West
Stadsdeel Noord
n/a

Voor de overige categorieën (inkoop-, afname- en leveringsverplichtingen, operational lease- en
huurverplichtingen en subsidieverplichtingen) geldt dat de financiële gevolgen van de bestaande
verplichtingen (structureel) in de (meerjaren) gemeentebegroting zijn gedekt.
Voor overige financiële risico’s wordt verwezen naar de paragraaf Risico’s en weerstandvermogen.
Afstemming binnengemeentelijke vorderingen
Binnengemeentelijke vorderingen en schulden vallen in de gemeentebalans, op een bedrag van
€ 23,1 miljoen na, tegen elkaar weg. De afgelopen tien jaar heeft het afstemmingsverschil zich als
volgt ontwikkeld:
(bedragen x € 1 miljoen)
verschil

2003
6,1

2004
-3,7

2005
-0,7

2006
-0,9

2007
-0,1

2008
-0,4

2009
0,4

2010
1,0

2011
1,3

2012
23,1

De oorzaak van het verschil hangt samen met het boekingsvoorschrift dat binnengemeenteljike
vorderingen na 1-12 van het af te sluiten jaar als overlopende activa dienen te worden behandeld en
niet als binnengemeentelijke vorderingen. Hoewel er op dit moment geen reden is tot zorg, schuilt er
in het afstemmingsverschil wel een potentieel gevaar. Het verschil kan wel van invloed zijn op het
rekeningresultaat, maar dat hoeft niet noodzakerlijkerwijs. Baten worden immers in eerdere jaren
verantwoord dan de daarmee corresponderende lasten. In een organisatie van de omvang van de
Gemeente Amsterdam zal dit altijd wel in zekere mate het geval zijn, maar er dient voor te worden
gewaakt dat het verschil een te grote omvang krijgt.
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6 Cijfermatige overzichten
Leeswijzer
Programmarekening
Baten en lasten per programma
Mutaties in de reserves
Gemeentebalans
Overzicht kapitaallasten
Verloopstaat reserves en voorzieningen
Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen
Personele overzichten
Controleverklaring
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Leeswijzer
Door vaststelling van de in dit onderdeel opgenomen overzichten stelt uw raad de inkomsten en
de uitgaven over 2012 vast alsmede de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves.
Daarnaast verleent uw raad het college décharge voor het gevoerde financiële beleid.
In dit onderdeel zijn de volgende overzichten opgenomen:
1. de programmarekening
2. baten en lasten per programma
3. mutaties reserves per programma
4. de gemeentebalans
5. de mutaties in de vaste activa
6. overzicht kapitaallasten
7. verloopstaat reserves en voorzieningen
8. de verantwoording van de van het rijk ontvangen specifieke uitkeringen
9. personele bezetting, inhuur externen, loonkosten en overige apparaatskosten, en
ziekteverzuim
10. controleverklaring
ad. 1
Hier geven wij een totaal overzicht van de baten en lasten voor resultaatbestemming per
programma, en de algemene dekkingsmiddelen.
ad. 2
Hier vindt u alle baten en lasten per programma uitgesplitst naar volgnummer.
ad. 3
Hier vindt u 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
Hier geven wij een overzicht van de totale investeringen, afschrijvingen, desinvesteringen en
binnengemeentelijke overdrachten van vaste activa.
ad.6
Hier vindt u een overzicht van de kapitaallasten.
ad. 7
Hier vindt u de verloopstaat van de reserves en voorzieningen per programma.
ad. 8
Hier verantwoorden we de specifieke uitkeringen en gebundelde doeluitkeringen van het Rijk
volgens het principe Single Information Single Audit (SiSa).
ad. 9
Hier vindt u overzichten van de personele bezetting per dienst, de inzet van personeel van
derden, het ziekteverzuim per dienst en een overzicht van de apparaatskosten.
ad.10
Hier vindt u de controleverklaring.
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Programmarekening
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Programmarekening
Rompbegroting

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
Dienstverlening
Totaal lasten

2012
€
122.328.633
965.913.651
378.473.713
191.556.890
556.133.230
67.471.805
147.074.726
455.661.316
115.743.805
302.789.368
276.493.226
75.686.239
64.562.439
3.719.889.041

Gewijzigde
begroting
2012
€
124.928.633
1.001.763.604
385.498.436
213.186.262
556.133.230
67.471.805
147.063.366
455.609.766
115.743.805
303.772.672
276.490.926
74.759.157
65.033.083
3.787.454.745

2012
€
116.688.554
982.972.597
374.881.298
205.994.142
362.267.163
59.915.743
153.386.416
442.981.623
139.792.336
356.987.165
860.031.604
83.270.583
68.679.335
4.207.848.559

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
Dienstverlening
Totaal baten

7.921.993
717.548.700
146.235.960
61.723.140
191.430.937
5.582.942
18.108.679
419.845.217
134.279.121
277.532.872
184.746.114
7.026.407
30.905.850
2.202.887.932

7.921.993
717.548.700
146.275.137
73.753.512
191.430.937
5.582.942
18.108.679
419.845.217
134.279.121
277.534.915
184.746.114
7.026.407
31.378.544
2.215.432.218

8.755.985
801.922.821
152.417.697
76.587.766
218.440.412
4.877.518
20.287.138
428.657.828
151.861.549
328.117.146
617.691.176
15.307.792
35.973.177
2.860.898.005

Saldo lasten en baten

1.517.001.109

1.572.022.527

1.346.950.554

Algemene dekkingsmiddelen
Uitkering gemeentefonds
Uitkering stadsdeelfonds
Belastingen
Erfpacht
Financiering
Deelnemingen
Overige algemene dekkingsmiddelen
Totaal algemene dekkingsmiddelen

1.503.945.090
-657.762.995
170.645.090
107.426.548
98.027.861
21.554.170
-42.644.724
1.201.191.040

1.523.980.426
-657.626.248
170.645.090
107.426.548
98.027.861
21.554.170
1.619.561
1.265.627.408

1.542.572.374
-679.530.856
177.863.262
94.407.500
131.188.293
35.523.469
-8.427.629
1.293.596.413

-315.810.069
561.888.093
-246.078.024

-306.395.119
561.888.093
-255.492.974

-53.354.141
1.106.604.002
-957.176.412

0

0

96.073.449

Resultaat voor onttrekking/toevoeging aan reserves
Onttrekkingen aan reserves
Toevoegingen aan reserves
Resultaat na onttrekking/toevoeging aan reserves

Rekening
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Baten en lasten per programma
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Lasten

Baten en Lasten
Volgnummer Omschrijving

Rekening
2011

Begroting
2012
incl. 1e begr.wijz.
€
€

Begroting
2012
na actualisatie
€

Rekening
2012
€

10: Openbare orde en veiligheid

1400304
1400601
1400605
1400606
1400607
1400610
1400611
3100505
9801002
9801018
9801024
9801063
9801064
9801069
9801070

6200403
6200406

1200101
1200103
1200301
1200303
1400303
3300206
9801050

1200201

1400309

Doelstelling 1.1: De veiligheid in alle 78 buurten
is verbeterd
Commissies en secretariaten politieorganen
Veiligheidsplan
Informatiehuishouding radicalisering
Bestuurlijke bestrijding (georganiseerde) criminaliteit
Vreemdelingenbeleid
Stedelijk project Toezicht en Handhaving
Aanpak Wallengebied
Kapitaallasten van verstrekte geldleningen Zeedijk
Dotatie reserve Aankopen Van Traa-team (BDA)
Dotatie reserve gevolgen vreemdelingenwetgeving

528.100,00
25.516.882,00
827.147,00
1.661.616,00
1.182.070,00
15,00
2.816.720,00
574.314,00
4.899.165,00
0,00

456.465
23.532.006
416.438
8.098.334
470.642
0
0
566.034
7.000.000
0

457.328
27.116.906
411.764
5.186.742
454.840
0
0
566.034
7.000.000
0

529.632
24.938.096
379.362
6.484.339
422.470
0
0
134.950
7.000.000
0

Dotatie reserve OOV (BMO)
Dotatie reservering Decentralisatiegelden OOV
Dotatie reserve decentralisatie uitkering Pilot
Coffeeshops
Dotatie reserve Invoeringkaderwet prostitutie
Dotatie reserve Regie-unit OBT
Subtotaal

172.301,00
2.328.855,00
233.000,00

0
0
0

390.000
0
0

210.000
0
0

0,00
0,00
40.740.185,00

0
0
40.539.919

400.000
400.000
42.383.614

400.000
400.000
40.898.849

Doelstelling 1.2: Minder jeugdcriminaliteit en
overlast
Jeugd en Veiligheid

9.250.033,00

4.527.970

4.323.515

4.359.724

Preventief Interventie Team
Subtotaal

0,00
9.250.033,00

2.000.000
6.527.970

1.600.000
5.923.515

1.874.273
6.233.997

70.842.231,00
1.899.615,00

73.039.657
1.899.615

70.754.043
1.899.615

70.787.248
1.828.009

741.971,00
2.142.326,00
1.995.257,00
892.021,00
0,00
78.513.421,00

710.167
4.320.036
100
901.300
0
80.870.875

693.937
1.920.036
100
901.300
0
76.169.031

403.827
235.019
0
896.151
0
74.150.254

1.834.872,00
1.834.872,00

2.989.869
2.989.869

2.989.869
2.989.869

1.943.959
1.943.959

Doelstelling 1.9: Nog niet ingevuld voor
programma Openbare Orde en Veiligheid
Subtotaal

0,00

0

0

0

Doelstelling 5.2: Openbaar vervoer en taxi's zijn
sociaal veilig
Taxi handhaving
Subtotaal

0,00
0,00

1.000.000
1.000.000

1.022.855
1.022.855

1.471.495
1.471.495

Totaal van de lasten
Totaal van de baten
Nadelig saldo

130.338.511,00
11.317.315,00
119.021.196,00

131.928.633,00
16.357.607,00
115.571.026,00

128.488.884,00
16.365.410,00
112.123.474,00

124.698.554,00
15.988.749,00
108.709.805,00

Resultaat voor bestemming
Dotaties
Onttrekkingen
Resultaatbestemming
Resultaat na bestemming

112.091.652,00
7.633.321,00
703.777,00
6.929.544,00
119.021.196,00

117.006.640,00
7.000.000,00
8.435.614,00
-1.435.614,00
115.571.026

110.983.474,00
8.190.000,00
7.050.000,00
1.140.000,00
112.123.474

107.932.569,00
8.010.000,00
7.232.764,00
777.236,00
108.709.805

Doelstelling 1.3: Crisisbeheersing en
brandweerzorg
Brandweerzorg
Kapitaallasten verstrekte geldlening aan Regionale
Brandweer Amsterdam Amstelland
Crisisbeheersing
Functioneel leeftijdsontslag Brandweer
Nazorg calamiteiten
Brandblusvoorzieningen (Waternet)
Dotatie reserve Brandweer
Subtotaal
Doelstelling 1.4: Veiligheidsbureau
Veiligheidsregio
Subtotaal
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Baten
Volgnummer Omschrijving

Rekening
2011

Begroting
2012
na actualisatie
€

Rekening
2012

€

Begroting
2012
incl. 1e begr.wijz.
€

594.181,00
3.123.929,00
31.400,00
801.528,00
1.947.499,00
15,00
0,00
574.314,00
0,00
0,00

629.908
1.000.000
-10
500.000
0
0
0
566.035
7.000.000
250.000

623.454
2.100.000
-10
800.000
0
0
0
566.035
4.000.000
450.000

591.943
2.521.558
0
592.092
109
0
0
134.950
5.550.807
422.361

228.943,00
139.201,00
74.388,00

900.000
100.000
0

2.100.000
100.000
100.000

1.048.602
0
74.183

0,00
0,00
7.515.398,00

0
0
10.945.933

100.000
200.000
11.139.479

86.811
50.000
11.073.416

-943,00

0

0

150.000

0,00
-943,00

0
0

0
0

292.365
442.365

€

10: Openbare orde en veiligheid

1400304
1400601
1400605
1400606
1400607
1400610
1400611
3100505
9801002
9801018
9801024
9801063
9801064
9801069
9801070

6200403
6200406

1200101
1200103
1200301
1200303
1400303
3300206
9801050

1200201

1400309

Doelstelling 1.1: De veiligheid in alle 78 buurten
is verbeterd
Commissies en secretariaten politieorganen
Veiligheidsplan / GSB
Informatiehuishouding radicalisering
Bestuurlijke bestrijding (georganiseerde) criminaliteit
Vreemdelingenbeleid
Stedelijk project Toezicht en Handhaving
Aanpak Wallengebied
Rente van verstrekte geldleningen Zeedijk
Onttrekking reserve Aankopen Van Traa-team (BDA)
Onttrekking reserve gevolgen
vreemdelingenwetgeving
Ontrekking reserve OOV (BMO)
Onttrekkking reservering Decentralisatiegelden OOV
Onttrekking reserve decentralisatie uitkering Pilot
Coffeeshops
Onttrekking reserve Invoeringkaderwet prostitutie
Onttrekking reserve Regie-unit OBT
Subtotaal
Doelstelling 1.2: Minder jeugdcriminaliteit en
overlast
Rijksbijdrage Sociale Integratie en Veiligheid
(onderdeel preventie jeugdcriminaliteit)
Preventief Interventie Team
Subtotaal
Doelstelling 1.3: Crisisbeheersing en
brandweerzorg
Brandweerzorg
Rentebaten verstrekte geldlening aan Regionale
Brandweer Amsterdam Amstelland
Crisisbeheersing
Functioneel leeftijdsontslag Brandweer
Verhaal kosten nazorg calamiteiten
Brandblusvoorzieningen (Waternet)
Onttrekking reserve Brandweer
Subtotaal

0,00
1.899.615,00

0
1.899.615

0
1.899.615

212.321
1.828.009

-123.000,00
0,00
0,00
0,00
261.245,00
2.037.860,00

5.642
330.934
0
0
185.614
2.421.805

5.513
330.934
0
0
0
2.236.062

28.679
0
0
0
0
2.069.009

Doelstelling 1.4: Veiligheidsbureau
Veiligheidsregio
Subtotaal

1.765.000,00
1.765.000,00

2.989.869
2.989.869

2.989.869
2.989.869

1.943.959
1.943.959

Doelstelling 1.9: Nog niet ingevuld voor
programma Openbare Orde en Veiligheid
Subtotaal

0,00

0

0

0

Doelstelling 5.2: Openbaar vervoer en taxi's zijn
sociaal veilig
Taxi handhaving
Subtotaal

0,00
0,00

0
0

0
0

460.000
460.000

Totaal van de baten
Totaal van de lasten
Voordelig saldo

11.317.315,00
130.338.511,00
-119.021.196,00

16.357.607,00
131.928.633,00
-115.571.026,00

16.365.410,00
128.488.884,00
-112.123.474,00

15.988.749,00
124.698.554,00
-108.709.805,00

Resultaat voor bestemming
Dotaties
Onttrekkingen
Resultaatbestemming
Resultaat na bestemming

-125.950.740,00
7.633.321,00
703.777,00
6.929.544,00
-119.021.196,00

-114.135.412,00
7.000.000,00
8.435.614,00
-1.435.614,00
-115.571.026

-113.263.474,00
8.190.000,00
7.050.000,00
1.140.000,00
-112.123.474

-109.487.041,00
8.010.000,00
7.232.764,00
777.236,00
-108.709.805
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Lasten

Baten en Lasten
Volgnummer Omschrijving

Rekening
2011

Begroting
2012
incl. 1e begr.wijz.
€
€

Begroting
2012
na actualisatie
€

Rekening
2012
€

20: W erk en inkomen

6110109
6110410
6110412
6110413
6110417
6110419
6230101
6230150
9804505
9808029
9808034
9808035
9808043

Doelstelling 2.1: Meer Amsterdammers
ontwikkelen zich naar werk
Werkfonds WIW (DWI)
Kinderopvang bijstandsgerechtigden
Stelpost werk (DWI)
Gemeentelijke middelen WWB werkbudget
Blijf aan de bal banen (incidentele prioriteit 2010)
Bestrijding jeugdwerkloosheid
WWB-middelen
Uitvoeringskosten reintegratie (WPB)
Dotatie reserve Huisvesting kinderopvang Triade
(DWI)
Dotatie reserve Bestrijding Jeugdwerkloosheid (DWI)

0,00
4.579.196,00
-8.320,00
4.619.546,00
197.856,00
1.691.657,00
129.764.763,00
51.806.397,00
0,00

29.900.000
2.396.000
442.000
1.750.000
0
4.437.591
87.520.000
50.771.230
0

5.100.000
3.396.000
442.000
1.750.000
0
1.337.591
73.720.000
50.771.230
0

0
3.731.384
149.899
2.483.772
238
135.496
100.884.723
35.101.662
0

0,00

0

0

0

0,00
800.000,00

0
0

0
0

0
0

0,00
193.451.095,00

0
177.216.821

21.700.000
158.216.821

21.700.000
164.187.174

Sociale Werkvoorziening
Pantar
Dotatie reserve SW-regeling
Dotatie reserve tekort Sociale Werkvoorziening
Subtotaal

87.984.621,00
2.037.045,00
0,00
1.500.000,00
91.521.666,00

89.280.000
0
0
0
89.280.000

89.280.000
0
0
0
89.280.000

91.583.699
0
0
0
91.583.699

Doelstelling 2.4: Amsterdammers beheersen de
Nederlandse taal beter en hebben meer kennis
van de samenleving
Inburgering (WPB)
Uitvoeringskosten inburgering (WPB)
Educatie (WPB)
Uitvoeringskosten educatie (WPB)
Dotatie reserve Instapcursussen (DWI)
Dotatie reserve impuls inburgering
Dotatie reserve Uitvoeringskosten E&I
Subtotaal

61.247.961,00
6.788.305,00
7.055.678,00
768.160,00
0,00
0,00
11.822.000,00
87.682.104,00

31.910.000
6.319.010
7.021.540
1.418.000
0
0
0
46.668.550

15.410.000
6.319.010
7.021.540
1.418.000
0
0
0
30.168.550

27.023.821
6.088.163
6.808.223
2.774.061
0
0
0
42.694.268

222.864,00

0

0

231.453

500.329.437,00

488.750.420

513.750.420

540.408.844

34.960.031,00
4.447.823,00
6.448.104,00

30.798.950
4.049.100
7.220.070

30.798.950
4.049.100
7.220.070

972.534
4.557.360
7.312.756

1.342.271,00

1.413.990

1.413.990

1.432.399

8.872.221,00
7.390.462,00
0,00
67.025.261,00

9.861.240
7.054.740
0
67.472.040

9.861.240
7.054.740
0
67.472.040

3.880.540
8.681.639
0
68.683.645

-174,00
0,00

0
0

0
0

0
37.704

Dotatie reserve frictiekosten PAO
Dotatie reserve decentralisatie uitkering pilot
loondispensatie
Dotatie reserve preventieve onderwijs uitgaven
Subtotaal
Doelstelling 2.3: Een deel van de
Amsterdammers in de W et Sociale
W erkvoorziening werkt bij reguliere werkgevers

6110101
6110102
9808031
9808036

6230201
6230250
6230301
6230350
9808030
9808032
9808040

Doelstelling 2.5: Klanten worden bij
uitkeringsaanvragen snel en adequaat geholpen
6100102
6100103
6100104
6100105
6100110
6100111
6100120
6100202
6100302
6100401
6120105
6140203

Bijstand aan thuiswonende personen van 65 jaar en
ouder
Bijstand aan thuiswonende personen jonger dan 65
jaar
Wet Investeren in Jongeren
Bijstand aan elders verzorgden/verpleegden
Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werkloze werknemers
Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
Wet inkomensvoorziening kunstenaars
Bijstandsbesluit zelfstandigen
WWB en WFA budget
Uitvoeringskosten bijstandsverlening Dienst Werk en
Inkomen
Wet Werkloosheidsvoorziening
Kwijtschelding OZB
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Baten
Begroting
2012
na actualisatie
€

Rekening
2012

€

Begroting
2012
incl. 1e begr.wijz.
€

-36.771.584,00
66.703,00
0,00
8.761,00
0,00
0,00
166.525.988,00
0,00
320.000,00

0
0
0
0
0
0
87.520.000
0
320.000

0
0
0
0
0
0
92.520.000
0
320.000

0
88.058
0
28.349
0
0
107.284.203
0
320.000

131.582,00

4.437.591

1.337.591

135.496

300.000,00
197.856,00

0
0

0
0

0
0

0,00
130.779.306,00

0
92.277.591

3.500.000
97.677.591

510.875
108.366.981

Rijksbijdrage Sociale Werkvoorziening
Pantar
Onttrekking reserve SW-regeling
Onttrekking reserve tekort Sociale Werkvoorziening
Subtotaal

83.984.621,00
0,00
1.981.000,00
1.500.000,00
87.465.621,00

85.280.000
0
0
0
85.280.000

85.280.000
0
0
0
85.280.000

87.583.699
0
0
0
87.583.699

Doelstelling 2.4: Amsterdammers beheersen de
Nederlandse taal beter en hebben meer kennis
van de samenleving
Inburgering (WPB)
Uitvoeringskosten inburgering (WPB)
Educatie (WPB)
Uitvoeringskosten educatie (WPB)
Onttrekking reserve Instapcursussen (DWI)
Onttrekking reserve impuls inburgering
Onttrekking reserve Uitvoeringskosten E&I
Subtotaal

71.896.738,00
0,00
6.821.539,00
0,00
562.420,00
285.000,00
0,00
79.565.697,00

30.380.000
0
6.800.000
0
0
0
0
37.180.000

-7.720.000
0
6.800.000
0
300.000
0
0
-620.000

21.079.365
0
6.583.278
0
0
0
2.830.000
30.492.643

222.864,00

0

0

0

500.329.437,00

488.750.420

557.150.420

24.510.931

34.960.030,00
4.447.824,00
6.448.105,00

30.798.950
4.049.100
7.220.070

30.798.950
4.049.100
7.220.070

548.653
129.983
159.249

1.342.271,00

1.413.990

1.413.990

7.936

8.872.222,00
8.144.779,00
-78.832.649,00
0,00

9.861.240
7.116.040
-44.435.070
0

9.861.240
7.116.040
-44.435.070
0

5.003.481
7.695.121
539.707.658
0

-175,00
0,00

0
0

0
0

0
0

Volgnummer Omschrijving

Rekening
2011

€

20: W erk en inkomen

6110109
6110410
6110412
6110413
6110417
6110419
6230101
6230150
9804505
9808029
9808034
9808035
9808043

Doelstelling 2.1: Meer Amsterdammers
ontwikkelen zich naar werk
Werkfonds WIW (DWI)
Kinderopvang bijstandsgerechtigden
Stelpost werk (DWI)
Blijf aan de bal banen (incidentele prioriteit 2010)
Bestrijding jeugdwerkloosheid
WWB-middelen
Uitvoeringskosten reintegratie (WPB)
Onttrekking reserve Huisvesting kinderopvang Triade
(DWI)
Onttrekking reserve Bestrijding Jeugdwerkloosheid
(DWI)
Onttrekking reserve frictiekosten PAO
Onttrekking reserve decentralisatie uitkering pilot
loondispensatie
Onttrekking reserve preventieve onderwijs uitgaven
Subtotaal
Doelstelling 2.3: Een deel van de
Amsterdammers in de W et Sociale
W erkvoorziening werkt bij reguliere werkgevers

6110101
6110102
9808031
9808036

6230201
6230250
6230301
6230350
9808030
9808032
9808040

Doelstelling 2.5: Klanten worden bij
uitkeringsaanvragen snel en adequaat geholpen
6100102
6100103
6100104
6100105
6100110
6100111
6100120
6100202
6100302
6100401
6120105
6140203

Bijstand aan thuiswonende personen van 65 jaar en
ouder
Bijstand aan thuiswonende personen jonger dan 65
jaar
Wet Investeren in Jongeren
Bijstand aan elders verzorgden/verpleegden
Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werkloze werknemers
Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
Wet inkomensvoorziening kunstenaars
Bijstandsbesluit zelfstandigen
WWB budget

Wet Werkloosheidsvoorziening
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Baten en Lasten
Volgnummer Omschrijving

9800117
9804535
9808027

6140101
6140201
6140204
6140206
6140207
6140208
6140209
6140210
6140211
9803784
9808028
9808037
9808038
9808039
9808042

6140301
6140350

Dotatie Egalisatiereserve Inkomensdeel en
Conjunctuur
Dotatie reserve WiGo4IT
Dotatie reserve geïntegreerde voorziening
Subtotaal
Doelstelling 2.6: Amsterdamse minima krijgen
aanvullende inkomensvoorzieningen
aangeboden en hun participatie wordt
bevorderd
Bijzondere bijstand
Armoedebeleid
Kwijtschelding afvalstoffenheffing
Stadspas
Woonlastenfonds
Flankerend bijstandbeleid
Uitvoeringskosten armoedebestrijding Dienst Werk en
Inkomen
Uitkeringen uit reserves en voorzieningen GKA
Stichting Bijzondere Noden
Dotatie reserve lidmaatschap OBA in stadspas
Dotatie reserve armoede Tang gelden - chronische
zieken
Dotatie reserve frictiekosten GKA
Dotatie reserve Bijdrage DWI aan E-dienstverlening
en digitalisering stadspas
Dotatie reserve Armoedebestrijding
Dotatie reserve werkende armen
Subtotaal
Doelstelling 2.7: Versterken van de
schuldhulpverlening
Schuldhulpverlening en Inkomensbeheer
Uitvoeringskosten Schuldhulpverlening en
Inkomensbeheer
Subtotaal
Doelstelling 2.9: Nog niet ingevuld voor
programma W erk en Inkomen
Subtotaal

Totaal van de lasten
Totaal van de baten
Nadelig saldo
Resultaat voor bestemming
Dotaties
Onttrekkingen
Resultaatbestemming
Resultaat na bestemming

Rekening
2011

Begroting
2012
incl. 1e begr.wijz.
€
€
0,00
0

Begroting
2012
na actualisatie
€
32.400.000

Rekening
2012
€
32.400.000

0,00
0,00
631.038.300,00

0
0
616.620.550

0
0
674.020.550

0
0
668.598.874

25.728.069,00
31.627.814,00
5.260.810,00
2.069.804,00
4.907.059,00
462.601,00
7.430.968,00

24.128.000
15.511.953
3.992.600
1.883.370
2.535.400
1.148.000
6.654.360

31.328.000
13.811.953
3.992.600
1.868.797
2.517.461
1.248.000
6.654.360

26.390.180
13.184.179
4.537.409
1.955.632
2.203.215
647.098
8.188.316

287.980,00
228.787,00
0,00
0,00

300.000
234.040
0
0

300.000
235.030
0
0

44.958
231.021
0
0

766.429,00
915.961,00

0
0

0
0

0
0

700.000,00
475.800,00
80.862.082,00

0
0
56.387.723

1.200.000
0
63.156.201

1.200.000
0
58.582.008

0,00
0,00

12.864.000
2.725.960

12.864.000
2.725.960

10.355.844
2.270.730

0,00

15.589.960

15.589.960

12.626.574

0,00

0

0

0

1.084.555.247,00
815.689.931,00
268.865.316,00

1.001.763.604,00
727.972.471,00
273.791.133,00

1.030.432.082,00
758.272.471,00
272.159.611,00

1.038.272.597,00
806.141.939,00
232.130.658,00

277.112.984,00
16.980.190,00
25.227.858,00
-8.247.668,00
268.865.316,00

284.214.904,00
0,00
10.423.771,00
-10.423.771,00
273.791.133

222.283.382,00
55.300.000,00
5.423.771,00
49.876.229,00
272.159.611

181.049.776,00
55.300.000,00
4.219.118,00
51.080.882,00
232.130.658

488

Baten
Volgnummer Omschrijving

9800117
9804535
9808027

6140101
6140201
6140204
6140206
6140207
6140208
6140209
6140210
6140211
9803784
9808028
9808037
9808038
9808039
9808042

6140301
6140350

Onttrekking Egalisatiereserve Inkomensdeel en
Conjunctuur
Onttrekking reserve WiGo4IT
Onttrekking reserve geïntegreerde voorziening
Subtotaal
Doelstelling 2.6: Amsterdamse minima krijgen
aanvullende inkomensvoorzieningen
aangeboden en hun participatie wordt
bevorderd
Bijzondere bijstand

Stadspas

Stichting Bijzondere Noden
Onttrekking reserve lidmaatschap OBA in stadspas
Onttrekking reserve armoede Tang gelden chronische zieken
Ontrekking reserve frictiekosten GKA
Onttrekking reserve Bijdrage DWI aan Edienstverlening en digitalisering stadspas
Onttrekking reserve Armoedebestrijding
Onttrekking reserve werkende armen
Subtotaal

Rekening
2011

Begroting
2012
na actualisatie
€
0

Rekening
2012

€
18.600.000,00

Begroting
2012
incl. 1e begr.wijz.
€
4.800.000

750.000,00
0,00
505.284.708,00

0
866.180
510.440.920

0
366.180
573.540.920

0
322.747
578.085.759

1.488.621,00
10.349.252,00
0,00
156.726,00
0,00
0,00
0,00

2.679.000
0
0
114.960
0
0
0

2.679.000
0
0
114.960
0
0
0

1.343.327
0
0
169.530
0
0
0

0,00
0,00
200.000,00
400.000,00

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0,00
0,00

0
0

0
200.000

0
0

0,00
0,00
12.594.599,00

0
0
2.793.960

-700.000
100.000
2.393.960

0
100.000
1.612.857

€
0

Doelstelling 2.7: Versterken van de
schuldhulpverlening
Schuldhulpverlening en Inkomensbeheer
Uitvoeringskosten Schuldhulpverlening en
Inkomensbeheer
Subtotaal

0,00
0,00

0
0

0
0

0
0

0,00

0

0

0

Doelstelling 2.9: Nog niet ingevuld voor
programma W erk en Inkomen
Subtotaal

0,00

0

0

0

815.689.931,00
1.084.555.247,00
-268.865.316,00

727.972.471,00
1.001.763.604,00
-273.791.133,00

758.272.471,00
1.030.432.082,00
-272.159.611,00

806.141.939,00
1.038.272.597,00
-232.130.658,00

-260.617.648,00
16.980.190,00
25.227.858,00
-8.247.668,00
-268.865.316,00

-263.367.362,00
0,00
10.423.771,00
-10.423.771,00
-273.791.133

-322.035.840,00
55.300.000,00
5.423.771,00
49.876.229,00
-272.159.611

-283.211.540,00
55.300.000,00
4.219.118,00
51.080.882,00
-232.130.658

Totaal van de baten
Totaal van de lasten
Voordelig saldo
Resultaat voor bestemming
Dotaties
Onttrekkingen
Resultaatbestemming
Resultaat na bestemming
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Baten en Lasten
Volgnummer Omschrijving

Rekening
2011

Begroting
2012
incl. 1e begr.wijz.
€
€

Begroting
2012
na actualisatie
€

Rekening
2012
€

30: Zorg

6200302
6200303
6200801
6200803
6201102
6201103
6220101
6220103
6220104
6220106
6220107
6220108
6520101
6520201
6520301
6520401
6520402
6520403
6520501
7140105
7140106
9802661
9803730
9803818

1400501
6200301
6200306
6200313
9802660
9802665
9802666
9802668
9802669
9803821

Doelstelling 3.1: Amsterdammers kunnen
volwaardig participeren en kiezen uit een
samenhangend pakket van zorg- woon- en
mobiliteitsvoorzieningen
Subsidies t.b.v. diverse instellingen Maatschappelijke
Dienstverlening
Subsidie voor activiteiten ten behoeve van lichamelijk
gehandicapten
Uitkeringen uit reserves en voorzieningen
Wonen, Zorg en Dienstverlening
Wachtgelden subsidieportefeuille Maatschappelijke
Gezondheidszorg
Uitkeringen uit reserves en fondsen
WMO Hulp bij het Huishouden
Vergoedingen aan stadsdelen in het kader van de
WMO
Maatschappelijk meedoen
Uitvoering aanpak AWBZ-Pakketmaatregel
Vrijwilligerswerk
Invoeringskosten AWBZ begeleiding
WMO aanvullend openbaar vervoer
WMO verstrekkingen woonvoorzieningen
WMO verstekkingen vervoersvoorzieningen
WMO overige lasten
WMO Indicaties
DWZS WMO
Stimuleringsfonds gehandicapten
Subsidies t.b.v. diverse instellingen gezondheidszorg
Versterking cliëntorganisaties
Dotatie reserve pilot WMO-WWB
Dotatie egalisatiereserve WMO
Dotatie vergoeding experiment woningaanpassingen
mantelzorgers
Subtotaal
Doelstelling 3.2: Amsterdammers die dak- of
thuisloos zijn, of dreigen te worden, ontvangen
zorg
Boedelbeheer
Maatschappelijke opvang en drugshulpverlening
Programma prostitutie
DWZS Zorg
Dotatie reserve De Ruijsdael
Dotatie reserve Nazorg Detentie
Dotatie egalisatiereserve kapitaallasten R.
Kochplantsoen
Dotatie reserve voorzieningen begeleid wonen
Dotatie Reserve Oranjehuis
Dotatie reserve Investeringen Maatschappelijke
Opvang (MO)
Subtotaal
Doelstelling 3.3: Slachtoffers van mensenhandel
worden opgevangen
Subtotaal

9803820

Doelstelling 3.4: Minder slachtoffers van
huiselijk geweld
Dotatie reserve Geweld achter de Voordeur
Subtotaal

218.247,00

249.350

249.131

218.796

0,00

10

10

0

13.036,00
4.248.103,00
0,00

0
5.240.280
600

0
3.744.677
600

14.389
3.601.579
0

47.053,00
68.420.516,00
1.056.645,00

0
66.324.390
1.056.648

-62
60.828.181
1.056.648

49.556
58.562.605
1.056.647

4.972.900,00
5.397.070,00
1.182.909,00
0,00
15.091.416,00
9.292.942,00
17.835.361,00
8.233.183,00
4.978.639,00
6.049.953,00
0,00
555.999,00
2.163.541,00
0,00
9.408.739,00
0,00

3.718.950
3.822.500
535.140
1.605.824
15.112.910
12.422.500
19.314.290
9.695.690
4.534.230
6.449.420
0
588.230
2.225.630
0
0
0

3.676.471
3.689.795
534.510
1.605.824
15.007.464
12.422.500
19.193.845
9.693.185
4.534.230
6.449.420
0
587.537
2.223.008
0
3.175.600
0

3.051.888
3.176.922
417.949
349.381
15.100.352
7.442.553
18.549.502
9.526.281
5.624.789
6.221.184
-4.530
575.827
2.062.184
0
1.109.374
0

159.166.252,00

152.896.592

148.672.574

136.707.228

742.074,00
61.693.018,00

891.420
66.698.017

891.420
68.376.584

761.768
65.647.167

0,00
3.275.809,00
1.969.440,00
675.500,00
0,00

0
3.203.110
0
0
0

0
3.203.110
0
0
1.912.000

89.647
3.316.993
0
0
2.070.117

0,00
0,00
1.014.361,00

0
0
0

2.000.000
0
0

2.000.000
1.000.000
0

69.370.202,00

70.792.547

76.383.114

74.885.692

0,00

0

0

0

333.500,00
333.500,00

0
0

80.000
80.000

80.000
80.000

490

Baten
Volgnummer Omschrijving

Rekening
2011

Begroting
2012
na actualisatie
€

Rekening
2012

€

Begroting
2012
incl. 1e begr.wijz.
€

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

13.036,00
0,00
0,00

0
0
0

0
0
0

14.389
0
0

€

30: Zorg

6200302
6200303
6200801
6200803
6201102

Doelstelling 3.1: Amsterdammers kunnen
volwaardig participeren en kiezen uit een
samenhangend pakket van zorg- woon- en
mobiliteitsvoorzieningen
Subsidies t.b.v. diverse instellingen Maatschappelijke
Dienstverlening
Onttrekking reserve Stimuleringsfonds t.b.v. Europees
Jaar
Uitkeringen uit reserves en voorzieningen
Onttrekking aan voorzieningen

6201103
6220101
6220103

Uitkeringen uit reserves en fondsen
WMO Hulp bij het Huishouden

47.053,00
8.001.261,00
0,00

0
8.450.000
0

0
8.450.000
0

49.556
7.733.627
0

6220104
6220106
6220107
6220108
6520101
6520201
6520301
6520401
6520402
6520403
6520501
7140105
7140106
9802661
9803730
9803818

Maatschappelijk meedoen
Uitvoering aanpak AWBZ-Pakketmaatregel
Vrijwilligerswerk
Invoeringskosten AWBZ begeleiding
WMO aanvullend openbaar vervoer
WMO verstrekkingen woonvoorzieningen
WMO verstekkingen vervoersvoorzieningen
WMO overige baten
WMO Indicaties
DWZS WMO
Stimuleringsfonds gehandicapten
Regiovisie verstandelijk gehandicapten
Versterking cliëntorganisaties
Onttrekking reserve pilot WMO-WWB
Onttrekking egalisatiereserve WMO
Onttrekking vergoeding experiment
woningaanpassingen mantelzorgers
Subtotaal

0,00
0,00
85.000,00
0,00
1.181.778,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.075.720,00
0,00
62.126,00

0
0
0
0
1.376.080
0
0
0
0
0
0
0
0
425.720
2.379.391
0

0
0
0
0
1.376.080
0
0
0
0
0
0
0
0
425.720
1.279.391
0

0
0
0
0
1.371.828
0
0
0
0
0
0
0
0
425.720
0
0

10.465.974,00

12.631.191

11.531.191

9.595.120

633.117,00
912.904,00

906.420
0

906.420
0

614.273
-292.127

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0
0
984.720
0
0

0
0
984.720
0
0

86.811
0
984.720
0
47.800

1400501
6200301
6200306
6200313
9802660
9802665
9802666
9802668
9802669
9803821

9803820

Doelstelling 3.2: Amsterdammers die dak- of
thuisloos zijn, of dreigen te worden, ontvangen
zorg
Boedelbeheer
Rijksbijdrage maatschappelijke opvang en
verslavingszorg
Programma prostitutie
DWZS Zorg
Onttrekking reserve De Ruijsdael
Onttrekking reserve Nazorg Detentie
Onttrekking egalisatiereserve kapitaallasten R.
Kochplantsoen
Onttrekking reserve voorzieningen begeleid wonen
Onttrekking Reserve Oranjehuis
Onttrekking reserve Investeringen Maatschappelijke
Opvang (MO)
Subtotaal

0,00
0,00
2.514.361,00

0
0
0

0
0
0

0
0
0

4.060.382,00

1.891.140

1.891.140

1.441.477

Doelstelling 3.3: Slachtoffers van mensenhandel
worden opgevangen
Subtotaal

0,00

0

0

0

Doelstelling 3.4: Minder slachtoffers van
huiselijk geweld
Onttrekking reserve Geweld achter de Voordeur
Subtotaal

0,00
0,00

0
0

0
0

0
0
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Lasten

Baten en Lasten
Volgnummer Omschrijving

7140102
7140201
7140202
7140203
7140302
9802305
9802307

Doelstelling 3.5: Amsterdammers hebben
toegang tot kwalitatief goede openbare
gezondsheidszorg
Gemeenschappelijke regeling geneeskundige hulp bij
rampen
Pensionontruimingen
Inkomensbeheer en Uitvaarten
Uitvoeringskosten maatschappelijke zorg Dienst Werk
en Inkomen
Spoedeisende medische hulp
Kapitaallasten van verstrekte geldleningen Stichtingen
Slotervaartziekenhuis/Poort/Sarphatihuis
Openbare geestelijke gezondheidszorg
Milieu & Gezondheid
Algemene gezondheidszorg
Overige activiteiten
Arbo frictiekosten
Dotatie reserve WW-uitkeringen (GGD)
Dotatie reserve Research en Development (GGD)

9802355
9802662

Dotatie reserve ROC-MBO
Dotatie reserve Participatie-envelop vrijwilligerswerk

1200302
6201105
6201106
6201107
7110401
7120501

Subtotaal

7140101
7140103
7150101
9802310
9802311
9802313
9802314
9802335
9802337
9802345
9802347
9802348
9802349
9802351
9802352
9802353
9802354
9802358

6110114
6200305
6210102

Doelstelling 3.6: De GGD bereikt
bevolkingsgroepen waarvan de gezondheid
extra aandacht behoeft. Jongeren nemen daarbij
een prominente plaats in
Infectieziekten
Onderzoek gezondheidsbevordering/ -beleid
Jeugdgezondheidszorg
Dotatie reserve streeklaboratorium
Dotatie reserve Friends (programma depressie)
(GGD)
Dotatie reserve Samen Starten (GGD)
Dotatie reserve Omvangrijke en niet jaarlijks
terugkerende kosten (GGD)
Dotatie reserve Ontbijt en Lunch Schoolgaande Jeugd
(GGD)
Dotatie reserve GGZ-Preventie (GGD)
Dotatie reserve Sport Jeugd (GGD)
Dotatie reserve Tienerzwangerschappen
Dotatie reserve Sociale competentietrainingen
Taakspel (GGD)
Dotatie reserve Overgewicht 4-12 jarigen/Toeleiding
kinderen met overgewicht (GGD)
Dotatie reserve SDQ 5-10 jaar Leraren (GGD)
Dotatie reserve van Wiechen (GGD)
Dotatie reserve Gezond in de Stad 4-12jr
Dotatie reserve 2e Contactmoment VO
Dotatie reserve Stille Dilemma's
Subtotaal
Doelstelling 3.9: Nog niet ingevuld voor
programma Zorg
Vangnetvoorziening afbouw ID banen - zorg /
maatsch. opvang (prioriteit 2010)
Invoeringskosten WMO
Centrale opvang asielzoekers/VVTV (vergoedingen)
Subtotaal

Totaal van de lasten
Totaal van de baten
Nadelig saldo

Rekening
2011

Begroting
2012
incl. 1e begr.wijz.
€
€

Begroting
2012
na actualisatie
€

Rekening
2012
€

3.113.748,00

3.453.434

3.453.434

3.442.256

234.579,00
838.936,00
665.264,00

287.100
833.680
582.990

287.100
833.680
582.990

231.740
778.443
693.171

24.943.351,00
274.555,00

19.472.922
274.560

5.572.922
274.560

5.268.570
274.555

22.365.074,00
5.367.499,00
6.381.454,00
2.194.736,00
2.630,00
0,00
1.554.295,00

21.724.041
4.966.228
7.248.248
1.992.930
-246
0
0

22.524.041
4.966.228
8.148.248
2.477.476
-246
0
900.000

22.812.208
5.576.093
6.287.607
5.200.769
48
0
1.429.761

0,00
0,00

0
0

0
0

0
0

67.936.121,00

60.835.887

50.020.433

51.995.221

42.716.431,00
10.111.124,00
57.109.987,00
0,00
0,00

31.373.739
9.539.553
60.060.118
30.000
0

43.673.739
9.580.305
60.258.618
30.000
0

43.796.513
10.697.141
64.450.483
0
0

0,00
30.000,00

0
0

0
0

0
30.000

0,00

0

0

0

0,00
0,00
0,00
0,00

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0,00

0

0

0

0,00
0,00
487.375,00
0,00
217.744,00
110.672.661,00

0
0
0
0
0
101.003.410

0
0
150.000
0
200.000
113.892.662

0
0
69.003
0
0
119.043.140

50.000,00

0

0

0

0,00
0,00
50.000,00

0
0
0

0
0
0

-41.728
0
-41.728

407.528.736,00
163.920.915,00
243.607.821,00

385.528.436,00
150.904.910,00
234.623.526,00

389.048.783,00
150.924.170,00
238.124.613,00

382.669.553,00
155.491.695,00
227.177.858,00
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1200302
6201105
6201106
6201107
7110401
7120501
7140102
7140201
7140202
7140203
7140302
9802305
9802307
9802355
9802662

7140101
7140103
7150101
9802310
9802311
9802313
9802314
9802335
9802337
9802345
9802347
9802348
9802349
9802351
9802352
9802353
9802354
9802358

6110114
6200305
6210102

Doelstelling 3.5: Amsterdammers hebben
toegang tot kwalitatief goede openbare
gezondsheidszorg
Gemeenschappelijke regeling geneeskundige hulp bij
rampen
Pensionontruimingen
Inkomensbeheer en Uitvaarten

Spoedeisende medische hulp
Rente van verstrekte geldleningen Stichtingen
Slotervaartziekenhuis/Poort/Sarphatihuis
Openbare geestelijke gezondheidszorg
Milieu & Gezondheid
Algemene gezondheidszorg
Overige activiteiten
Arbo frictiekosten
Onttrekking reserve WW-uitkeringen (GGD)
Onttrekking reserve Research en Development
(GGD)
Onttrekking reserve ROC-MBO
Onttrekking reserve Participatie-envelop
vrijwilligerswerk
Subtotaal
Doelstelling 3.6: De GGD bereikt
bevolkingsgroepen waarvan de gezondheid
extra aandacht behoeft. Jongeren nemen daarbij
een prominente plaats in
Infectieziekten
Onderzoek gezondheidsbevordering/ -beleid
Jeugdgezondheidszorg
Onttrekking reserve streeklaboratorium
Onttrekking reserve Friends (programma depressie)
(GGD)
Onttrekking reserve Samen Starten (GGD)
Onttrekking reserve Omvangrijke en niet jaarlijks
terugkerende kosten (GGD)
Onttrekking reserve Ontbijt en Lunch Schoolgaande
Jeugd (GGD)
Onttrekking reserve GGZ-Preventie (GGD)
Onttrekking reserve Sport Jeugd (GGD)
Onttrekking reserve Tienerzwangerschappen
Onttrekking reserve Sociale competentietrainingen
Taakspel (GGD)
Onttrekking reserve Overgewicht 4-12
jarigen/Toeleiding kinderen met overgewicht (GGD)
Onttrekking reserve SDQ 5-10 jaar Leraren (GGD)
Onttrekking reserve van Wiechen (GGD)
Onttrekking reserve Gezond in de Stad 4-12jr
Onttrekking reserve 2e Contactmoment VO
Onttrekking reserve Stille Dilemma's
Subtotaal
Doelstelling 3.9: Nog niet ingevuld voor
programma Zorg
Vangnetvoorziening afbouw ID banen - zorg /
maatsch. opvang (prioriteit 2010)
Invoeringskosten WMO
Centrale opvang asielzoekers/VVTV (vergoedingen)
Subtotaal

Totaal van de baten
Totaal van de lasten
Voordelig saldo

Rekening
2011

Begroting
2012
na actualisatie
€

Rekening
2012

€

Begroting
2012
incl. 1e begr.wijz.
€

2.901.430,00

3.238.984

3.238.984

3.223.015

8.075,00
857.813,00
0,00

22.860
810.210
0

22.860
810.210
0

10.024
688.457
0

20.432.837,00
274.555,00

18.788.615
274.560

4.888.615
274.560

3.431.656
274.555

12.928.414,00
3.974.888,00
6.186.050,00
-421.916,00
0,00
0,00
910.229,00

11.876.639
3.618.518
6.579.151
74.322
-247
0
659.942

11.876.639
3.668.518
7.729.151
74.322
-247
89.950
1.250.000

13.119.294
4.194.073
6.128.025
2.723.517
0
89.950
1.078.872

71.458,00
48.643,00

0
0

0
0

0
0

48.172.476,00

45.943.554

33.923.562

34.961.438

39.844.949,00
5.068.555,00
54.749.848,00
0,00
32.721,00

27.685.532
4.429.213
58.144.280
30.000
0

40.285.532
4.429.213
58.144.280
30.000
0

40.787.305
5.522.693
62.736.387
0
0

378.122,00
34.128,00

0
0

90.000
0

90.000
39.940

72.274,00

0

0

0

17.132,00
327.340,00
47.232,00
228.132,00

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

207.450,00

0

140.752

140.752

104.863,00
98.330,00
0,00
10.771,00
0,00
101.221.847,00

0
0
0
0
150.000
90.439.025

65.000
0
0
43.500
350.000
103.578.277

65.000
0
0
43.500
67.744
109.493.321

0,00

0

0

0

0,00
236,00
236,00

0
0
0

0
0
0

0
339
339

163.920.915,00
407.528.736,00
-243.607.821,00

150.904.910,00
385.528.436,00
-234.623.526,00

150.924.170,00
389.048.783,00
-238.124.613,00

155.491.695,00
382.669.553,00
-227.177.858,00

€
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Lasten

Baten en Lasten
Volgnummer Omschrijving

Resultaat voor bestemming
Dotaties
Onttrekkingen
Resultaatbestemming
Resultaat na bestemming

Rekening
2011

Begroting
2012
incl. 1e begr.wijz.
€
€

234.157.899,00
15.690.954,00
6.241.032,00
9.449.922,00
243.607.821,00

239.223.299,00
30.000,00
4.629.773,00
-4.599.773,00
234.623.526

Begroting
2012
na actualisatie
€

Rekening
2012

234.426.046,00
8.447.600,00
4.749.033,00
3.698.567,00
238.124.613

222.463.601,00
7.788.255,00
3.073.998,00
4.714.257,00
227.177.858

€
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Baten
Volgnummer Omschrijving

Resultaat voor bestemming
Dotaties
Onttrekkingen
Resultaatbestemming
Resultaat na bestemming

Rekening
2011

Begroting
2012
na actualisatie
€

Rekening
2012

€

Begroting
2012
incl. 1e begr.wijz.
€

-253.057.743,00
15.690.954,00
6.241.032,00
9.449.922,00
-243.607.821,00

-230.023.753,00
30.000,00
4.629.773,00
-4.599.773,00
-234.623.526

-241.823.180,00
8.447.600,00
4.749.033,00
3.698.567,00
-238.124.613

-231.892.115,00
7.788.255,00
3.073.998,00
4.714.257,00
-227.177.858

€
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Lasten

Baten en Lasten
Volgnummer Omschrijving

Rekening
2011

Begroting
2012
incl. 1e begr.wijz.
€
€

Begroting
2012
na actualisatie
€

Rekening
2012
€

40: Educatie, jeugd en diversiteit

4800401
4800402
4800406
4800408
4800410
4800413
4800414
4800415
4800416
4800417
4800701
4800804
9803725
9803728
9803731
9803791

4310101
4330101
4410101
4430101
4800801
4800802
4800805
4800806

6200402
6200405
6300101
6300103
6300104
6300109
6300112
6300113
6300116
6500101
9803729
9803733
9803752

Doelstelling 4.1: De Amsterdamse jeugd
doorloopt een volledige schoolloopbaan op
goede en aantrekkelijke scholen
Stedelijk Primair Onderwijs
VVE Taalbeleid
Bureau Servicetaken Onderwijs (DMO)
Apparaatskosten Onderwijs
Voortijdig schoolverlaten
(V)SO en Passend Onderwijs
Kwaliteit VO/MBO
Programma Kwaliteit Basisonderwijs Amsterdam
Handhaving Leerplicht
Leerlingenvervoer
Financiële gelijkstelling in het onderwijs
Binnenmilieu schoolgebouwen
Dotatie reserve Kwaliteit Voortgezet Onderwijs
(DMO)
Dotatie reserve Bureau Leerplicht Plus (DMO)
Dotatie reserve Bijzondere Trajecten Risicojongen
(DMO)
Dotatie reserve Kwaliteit Basis onderwijs
Subtotaal
Doelstelling 4.2: De Amsterdamse jeugd geniet
onderwijs in geschikte gebouwen
Kapitaallasten onderwijshuisvesting openbaar
voortgezet speciaal onderwijs
Kapitaallasten onderwijshuisvesting bijzonder
voortgezet speciaal onderwijs
Kapitaallasten onderwijshuisvesting openbaar
voortgezet onderwijs
Kapitaallasten onderwijshuisvesting bijzonder
voortgezet onderwijs
Onderwijshuisvesting materieel budget VO en SO
Vergoedingen onderwijshuisvesting SBO aan
stadsdelen
Speciaal Onderwijs: Bascule en ’t Kabouterhuis
Kapitaallasten Revalidatieruimte Mytyl_Tyltyl
Subtotaal
Doelstelling 4.3: Kinderen, jongeren en
opvoeders krijgen vroegtijdig en zo nodig
gedwongen hulp en ondersteuning om zich
optimaal te ontwikkelen
Preventief Jeugdbeleid en jeugdzorg
Acht tot Acht
Stedelijk jeugd- en jongerenwerk
Apparaatskosten Jeugd
Identiteitsgebonden vrijwillig jeugd- en jongerenwerk
XXXS Card
Ouder-kindcentra (vervallen 2012)
Multiprobleemgezinnen (vervallen 2012)
Samen Doen in de Buurt
Kinderopvang
Dotatie reserve Van Acht tot Acht arrangementen
(DMO)
Dotatie reserve Matchpoint
Dotatie reserve decentralisatie uitkering Bestrijden
Wachtlijst Kinderopvang
Subtotaal

3.812.343,00
36.018.948,00
1.875.034,00
1.981.294,00
14.464.720,00
7.131.546,00
1.143.563,00
10.160.149,00
14.505.691,00
6.452.525,00
16.344,00
3.998.099,00
842.037,00

3.650.070
51.872.042
1.112.920
2.054.320
9.021.230
2.555.450
5.865.270
6.148.880
14.305.520
7.707.060
0
0
0

3.620.450
51.873.162
1.016.700
2.061.580
9.223.430
2.551.760
5.560.030
6.097.277
14.222.063
7.653.520
0
0
300.000

3.212.425
43.128.316
1.444.865
2.316.911
11.142.844
2.550.927
5.399.377
8.232.213
14.148.833
6.375.712
4.618.661
214.293
300.000

0,00
0,00

0
0

0
0

0
0

0,00
102.402.293,00

0
104.292.762

0
104.179.972

0
103.085.377

2.589.181,00

2.839.340

2.839.340

2.785.068

2.707.303,00

3.246.980

3.246.980

3.068.250

4.951.867,00

5.791.400

5.791.400

5.704.515

18.610.460,00

22.320.520

22.320.520

21.276.288

14.365.191,00
2.322.483,00

14.942.570
2.248.400

14.942.570
2.248.400

11.338.976
1.996.800

0,00
0,00
45.546.485,00

0
0
51.389.210

0
0
51.389.210

31.157
24.972
46.226.026

11.811.940,00
1.396.011,00
4.317.580,00
1.442.677,00
-20.000,00
841.904,00
5.546.953,00
2.304.115,00
0,00
7.164.418,00
0,00

15.186.280
0
2.808.500
1.348.620
0
67.570
0
0
4.000.000
7.294.710
0

17.063.360
0
2.792.500
1.350.497
0
68.070
0
0
4.100.000
6.869.660
0

17.425.045
4
2.804.721
1.647.909
0
-4.285
0
0
3.008.608
5.175.929
0

0,00
0,00

0
0

0
0

0
0

34.805.598,00

30.705.680

32.244.087

30.057.931

Doelstelling 4.4: Discriminatie neemt af en
sociale cohesie neemt toe
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Baten
Volgnummer Omschrijving

Rekening
2011

Begroting
2012
na actualisatie
€

Rekening
2012

€

Begroting
2012
incl. 1e begr.wijz.
€

116.156,00
36.066.014,00
2.248.068,00
53.379,00
9.947.916,00
2.050.901,00
0,00
302.100,00
9.484.993,00
0,00
0,00
4.107.149,00
0,00

122.000
51.905.582
1.112.920
0
4.000.000
0
0
0
9.285.820
0
0
0
260.560

122.000
51.905.582
1.016.700
0
4.000.000
0
0
0
9.326.284
0
0
0
260.560

293.647
43.292.317
1.444.866
76.551
6.889.731
0
38.264
1.477.725
9.254.762
0
4.655.908
216.290
0

400.000,00
202.252,00

0
0

0
0

0
0

2.041.494,00
67.020.422,00

0
66.686.882

0
66.631.126

0
67.640.061

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

266.940,00
0,00

10
0

10
0

138.864
0

0,00
0,00
266.940,00

0
0
10

0
0
10

0
0
138.864

1.491.533,00
352.802,00
55.900,00
656.684,00
0,00
140.050,00
5.461.857,00
324.187,00
0,00
2.978.187,00
200.000,00

568.000
0
0
528.700
0
67.580
0
0
0
3.000.000
0

568.000
0
0
528.700
0
67.580
0
0
0
3.000.000
0

3.344.514
0
-5.670
697.614
0
0
0
0
78.912
1.285.985
0

385.325,00
0,00

0
361.450

0
-50

0
0

12.046.525,00

4.525.730

4.164.230

5.401.355

€

40: Educatie, jeugd en diversiteit

4800401
4800402
4800406
4800408
4800410
4800413
4800414
4800415
4800416
4800417
4800701
4800804
9803725
9803728
9803731
9803791

4310101
4330101
4410101
4430101
4800801
4800802
4800805
4800806

6200402
6200405
6300101
6300103
6300104
6300109
6300112
6300113
6300116
6500101
9803729
9803733
9803752

Doelstelling 4.1: De Amsterdamse jeugd
doorloopt een volledige schoolloopbaan op
goede en aantrekkelijke scholen
Stedelijk Primair Onderwijs
VVE Rijksbijdrage
Bureau Servicetaken Onderwijs (DMO)
Apparaatskosten Onderwijs
Rijksbijdrage voortijdig schoolverlaten
(V)SO en Passend Onderwijs
Kwaliteit VO/MBO
Programma Kwaliteit Basisonderwijs Amsterdam
Handhaving Leerplicht
Leerlingenvervoer
Financiële gelijkstelling in het onderwijs
Binnenmilieu schoolgebouwen
Onttrekking reserve Kwaliteit Voortgezet Onderwijs
(DMO)
Onttrekking reserve Bureau Leerplicht Plus (DMO)
Onttrekking reserve Bijzondere Trajecten
Risicojongen (DMO)
Onttrekking reserve Kwaliteit Basis onderwijs
Subtotaal
Doelstelling 4.2: De Amsterdamse jeugd geniet
onderwijs in geschikte gebouwen
Onderwijshuisvesting
Rijksbijdrage onderwijshuisvesting bijzonder
voortgezet speciaal onderwijs
Onderwijshuisvesting
Onderwijshuisvesting bijzonder voortgezet onderwijs
(huur)
Onderwijshuisvesting materieel budget VO en SO
Vergoedingen onderwijshuisvesting SBO aan
stadsdelen
Speciaal Onderwijs: Bascule en ’t Kabouterhuis
Rentebaten Revalidatieruimte Mytyl_Tyltyl
Subtotaal
Doelstelling 4.3: Kinderen, jongeren en
opvoeders krijgen vroegtijdig en zo nodig
gedwongen hulp en ondersteuning om zich
optimaal te ontwikkelen
Preventief Jeugdbeleid en jeugdzorg
Acht tot Acht
Stedelijk jeugd- en jongerenwerk
Apparaatskosten Jeugd
XXXS Card
Ouder-kindcentra (vervallen 2012)
Multiprobleemgezinnen (vervallen 2012)
Samen Doen in de Buurt
Kinderopvang
Onttrekking reserve Van Acht tot Acht arrangementen
(DMO)
Onttrekking reserve Matchpoint
Onttrekking reserve decentralisatie uitkering
Bestrijden Wachtlijst Kinderopvang
Subtotaal
Doelstelling 4.4: Discriminatie neemt af en
sociale cohesie neemt toe
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Lasten

Baten en Lasten
Volgnummer Omschrijving

5110201
5110202
5110203
6110113
6300102
6300108
6300110
6300114
6300115
9803753

5100101
9803761

Maatschappelijke organisaties Burgerschap
&Diversiteit
Subsidies vrouwenemancipatie (vervallen per 2012)
Subsidies homo-emancipatie (vervallen per 2012)
Vangnetvoorziening afbouw ID banen zelforganisaties diversiteit (prioriteit 2010)
Integratie, Participatie en Sociale cohesie
Diversiteit MGI Wij Amsterdammers
Strategisch budget Burgerschap en diversiteit
Apparaatskosten Burgerschap&Diversiteit
Programma Caribische Amsterdammers
Dotattie reserve decentralisatie uitkering Onderzoek
Polarisatie
Subtotaal

Rekening
2011

Begroting
2012
incl. 1e begr.wijz.
€
€
1.596.607,00
2.418.740

Begroting
2012
na actualisatie
€
2.418.740

Rekening
2012
€
2.414.877

210.581,00
413.986,00
29.974,00

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1.601.779,00
-66.971,00
2.095.933,00
1.593.214,00
517.937,00
205.000,00

1.231.970
0
2.454.610
1.547.050
526.880
0

1.210.970
0
2.385.610
1.514.263
527.690
0

1.193.440
9.500
2.411.460
1.589.352
513.989
0

8.198.040,00

8.179.250

8.057.273

8.132.618

19.049.453,00
0,00
19.049.453,00

18.619.360
0
18.619.360

18.619.360
0
18.619.360

18.792.190
0
18.792.190

0,00

0

0

0

Totaal van de lasten
Totaal van de baten
Nadelig saldo

210.001.869,00
83.325.108,00
126.676.761,00

213.186.262,00
74.778.072,00
138.408.190,00

214.489.902,00
74.360.816,00
140.129.086,00

206.294.142,00
76.990.316,00
129.303.826,00

Resultaat voor bestemming
Dotaties
Onttrekkingen
Resultaatbestemming
Resultaat na bestemming

129.466.345,00
1.047.037,00
3.836.621,00
-2.789.584,00
126.676.761,00

139.432.750,00
0,00
1.024.560,00
-1.024.560,00
138.408.190

140.492.146,00
300.000,00
663.060,00
-363.060,00
140.129.086

129.406.376,00
300.000,00
402.550,00
-102.550,00
129.303.826

Doelstelling 4.5: Amsterdammers kunnen
gebruik maken van de faciliteit bibliotheken
Bibliotheken
Dotatie reserve Openbare Bibliotheek (DMO)
Subtotaal
Doelstelling 4.9: Nog niet ingevuld voor
programma Educatie, Jeugd en Diversiteit
Subtotaal
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Baten
Begroting
2012
na actualisatie
€
0

Rekening
2012

€
0,00

Begroting
2012
incl. 1e begr.wijz.
€
0

0,00
0,00
0,00

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0,00
0,00
30.199,00
0,00
0,00
205.000,00

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

-7.770
0
54.180
0
0
0

235.199,00

0

0

46.410

3.353.472,00
402.550,00
3.756.022,00

3.162.900
402.550
3.565.450

3.162.900
402.550
3.565.450

3.361.076
402.550
3.763.626

0,00

0

0

0

Totaal van de baten
Totaal van de lasten
Voordelig saldo

83.325.108,00
210.001.869,00
-126.676.761,00

74.778.072,00
213.186.262,00
-138.408.190,00

74.360.816,00
214.489.902,00
-140.129.086,00

76.990.316,00
206.294.142,00
-129.303.826,00

Resultaat voor bestemming
Dotaties
Onttrekkingen
Resultaatbestemming
Resultaat na bestemming

-123.887.177,00
1.047.037,00
3.836.621,00
-2.789.584,00
-126.676.761,00

-137.383.630,00
0,00
1.024.560,00
-1.024.560,00
-138.408.190

-139.766.026,00
300.000,00
663.060,00
-363.060,00
-140.129.086

-129.201.276,00
300.000,00
402.550,00
-102.550,00
-129.303.826

Volgnummer Omschrijving

5110201
5110202
5110203
6110113
6300102
6300108
6300110
6300114
6300115
9803753

5100101
9803761

Maatschappelijke organisaties Burgerschap
&Diversiteit
Subsidies vrouwenemancipatie (vervallen per 2012)
Subsidies homo-emancipatie (vervallen per 2012)
Vangnetvoorziening afbouw ID banen zelforganisaties diversiteit (prioriteit 2010)
Integratie, Participatie en Sociale cohesie
Diversiteit MGI Wij Amsterdammers
Strategisch budget Burgerschap en diversiteit
Apparaatskosten Burgerschap&Diversiteit
Programma Caribische Amsterdammers
Onttrekking reserve decentralisatie uitkering
Onderzoek Polarisatie
Subtotaal
Doelstelling 4.5: Amsterdammers kunnen
gebruik maken van de faciliteit bibliotheken
Onttrekking reserve bibliotheken
Onttrekking reserve Openbare Bibliotheek (DMO)
Subtotaal
Doelstelling 4.9: Nog niet ingevuld voor
programma Educatie, Jeugd en Diversiteit
Subtotaal

Rekening
2011

€
0
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Lasten

Baten en Lasten
Volgnummer Omschrijving

Rekening
2011

Begroting
2012
incl. 1e begr.wijz.
€
€

Begroting
2012
na actualisatie
€

Rekening
2012
€

50: Verkeer en Infrastructuur

2100208
2100502
2140108
9809528

2120104
2140110
9809533

2100109
2110218
2120304
2140107
2140211
2230103
9809527
9809531

2100108
2100111
2100207
2100209
2110206
2110208
2110209
2110212
2110213
2120109
2120203
2120508
2120509
2120510
2120514
2120515
2120518
2120520
2120521
2120523
2140101
2140102
2140104
2140105
2140203

Doelstelling 5.1: Minder ernstige
verkeersslachtoffers
Veiligheidsbeambte gemeentelijke wegtunnels
Gladheidsbestrijding hoofdinfrastructuur exclusief
Noord en Zuidoost
Uitgaven uit het Mobiliteitsfonds voor een
verkeersveilige stad
Dotatie Mobiliteitsfonds voor een veiligere stad
Subtotaal
Doelstelling 5.2: Openbaar vervoer en taxi's zijn
sociaal veilig
Sociale veiligheid openbaar vervoer
Uitgaven uit het Mobiliteitsfonds voor een sociaal
veilige stad
Mobiliteitsfonds voor een sociaal veiligere stad
Subtotaal
Doelstelling 5.3: Amsterdam is bereikbaar
Uitgaven Westrandweg / 2e Coentunnel
Mobiliteit en openbaar vervoer
Kapitaallasten Hemspoorlijn
Uitgaven uit het Mobiliteitsfonds voor betere
bereikbaarheid van de stad
P+R terreinen
Pontveren Noordzeekanaal
Dotatie Mobiliteitsfonds voor betere bereikbaarheid in
stad en regio
Dotatie reserve Westrandweg / 2e Coentunnel
Subtotaal
Doelstelling 5.4: Goede mobiliteit in Amsterdam
Uitgaven IJweg
Langzaam verkeerpassage CS, decentralisatie
uitkering tbv spoorse doorsnijdingen
Westertoegang, decentralisatie uitkering tbv spoorse
doorsnijdingen
Verkeerleiding en verkeersmanagement
Bestuurshulp van de Dienst Infrastructuur, Verkeer en
Vervoer
Coördinatie uitvoering
Verkeer en Vervoer
Kapitaallasten huisvesting Nieuwe Vaart
Stelpost bezuiniging apparaatskosten dIVV
Kapitaallasten van verstrekte geldleningen GVB Activa
BV
Bijdrage busstation Centraal Station (IJsei)
Kapitaallasten Noord/Zuidlijn
Kapitaallasten IJ-tram
Kapitaallasten overige railverbindingen
Omgevingsmanagement Noord/Zuidlijn
Uitgaven gemeentelijk aandeel Noord/Zuidlijn
Uitgaven gemeentelijk aandeel Noord/Zuidlijn
(DNZL)
Kapitaallasten IJ-tram (Dienst Metro)
Kapitaallasten overige railverbindingen (Dienst
uitgaven gemeentelijk aandeel noord zuidlijn (Dienst
Metro)
Uitgaven uit het Mobiliteitsfonds
Mobiliteitsfonds
Uitgaven uit het Mobiliteitsfonds voor mobiliteit in de
stad
Kapitaallasten parkeergarages

175.874,00
1.317.919,00

125.130
1.545.230

125.130
1.542.270

117.125
1.507.833

4.066.487,00

5.045.000

5.045.000

4.402.367

0,00
5.560.280,00

0
6.715.360

0
6.712.400

0
6.027.325

9.400.704,00
1.660.112,00

7.988.280
1.713.000

7.973.010
1.713.000

7.783.521
1.116.815

0,00
11.060.816,00

0
9.701.280

0
9.686.010

0
8.900.336

659.682,00
413.884,00
606.989,00
6.416.265,00

506.200
5.000.000
601.715
7.337.750

170.000
1.127.000
601.715
7.337.750

101.865
1.026.556
601.715
6.113.119

3.934.724,00
10.402.541,00
0,00

4.618.900
10.450.330
0

4.824.520
6.550.330
0

4.735.140
10.612.719
0

0,00
22.434.085,00

0
28.514.895

0
20.611.315

0
23.191.114

555.899,00
2.000.000,00

3.000.000
2.000.000

2.000.000
2.000.000

1.269.612
2.000.000

107.685,00

0

0

0

2.141.680,00
808.500,00

1.982.600
1.615.300

1.982.600
1.613.730

2.416.242
3.490.456

2.364.933,00
3.610.218,00
185.887,00
-1.275.702,00
16.602.685,00

2.449.140
3.716.870
0
-1.628.500
15.202.634

2.441.000
4.340.000
0
-1.628.500
15.202.634

2.464.676
3.803.159
0
-2.025.702
16.776.177

18.004.725,00
17.324.868,00
298.665,00
217.577,00
0,00
63.639.390,00
0,00

7.630.000
28.564.918
306.430
221.430
0
208.218.000
0

9.773.341
22.864.918
306.430
221.430
0
208.218.000
0

5.846.388
22.853.179
0
0
161.443
0
0

0,00
0,00
0,00

0
0
0

0
0
0

221.432
306.425
24.767.874

0,00
10.582.862,00
94.613,00
13.993.404,00

0
10.828.000
0
19.181.900

0
10.828.000
0
30.081.900

0
10.744.289
0
12.014.540

686.956,00

781.005

781.005

0

500

Baten
Volgnummer Omschrijving

Rekening
2011

Begroting
2012
na actualisatie
€

Rekening
2012

€

Begroting
2012
incl. 1e begr.wijz.
€

0,00
0,00

0
0

0
0

0
0

0,00

0

0

0

4.066.487,00
4.066.487,00

5.045.000
5.045.000

5.045.000
5.045.000

4.402.367
4.402.367

89.973,00
0,00

0
0

0
0

232.004
0

1.660.112,00
1.750.085,00

1.713.000
1.713.000

1.713.000
1.713.000

1.116.815
1.348.819

0,00
0,00
0,00
0,00

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

4.165.248,00
10.402.540,00
6.416.265,00

4.608.960
10.450.330
7.337.750

4.728.960
6.550.330
7.337.750

4.735.140
10.612.718
6.113.119

659.682,00
21.643.735,00

506.200
22.903.240

170.000
18.787.040

101.865
21.562.842

0,00
0,00

0
0

0
0

0
0

0,00

0

0

0

0,00
2.025.962,00

0
0

0
0

0
7.687.372

807.250,00
136.349,00
0,00
0,00
16.602.685,00

804.820
0
0
0
15.202.634

804.820
100.000
0
0
15.202.634

813.851
86.840
0
0
16.776.177

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
109.754.000,00
0,00

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
6.611.000

0,00
0,00
0,00

0
0
0

0
0
0

0
0
161.443

10.728.000,00
47.205.257,00
0,00
0,00

10.728.000
45.329.480
0
0

10.728.000
45.329.480
0
0

10.728.000
46.882.151
0
0

686.956,00

781.005

781.005

758.278

€

50: Verkeer en Infrastructuur

2100208
2100502

Doelstelling 5.1: Minder ernstige
verkeersslachtoffers
Veiligheidsbeambte gemeentelijke wegtunnels

2140108
9809528

2120104
2140110
9809533

2100109
2110218
2120304
2140107
2140211
2230103
9809527
9809531

2100108
2100111
2100207
2100209
2110206
2110208
2110209
2110212
2110213
2120109
2120203
2120508
2120509
2120510
2120514
2120515
2120518
2120520
2120521
2120523
2140101
2140102
2140104
2140105
2140203

Onttrekking Mobiliteitsfonds voor een veiligere stad
Subtotaal
Doelstelling 5.2: Openbaar vervoer en taxi's zijn
sociaal veilig
Sociale veiligheid openbaar vervoer

Mobiliteitsfonds voor een sociaal veiligere stad
Subtotaal
Doelstelling 5.3: Amsterdam is bereikbaar
Voeding reserve Westrandweg / 2e Coentunnel
Mobiliteit en openbaar vervoer

P+R terreinen
Pontveren Noordzeekanaal
Onttrekking Mobiliteitsfonds voor betere
bereikbaarheid in stad en regio
Onttrekking reserve Westrandweg / 2e Coentunnel
Subtotaal
Doelstelling 5.4: Goede mobiliteit in Amsterdam
Voeding reserve IJweg
Langzaam verkeerpassage CS, decentralisatie
uitkering tbv spoorse doorsnijdingen
Westertoegang, decentralisatie uitkering tbv spoorse
doorsnijdingen
Verkeerleiding en verkeersmanagement
Bestuurshulp van de Dienst Infrastructuur, Verkeer en
Vervoer
Coördinatie uitvoering (inkomsten)
Verkeer en Vervoer
Stelpost bezuiniging apparaatskosten dIVV
Rente van verstrekte geldleningen GVB Activa BV
Bijdrage busstation Centraal Station (IJsei)
Noord/Zuidlijn
IJ-tram
Omgevingsmanagement Noord/Zuidlijn
Inkomsten gemeentelijk aandeel Noord/Zuidlijn
(DNZL)
Kapitaallasten IJ-tram (Dienst Metro)
Kapitaallasten overige railverbindingen (Dienst
uitgaven gemeentelijk aandeel noord zuidlijn (Dienst
Metro)
Afdracht Mobiliteitsfonds aan algemene dienst
Voeding Mobiliteitsfonds

Kapitaallasten parkeergarages

501

Lasten

Baten en Lasten
Volgnummer Omschrijving

2140208
2140210
2140212
2230101
2230102
9600149
9600196
9804091
9804094
9809503

Exploitatie parkeergebouwen Parkeergebouwen
Openbare garages
kapitaallasten parkeergarages (Dienst Metro)
Exploitatie pontveren
Kapitaallasten van verstrekte geldleningen GVB Veren
BV
Parkeergebouwen
Apparaatskosten dienst Metro
Dotatie reserve bewonersgarages Zuidoost
Dotatie Egalisatiereserve CAN-gebied
Dotatie Mobiliteitsfonds - algemene reserve (dIVV)

9809504

Dotatie Mobiliteitsfonds - bestemmingsreserve (dIVV)

9809506

Dotatie reserve Gemeentelijk aandeel in kosten
busstation / auto-onderdoorgang CS (dIVV)
Dotatie reserve Gemeentelijk aandeel kosten
Noord/Zuidlijn
Dotatie reserve NDSM-veer
Dotatie Mobiliteitsfonds voor behoud en verbeteren
OV
Dotatie reserve IJweg
Dotatie reserve RealTimeParkeren
Dotatie reserve verbeterplan DIVV
Dotatie reserve P+R programma
Dotatie reserve verlaging Westertoegang
Dotatie reserve derde fietsplek in de IJ-tram
Dotatie reserve gemeentelijk aandeel Noord/Zuidlijn
(DNZL)
Subtotaal

9809507
9809521
9809525
9809530
9809567
9809568
9809569
9809570
9809571
9809601

2140106
7230107
9801936
9809526

2100102
2100104
2100106
2100205
2100206
2100301
2100302
2100401
2100402
2100403
2110101
2110103
2110105
2120201
2120202
2120206
2120207
2120208
2120209
2120210

Doelstelling 5.5: Betere luchtkwaliteit in
Amsterdam
Uitgaven uit het Mobiliteitsfonds voor een schone stad
Luchtkwaliteit
Dotatie reserve Fonds Luchtkwaliteit
Dotatie Mobiliteitsfonds voor betere luchtkwaliteit in de
stad
Subtotaal
Doelstelling 5.6: Amsterdam is schoon en heel
Kapitaallasten wegen (gehele stad)
Onderhoud en vervanging van de hoofdinfrastructuur
Uitgaven ten laste van reserve beheer stedelijke
infrastructuur
Beheer en onderhoud verkeerstunnels
Kapitaallasten verkeerstunnels
Onderhoud bruggen en viaducten (Centrale Stad)
Kapitaallasten bruggen (gehele stad)
Openbare verlichting
Kapitaallasten openbare verlichting
Reclame
Verkeerssystemen
Kapitaallasten verkeerssystemen
Kapitaallasten infrastructuur IJ-oevers
Bijdrage exploitatie openbaar vervoer
Bijdrage beheer en onderhoud railinfrastructuur
Uitgaven personeelsvoorziening GVB
Strategisch beheer Activa BV
Beheer busstations
Bijdrage beheer en onderhoud railinfrastructuur
(Dienst Metro)
ink Rijksbijdrage exploitatie openbaar vervoer (Dienst
Metro)

Rekening
2011
€
2.139.708,00
20.199.934,00
0,00
8.482.202,00
229.648,00

Begroting
2012
incl. 1e begr.wijz.
€
2.509.440
22.541.430
0
8.556.750
228.528

Begroting
2012
na actualisatie
€
2.281.195
21.776.110
0
8.556.750
228.528

Rekening
2012
€
3.339.692
22.176.626
758.278
8.648.724
217.929

2.284.985,00
0,00
63.815,00
354.836,00
3.253.875,00

2.593.060
0
35.250
226.590
0

2.840.310
0
35.250
226.590
0

2.685.030
5.801.896
51.595
234.487
2.582.217

48.810.630,00

45.329.480

49.229.480

49.564.560

0,00

0

0

0

109.754.540,00

0

0

0

27.514,00
0,00

1.900
0

1.900
0

9.623
0

0,00
900.000,00
2.000.000,00
1.586.116,00
841.087,00
0,00
0,00

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
4.185.000
0
120.000
0

0
0
0
3.973.443
0
120.000
6.611.000

352.873.735,00

386.092.155

400.507.601

213.885.290

3.047.164,00

4.043.000

4.043.000

2.802.029

7.256.433,00
810.448,00
0,00

5.179.000
0
0

5.179.000
0
0

5.446.703
0
0

11.114.045,00

9.222.000

9.222.000

8.248.732

12.496.622,00
4.055.065,00
2.309.291,00

13.104.980
4.268.300
1.558.530

12.599.330
4.223.190
735.000

12.599.333
4.159.042
234.990

3.102.958,00
6.807.687,00
6.234.012,00
8.066.829,00
10.708.483,00
13.614.543,00
1.093.839,00
6.487.111,00
5.718.345,00
256.922,00
0,00
55.702.542,00
5.400.000,00
126.450,00
754.695,00
0,00

3.004.780
7.591.530
6.305.260
9.005.090
10.542.550
15.054.170
372.800
6.483.430
6.227.130
277.870
0
53.209.240
0
0
932.810
0

3.000.620
7.488.270
6.300.660
9.009.830
10.508.210
14.944.030
372.370
6.401.550
6.353.790
280.580
0
53.209.240
1.329.481
0
928.420
161.443

2.830.225
7.488.273
6.358.939
9.009.836
10.612.626
14.944.022
463.800
6.103.591
6.353.794
280.581
0
0
0
0
799.852
55.035.322

0,00

0

0

0

502

Baten
Volgnummer Omschrijving

2140208
2140210
2140212
2230101
2230102

Exploitatie parkeergebouwen Parkeergebouwen
Openbare garages
kapitaallasten parkeergarages (Dienst Metro)
Exploitatie pontveren
Rente van verstrekte geldleningen GVB Veren BV

9600149
9600196
9804091
9804094
9809503

Parkeergebouwen
Apparaatskosten dienst Metro
Onttrekking reserve bewonersgarages Zuidoost
Onttrekking Egalisatiereserve CAN-gebied
Onttrekking Mobiliteitsfonds - algemene reserve
(dIVV)
Onttrekking Mobiliteitsfonds - bestemmingsreserve
(dIVV)
Onttrekking reserve Gemeentelijk aandeel in kosten
busstation / auto-onderdoorgang CS (dIVV)
Onttrekking reserve Gemeentelijk aandeel kosten
Noord/Zuidlijn
Onttrekking reserve NDSM-veer
Onttrekking Mobiliteitsfonds voor behoud en
verbeteren OV
Onttrekking reserve IJweg
Onttrekking reserve RealTimeParkeren
Onttrekking reserve verbeterplan DIVV
Onttrekking reserve P+R programma
Onttrekking reserve verlaging Westertoegang
Onttrekking reserve derde fietsplek in de IJ-tram
Onttrekking reserve gemeentelijk aandeel
Noord/Zuidlijn (DNZL)
Subtotaal

9809504
9809506
9809507
9809521
9809525
9809530
9809567
9809568
9809569
9809570
9809571
9809601

Rekening
2011
€
1.784.642,00
21.553.056,00
0,00
897.514,00
229.648,00

Begroting
2012
incl. 1e begr.wijz.
€
1.726.140
22.863.030
0
871.900
228.528

Begroting
2012
na actualisatie
€
1.726.140
20.948.030
0
871.900
228.528

Rekening
2012
€
1.596.520
20.482.323
0
881.623
217.929

1.174.993,00
0,00
418.773,00
408.858,00
3.609.590,00

1.175.420
0
818.550
593.980
0

1.283.420
0
618.550
393.980
14.800.000

1.508.791
5.801.894
1.198.157
361.818
2.745.452

11.832.520,00

10.828.000

10.828.000

13.263.464

18.004.725,00

7.630.000

9.773.341

5.846.388

63.639.930,00

208.252.861

208.252.861

0

494.460,00
13.993.404,00

406.160
19.181.900

406.160
19.181.900

437.305
12.014.540

555.899,00
42.372,00
370.519,00
0,00
107.685,00
0,00
0,00

3.000.000
410.000
0
0
0
0
0

2.000.000
410.000
1.329.481
312.000
0
0
0

1.269.612
349.539
783.047
0
0
120.000
24.767.874

327.065.047,00

350.832.408

366.310.230

184.151.388

0,00

0

0

0

7.642.658,00
424.224,00
3.047.164,00

4.779.000
400.000
4.043.000

4.779.000
400.000
4.043.000

5.115.456
331.247
2.802.029

11.114.046,00

9.222.000

9.222.000

8.248.732

0,00
0,00
0,00

0
0
0

0
0
0

0
0
0

180,00
0,00
17.889,00
0,00
1.070.174,00
0,00
4.445.696,00
485.147,00
0,00
0,00
55.702.541,00
0,00
0,00
0,00
3.360,00
0,00

19.000
0
15.960
0
1.250.000
0
3.782.920
524.250
0
0
53.209.240
0
0
0
0
0

19.000
0
15.960
0
1.250.000
0
4.307.920
524.250
0
0
53.209.240
0
0
0
0
0

80.721
0
22.007
0
836.100
0
4.064.162
301.829
0
0
0
0
0
0
0
0

0,00

0

0

55.035.323

Doelstelling 5.5: Betere luchtkwaliteit in
Amsterdam
2140106
7230107
9801936
9809526

2100102
2100104
2100106
2100205
2100206
2100301
2100302
2100401
2100402
2100403
2110101
2110103
2110105
2120201
2120202
2120206
2120207
2120208
2120209
2120210

Luchtkwaliteit
Onttrekking reserve Fonds Luchtkwaliteit
Onttrekking Mobiliteitsfonds voor betere luchtkwaliteit
in de stad
Subtotaal
Doelstelling 5.6: Amsterdam is schoon en heel
Onderhoud bestrating
Voeding reserve beheer stedelijke infrastructuur
Beheer en onderhoud verkeerstunnels
Huurinkomsten bruggen en viaducten (Centrale Stad)
Openbare verlichting
Reclame
Verkeerssystemen

Rijksbijdrage exploitatie openbaar vervoer

Beheer busstations
Bijdrage beheer en onderhoud railinfrastructuur
(Dienst Metro)
ink Rijksbijdrage exploitatie openbaar vervoer (Dienst
Metro)

503

Lasten

Baten en Lasten
Volgnummer Omschrijving

2120301

2120302
2120305
2120306
2120307
2140109
2140209
2210102
2400101
2400102
3100411
8100104
9809522
9809529
9809566

Spoorbaan Amsterdam-Utrecht, inclusief
bijbehorende viaducten, alsmede enige kunstwerken in
andere spoorbanen
Kapitaallasten spoorbaan Amsterdam-Utrecht
inclusief viaducten
Spoorbaan Amsterdam - Utrecht, onderhoud (Dienst
Metro)
Spoorbaan Amsterdam - Utrecht, kapitaallasten
(Dienst Metro)
ink Spoorbaan Amsterdam-Utrecht, bijdragen
onderhoud (Dienst Metro)
Uitgaven uit het Mobiliteitsfonds voor een hele en
mooie stad
Uitgaven Parkeerbeheer
Kapitaallasten havens, vaarten enz. (gehele stad)
Sluizen en waterkeringen
Kapitaallasten sluizen en waterkeringen
Kapitaallasten illuminatie van de stad
Kapitaallasten ruimtelijke ordening
Dotatie reserve beheer stedelijke infrastructuur
Dotatie Mobiliteitsfonds voor een goed beheerde
stedelijke infrastructuur
Dotatie reserve egalisatie parkeerbeheer
Subtotaal

Rekening
2011

Begroting
2012
incl. 1e begr.wijz.
€
€
367.845,00
408.700

Begroting
2012
na actualisatie
€
408.700

Rekening
2012
€
0

674.924,00

669.490

669.490

0

0,00

0

0

375.015

0,00

0

0

669.490

0,00

0

0

0

7.307.104,00

1.800.000

1.800.000

3.164.469

15.001.390,00
1.906.723,00
1.714.025,00
695.670,00
375.500,00
2.089.261,00
4.953.675,00
0,00

13.643.820
2.040.240
1.752.400
770.890
482.800
1.973.950
0
0

14.032.852
1.980.400
1.673.870
724.750
368.530
1.973.950
0
0

17.317.334
1.980.395
1.313.132
724.755
368.529
1.973.946
0
0

748.239,00
178.769.750,00

0
161.480.760

0
161.478.556

0
165.161.291

0,00

0

0

0

Totaal van de lasten
Totaal van de baten
Nadelig saldo

581.812.711,00
452.819.890,00
128.992.821,00

601.726.450,00
465.673.898,00
136.052.552,00

608.217.882,00
477.126.022,00
131.091.860,00

425.414.088,00
300.910.690,00
124.503.398,00

Resultaat voor bestemming
Dotaties
Onttrekkingen
Resultaatbestemming
Resultaat na bestemming

94.210.785,00
174.104.775,00
139.322.739,00
34.782.036,00
128.992.821,00

364.702.293,00
45.593.220,00
274.242.961,00
-228.649.741,00
136.052.552

367.950.725,00
53.798.220,00
290.657.085,00
-236.858.865,00
131.091.860

143.826.751,00
63.146.925,00
82.470.278,00
-19.323.353,00
124.503.398

Doelstelling 5.9: Nog niet ingevuld voor
programma Verkeer en Infrastructuur
Subtotaal

504

Baten
Volgnummer Omschrijving

Rekening
2011

2120301

€
135.803,00

Begroting
2012
incl. 1e begr.wijz.
€
154.530

2120302

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

139.606

0,00

0

0

0

15.749.630,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.262.966,00
7.307.104,00

12.925.790
0
0
0
0
0
1.558.530
1.800.000

12.925.790
0
0
0
0
0
735.000
1.800.000

16.271.154
0
0
0
0
0
234.990
3.164.469

0,00
87.180.490,00

718.030
75.958.250

1.107.062
76.048.752

1.046.181
81.196.542

0,00

0

0

0

Totaal van de baten
Totaal van de lasten
Voordelig saldo

452.819.890,00
581.812.711,00
-128.992.821,00

465.673.898,00
601.726.450,00
-136.052.552,00

477.126.022,00
608.217.882,00
-131.091.860,00

300.910.690,00
425.414.088,00
-124.503.398,00

Resultaat voor bestemming
Dotaties
Onttrekkingen
Resultaatbestemming
Resultaat na bestemming

-163.774.857,00
174.104.775,00
139.322.739,00
34.782.036,00
-128.992.821,00

92.597.189,00
45.593.220,00
274.242.961,00
-228.649.741,00
-136.052.552

97.557.881,00
45.593.220,00
274.242.961,00
-228.649.741,00
-131.091.860

-105.180.045,00
63.146.925,00
82.470.278,00
-19.323.353,00
-124.503.398

2120305
2120306
2120307

Spoorbaan Amsterdam - Utrecht, onderhoud (Dienst
Metro)
Spoorbaan Amsterdam - Utrecht, kapitaallasten
(Dienst Metro)
ink Spoorbaan Amsterdam-Utrecht, bijdragen
onderhoud (Dienst Metro)

2140109
2140209
2210102
2400101
2400102
3100411
8100104
9809522
9809529
9809566

Inkomsten Parkeerbeheer
Sluizen en waterkeringen

Kapitaallasten ruimtelijke ordening
Onttrekking reserve beheer stedelijke infrastructuur
Onttrekking Mobiliteitsfonds voor een goed beheerde
stedelijke infrastructuur
Onttrekking reserve egalisatie parkeerbeheer
Subtotaal
Doelstelling 5.9: Nog niet ingevuld voor
programma Verkeer en Infrastructuur
Subtotaal

Begroting
2012
na actualisatie
€
154.530

Rekening
2012
€
0

505

Lasten

Baten en Lasten
Volgnummer Omschrijving

Rekening
2011

Begroting
2012
incl. 1e begr.wijz.
€
€

Begroting
2012
na actualisatie
€

Rekening
2012
€

60: Openbare ruimte, groen, sport en recreatie

5600101
5600102
5600103
5600104
5600105
5600106
5600108
5600114
5600116
5600301
5600303
5600304
5600305
5600306
5600307
5600308
5600310
5600311
5600312
9803204
9803774

Doelstelling 6.1: Een sterkere groenstructuur
voor een leefbare en aantrekkelijke
metropoolregio Amsterdam
Kapitaallasten investeringsbijdragen aan stadsdelen
(groenfonds)
Kapitaallasten openbaar groen (gehele stad)
Amsterdamse Bos
Groene daken
Beleidscapaciteit openbare ruimte en groen
Incidentele groenmiddelen
Groenmiddelen 2007-2010
Sloterplas en parken
ISV/SVF (DRO)
Bijdrage aan de Stichting Gooisch Natuurreservaat
Bijdrage aan het Recreatieschap Het Twiske
Bijdrage aan het Recreatieschap Waterland
Bijdrage aan het Recreatieschap Vinkeveense
Plassen
Bijdrage aan het Recreatieschap Spaarnwoude
Kapitaallasten van verstrekte geldleningen Stichting
Hortus
Bijdrage aan het Groengebied Amstelland
Koninklijk Zoölogisch Genootschap Natura Artis
Magistra
Groene Plantage inclusief subsidie Hortus
Personele inzet recreatieschappen
Dotatie reserve Groenmiddelen (DRO)
Dotatie reserve Hortus
Subtotaal

731.324,00

620.540

620.540

688.234

911.573,00
6.055.154,00
252.710,00
1.380.786,00
0,00
113.914,00
304.354,00
8.420,00
142.228,00
297.533,00
117.662,00
223.000,00

865.940
6.229.060
0
1.312.860
2.500.000
719.000
3.692.400
1.270.000
143.000
329.550
118.830
231.270

865.940
6.245.420
0
1.312.860
747.000
719.000
3.692.400
1.270.000
143.000
329.550
118.830
231.270

865.943
6.493.946
0
1.316.308
815.836
1.013.650
4.087.866
0
139.454
286.382
127.808
225.900

209.970,00
13.529,00

210.780
11.214

210.780
11.214

266.275
11.214

1.123.593,00
6.321.631,00

1.193.730
8.452.260

1.193.730
8.452.260

1.070.260
8.415.814

808.830,00
43.889,00
4.500.000,00
0,00
23.560.100,00

858.070
44.190
0
0
28.802.694

858.070
44.190
1.753.000
0
28.819.054

854.914
142.853
2.286.639
0
29.109.296

Doelstelling 6.2: De openbare ruimte is kwalitatief
hoogwaardig en homogeen ingericht en voor
alle Amsterdammers toegankelijk

2100101

Onderhoud en beheer van het openbaar areaal in
Westpoort

2.583.429,00

3.934.047

3.934.047

3.506.714

2100107

Bijdrage van de gemeente in de kosten van het
onderhoud en de vernieuwing van wegen in het
havengebied
De rode loper
Museumplein
Leidseplein
Grootstedelijke openbare ruimte
Kapitaallasten speelplaatsen en -vijvers
Vangnetvoorziening afbouw ID banen - milieu / groen
(prioriteit 2010)
Dotatie reserve De Rode Loper
Dotatie reserve Museumplein (DRO)
Dotatie reserve Leidseplein (DRO)
Dotatie Openbare Ruimte gelden
Subtotaal

3.743.533,00

4.456.816

4.456.816

3.986.040

0,00
391.635,00
90.351,00
123.000,00
103.872,00
80.000,00

1.485.130
1.249.230
50.000
2.500.000
102.480
92.630

-4.870
1.249.230
50.000
0
102.480
-7.370

0
550.178
121.822
123.000
102.472
0

1.000.000,00
0,00
0,00
1.123.000,00
9.238.820,00

1.000.000
0
0
0
14.870.333

2.490.000
0
0
500.000
12.770.333

0
0
0
0
8.390.226

4.773.851,00
1.130,00

5.274.050
727

5.195.050
727

5.213.920
0

2.602,00
2.405.157,00
890.960,00
3.073.628,00
223.138,00
1.309.231,00

2.439
2.425.040
805.630
3.435.630
211.400
823.770

2.439
2.432.040
807.610
3.436.600
212.250
823.770

2.440
2.825.258
780.327
3.457.602
243.988
924.365

5600107
5600112
5600113
5600117
5600201
6110115
9803206
9803210
9803212
9803223

5300103
5300104
5300105
5300106
5300107
5300116
5300201
5300203

Doelstelling 6.3: Sportbeoefening in Amsterdam
op olympisch niveau
Sportaccomodaties Centrale Stad
Kapitaallasten van verstrekte geldlening Basketbalvereniging ABC
Kapitaallasten lening Stichting tennis Osdorp
Sportaccomodatie Sporthallen Zuid
Sportaccommodaties Amsterdamse Bos
Stelpost combinatiefunctie
Amsterdamse Sportraad
Sportdeelname en stimulering (beleid)

506

Baten
Volgnummer Omschrijving

Rekening
2011

Begroting
2012
na actualisatie
€

Rekening
2012

€

Begroting
2012
incl. 1e begr.wijz.
€

0,00

0

0

0

0,00
835.624,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.420,00
0,00
0,00
76.370,00
0,00

0
823.480
0
0
0
0
0
1.270.000
0
0
76.370
0

0
824.980
0
0
0
0
0
1.270.000
0
0
76.370
0

0
1.191.694
0
0
0
0
0
0
0
0
74.824
0

60.240,00
13.529,00

60.420
11.214

60.420
11.214

61.817
11.214

0,00
14.609,00

0
15.130

0
15.130

0
14.730

0,00
0,00
446.854,00
59.822,00
1.515.468,00

0
0
4.411.397
200.000
6.868.011

0
0
4.411.397
200.000
6.869.511

0
0
5.703.991
200.000
7.258.270

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0,00
391.635,00
90.350,00
0,00
481.985,00

1.485.133
1.249.226
50.000
0
2.784.359

1.485.133
1.249.226
50.000
0
2.784.359

5.904.902
550.178
50.000
0
6.505.080

17.500,00
1.130,00

0
727

0
727

0
0

2.602,00
1.038.468,00
388.783,00
65.917,00
0,00
89.998,00

2.440
806.480
221.630
0
0
0

2.440
836.480
221.630
0
0
0

2.440
1.254.906
227.342
13.500
3.347
102.220

€

60: Openbare ruimte, groen, sport en recreatie
Doelstelling 6.1: Een sterkere groenstructuur
voor een leefbare en aantrekkelijke
metropoolregio Amsterdam
5600101
5600102
5600103
5600104
5600105
5600106
5600108
5600114
5600116
5600301
5600303
5600304
5600305
5600306
5600307
5600308
5600310
5600311
5600312
9803204
9803774

Bespaarde rente
Ontvangen huur en pacht Amsterdamse Bos
Groene daken
Incidentele groenmiddelen
Sloterplas en parken
ISV/SVF (DRO)

Recreatieschap Waterland

Bijdrage aan het Recreatieschap Spaarnwoude
Rente van verstrekte geldleningen Stichting Hortus

Koninklijk Zoölogisch Genootschap Natura Artis
Magistra
Groene Plantage
Personele inzet recreatieschappen
Onttrekking reserve Groenmiddelen (DRO)
Onttrekking reserve Hortus
Subtotaal
Doelstelling 6.2: De openbare ruimte is kwalitatief
hoogwaardig en homogeen ingericht en voor
alle Amsterdammers toegankelijk

2100101

Inkomsten uit uitvoering voor externe partijen
(Westpoort), uitvoering gladheidsbestrijding en
verkoop van zout aan stadsdelen

2100107

5600107
5600112
5600113
5600117
5600201
6110115
9803206
9803210
9803212
9803223

5300103
5300104
5300105
5300106
5300107
5300116
5300201
5300203

Museumplein
Leidseplein
Grootstedelijke openbare ruimte
Vangnetvoorziening afbouw ID banen - milieu / groen
(prioriteit 2010)
Onttrekking reserve De Rode Loper
Onttrekking reserve Museumplein (DRO)
Onttrekking reserve Leidseplein (DRO)
Onttrekking Openbare Ruimte gelden
Subtotaal
Doelstelling 6.3: Sportbeoefening in Amsterdam
op olympisch niveau
Sportaccomodaties Centrale Stad
Rente van verstrekte geldlening - Basketbalvereniging
ABC
Kapitaallasten lening Stichting tennis Osdorp
Sportaccomodatie Sporthallen Zuid
Sportaccommodaties Amsterdamse Bos
Amsterdamse Sportraad
Sportdeelname en stimulering (beleid)
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Lasten

Baten en Lasten

€
841.458,00
0,00
3.288.600,00
2.533.714,00
2.386.973,00
0,00
0,00
21.730.442,00

Begroting
2012
incl. 1e begr.wijz.
€
811.350
0
4.114.680
3.411.210
2.227.390
0
0
23.543.316

Begroting
2012
na actualisatie
€
823.940
0
3.764.680
3.409.210
2.336.090
550.000
0
23.794.406

€
858.428
102.517
3.786.392
3.010.613
2.296.363
550.000
0
24.052.213

1.161.225,00
1.161.225,00

1.218.890
1.218.890

1.194.456
1.194.456

1.164.075
1.164.075

51.765,00

36.572

36.572

36.572

51.765,00

36.572

36.572

36.572

Totaal van de lasten
Totaal van de baten
Nadelig saldo

55.742.352,00
6.008.434,00
49.733.918,00

68.471.805,00
12.978.698,00
55.493.107,00

66.614.821,00
13.010.198,00
53.604.623,00

62.752.382,00
17.286.589,00
45.465.793,00

Resultaat voor bestemming
Dotaties
Onttrekkingen
Resultaatbestemming
Resultaat na bestemming

45.599.579,00
6.623.000,00
2.488.661,00
4.134.339,00
49.733.918,00

61.888.863,00
1.000.000,00
7.395.756,00
-6.395.756,00
55.493.107

55.707.379,00
5.293.000,00
7.395.756,00
-2.102.756,00
53.604.623

55.038.225,00
2.836.639,00
12.409.071,00
-9.572.432,00
45.465.793

Volgnummer Omschrijving

5300204
5300212
5300215
5300502
5300504
9803755
9803797

1400201

5300102

Apparaatskosten sportbeleid
Sportstimulering jongeren
Topsport, Evenementen en Olympische Ambitie
Sportdeelname en Sportstimulering
Apparaatskosten Sportservice
Dotatie reserve Olympische Ambitie
Dotatie reserve Sportplan 2009 - 2012
Subtotaal
Doelstelling 6.4: Bijdragen aan de
dierenbescherming in Amsterdam
Dierenbescherming Amsterdam
Subtotaal
Doelstelling 6.9: Nog niet ingevuld voor
programma Openbare Ruimte, Groen, Sport en
Recreatie
Kapitaallasten van verstrekte geldleningen Stichting
SIA
Subtotaal

Rekening
2011

Rekening
2012
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Baten
Begroting
2012
na actualisatie
€
0
0
22.760
2.176.020
59.700
0
0
3.319.757

Rekening
2012

€
0,00
0,00
41.346,00
762.228,00
51.244,00
0,00
1.500.000,00
3.959.216,00

Begroting
2012
incl. 1e begr.wijz.
€
0
0
22.760
2.176.020
59.700
0
0
3.289.757

0,00
0,00

0
0

0
0

0
0

Doelstelling 6.9: Nog niet ingevuld voor
programma Openbare Ruimte, Groen, Sport en
Recreatie
Rente van verstrekte geldleningen Stichting SIA

51.765,00

36.571

36.571

36.572

Subtotaal

51.765,00

36.571

36.571

36.572

Totaal van de baten
Totaal van de lasten
Voordelig saldo

6.008.434,00
55.742.352,00
-49.733.918,00

12.978.698,00
68.471.805,00
-55.493.107,00

13.010.198,00
66.614.821,00
-53.604.623,00

17.286.589,00
62.752.382,00
-45.465.793,00

Resultaat voor bestemming
Dotaties
Onttrekkingen
Resultaatbestemming
Resultaat na bestemming

-53.868.257,00
6.623.000,00
2.488.661,00
4.134.339,00
-49.733.918,00

-49.097.351,00
1.000.000,00
7.395.756,00
-6.395.756,00
-55.493.107

-51.501.867,00
5.293.000,00
7.395.756,00
-2.102.756,00
-53.604.623

-35.893.361,00
2.836.639,00
12.409.071,00
-9.572.432,00
-45.465.793

Volgnummer Omschrijving

5300204
5300212
5300215
5300502
5300504
9803755
9803797

1400201

5300102

Apparaatskosten sportbeleid
Sportstimulering jongeren
Topsport, Evenementen en Olympische Ambitie
Sportdeelname en Sportstimulering
Apparaatskosten Sportservice
Onttrekking reserve Olympische Ambitie
Onttrekking reserve Sportplan 2009 - 2012
Subtotaal
Doelstelling 6.4: Bijdragen aan de
dierenbescherming in Amsterdam
Dierenbescherming Amsterdam
Subtotaal

Rekening
2011

€
21.367
0
53.789
1.763.296
44.460
0
0
3.486.667
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Lasten

Baten en Lasten
Volgnummer Omschrijving

Rekening
2011

Begroting
2012
incl. 1e begr.wijz.
€
€

Begroting
2012
na actualisatie
€

Rekening
2012
€

70: Cultuur en monumenten

9804032
9804034

Doelstelling 7.1: Het gebouwde, archeologische
en cultuurlandschappelijke erfgoed wordt
behouden, versterkt en duurzaam ontwikkeld
Kapitaallasten torens, poorten, monumenten en
fonteinen
Bureau monumentenzorg
ISV
Noord/Zuidlijn
Kapitaallasten stadsarcheologie
Dotatie reserve WABO Bureau Monumenten en
Archeologie
Dotatie reserve 400 jaar grachten
Dotatie reserve WABO Bureau Monumenten en
Archeologie
Dotatie reserve Amsterdams Restauratiefonds
Dotatie reserve toekomstige WW-uitkeringen (BMA)

9809532

Dotatie reserve Bureau Monumenten en Archeologie

5410202
5410206
5410208
5410209
5410306
9800427
9800428
9801939

5110105
5400101
5400102
5400104
5400305
5400306
5400307
5400312
5400402
5400601
5400712
5400713
5410120
9803716
9803756
9803775
9803777
9803783
9803786
9803787
9803796

5400704
5400705
9803724
9803788

5800204
5800205
9803770

158.420,00

135.300

135.300

135.302

4.627.572,00
400.000,00
541.464,00
37.992,00
160.000,00

4.338.600
2.000.000
935.700
37.660
0

4.340.069
2.000.000
935.700
37.660
0

4.645.924
0
782.682
37.665
0

90.000,00
0,00

0
0

0
0

0
0

0,00
207.250,00

0
0

0
0

0
0

0,00

0

0

0

Subtotaal

6.222.698,00

7.447.260

7.448.729

5.601.573

Doelstelling 7.2: 7.2 Kunstenplan:
talentontwikkeling en 7.3 Kunstenplan:
Prachtstad
Kunsteducatie

9.891.839,00

9.874.550

9.867.550

9.862.265

2.540.070,00
2.793.817,00
426.530,00
27.623.896,00
28.435.672,00
5.907.767,00
3.167,00

2.487.800
2.834.820
433.190
27.085.790
28.774.800
6.066.760
2.573

2.487.800
2.834.820
433.190
27.085.790
28.774.800
6.066.760
2.573

2.358.990
2.833.145
432.940
27.133.012
29.039.500
5.958.611
2.573

10.898.060,00
849.080,00
380.019,00
8.162,00
34.274.807,00
328.116,00
0,00
0,00
50.000,00
250.000,00
15.200.000,00
4.951.000,00

1.626.420
870.480
513.490
0
32.282.890
194.120
0
0
50.000
0
0
0

1.626.420
870.480
409.490
0
33.368.380
194.120
100.000
500.000
50.000
0
0
0

1.625.450
863.890
4.446.363
0
37.120.687
331.946
100.000
500.000
50.000
0
0
0

0,00
144.812.002,00

0
113.097.683

0
114.672.173

0
122.659.372

Beeldende kunst
Film, fotografie en nieuwe media
Letteren
Theater
Muziek
Dans
Kapitaallasten van verstrekte geldlening Stichting Het
Ketelhuis
Infrastructuur (AFK)
Amateurkunst
Uitvoering kunstenplan
Talentontwikkeling en vrije tijd
Musea
Dotatie reserve Cultureel Beleggen
Dotatie reserve Museumplein op orde
Dotatie reserve Talentontwikkeling
Dotatie reserve Laboratorium
Dotatie reserve pilot muziekonderwijs
Dotatie reserve nieuwbouw Stedelijk Museum
Dotatie egalisatiereserve kapitaallasten
Stadsschouwburg
Dotatie reserve Literair Festival
Subtotaal
Doelstelling 7.4: Professionalisering
ontwikkeling, eigendom, beheer en onderhoud
van cultureel vastgoed
Investeringen en onderhoud cultureel vastgoed
Cultuurpanden in beheer bij DMO
Dotatie reserve Onderhoud Cultuurpanden DMO
Dotatie reserve onderhoud en investeringen cultureel
vastgoed
Subtotaal

363.864,00
1.152.167,00
303.741,00
1.398.804,00

2.038.630
1.233.630
582.120
0

503.310
1.815.750
0
1.500.000

229.429
1.615.389
252.614
1.500.000

3.218.576,00

3.854.380

3.819.060

3.597.432

Doelstelling 7.5: Een Amsterdams mediabeleid
Lokale media
Kapitaallasten verstrekte geldlening AT5
Dotatie reserve AT5

6.149.730,00
4.057,00
0,00

6.039.380
674
0

7.103.440
674
0

6.752.156
0
0

510

Baten
Volgnummer Omschrijving

Rekening
2011

Begroting
2012
na actualisatie
€

Rekening
2012

€

Begroting
2012
incl. 1e begr.wijz.
€

0,00

0

0

0

746.047,00
400.000,00
541.464,00
0,00
110.000,00

783.020
2.000.000
935.700
0
86.250

283.020
2.000.000
935.700
0
86.250

767.281
0
782.682
0
50.000

0,00
160.000,00

0
0

0
0

0
0

10.000,00
46.588,00

10.000
49.500

10.000
49.500

6.561
34.431

208.270,00

0

0

0

2.222.369,00

3.864.470

3.364.470

1.640.955

0,00

0

0

0

0,00
0,00
0,00
3.623.655,00
2.514.816,00
0,00
3.167,00

0
0
0
3.550.280
2.469.140
0
2.574

0
0
0
3.550.280
2.469.140
0
2.574

0
0
0
3.699.562
2.752.006
0
2.573

0,00
0,00
546.000,00
7.300,00
2.979.357,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250.000,00
3.042.002,00
219.940,00

0
0
194.120
0
2.902.010
242.000
0
0
0
0
517.500
219.940

0
0
194.120
0
2.902.010
142.000
0
0
0
0
1.717.500
219.940

0
0
536.000
0
6.427.140
0
0
0
0
0
1.866.776
219.940

0,00
13.186.237,00

0
10.097.564

100.000
11.297.564

100.000
15.603.997

€

70: Cultuur en monumenten
Doelstelling 7.1: Het gebouwde, archeologische
en cultuurlandschappelijke erfgoed wordt
behouden, versterkt en duurzaam ontwikkeld
5410202
5410206
5410208
5410209
5410306
9800427
9800428
9801939
9804032
9804034
9809532

5110105
5400101
5400102
5400104
5400305
5400306
5400307
5400312
5400402
5400601
5400712
5400713
5410120
9803716
9803756
9803775
9803777
9803783
9803786
9803787
9803796

5400704
5400705
9803724
9803788

5800204
5800205
9803770

Bureau monumentenzorg
ISV
Noord/Zuidlijn
Onttrekking reserve WABO Bureau Monumenten en
Archeologie
Ontrekking reserve 400 jaar grachten
Onttrekking reserve WABO Bureau Monumenten en
Archeologie
Onttrekking reserve Amsterdams Restauratiefonds
Onttrekking reserve toekomstige WW-uitkeringen
(BMA)
Onttrekking reserve Bureau Monumenten en
Archeologie
Subtotaal
Doelstelling 7.2: 7.2 Kunstenplan:
talentontwikkeling en 7.3 Kunstenplan:
Prachtstad
Rijksbijdrage kunsteducatie en onttrekking aan
voorziening
Rijksbijdrage beeldende kunst
Film, fotografie en nieuwe media
Inkomsten Theater
Inkomsten Muziek
Inkomsten Dans
Rente van verstrekte geldlening Stichting Het
Ketelhuis
Infrastructuur (AFK)
Amateurkunst
Inkomsten uitvoering kunstenplan
Talentontwikkeling en vrije tijd
Inkomsten Musea
Onttrekking reserve Cultureel Beleggen
Onttrekking reserve Museumplein op orde
Onttrekking reserve Talentontwikkeling
Onttrekking reserve Laboratorium
Onttrekking reserve pilot muziekonderwijs
Onttrekking reserve nieuwbouw Stedelijk Museum
Onttrekking egalisatiereserve kapitaallasten
Stadsschouwburg
Onttrekking reserve Literair Festival
Subtotaal
Doelstelling 7.4: Professionalisering
ontwikkeling, eigendom, beheer en onderhoud
van cultureel vastgoed
Investeringen en onderhoud cultureel vastgoed
Inkomsten cultuurpanden in beheer bij DMO
Onttrekking reserve Onderhoud Cultuurpanden DMO
Onttrekking reserve onderhoud en investeringen
cultureel vastgoed
Subtotaal

20.924,00
1.466.628,00
0,00
70.000,00

0
1.815.750
0
0

0
1.815.750
0
0

0
1.868.003
0
0

1.557.552,00

1.815.750

1.815.750

1.868.003

Doelstelling 7.5: Een Amsterdams mediabeleid
Inkomsten lokale media
Rente verstrekte geldlening AT5
Onttrekking reserve AT5

2.266.580,00
4.057,00
0,00

2.297.380
675
122.190

2.297.380
675
191.910

2.299.370
0
191.910

511

Lasten

Baten en Lasten
Volgnummer Omschrijving

Subtotaal

5400204
5400308
5400309
5400310
5400401
5400404
5400405
5400703
5400709
5400721
5410105
6110112

Doelstelling 7.6: Diversen kunst en cultuur
Beheerkosten Muziektheater
Kapitaallasten van verstrekte geldlening Carré
Kapitaallasten van verstrekte geldlening Stichting
Stadsschouwburg Amsterdam
Kapitaallasten van verstrekte geldleningen Stichting
Melkweg
Amsterdams Fonds voor de Kunst
Kunstraad
Overige Kunst en Cultuur
Apparaatskosten Kunst en Cultuur
Kapitaallasten van verstrekte geldleningen Stichting
Filmhuis/Stichting Muziekschool
Kunstraad
Kapitaallasten verstrekte geldlening St. A'dams
Historisch Museum
Vangnetvoorziening afbouw ID banen - kunst en
cultuur (prioriteit 2010)
Subtotaal

Rekening
2011

Begroting
2012
incl. 1e begr.wijz.
€
€
6.153.787,00
6.040.054

Begroting
2012
na actualisatie
€
7.104.114

Rekening
2012
€
6.752.156

3.191.988,00
585.137,00
553.518,00

3.578.189
571.337
554.383

3.578.189
571.337
554.383

3.578.189
571.337
520.203

28.302,00

25.927

25.927

25.927

0,00
451.530,00
0,00
1.876.271,00
0,00

9.441.670
441.981
1.073.650
1.756.710
0

9.441.670
441.981
1.073.650
1.764.260
0

9.436.760
0
1.073.575
1.762.471
0

0,00
4.467,00

0
6.382

0
6.382

541.981
0

-25.782,00

0

0

0

6.665.431,00

17.450.229

17.457.779

17.510.443

0,00

0

0

0

Totaal van de lasten
Totaal van de baten
Nadelig saldo

167.072.494,00
20.491.697,00
146.580.797,00

147.889.606,00
19.356.059,00
128.533.547,00

150.501.855,00
20.125.779,00
130.376.076,00

156.120.976,00
22.756.756,00
133.364.220,00

Resultaat voor bestemming
Dotaties
Onttrekkingen
Resultaatbestemming
Resultaat na bestemming

127.758.686,00
22.938.911,00
4.116.800,00
18.822.111,00
146.580.797,00

128.954.687,00
826.240,00
1.247.380,00
-421.140,00
128.533.547

130.549.056,00
2.344.120,00
2.517.100,00
-172.980,00
130.376.076

133.099.278,00
2.734.560,00
2.469.618,00
264.942,00
133.364.220

Doelstelling 7.9: Nog niet ingevuld voor
programma Cultuur en Monumenten
Subtotaal

512

Baten
Begroting
2012
na actualisatie
€
2.489.965

Rekening
2012

€
2.270.637,00

Begroting
2012
incl. 1e begr.wijz.
€
2.420.245

0,00
585.137,00
553.518,00

0
571.337
554.382

0
571.337
554.382

0
571.337
520.203

28.302,00

25.928

25.928

25.926

0,00
0,00
0,00
83.478,00
0,00

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
35.054
1

0,00
4.467,00

0
6.383

0
6.383

0
0

0,00

0

0

0

1.254.902,00

1.158.030

1.158.030

1.152.521

0,00

0

0

0

Totaal van de baten
Totaal van de lasten
Voordelig saldo

20.491.697,00
167.072.494,00
-146.580.797,00

19.356.059,00
147.889.606,00
-128.533.547,00

20.125.779,00
150.501.855,00
-130.376.076,00

22.756.756,00
156.120.976,00
-133.364.220,00

Resultaat voor bestemming
Dotaties
Onttrekkingen
Resultaatbestemming
Resultaat na bestemming

-165.402.908,00
22.938.911,00
4.116.800,00
18.822.111,00
-146.580.797,00

-128.112.407,00
826.240,00
1.247.380,00
-421.140,00
-128.533.547

-130.203.096,00
2.344.120,00
2.517.100,00
-172.980,00
-130.376.076

-133.629.162,00
2.734.560,00
2.469.618,00
264.942,00
-133.364.220

Volgnummer Omschrijving

Subtotaal

Rekening
2011

€
2.491.280

Doelstelling 7.6: Diversen kunst en cultuur
5400204
5400308
5400309
5400310
5400401
5400404
5400405
5400703
5400709
5400721
5410105
6110112

Rente van verstrekte geldlening Carré
Rente van verstrekte geldlening Stichting
Stadsschouwburg Amsterdam
Rente van verstrekte geldleningen Stichting Melkweg

Kunstraad
Overige Kunst en Cultuur
Apparaatskosten Kunst en Cultuur
Rente van verstrekte geldleningen Stichting
Filmhuis/Stichting Muziekschool
Kunstraad
Rentebaten verstrekte geldlening St. A'dams
Historisch Museum
Vangnetvoorziening afbouw ID banen - kunst en
cultuur (prioriteit 2010)
Subtotaal
Doelstelling 7.9: Nog niet ingevuld voor
programma Cultuur en Monumenten
Subtotaal
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Lasten

Baten en Lasten
Volgnummer Omschrijving

Rekening
2011

Begroting
2012
incl. 1e begr.wijz.
€
€

Begroting
2012
na actualisatie
€

Rekening
2012
€

80: Milieu en water

7210201
7210202
7210203
7210205
7210206
9806001
9806002

Doelstelling 8.1: Afval en rioolslib worden zo
duurzaam mogelijk verwerkt, binnen het
financiële kader
Depot Gevaarlijk Afval
Afvalverwerkingsinrichting Amsterdam
Gemeentelijke afvalsorteerstations
Kapitaallasten van verstrekte geldlening Stichting
Afvalservice West
HR Centrale
Dotatie reserve technische risico's AVI (AEB)
Dotatie reserve Toekomstige WW-uitkeringen (AEB)
Subtotaal

7.143.976,00
104.540.605,00
10.692.807,00
175.185,00

7.174.960
104.920.970
11.096.020
162.765

7.171.960
107.209.945
11.096.020
162.765

6.743.181
103.329.236
10.016.903
162.765

90.435.547,00
0,00
0,00

90.992.080
0
0

90.992.080
0
0

91.963.445
0
0

212.988.120,00

214.346.795

216.632.770

212.215.530

970,00
58.431,00
222.804,00
13.970.581,00
10.351.622,00

77.880
57.860
258.850
14.470.406
7.865.480

77.880
57.860
259.220
14.460.406
7.865.480

0
57.858
238.492
14.552.269
8.815.327

7220406
7230103
7230104
7230105
7230108

Doelstelling 8.2: Amsterdam is vitaal, leefbaar en
duurzaam
Analyse bedrijfsafvalwater
Geluidwerende voorzieningen
Bevordering van het milieubesef
Dienst Milieu en Bouwtoezicht (milieu)
Bodemsanering

7230109
7230110

Gronddepots
Bijdrage Vereveningsfonds aan bodemsanering

2.803.254,00
3.322.145,00

3.166.349
0

2.445.321
0

4.787.713
0

7230113
7230114
7230115
7230116

Bodemcoördinatie
Subsidie NME-Centrum
Geotechnisch archief
Budget ten behoeve van de stadsdelen voor uit te
voeren milieutaken
Onderhoud Diemerzeedijk (Waternet)
Onderhoud Diemerzeedijk (DMB)
Dotatie voorziening bodemsanering
Warmtenet
Dotatie reserve dienstverlening DMB (Milieu)
Dotatie reserve Diemerzeedijk (DMB)
Subtotaal

1.413.047,00
551.111,00
137.430,00
4.671.860,00

2.591.711
567.600
83.410
5.152.330

2.591.711
568.411
83.410
5.152.330

380.243
556.229
76.925
3.888.262

1.193.493,00
1.246.438,00
0,00
153.349,00
0,00
48.937,00
40.145.472,00

0
1.893.800
9.450.000
143.065
0
0
45.778.741

0
1.893.800
5.000.000
143.065
0
0
40.598.894

0
2.061.333
3.486.250
62.941
0
0
38.963.842

Doelstelling 8.3: Het openbare water in
Amsterdam is schoon en toegankelijk
Baggerontvangstplicht stadsdelen
Baggerslibverwerking J. v. Riebeeckhaven
Baggeren/drijfvuilvissen
Gangbaar houden sluizen
Lasten Binnenwaterbeheer
Havengeld Pleziervaart
Dotatie reserve WW-gelden (vm. BBA)
Subtotaal

538.132,00
453.909,00
3.933.723,00
103.895,00
11.754.683,00
0,00
0,00
16.784.342,00

548.220
1.055.880
3.921.860
113.560
11.956.280
0
0
17.595.800

548.220
1.055.880
3.713.160
113.560
11.956.280
0
0
17.387.100

421.386
526.343
3.662.825
72.862
11.434.583
0
0
16.117.999

7230117
7230118
8300115
8300123
9801909
9801912

2210105
2210106
2210107
2210109
2210111
2210112
9806308

7220101
7220102
7220103
7220104
7220108
7220116
7220401
7220402

Doelstelling 8.4: Efficiënt inzamelen en afvoeren
van afvalwater
Projecten rioolrecht
Grondwaterzorg in het kader van de Wet Verbrede
Watertaken
Rioolgemalen
Perceptiekosten rioolrecht
Rioleringstaken
Dotatie voorziening rioolrecht
Bestuurshulp (Waternet)
Huis- en kolkaansluitingen

558.843,00
2.475.911,00

566.860
2.845.550

566.860
2.845.550

564.165
1.727.892

7.122.694,00
2.327.144,00
46.680.890,00
6.407.689,00
284.467,00
3.843.133,00

7.340.560
2.355.000
50.341.290
0
305.780
2.658.000

7.340.560
2.355.000
50.341.290
0
305.780
2.658.000

5.779.719
2.346.766
47.981.130
8.794.385
230.900
3.664.849

Subtotaal

0,00
69.700.771,00

0
66.413.040

0
66.413.040

0
71.089.806

7260101

514

Baten
Volgnummer Omschrijving

Rekening
2011

Begroting
2012
na actualisatie
€

Rekening
2012

€

Begroting
2012
incl. 1e begr.wijz.
€

7.569.219,00
104.326.868,00
10.692.807,00
175.185,00

7.393.490
104.920.970
11.096.020
162.765

7.393.490
104.920.970
11.096.020
162.765

6.951.004
103.329.239
10.016.906
162.765

97.247.295,00
0,00
213.737,00

101.882.090
0
0

101.882.090
2.300.000
0

103.278.023
0
0

220.225.111,00

225.455.335

227.755.335

223.737.937

0,00
0,00
0,00
5.560.783,00
1.281.126,00

0
0
0
5.152.090
718.180

0
0
0
5.152.090
718.180

0
0
0
5.403.658
2.031.197

2.803.260,00
0,00

2.906.652
1.151.404

250.000
2.151.404

3.422.067
5.232.141

1.413.046,00
0,00
0,00
0,00

1.700.000
0
0
0

1.841.000
0
0
0

0
0
0
0

1.193.493,00
1.422.799,00
3.322.145,00
150.000,00
351.419,00
0,00
17.498.071,00

0
839.300
0
143.065
0
246.700
12.857.391

0
839.300
0
143.065
0
246.700
11.341.739

0
955.372
0
62.941
0
291.960
17.399.336

0,00
0,00
1.827,00
0,00
1.048.835,00
1.539.956,00
288.101,00
2.878.719,00

0
0
18.150
0
1.053.180
1.700.000
0
2.771.330

0
0
18.150
0
1.053.180
1.700.000
0
2.771.330

0
0
329
0
884.025
1.462.413
0
2.346.767

0,00
0,00

0
0

0
0

0
0

0,00
0,00
5.032.140,00
0,00
0,00
4.183.722,00

0
0
0
953.000
0
3.056.700

0
0
0
953.000
0
3.056.700

0
0
5.973.200
0
0
4.021.001

63.807.548,00
73.023.410,00

64.795.800
68.805.500

64.795.800
68.805.500

64.874.594
74.868.795

€

80: Milieu en water

7210201
7210202
7210203
7210205
7210206
9806001
9806002

7220406
7230103
7230104
7230105
7230108
7230109
7230110
7230113
7230114
7230115
7230116
7230117
7230118
8300115
8300123
9801909
9801912

2210105
2210106
2210107
2210109
2210111
2210112
9806308

Doelstelling 8.1: Afval en rioolslib worden zo
duurzaam mogelijk verwerkt, binnen het
financiële kader
Depot Gevaarlijk Afval
Afvalverwerkingsinrichting Amsterdam
Gemeentelijke afvalsorteerstations
Rente van verstrekte geldlening Stichting Afvalservice
West
HR Centrale
Onttrekking reserve technische risico's AVI (AEB)
Onttrekking reserve Toekomstige WW-uitkeringen
(AEB)
Subtotaal
Doelstelling 8.2: Amsterdam is vitaal, leefbaar en
duurzaam
Analyse bedrijfsafvalwater
Bevordering van het milieubesef
Dienst Milieu en Bouwtoezicht (milieu)
Rijksbijdrage op grond van de Wet Bodem
Bescherming
Gronddepots
Bijdrage Vereveningsfonds ten behoeve van
bodemsanering
Bodemcoördinatie

Onderhoud Diemerzeedijk
Onderhoud Diemerzeedijk (DMB)
Vrijval voorziening bodemsanering
Warmtenet
Onttrekking reserve dienstverlening DMB (Milieu)
Onttrekking reserve Diemerzeedijk (DMB)
Subtotaal
Doelstelling 8.3: Het openbare water in
Amsterdam is schoon en toegankelijk
Baggerontvangstplicht stadsdelen
Opbrengst drijfvuilvissen
Baten Binnenwaterbeheer niet zijnde Havengeld
Havengeld Pleziervaart
Onttrekking reserve WW-gelden (vm. BBA)
Subtotaal
Doelstelling 8.4: Efficiënt inzamelen en afvoeren
van afvalwater

7220101
7220102
7220103
7220104
7220108
7220116
7220401
7220402
7260101

Grondwaterzorg in het kader van de Wet Verbrede
Watertaken

Rioleringstaken
Vrijval voorziening rioolrecht
Heffing voor het opbreken van de openbare weg ten
behoeve van particuliere riolen
Rioolrechten
Subtotaal

515

Lasten

Baten en Lasten
Volgnummer Omschrijving

3300201
3300202
9806301
9806305

Doelstelling 8.5: Amsterdammers hebben
toegang tot schoon drinkwater
Exploitatie door de Gemeentewaterleidingen
Kapitaallasten van verstrekte geldleningen Het
Waterlaboratorium
Dotatie egalisatiereserve (Waternet)
Dotatie reserve in te verdienen overnamesommen
(Waternet)
Subtotaal
Doelstelling 8.9: Nog niet ingevuld voor
programma Milieu en W ater
Subtotaal

Totaal van de lasten
Totaal van de baten
Nadelig saldo
Resultaat voor bestemming
Dotaties
Onttrekkingen
Resultaatbestemming
Resultaat na bestemming

Rekening
2011

Begroting
2012
incl. 1e begr.wijz.
€
€

Begroting
2012
na actualisatie
€

Rekening
2012
€

109.547.999,00
33.480,00

111.452.030
23.360

107.722.030
23.360

104.571.086
23.360

0,00
1.321.480,00

0
0

3.730.000
0

6.752.507
0

110.902.959,00

111.475.390

111.475.390

111.346.953

0,00

0

0

0

450.521.664,00
424.528.271,00
25.993.393,00

455.609.766,00
421.364.947,00
34.244.819,00

452.507.194,00
422.149.295,00
30.357.899,00

449.734.130,00
429.699.788,00
20.034.342,00

25.941.330,00
1.370.417,00
1.318.354,00
52.063,00
25.993.393,00

35.764.549,00
0,00
1.519.730,00
-1.519.730,00
34.244.819

30.447.629,00
3.730.000,00
3.819.730,00
-89.730,00
30.357.899

14.323.795,00
6.752.507,00
1.041.960,00
5.710.547,00
20.034.342

516

Baten
Begroting
2012
na actualisatie
€

Rekening
2012

€

Begroting
2012
incl. 1e begr.wijz.
€

110.404.383,00
33.480,00

110.179.000
23.361

110.179.000
23.361

110.573.593
23.360

465.097,00
0,00

1.273.030
0

1.273.030
0

750.000
0

110.902.960,00

111.475.391

111.475.391

111.346.953

0,00

0

0

0

Totaal van de baten
Totaal van de lasten
Voordelig saldo

424.528.271,00
450.521.664,00
-25.993.393,00

421.364.947,00
455.609.766,00
-34.244.819,00

422.149.295,00
452.507.194,00
-30.357.899,00

429.699.788,00
449.734.130,00
-20.034.342,00

Resultaat voor bestemming
Dotaties
Onttrekkingen
Resultaatbestemming
Resultaat na bestemming

-26.045.456,00
1.370.417,00
1.318.354,00
52.063,00
-25.993.393,00

-32.725.089,00
0,00
1.519.730,00
-1.519.730,00
-34.244.819

-30.268.169,00
3.730.000,00
3.819.730,00
-89.730,00
-30.357.899

-25.744.889,00
6.752.507,00
1.041.960,00
5.710.547,00
-20.034.342

Volgnummer Omschrijving

3300201
3300202
9806301
9806305

Doelstelling 8.5: Amsterdammers hebben
toegang tot schoon drinkwater
Exploitatie door de Gemeentewaterleidingen
Rente van verstrekte geldleningen Het
Waterlaboratorium
Onttrekking egalisatiereserve (Waternet)
Onttrekking reserve in te verdienen overnamesommen
(Waternet)
Subtotaal
Doelstelling 8.9: Nog niet ingevuld voor
programma Milieu en W ater
Subtotaal

Rekening
2011

€
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Lasten

Baten en Lasten
Volgnummer Omschrijving

Rekening
2011

Begroting
2012
incl. 1e begr.wijz.
€
€

Begroting
2012
na actualisatie
€

Rekening
2012
€

100: Economie en haven

2300102
3100301
3100405
3100502
3100503
3100504
8300121
9805603
9805618
9805621
9805625
9805628
9805629

3100501
3100902
9805620
9805622
9805624
9805627

3100401
3100404
3200301
5800206
9805604
9805611

Doelstelling 9.1: Versterken en vernieuwen van
de economische structuur van de
metropoolregio Amsterdam
Economie en Ruimte
Onderzoeksprogammering
Europa
Kennis en Innovatie
Kennis en innovatie
Rentelasten verstrekte geldlening Matrix Innovation
Center
Glasvezelnet
Dotatie reserve Kapitaalsuitbreiding ASP (EZ)
Dotatie reserve LSFA/LSCA
Dotatie reserve Pieken in de Delta
Dotatie reserve Amsterdam Economic Board
Dotatie reserve 400 jaar grachten en top-initiatieven
Dotatie reserve Matrix Innovation Center
Subtotaal
Doelstelling 9.2: Een onderscheidend
(inter)nationaal ondernemersklimaat
Ondernemerschap
Apparaatskosten Economische Zaken
Dotatie reserve Subsidieregeling Veilig Ondernemen

357.977,00
300.279,00
610.100,00
87.921,00
4.657.074,00
0,00

477.522
268.620
714.120
0
1.008.200
0

347.522
268.620
714.120
0
4.943.200
0

173.051
230.360
524.205
-37.864
3.027.221
67.300

255.771,00
0,00
0,00
0,00
7.689.059,00
0,00

270.826
0
0
0
0
0

270.826
0
0
0
0
2.800.000

270.817
0
0
0
0
2.800.000

0,00
13.958.181,00

0
2.739.288

450.000
9.794.288

450.000
7.505.090

3.981.327,00
7.358.900,00
600.000,00

1.118.592
6.567.682
0

1.911.492
7.569.790
0

3.538.671
7.719.472
0

Dotatie reserve IBC (International Broadcasting
Convention)
Dotatie reserve NEMO
Dotatie reserve Gay Capital
Subtotaal

0,00

0

0

0

378.150,00
0,00
12.318.377,00

378.150
0
8.064.424

378.150
125.000
9.984.432

0
125.000
11.383.143

Doelstelling 9.3: Vermarkten van de
metropoolregio Amsterdam
Citymarketing en toerisme
Internationale acquisitie
Fonds Ontwikkelingsmaatschappij
Evenementenfonds
Dotatie Fonds Ontwikkelings Maatschappij (EZ)
Dotatie reserve Holland Casino (EZ)
Subtotaal

4.001.586,00
2.927.876,00
574.363,00
1.841.223,00
984.710,00
81.950,00
10.411.708,00

4.788.580
3.065.160
545.520
2.020.915
986.780
126.000
11.532.955

7.690.976
2.291.619
545.520
4.768.784
986.780
126.000
16.409.679

7.618.447
2.397.401
713.077
3.789.369
986.780
146.123
15.651.197

94.071.238,00
77.475,00
291.650,00
0,00
4.319.642,00

94.604.918
1.500
291.650
0
10

94.190.203
1.500
291.650
1.825.000
10

109.405.525
75.284
280.000
1.825.000
308.979

2.080.180,00
100.000,00
7.055.870,00

2.500.000
100.000
0

2.500.000
100.000
0

2.500.000
100.000
0

2.000.000,00
109.996.055,00

2.000.000
99.498.078

2.000.000
100.908.363

2.000.000
116.494.788

0,00

0

0

0

Doelstelling 9.4: 9.4 Vergroten van de
economische betekenis van het havengebied
Amsterdam en 9.5 Duurzaam en efficiënt gebruik
van de ruimte van de haven Amsterdam
2200101
2200102
2200105
9801060
9803501
9803502
9803503
9803507
9803508

Exploitatie Haven Amsterdam
Leges Haven Amsterdam
Vergoeding Haven Amsterdam
Dotatie reserve kosten verzelfstanding Haven
Dotatie reserve afkoopsommen van erfpachttermijnen
(HA)
Dotatie fonds strategische projecten (HA)
Dotatie fonds promotie Sail 2010 (HA)
Dotatie Fonds verbeteren achterlandverbindingen
(HA)
Dotatie reserve duurzaamheid (HA)
Subtotaal
Doelstelling 9.9: Nog niet ingevuld voor
programma Economie en Haven
Subtotaal

518

Baten
Volgnummer Omschrijving

Rekening
2011

Begroting
2012
na actualisatie
€

Rekening
2012

€

Begroting
2012
incl. 1e begr.wijz.
€

18.670,00
28.459,00
430.769,00
-25.000,00
326.978,00
0,00

0
0
274.170
0
0
0

0
0
274.170
0
1.720.000
0

7.200
171.303
323.717
0
1.649.337
67.300

0,00
0,00
2.941.443,00
2.100.000,00
0,00
0,00

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1.590.000
2.800.000

0
76.390
0
0
295.243
2.800.000

0,00
5.821.319,00

0
274.170

450.000
6.834.170

0
5.390.490

2.452.138,00
218.115,00
200.000,00

19.230
73.220
0

19.230
73.220
600.000

1.738.798
417.052
167.081

100.000,00

0

0

100.000

0,00
0,00
2.970.253,00

0
0
92.450

0
125.000
817.450

0
95.347
2.518.278

1.561.642,00
1.191.738,00
0,00
299.756,00
574.363,00
35.000,00
3.662.499,00

1.500.660
384.970
0
0
543.160
126.000
2.554.790

1.500.660
384.970
0
0
733.160
126.000
2.744.790

1.171.787
949.110
0
0
876.220
90.000
3.087.117

147.506.007,00
87.226,00
0,00
257.772,00
977.840,00

132.026.371
500
0
0
817.120

132.026.371
500
0
1.825.000
817.120

145.288.119
77.826
0
843.176
964.859

1.889.281,00
0,00
0,00

2.500.000
0
1.600.000

2.500.000
0
4.000.000

2.499.969
0
3.461.983

699.814,00
151.417.940,00

2.000.000
138.943.991

2.000.000
143.168.991

2.000.023
155.135.955

0,00

0

0

0

€

100: Economie en haven

2300102
3100301
3100405
3100502
3100503
3100504
8300121
9805603
9805618
9805621
9805625
9805628
9805629

3100501
3100902
9805620
9805622
9805624
9805627

3100401
3100404
3200301
5800206
9805604
9805611

Doelstelling 9.1: Versterken en vernieuwen van
de economische structuur van de
metropoolregio Amsterdam
Economie en Ruimte
Onderzoeksprogammering
Europa
Kennis en Innovatie
Kennis en innovatie
Rentebaten verstrekte geldlening Matrix Innovation
Center
Glasvezelnet
Onttrekking reserve Kapitaalsuitbreiding ASP (EZ)
Reserve reserve LSFA/LSCA
Onttrekking reserve Pieken in de Delta
Onttrekking reserve Amsterdam Economic Board
Onttrekking reserve 400 jaar grachten en topinitiatieven
Onttrekking reserve Matrix Innovation Center
Subtotaal
Doelstelling 9.2: Een onderscheidend
(inter)nationaal ondernemersklimaat
Ondernemerschap
Apparaatskosten Economische Zaken
Onttrekking reserve Subsidieregeling Veilig
Ondernemen
Onttrekking reserve IBC (International Broadcasting
Convention)
Onttrekking reserve NEMO
Onttrekking reserve Gay Capital
Subtotaal
Doelstelling 9.3: Vermarkten van de
metropoolregio Amsterdam
Citymarketing en toerisme
Internationale acquisitie
Fonds Ontwikkelingsmaatschappij
Evenementenfonds
Onttrekking Fonds Ontwikkelings Maatschappij (EZ)
Onttrekking reserve Holland Casino (EZ)
Subtotaal
Doelstelling 9.4: 9.4 Vergroten van de
economische betekenis van het havengebied
Amsterdam en 9.5 Duurzaam en efficiënt gebruik
van de ruimte van de haven Amsterdam

2200101
2200102
2200105
9801060
9803501
9803502
9803503
9803507
9803508

Exploitatie Haven Amsterdam
Leges Haven Amsterdam
Onttrekking reserve kosten verzelfstanding Haven
Onttrekking reserve afkoopsommen van
erfpachttermijnen (HA)
Onttrekking fonds strategische projecten (HA)
Onttrekking fonds promotie Sail 2010 (HA)
Onttrekking Fonds verbeteren achterlandverbindingen
(HA)
Onttrekking reserve duurzaamheid (HA)
Subtotaal
Doelstelling 9.9: Nog niet ingevuld voor
programma Economie en Haven
Subtotaal
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Lasten

Baten en Lasten
Volgnummer Omschrijving

Rekening
2011

Begroting
2012
incl. 1e begr.wijz.
€
€

Begroting
2012
na actualisatie
€

Rekening
2012
€

Totaal van de lasten
Totaal van de baten
Nadelig saldo

146.684.321,00
163.872.011,00
-17.187.690,00

121.834.745,00
141.865.401,00
-20.030.656,00

137.096.762,00
153.565.401,00
-16.468.639,00

151.034.218,00
166.131.840,00
-15.097.622,00

Resultaat voor bestemming
Dotaties
Onttrekkingen
Resultaatbestemming
Resultaat na bestemming

-32.701.738,00
25.289.561,00
9.775.513,00
15.514.048,00
-17.187.690,00

-18.535.316,00
6.090.940,00
7.586.280,00
-1.495.340,00
-20.030.656

-10.193.299,00
11.290.940,00
17.566.280,00
-6.275.340,00
-16.468.639

-12.069.213,00
11.241.882,00
14.270.291,00
-3.028.409,00
-15.097.622

520

Baten
Volgnummer Omschrijving

Totaal van de baten
Totaal van de lasten
Voordelig saldo
Resultaat voor bestemming
Dotaties
Onttrekkingen
Resultaatbestemming
Resultaat na bestemming

Rekening
2011

Begroting
2012
na actualisatie
€

Rekening
2012

€

Begroting
2012
incl. 1e begr.wijz.
€

163.872.011,00
146.684.321,00
17.187.690,00

141.865.401,00
121.834.745,00
20.030.656,00

153.565.401,00
137.096.762,00
16.468.639,00

166.131.840,00
151.034.218,00
15.097.622,00

1.673.642,00
25.289.561,00
9.775.513,00
15.514.048,00
17.187.690,00

18.535.316,00
6.090.940,00
7.586.280,00
-1.495.340,00
20.030.656

10.193.299,00
11.290.940,00
17.566.280,00
-6.275.340,00
16.468.639

12.069.213,00
11.241.882,00
14.270.291,00
-3.028.409,00
15.097.622

€
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Lasten

Baten en Lasten
Volgnummer Omschrijving

Rekening
2011

Begroting
2012
incl. 1e begr.wijz.
€
€

Begroting
2012
na actualisatie
€

Rekening
2012
€

110: Facilitair en bedrijven

0020307
9801103
9801110
9801116
9801117
9801119

0020201
0020203
0020218
0020517
0020518
0020519
0020523
0020524
0020525
0020526
0020527
0020528
9220237
9220240
9220241
9220246
9220249
9800202
9800203
9800216
9801021
9801047
9801049
9801222
9802403
9802404
9802908
9802909
9802910
9804061
9804601
9804602
9804608
9804901

2140301
2140401
3300203
9220203
9220247
9220250
9220251
9220252
9220253
9400103

Doelstelling 10.1: Verbeteren van de
gemeentelijke ICT in de periode 2011-2014
Dienst ICT
Dotatie reserve WW en wachtgeld (SHI)
Dotatie reserve meubilair CI&B
Dotatie reserve (kapitaallasten) achterstallig
onderhoud
Dotatie reserve Transitieplan
Dotatie reserve Uitvoeringsplan
Subtotaal
Doelstelling 10.2: Efficiënt en effectief uitvoeren
van beleidsondersteuning, projectmanagement
en bedrijfsvoering
Dienstverlening en Facilitair Management
Mediabeheer
Mediabeheer (SHP)
ABC-pool
Adviesgroep Amsterdam
Integriteitsbeleid
Mijn Personeelsnet
Lasten Bureau van Werk naar Werk
Uitvoering Uitkeringen
ABC-pool
AGA
Personeelsbeleid en Organisatieontwikkeling SHP
Samenwerkende Amsterdamse stadsdelen
Materiaaldienst
Stichting Voertuigbeheer Amsterdam
Projectmanagementbureau
Wibautgroep
Dotatie reserve Wachtgeld (DFM)
Dotatie reserve mediabeheer (DFM)
Dotatie reserve frictiekosten
Dotatie reserve AGA (BDA)
Dotatie reserve Bureau Integriteit (BMO)
Dotatie reserve ABC Pool (BMO)
Dotatie egalisatiereserve P-beheer (SHP)
Dotatie reserve ABC-pool (DAO)
Dotatie reserve AGA (DAO)
Dotatie reserve Round About IBA
Dotatie reserve Virtuele Maquette tafel
Dotatie reserve Verbetering Bedrijfsvoering
Dotatie algemene reserve Materiaaldienst
Dotatie reserve professionalisering (PMB)
Dotatie algemene reserve (PMB)
Dotatie reserve huisvesting en meubilair (PMB)
Dotatie algemene reserve (Wibautgroep)
Subtotaal
Doelstelling 10.3: Efficiënt en effectief uitvoeren
van financiële activiteiten richting burgers en
concernonderdelen
Bijdrage aan Cition BV
Frictiekosten ontvlechting parkeer BV
Kapitaallasten van verstrekte geldleningen Westpoort
Warmte BV
Gemeentelijke Dienst Verzekeringszaken
ACAM Accountancy en Advies
Dienst Stadstoezicht
Handhavingsacademie
REO bedrijf DST
Pool Amsterdam
Dienst Belastingen: overige activiteiten

66.321.759,00
0,00
0,00
0,00

57.501.872
0
0
0

74.278.791
0
0
0

65.475.478
0
0
0

0,00
18.634.394,00
84.956.153,00

0
8.550.000
66.051.872

0
8.550.000
82.828.791

0
8.550.000
74.025.478

30.996.190,00
1.799.682,00
0,00
4.226.620,00
5.237.508,00
1.216.375,00
13.378.755,00
824.722,00
502.595,00
0,00
0,00
0,00
-797,00
22.670.363,00
6.711.634,00
17.624.680,00
1.551.220,00
0,00
0,00
0,00
104.721,00
33.778,00
0,00
328.457,00
0,00
0,00
0,00
0,00
210.232,00
427.795,00
0,00
443.250,00
0,00
22.610,00
108.310.390,00

22.320.735
3.030.498
0
0
0
1.248.974
12.734.770
680.180
545.980
4.281.965
5.119.837
703.624
0
25.613.400
8.112.200
18.976.940
1.170.430
0
0
521.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12.300
0
153.650
0
9.350
105.236.333

30.518.621
0
3.030.480
0
0
1.249.797
12.734.770
680.180
545.980
5.088.921
7.973.611
703.624
0
20.541.200
8.112.200
19.059.859
1.170.430
0
0
521.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
153.650
0
9.350
112.094.173

36.995.797
0
1.375.238
0
0
1.198.834
13.185.494
796.637
564.343
5.704.110
7.639.318
847.405
0
21.818.618
3.103.150
18.864.140
1.391.570
0
0
521.500
0
9.370
0
220.479
610.599
1.020.888
0
0
0
305.681
0
373.560
0
38.940
116.585.671

0,00
9.196.442,00
871.163,00

0
9.667.260
690.899

0
9.667.260
690.899

82.095
13.700.001
871.763

4.318.375,00
7.565.335,00
35.484.105,00
1.802.941,00
0,00
0,00
8.599.126,00

4.378.876
6.280.000
32.813.691
331.160
0
0
8.240.800

4.482.829
6.501.000
33.398.519
2.131.160
-1.500.000
-1.800.000
8.240.800

4.399.296
6.741.475
32.730.308
1.023.648
0
0
8.847.022

522

Baten
Volgnummer Omschrijving

Rekening
2011

Begroting
2012
na actualisatie
€

Rekening
2012

€

Begroting
2012
incl. 1e begr.wijz.
€

39.804.023,00
24.355,00
7.700,00
6.904.381,00

42.487.073
22.000
7.700
2.410.850

44.087.073
22.000
47.700
4.110.850

45.702.415
22.000
36.416
3.764.566

0,00
3.977.588,00
50.718.047,00

0
0
44.927.623

13.200.000
0
61.467.623

10.176.066
0
59.701.463

21.801.988,00
1.693.817,00
0,00
4.694.231,00
6.443.498,00
423.228,00
13.581.021,00
824.722,00
488.725,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.987.952,00
6.711.635,00
21.435.100,00
1.701.930,00
146.510,00
2.111,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
97.110,00
24.774,00
103.323,00
0,00
0,00
0,00
13.352,00
0,00
104.175.027,00

19.419.486
3.030.482
0
0
0
335.905
12.734.770
680.180
505.980
4.653.809
5.507.027
0
0
26.100.000
8.112.200
20.220.370
1.232.780
103.682
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
250.000
0
50.000
0
13.350
0
102.950.021

27.619.486
0
3.030.480
0
0
335.905
12.734.770
680.180
505.980
5.336.378
8.553.024
0
0
20.287.700
8.112.200
20.220.370
1.232.780
103.682
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
250.000
770.000
150.000
0
13.350
0
109.936.285

31.379.359
0
1.375.238
0
-1.605.407
343.212
13.106.631
796.638
510.730
6.580.600
9.282.944
252.864
0
22.891.978
3.104.045
21.757.900
1.651.180
107.171
0
521.500
1.013.242
0
592.164
0
0
0
0
0
22.950
0
134.000
0
0
0
113.818.939

7.807.729,00
1.388.713,00
871.163,00

8.900.000
767.263
690.900

8.900.000
767.263
690.900

13.782.095
0
871.763

3.625.351,00
7.421.065,00
28.548.774,00
1.802.940,00
0,00
0,00
9.153.664,00

3.554.299
6.700.000
22.982.010
331.160
0
0
8.686.290

3.650.085
6.700.000
23.182.010
1.331.160
200.000
-1.100.000
8.686.290

3.655.685
6.625.164
24.133.628
1.022.863
0
0
9.343.511

€

110: Facilitair en bedrijven

0020307
9801103
9801110
9801116
9801117
9801119

0020201
0020203
0020218
0020517
0020518
0020519
0020523
0020524
0020525
0020526
0020527
0020528
9220237
9220240
9220241
9220246
9220249
9800202
9800203
9800216
9801021
9801047
9801049
9801222
9802403
9802404
9802908
9802909
9802910
9804061
9804601
9804602
9804608
9804901

2140301
2140401
3300203
9220203
9220247
9220250
9220251
9220252
9220253
9400103

Doelstelling 10.1: Verbeteren van de
gemeentelijke ICT in de periode 2011-2014
Dienst ICT
Onttrekking reserve WW en wachtgeld (SHI)
Onttrekking reserve meubilair CI&B
Onttrekking reserve (kapitaallasten) achterstallig
onderhoud
Onttrekking reserve Transitieplan
Onttrekking reserve Uitvoeringsplan
Subtotaal
Doelstelling 10.2: Efficiënt en effectief uitvoeren
van beleidsondersteuning, projectmanagement
en bedrijfsvoering
Dienstverlening en Facilitair Management
Mediabeheer
Mediabeheer (SHP)
ABC-pool
Adviesgroep Amsterdam
Integriteitsbeleid
Mijn Personeelsnet
Baten Bureau van Werk naar Werk
Uitvoering Uitkeringen
ABC-pool
AGA
Personeelsbeleid en Organisatieontwikkeling SHP
Samenwerkende Amsterdamse stadsdelen
Materiaaldienst
Stichting Voertuigbeheer Amsterdam
Projectmanagementbureau
Wibautgroep
Onttrekking reserve Wachtgeld (DFM)
Onttrekking reserve mediabeheer (DFM)
Onttrekking reserve frictiekosten
Onttrekking reserve AGA (BDA)
Onttrekking reserve Bureau Integriteit (BMO)
Onttrekking reserve ABC Pool (BMO)
Dotatie egalisatiereserve P-beheer (SHP)
Onttrekking reserve ABC-pool (DAO)
Onttrekking reserve AGA (DAO)
Onttrekking reserve Round About IBA
Onttrekking reserve Virtuele Maquette tafel
Onttrekking reserve Verbetering Bedrijfsvoering
Onttrekking algemene reserve Materiaaldienst
Onttrekking reserve professionalisering (PMB)
Onttrekking algemene reserve (PMB)
Onttrekking reserve huisvesting en meubilair (PMB)
Onttrekking algemene reserve (Wibautgroep)
Subtotaal
Doelstelling 10.3: Efficiënt en effectief uitvoeren
van financiële activiteiten richting burgers en
concernonderdelen
Bijdrage van Cition BV
Frictiekosten ontvlechting parkeer BV
Rente van verstrekte geldleningen Westpoort Warmte
BV
Gemeentelijke Dienst Verzekeringszaken
ACAM Accountancy en Advies
Dienst Stadstoezicht
Handhavingsacademie
REO bedrijf DST
Pool Amsterdam
Dienst Belastingen: overige activiteiten

523

Lasten

Baten en Lasten
Volgnummer Omschrijving

9801118
9803401
9803402
9804701
9804702

3100201
8100102
8300130
8300134
8300138
9220227
9220229
9802901
9802902
9802903
9802905
9803129
9807202

Dotatie reserve BRI-DPG
Dotatie egalisatiereserve commerciële activiteiten
(Dienst Belastingen)
Dotatie reserve incassobureau (Dienst Belastingen)

Rekening
2011

Begroting
2012
incl. 1e begr.wijz.
€
€
0,00
0
208.820,00
111.370

Begroting
2012
na actualisatie
€
0
111.370

Rekening
2012
€
0
124.113

0,00

0

0

0

Dotatie algemene bedrijfsreserve (ACAM)
Dotatie reserve WW-uitkeringen (ACAM)
Subtotaal

0,00
0,00
68.046.307,00

230.000
0
62.744.056

0
0
61.923.837

3.500
0
68.523.221

Doelstelling 10.4: Efficiënt en effectief uitvoeren
van beheer, onderhoud en
productontwikkelingstaken binnen de ruimtelijke
sector
Food Center Amsterdam
Dienst Ruimtelijke Ordening - Overige opdrachten
Werken in opdracht gebiedsontwikkeling
Beheer gemeentelijk vastgoed
Bureau Gemeentelijke Huisvesting
Exploitatie Jodenbreestraat 25
Ingenieursbureau Amsterdam
Dotatie winstreserve (IBA)
Dotatie algemene reserve (IBA)
Dotatie reserve wachtgeld (IBA)
Dotatie reserve Nieuwe Huisvesting (IBA)
Dotatie reserve gemeentelijke bijdrage
herstructurering Food Center Amsterdam
Dotatie reserve Exploitatieverliezen groente- en
fruithal (Food Center)
Subtotaal

5.645.775,00
12.733.893,00
11.450.104,00
14.582.947,00
0,00
4.781.470,00
29.563.610,00
627.913,00
59.233,00
0,00
0,00
2.544.596,00

4.796.150
12.197.500
11.124.177
16.510.684
0
4.713.880
29.986.190
225.000
0
0
0
0

4.796.150
12.740.362
11.124.177
12.890.684
36.000.993
0
31.075.336
225.000
0
0
0
0

4.224.705
15.561.077
10.432.254
13.688.516
36.386.545
209.718
29.128.610
252.330
0
0
0
0

0,00

0

0

0

81.989.541,00

79.553.581

108.852.702

109.883.755

0,00

0

0

0

343.302.391,00
300.022.528,00
43.279.863,00

313.585.842,00
282.567.265,00
31.018.577,00

365.699.503,00
338.241.939,00
27.457.564,00

369.018.125,00
346.187.066,00
22.831.059,00

32.779.127,00
23.645.799,00
13.145.063,00
10.500.736,00
43.279.863,00

26.237.757,00
9.813.170,00
5.032.350,00
4.780.820,00
31.018.577

39.654.044,00
9.570.870,00
21.767.350,00
-12.196.480,00
27.457.564

28.870.019,00
12.030.960,00
18.069.920,00
-6.038.960,00
22.831.059

Doelstelling 10.9: Nog niet ingevuld voor
programma Facilitair en Bedrijven
Subtotaal

Totaal van de lasten
Totaal van de baten
Nadelig saldo
Resultaat voor bestemming
Dotaties
Onttrekkingen
Resultaatbestemming
Resultaat na bestemming

524

Baten
Begroting
2012
na actualisatie
€
0
0

Rekening
2012

€
78.568,00
0,00

Begroting
2012
incl. 1e begr.wijz.
€
0
0

70.185,00

0

0

0

62.622,00
51.645,00
60.882.419,00

0
40.000
52.651.922

125.000
40.000
53.172.708

0
35.239
59.469.948

5.282.156,00
12.010.856,00
11.450.106,00
15.687.454,00
0,00
4.596.467,00
33.639.157,00
0,00
0,00
104.264,00
109.772,00
1.253.358,00

2.939.261
12.622.850
10.473.870
17.262.080
0
4.713.880
31.890.990
225.000
0
0
109.770
1.800.000

2.939.261
13.172.850
10.473.870
14.742.080
37.311.504
0
32.090.990
525.000
500.000
0
109.770
1.800.000

3.952.794
14.100.374
9.892.936
14.309.854
37.944.865
537.447
30.813.840
0
223.150
3
109.770
1.311.683

113.445,00

-2

-2

0

84.247.035,00

82.037.699

113.665.323

113.196.716

0,00

0

0

0

Totaal van de baten
Totaal van de lasten
Voordelig saldo

300.022.528,00
343.302.391,00
-43.279.863,00

282.567.265,00
313.585.842,00
-31.018.577,00

338.241.939,00
365.699.503,00
-27.457.564,00

346.187.066,00
369.018.125,00
-22.831.059,00

Resultaat voor bestemming
Dotaties
Onttrekkingen
Resultaatbestemming
Resultaat na bestemming

-53.780.599,00
23.645.799,00
13.145.063,00
10.500.736,00
-43.279.863,00

-35.799.397,00
9.813.170,00
5.032.350,00
4.780.820,00
-31.018.577

-15.261.084,00
9.570.870,00
21.767.350,00
-12.196.480,00
-27.457.564

-16.792.099,00
12.030.960,00
18.069.920,00
-6.038.960,00
-22.831.059

Volgnummer Omschrijving

9801118
9803401
9803402
9804701
9804702

3100201
8100102
8300130
8300134
8300138
9220227
9220229
9802901
9802902
9802903
9802905
9803129
9807202

Onttrekking reserve BRI-DPG
Onttrekking egalisatiereserve commerciële activiteiten
(Dienst Belastingen)
Onttrekking reserve incassobureau (Dienst
Belastingen)
Onttrekking algemene bedrijfsreserve (ACAM)
Onttrekking reserve WW-uitkeringen (ACAM)
Subtotaal
Doelstelling 10.4: Efficiënt en effectief uitvoeren
van beheer, onderhoud en
productontwikkelingstaken binnen de ruimtelijke
sector
Food Center Amsterdam
Dienst Ruimtelijke Ordening - Overige opdrachten
Werken in opdracht gebiedsontwikkeling
Beheer gemeentelijk vastgoed
Bureau Gemeentelijke Huisvesting
Exploitatie Jodenbreestraat 25
Ingenieursbureau Amsterdam
Onttrekking winstreserve (IBA)
Onttrekking algemene reserve (IBA)
Onttrekking reserve wachtgeld (IBA)
Onttrekking reserve Nieuwe Huisvesting (IBA)
Onttrekking reserve gemeentelijke bijdrage
herstructurering Food Center Amsterdam
Onttrekking reserve Exploitatieverliezen groente- en
fruithal (Food Center)
Subtotaal
Doelstelling 10.9: Nog niet ingevuld voor
programma Facilitair en Bedrijven
Subtotaal

Rekening
2011

€
0
0

525

Lasten

Baten en Lasten
Volgnummer Omschrijving

Rekening
2011

Begroting
2012
incl. 1e begr.wijz.
€
€

Begroting
2012
na actualisatie
€

Rekening
2012
€

120: Stedelijke ontwikkeling
Doelstelling 11.9: Een passend aanbod van
maatschappelijk vastgoed in de stadsdelen
Koers Nieuw West
Programma Maatschappelijke Investeringen
Beheer en ontwikkeling maatschappelijk vastgoed
Stenen voor Sociaal
Dotatie reserve Huisvesting OKC's
Dotatie reserve Programma Maatschappelijke
Investeringen
Subtotaal

1.612.848,00
1.144.667,00
0,00
-209.296,00
0,00
2.981.334,00

0
12.669.700
1.191.810
0
0
0

0
4.200.000
1.167.941
-500.000
0
800.000

-2.306
1.791.140
1.215.146
-459.000
0
3.721.408

5.529.553,00

13.861.510

5.667.941

6.266.388

Dienst Ruimtelijke Ordening - Ruimtelijke Ordening
Plan Openbare Ruimte IJ-oevers
Planvorming IJ-oevers
Planvorming Middenmeer Noord
Planvorming Science Park
Planvorming Wibaut aan de Amstel
Planvorming Noordwaarts
Planvorming Zuidoostlob
Aanleg van een tijdelijk strand op IJburg
Planvorming werkgebieden
Diverse projecten OGA
Kennisregie Grote Projecten
Planvorming IJburg (OGA)
Planvorming Glasvezelnetwerk
Proceskosten grondexploitaties Vereveningsfonds
Planvorming Zuidas grondexploitaties
Zuidas Dok
Bestuurlijke begeleiding Zuidas
Kapitaallasten woningbouw
Dotatie voorziening voor plantekorten
Vereveningsfonds
Regie productie
Toetsing en fondsbeheer
Vastgoedadvisering
Uitgaven ten laste van de algemene reserve
grondexploitatie
Uitgaven ten laste van bestemmingsreserves
Vereveningsfonds
Kosten voor ruimen explosieven WOII

7.065.068,00
0,00
525.734,00
0,00
116.706,00
748.351,00
1.914.802,00
547.587,00
79.836,00
100.003,00
4.208.138,00
119.474,00
8.003,00
380.353,00
0,00
10.084.684,00
4.476.873,00
148.253,00
11.036.512,00
208.341.761,00

6.807.270
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.994.752
202.700
0
165.710
29.100.000
10.000.000
2.500.000
140.865
7.949.700
34.494.750

6.807.270
0
0
0
0
0
0
0
0
700.000
2.994.752
202.700
0
165.710
29.100.000
10.000.000
2.500.000
140.865
7.949.700
34.494.750

7.090.961
208.636
2
0
0
-5
2
2
29.413
696.398
2.970.709
143.855
1
351.237
0
9.059.969
213.600
157.466
5.664.360
352.374.222

1.234.061,00
282.098,00
996.187,00
99.594.105,00

1.809.185
6.343.530
1.648.810
20.994.930

1.809.185
7.403.530
1.648.810
22.544.930

1.831.281
0
997.600
349.808.671

896.932,00

1.000.000

1.000.000

1.274.738

121.800,00

123.627

123.627

6.316

8300213
8300304
8300305
9803102

Gebiedsontwikkeling Noordelijke IJ-oevers
Uitgaven inzake Zuidas grondexploitatie

0,00
35.625.317,00
0,00
402.576.739,00

4.888.000
15.600.000
0
28.746.880

4.888.000
15.600.000
0
28.746.880

2.061.079
15.305.428
0
489.924.801

9803103

Dotatie Bestemmingsreserves Vereveningsfonds
(OGA)
Dotatie reserve aanjagen woningbouw (OGA)
Dotatie reserve Zuidelijke IJ-oevers
Dotatie reserve Aanleg van een tijdelijk strand op
IJburg
Dotatie reserve uitvoering strategiefase
Dotatie reserve Zuidas grondexploitatie
Subtotaal

50.529.964,00

2.007.180

2.007.180

59.676.461

1.175.302,00
2.754.000,00
0,00

650.000
0
0

1.250.000
2.000.000
0

0
1.791.364
0

0,00
5.514.551,00
851.203.194,00

0
5.175.871
183.343.760

0
5.175.871
189.253.760

0
4.483.952
1.306.122.519

1.780.706,00
0,00

1.478.050
0

1.478.050
1.402.495

2.207.053
1.402.495

6200703
6200705
8210319
9803704
9803720

Doelstelling 11.1: De metropoolregio Amsterdam
groeit economisch sterk en duurzaam
8100101
8100105
8100109
8100111
8100113
8100115
8100116
8100117
8100118
8100120
8100127
8100128
8100130
8100131
8100132
8100301
8100302
8100303
8200102
8300114
8300131
8300132
8300133
8300207
8300208
8300212

9803115
9803127
9803130
9803222
9803302

7230119
8220655

Dotatie Algemene Reserve Vereveningsfonds (OGA)

Doelstelling 11.2: Amsterdam stabiliseert de CO2uitstoot. In 2025 is de CO2 uitstoot met 40%
verminderd ten opzichte van 1990
Klimaatbureau (DRO)
Voorziening Risico Doelstelling 2
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Baten
Volgnummer Omschrijving

Rekening
2011

Begroting
2012
na actualisatie
€

Rekening
2012

€

Begroting
2012
incl. 1e begr.wijz.
€

203.218,00
384.549,00
0,00
0,00
241.451,00
0,00

0
0
0
0
754.000
6.915.700

0
0
0
0
0
0

-2.306
0
0
0
512.549
0

829.218,00

7.669.700

0

510.243

0,00
0,00
228.965,00
0,00
0,00
752.340,00
1.914.805,00
664.293,00
0,00
100.000,00
36.199,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
10.084.684,00
4.476.873,00
0,00
11.036.512,00
51.134.284,00

0
0
0
10
10
10
0
10
0
0
131.511
0
0
0
29.100.000
10.000.000
2.500.000
0
7.949.700
34.494.728

0
0
0
10
10
10
0
10
0
0
131.511
0
0
0
29.100.000
10.000.000
2.500.000
0
7.949.700
34.494.728

0
0
0
0
0
0
1
0
0
3.328
34.154
0
0
0
0
9.059.969
213.600
0
5.664.360
65.678.689

403.765,00
1.984,00
334.859,00
349.521.695,00

200.000
6.013.530
1.648.820
28.746.880

200.000
6.873.530
1.648.820
28.746.880

239.985
0
997.601
425.681.558

2.879.262,00

1.976.450

1.976.450

0

0,00

0

0

0

0,00
0,00
5.514.551,00
275.415.443,00

0
0
5.175.871
29.475.670

0
0
5.175.871
28.475.670

0
0
4.483.952
653.129.915

82.988.816,00

2.000.000

2.000.000

101.468.528

1.835.570,00
0,00
110.540,00

1.347.101
0
0

1.347.101
0
178.500

3.370.182
0
178.501

66.202,00
35.625.317,00
835.134.959,00

0
15.600.000
176.360.301

0
15.600.000
176.398.801

0
15.305.428
1.285.509.751

443.861,00
0,00

0
0

0
1.402.495

444.558
1.402.495

€

120: Stedelijke ontwikkeling
Doelstelling 11.9: Een passend aanbod van
maatschappelijk vastgoed in de stadsdelen
6200702
6200703
6200705
8210319
9803704
9803720

Programma Maatschappelijke Investeringen
Beheer en ontwikkeling maatschappelijk vastgoed
Onttrekking reserve Huisvesting OKC's
Onttrekking reserve Programma Maatschappelijke
Investeringen
Subtotaal
Doelstelling 11.1: De metropoolregio Amsterdam
groeit economisch sterk en duurzaam

8100101
8100105
8100109
8100111
8100113
8100115
8100116
8100117
8100118
8100120
8100127
8100128
8100130
8100131
8100132
8100301
8100302
8100303
8200102
8300114
8300131
8300132
8300133
8300207
8300208
8300212
8300213
8300304
8300305
9803102
9803103
9803115
9803127
9803130
9803222
9803302

7230119
8220655

Dienst Ruimtelijke Ordening - Ruimtelijke Ordening
Plan Openbare Ruimte IJ-oevers
Planvorming IJ-oevers
Planvorming Middenmeer Noord
Planvorming Science Park
Planvorming Wibaut aan de Amstel
Planvorming Noordwaarts
Planvorming Zuidoostlob
Planvorming werkgebieden
Diverse projecten OGA
Kennisregie Grote Projecten
Planvorming IJburg (OGA)
Planvorming Glasvezelnetwerk
Proceskosten grondexploitaties Vereveningsfonds
Planvorming Zuidas grondexploitaties
Zuidas Dok
Bestuurlijke begeleiding Zuidas
Kapitaallasten woningbouw
Vrijval voorziening voor plantekorten
Vereveningsfonds
Regie productie
Toetsing en fondsbeheer
Vastgoedadvisering
Bijdragen uit grondexploitaties ten gunste van de
algemene reserve grondexploitatie
Ontvangsten ten gunste van bestemmingsreserves
Vereveningsfonds
Bijdragen grondexploitaties voor ruimen explosieven
WOII
Gebiedsontwikkeling Noordelijke IJ-oevers
Ontvangsten inzake Zuidas grondexploitatie
Ontvangsten inzake rente over bestemmingsreserve
Onttrekking Algemene Reserve Vereveningsfonds
(OGA)
Onttrekking Bestemmingsreserves Vereveningsfonds
(OGA)
Onttrekking reserve aanjagen woningbouw (OGA)
Onttrekking reserve Zuidelijke IJ-oevers
Onttrekking reserve Aanleg van een tijdelijk strand op
IJburg
Onttrekking reserve uitvoering strategiefase
Onttrekking reserve Zuidas grondexploitatie
Subtotaal
Doelstelling 11.2: Amsterdam stabiliseert de CO2uitstoot. In 2025 is de CO2 uitstoot met 40%
verminderd ten opzichte van 1990
Klimaatbureau (DRO)
Voorziening Risico Doelstelling 2
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Lasten

Baten en Lasten
Volgnummer Omschrijving

9801937
9803221

8300137
9803133

8220612

8220101
8220103
8220109
8220302
8220306
8220401
8220402
8220614
8220615
8220616
8220620
8220625
8220637
8220638
8220648
8220649
8220652
8220653
8220654
8220656
9802602
9802605
9802606
9802614
9802625
9802634
9802637
9803131

3100508
8220634

Dotatie reserve Klimaat
Dotatie reserve energiebesparing bestaande
woningvoorraad van woningcorporaties
Subtotaal
Doelstelling 11.3: Aanpak leegstaande kantoren
Transformatie van gebouwen en gebieden
Dotatie reserve Transformatie
Subtotaal
Doelstelling 11.4: De hoeveelheid broedplaatsen
groeit
Broedplaatsen
Subtotaal
Doelstelling 11.5: Bevorderen van de
toegankelijkheid en doorstroming op de
Amsterdamse woningmarkt
DWZS Wonen
Uitgaven ten laste van de reserve BWS 5e fonds
Fonds Woningbedrijf
Bijdrage voor woonwagenlocaties (beheer,
begeleiding en exploitatie)
Huisvesting statushouders
Uitgaven ten laste van het Stimuleringsfonds
Volkshuisvesting - KTA-deel
Uitgaven ten laste van het Stimuleringsfonds
Volkshuisvesting - erfpachtdeel vastgoed
Subsidies Volkshuisvesting
Uitvoering VRH (Vangnet Regeling Huursubsidie)
Studentenhuisvesting
Uitgaven ten laste van het AMH-fonds
Uitgaven ten laste van de reserve aanjagen
productie/jongerenhuisvesting
Uitgaven ten laste van de voorziening BWS rente
Uitgaven ten laste van de reserve aanjagen
woningbouw
Voorziening Starterslening
Uitgaven t.l.v. de reserve Creatieve Hotspots
Uitgaven t.l.v. reserve van koop naar huur
Uitgaven t.l.v. de voorziening Nationaal Restauratie
Fonds
Uitgaven t.l.v. de voorziening Borgstelling leningen
van Triodosbank aan Broedplaatsen
Voorziening Energieleningen
Dotatie reserve BWS 5e fonds (Dienst Wonen)
Dotatie Stimuleringsfonds Volkshuisvesting, KTAdeel (Dienst Wonen)
Dotatie Stimuleringsfonds Volkshuisvesting,
erfpachtdeel vastgoed (Dienst Wonen)
Dotatie reserve Broedplaatsen (Dienst Wonen)
Dotatie reserve aanjagen productie /
jongerenhuisvesting (Dienst Wonen)
Dotatie reserve Creatieve Hotspots (DW)
Dotatie reserve van koop naar huur
Dotatie reserve Studentenhuisvesting
Subtotaal
Doelstelling 11.6: Uitvoeren van een
grootschalig woningisolatieprogramma
Kapitaallasten van verstrekte geldlening Stadsgoed
Uitgaven ten laste van de Voorziening EFRO Urban 2

Rekening
2011

Begroting
2012
incl. 1e begr.wijz.
€
€
0,00
0
0,00
0

Begroting
2012
na actualisatie
€
0
0

Rekening
2012
€
0
0

1.780.706,00

1.478.050

2.880.545

3.609.548

0,00
0,00
0,00

600.000
0
600.000

2.100.000
5.000.000
7.100.000

1.847.456
5.791.614
7.639.070

1.038.401,00
1.038.401,00

1.500.000
1.500.000

1.500.000
1.500.000

1.500.000
1.500.000

17.401.387,00
415.655,00

19.024.940
500.000

19.024.940
500.000

17.949.254
179.785

0,00
632.621,00

0
633.910

0
633.910

0
736.973

678.489,00
3.048.785,00

550.130
3.500.000

550.130
2.500.000

376.544
2.245.643

5.096.400,00

9.000.000

11.600.000

18.370.418

4.136.913,00
327,00
0,00
1.422.948,00
0,00

3.970.670
15.000
917.000
900.000
572.000

3.965.992
15.000
2.603.190
1.095.000
572.000

3.902.717
643
3.240.133
1.158.199
972.000

0,00

0

0

0

2.224.997,00

1.347.101

747.101

915.334

9.264,00
129.403,00
9.109.437,00
72.481,00

0
100.780
8.284.440
0

0
100.780
1.184.440
0

41.926
0
2.832.262
0

-274,00

40.000

40.000

8.960

0,00
173.818,00
0,00

0
0
0

0
0
0

300.000
470.959
0

14.891.616,00

7.235.000

7.235.000

18.133.772

0,00
0,00

0
0

0
0

0
0

0,00
0,00
1.417.000,00
60.861.267,00

0
0
917.000
57.507.971

0
0
917.000
53.284.483

-5.750
357.262
2.744.390
74.931.424

1.633.238,00
26.204,00

1.439.678
0

1.439.678
0

1.441.589
0
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Baten
Volgnummer Omschrijving

Rekening
2011

9801937
9803221

€
331.395,00
250.000,00

Begroting
2012
incl. 1e begr.wijz.
€
127.758
565.000

1.025.256,00

692.758

2.095.253

2.468.452

Doelstelling 11.3: Aanpak leegstaande kantoren
Transformatie van gebouwen en gebieden
Onttrekking reserve Transformatie
Subtotaal

0,00
0,00
0,00

100.000
0
100.000

1.600.000
-100.000
1.500.000

546.109
1.156.414
1.702.523

Doelstelling 11.4: De hoeveelheid broedplaatsen
groeit
Broedplaatsen
Subtotaal

0,00
0,00

0
0

0
0

0
0

8220101
8220103

Doelstelling 11.5: Bevorderen van de
toegankelijkheid en doorstroming op de
Amsterdamse woningmarkt
DWZS Wonen
Ontvangsten ten gunste van de reserve BWS 5e fonds

2.093.356,00
173.818,00

1.700.400
0

2.700.400
0

2.715.459
470.959

8220109
8220302

Woonwagens en woonwagenlocaties

0,00
323.930,00

0
384.510

0
384.510

130.601
326.068

0,00
0,00

0
0

0
0

0
0

14.891.616,00

7.235.000

11.835.000

18.133.773

0,00
0,00
0,00
7.922.948,00
0,00

0
0
0
1.250.000
0

0
0
0
5.445.000
0

0
0
412.500
5.658.200
0

0,00

0

0

50.000

575.302,00

50.000

50.000

115.993

9.264,00
0,00
0,00
72.481,00

0
0
0
40.000

0
0
0
40.000

41.926
-5.750
357.262
0

-274,00

0

0

8.960

0,00
543.496,00
3.048.785,00

0
500.000
3.500.000

0
500.000
2.500.000

300.000
480.791
2.245.643

5.096.400,00

9.000.000

7.000.000

18.370.418

38.401,00
0,00

0
572.000

0
572.000

0
972.000

129.403,00
9.109.437,00
387.752,00
44.416.115,00

100.784
8.284.437
917.000
33.534.131

100.784
1.184.437
2.603.190
34.915.321

0
2.832.262
2.110.632
55.727.697

1.633.238,00
26.204,00

1.439.678
0

1.439.678
0

1.441.589
0

8300137
9803133

8220612

8220306
8220401
8220402
8220614
8220615
8220616
8220620
8220625
8220637
8220638
8220648
8220649
8220652
8220653
8220654
8220656
9802602
9802605
9802606
9802614
9802625
9802634
9802637
9803131

3100508
8220634

Onttrekking reserve Klimaat
Onttrekking reserve energiebesparing bestaande
woningvoorraad van woningcorporaties
Subtotaal

Ontvangsten ten gunste van het Stimuleringsfonds
Volkshuisvesting - KTA-deel
Ontvangsten ten gunste van het Stimuleringsfonds
Volkshuisvesting - erfpachtdeel vastgoed
Aanwending reserves
Uitvoering BBH (Bijzondere Bijdrage Huurlasten)
Studentenhuisvesting
Ontvangsten ten gunste van het AMH-fonds
Ontvangsten ten gunste van de reserve aanjagen
productie/jongerenhuisvesting
Ontvangsten ten gunste van de voorziening BWS
rente
Ontvangsten ten gunste van de reserve aanjagen
woningbouw
Voorziening Starterslening
Ontvangsten t.g.v. de reserve Creatieve Hotspots
Inkomsten t.g.v. reserve van koop naar huur
Ontvangsten t.g.v. de voorziening Nationaal
Restauratie Fonds
Ontvangsten t.g.v. de voorziening Borgstelling
leningen van Triodosbank aan Broedplaatsen
Voorziening Energieleningen
Onttrekking reserve BWS 5e fonds (Dienst Wonen)
Onttrekking Stimuleringsfonds Volkshuisvesting, KTAdeel (Dienst Wonen)
Onttrekking Stimuleringsfonds Volkshuisvesting,
erfpachtdeel vastgoed (Dienst Wonen)
Onttrekking reserve Broedplaatsen (Dienst Wonen)
Onttrekking reserve aanjagen productie /
jongerenhuisvesting (Dienst Wonen)
Onttrekking reserve Creatieve Hotspots (DW)
Onttrekking reserve van koop naar huur
Onttrekking reserve Studentenhuisvesting
Subtotaal
Doelstelling 11.6: Uitvoeren van een
grootschalig woningisolatieprogramma
Rente van verstrekte geldlening Stadsgoed
Ontvangsten ten gunste van de voorziening EFRO
Urban 2

Begroting
2012
na actualisatie
€
127.758
565.000

Rekening
2012
€
56.399
565.000
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Lasten

Baten en Lasten
Volgnummer Omschrijving

8220635
8220644
9803715

8220106
9801910

Uitgaven ten laste van de voorziening EFRO
Doelstelling 2
Dotatie impulsbudget stedelijke vernieuwing
Dotatie reserve Koers Nieuw West
Subtotaal
Doelstelling 11.7: Adequaat uitvoeren van de
gemeentelijke bouw- en woningtoezichtstaken
Dienst Milieu en Bouwtoezicht (bouwtoezicht)
Dotatie reserve dienstverlening DMB (Stedelijke
ontwikkeling)
Subtotaal

Rekening
2011

Begroting
2012
incl. 1e begr.wijz.
€
€
177.740,00
0

Begroting
2012
na actualisatie
€
0

Rekening
2012
€
0

150.000,00

0

0

95

0,00
1.987.182,00

0
1.439.678

0
1.439.678

0
1.441.684

10.833.991,00
0,00

11.159.484
0

12.009.284
0

12.069.774
0

10.833.991,00

11.159.484

12.009.284

12.069.774

6.077.821,00
11.858.798,00
0,00
527.355,00
18.463.974,00

0
2.000.000
4.649.900
0
6.649.900

0
2.099.805
4.674.450
900.000
7.674.255

0
1.596.887
5.127.760
900.000
7.624.647

10.258.362,00

7.235.000

7.235.000

13.194.256

0,00

0

0

0

19.785.098,00
53.739.016,00

16.694.629
19.752.875

16.694.629
19.752.875

13.037.658
584.869

16.385.586,00

16.699.219

16.699.219

40.672.825

100.168.062,00

60.381.723

60.381.723

67.489.608

1.051.866.330,00
997.316.390,00
54.549.940,00

337.922.076,00
294.763.979,00
43.158.097,00

341.191.669,00
288.540.819,00
52.650.850,00

1.488.694.662,00
1.436.510.326,00
52.184.336,00

40.507.176,00
498.927.265,00
484.884.501,00
14.042.764,00
54.549.940,00

91.744.812,00
61.431.150,00
110.017.865,00
-48.586.715,00
43.158.097

75.683.660,00
70.731.150,00
93.763.960,00
-23.032.810,00
52.650.850

242.340.428,00
628.663.058,00
818.819.150,00
-190.156.092,00
52.184.336

Doelstelling 11.8: De buurten van de wijkaanpak
bereiken in 2018 het gemiddeld niveau (NAP)
6200701
6200704
6200706
9803795

8300103
8300105
8300116
8300209
9803104

Sociaal structuurplan
Wijkaanpak
Project- en Adviesbureau SPA
Dotatie reserve Wijkaanpak
Subtotaal
Doelstelling 11.10: Realiseren van de plannen
voor de stedelijke vernieuwing
Afdracht ten gunste van het Stimuleringsfonds
volkshuisvesting, vastgoeddeel
Uitgaven ten laste van het Gronddeel
Stimuleringsfonds
Dotatie voorziening Stimuleringsfonds gronddeel
Uitgaven ten laste van de reserve gronddeel
Stimuleringsfonds
Dotatie reserve Gronddeel Stimuleringsfonds (OGA)
Subtotaal

Totaal van de lasten
Totaal van de baten
Nadelig saldo
Resultaat voor bestemming
Dotaties
Onttrekkingen
Resultaatbestemming
Resultaat na bestemming
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Baten
Volgnummer Omschrijving

Rekening
2011

8220635

€
177.740,00

Begroting
2012
incl. 1e begr.wijz.
€
0

150.000,00

0

0

150.190

1.657.036,00
3.644.218,00

0
1.439.678

0
1.439.678

0
1.814.195

6.636.026,00
119.371,00

9.807.540
0

6.007.540
0

7.388.134
0

6.755.397,00

9.807.540

6.007.540

7.388.134

4.983.596,00
258.870,00
0,00
0,00
5.242.466,00

0
0
4.649.900
18.750
4.668.650

0
248.700
4.674.450
769.855
5.693.005

0
217.916
4.911.950
769.855
5.899.721

0,00

0

0

0

10.258.362,00

14.720.486

14.720.486

13.194.256

10.011.419,00
12.109.294,00

0
15.431.070

0
15.431.070

13.624.707
33.376.014

67.889.686,00

30.339.665

30.339.665

15.294.633

100.268.761,00

60.491.221

60.491.221

75.489.610

997.316.390,00
1.051.866.330,00
-54.549.940,00

294.763.979,00
337.922.076,00
-43.158.097,00

288.540.819,00
341.191.669,00
-52.650.850,00

1.436.510.326,00
1.488.694.662,00
-52.184.336,00

-68.592.704,00
498.927.265,00
484.884.501,00
14.042.764,00
-54.549.940,00

5.428.618,00
61.431.150,00
110.017.865,00
-48.586.715,00
-43.158.097

-29.618.040,00
70.731.150,00
93.763.960,00
-23.032.810,00
-52.650.850

137.971.756,00
628.663.058,00
818.819.150,00
-190.156.092,00
-52.184.336

8220644
9803715

8220106
9801910

Ontvangsten ten gunste van de voorziening EFRO
Doelstelling 2
Ontvangen bijdragen impulsbudget stedelijke
vernieuwing
Onttrekking reserve Koers Nieuw West
Subtotaal
Doelstelling 11.7: Adequaat uitvoeren van de
gemeentelijke bouw- en woningtoezichtstaken
Dienst Milieu en Bouwtoezicht (bouwtoezicht)
Onttrekking reserve dienstverlening DMB (Stedelijke
ontwikkeling)
Subtotaal

Begroting
2012
na actualisatie
€
0

Rekening
2012
€
222.416

Doelstelling 11.8: De buurten van de wijkaanpak
bereiken in 2018 het gemiddeld niveau (NAP)
6200701
6200704
6200706
9803795

Sociaal structuurplan
Wijkaanpak
Project- en Adviesbureau SPA
Onttrekking reserve Wijkaanpak
Subtotaal
Doelstelling 11.10: Realiseren van de plannen
voor de stedelijke vernieuwing

8300103
8300105
8300116
8300209
9803104

Ontvangsten ten gunste van het Gronddeel
Stimuleringsfonds
Vrijval voorziening Stimuleringsfonds gronddeel
Ontvangsten ten gunste van de reserve gronddeel
Stimuleringsfonds
Onttrekking reserve Gronddeel Stimuleringsfonds
(OGA)
Subtotaal

Totaal van de baten
Totaal van de lasten
Voordelig saldo
Resultaat voor bestemming
Dotaties
Onttrekkingen
Resultaatbestemming
Resultaat na bestemming

531

Lasten

Baten en Lasten
Volgnummer Omschrijving

Rekening
2011

Begroting
2012
incl. 1e begr.wijz.
€
€

Begroting
2012
na actualisatie
€

Rekening
2012
€

140: Bestuur en concern

0020101
0020102
0020204
0020207
0020401
0020520
0050101
0050102
0050103
0060201
9220111
9220116
9801001
9801022
9801025
9801221

0020208
0020216
0020219
0020308
0020509
9801023
9801065
9801068

9220224
9802401

0010201
0010202
0010203
0020104

0010101
0010102
0010103
0060101
0060103
0060203
0060205
9801303

Doelstelling 12.1: Adviseren en ondersteunen
van het college en organiseren van de
bestuurlijke besluitvorming
Jaarwedde enz. van de secretaris
Bestuursdienst
Communicatie
Adviesorganen
Juridische kosten (abonnement gemeenteadvocaat,
rechtsgedingen)
Overhead SHP
Stadsregio Amsterdam
Bestuurlijk stelsel
Internationale betrekkingen
Kosten bestuurshulp ACAM Accountancy en Advies
Verzekering tegen fraude
Personeelskosten voormalige diensttakken
Dotatie Rampenfonds (internationale hulpverlening)
(BDA)
Dotatie reserve Bestuursondersteuning (BMO)
Dotatie reserve Digitaal Archief (BMO)
Dotatie egalisatiereserve tarief
personeelsvoorzieningen SHP
Subtotaal

178.813,00
47.657.951,00
5.396.196,00
454.308,00
916.560,00

195.589
38.909.181
3.033.117
289.323
103.896

196.639
39.454.327
2.979.777
282.710
101.521

205.100
48.189.389
4.479.509
265.517
188.619

-1,00
1.738.972,00
73.275,00
938.946,00
69.602,00
100.115,00
4.549.194,00
0,00

-2
1.739.739
53.631
678.414
65.000
102.553
5.654.713
0

-144.453
1.739.739
52.406
663.367
65.000
102.553
5.654.713
0

-1
1.775.663
48.197
571.018
64.041
104.329
2.146.069
0

0,00
22.596,00
0,00

0
18.365
0

0
18.365
0

-68.280
0
46.439

62.096.527,00

50.843.519

51.166.664

58.015.609

5.009.592,00
360.715,00

2.569.627
98.727

2.473.918
96.471

5.188.619
104.939

Doelstelling 12.2: Verbeteren van de organisatie
van het concern Amsterdam
Onderzoeken op financieel terrein
Privatisering en verzelfstandiging en fusies
stadsdelen
Wibautleerstoel
Inkoop
Personeelsbeleid en organisatieontwikkeling
Dotatie reserve Concernontwikkeling (BMO)
Dotatie reserve Continuering implementatie
risicobeleid
Dotatie reserve verbetering concerncontrol
Subtotaal

0,00
1.335.340,00
1.682.251,00
2.300.000,00
125.000,00

0
2.275.743
1.167.312
0
0

0
2.269.441
1.133.250
700.000
0

40.520
1.579.752
1.351.256
940.934
0

1.000.000,00
11.812.898,00

0
6.111.409

0
6.673.080

0
9.206.020

Doelstelling 12.3: Prestatiemeting,
onderzoekprogrammering en inzichtelijk maken
van informatie
Onderzoek en Statistiek
Dotatie reserve WW-uitkeringen (O+S)
Subtotaal

5.340.603,00
0,00
5.340.603,00

5.170.280
0
5.170.280

5.177.586
0
5.177.586

5.074.046
0
5.074.046

Doelstelling 12.4: Bestuur
Jaarwedde enz. van de burgemeester
Jaarwedden enz. van de wethouders
Uitkeringen en pensioenen aan gewezen wethouders
en weduwen van (gewezen) wethouders
Wethoudersassistenten
Subtotaal

244.986,00
855.601,00
1.004.778,00

223.674
1.067.783
695.500

222.934
1.065.599
695.500

236.428
1.068.647
649.027

929.349,00
3.034.714,00

633.917
2.620.874

637.037
2.621.070

715.640
2.669.742

Doelstelling 12.5: Griffie
Vergoeding en tegemoetkoming aan raadsleden
Tegemoetkoming raadsfracties
Uitkerings- en pensioenvoorziening raadsleden
Raadsbudget
Griffie
Onderzoeksbudget Rekeningencommissie
Gemeenschappelijke regeling Rekenkamer
Dotatie vierjarige reserve Raadsgriffie
Subtotaal

1.794.317,00
1.333.728,00
0,00
931.165,00
1.547.148,00
3.280,00
1.661.154,00
31.018,00
7.301.810,00

1.624.909
1.642.201
89.474
1.676.643
1.438.674
12.270
1.679.427
51.891
8.215.489

1.624.909
1.642.201
89.474
1.676.643
1.442.277
12.270
1.679.427
51.891
8.219.092

1.692.795
1.644.541
8.657
726.639
1.362.144
0
1.679.427
51.891
7.166.094

532

Baten
Volgnummer Omschrijving

Rekening
2011

Begroting
2012
na actualisatie
€

Rekening
2012

€

Begroting
2012
incl. 1e begr.wijz.
€

0,00
7.143.007,00
2.758.073,00
27.380,00
529.160,00

0
364.457
820.435
0
0

0
358.939
804.402
0
0

0
8.244.841
2.282.013
0
490

0,00
0,00
0,00
36.516,00
0,00
0,00
905.839,00
216.696,00

0
0
0
-355
0
0
2.426.210
0

0
0
0
-347
0
0
2.426.210
0

0
0
0
0
0
0
429.317
0

211.928,00
182.596,00
13.870,00

0
176.725
40.000

0
176.725
40.000

0
160.000
0

12.025.065,00

3.827.472

3.805.929

11.116.661

2.432.622,00
92.729,00

0
0

0
0

235.122
0

0,00
239.685,00
474.426,00
1.806.352,00
125.000,00

0
0
265.536
0
0

0
0
259.467
0
0

0
-130
439.000
0
0

266.041,00
5.436.855,00

0
265.536

600.000
859.467

444.011
1.118.003

3.252.451,00
173.000,00
3.425.451,00

3.030.000
146.000
3.176.000

3.043.060
146.000
3.189.060

3.137.892
130.000
3.267.892

2.777,00
3.513,00
263.734,00

0
0
0

0
0
0

4.000
-115
172.598

127.771,00
397.795,00

0
0

0
0

22.300
198.783

424.278,00
0,00
0,00
62.547,00
-6.013,00
0,00
0,00
21.346,00
502.158,00

0
0
0
0
10.587
0
0
0
10.587

0
0
0
0
10.587
0
0
0
10.587

0
0
0
120.240
0
0
0
0
120.240

€

140: Bestuur en concern

0020101
0020102
0020204
0020207
0020401
0020520
0050101
0050102
0050103
0060201
9220111
9220116
9801001
9801022
9801025
9801221

0020208
0020216
0020219
0020308
0020509
9801023
9801065
9801068

9220224
9802401

0010201
0010202
0010203
0020104

Doelstelling 12.1: Adviseren en ondersteunen
van het college en organiseren van de
bestuurlijke besluitvorming
Jaarwedde enz. van de secretaris
Bestuursdienst
Communicatie
Adviesorganen
Juridische kosten
Overhead SHP
Stadsregio Amsterdam
Bestuurlijk stelsel
Internationale betrekkingen

Personeelskosten voormalige diensttakken
Onttrekking Rampenfonds (internationale
hulpverlening) (BDA)
Onttrekking reserve Bestuursondersteuning (BMO)
Onttrekking reserve Digitaal Archief (BMO)
Onttrekking egalisatiereserve tarief
personeelsvoorzieningen SHP
Subtotaal
Doelstelling 12.2: Verbeteren van de organisatie
van het concern Amsterdam
Onderzoeken op financieel terrein
Privatisering en verzelfstandiging en fusies
stadsdelen
Wibautleerstoel
Inkoop
Personeelsbeleid en organisatieontwikkeling
Onttrekking reserve Concernontwikkeling (BMO)
Onttrekking reserve Continuering implementatie
risicobeleid
Onttrekking reserve verbetering concerncontrol
Subtotaal
Doelstelling 12.3: Prestatiemeting,
onderzoekprogrammering en inzichtelijk maken
van informatie
Onderzoek en Statistiek
Onttrekking reserve WW-uitkeringen (O+S)
Subtotaal
Doelstelling 12.4: Bestuur
Jaarwedde enz. van de burgemeester
Jaarwedden enz. van de wethouders
Uitkeringen en pensioenen aan gewezen wethouders
en weduwen van (gewezen) wethouders
Wethoudersassistenten
Subtotaal
Doelstelling 12.5: Griffie

0010101
0010102
0010103
0060101
0060103
0060203
0060205
9801303

Raadsbudget
Griffie
Onderzoeksbudget Rekeningencommissie
Gemeenschappelijke regeling Rekenkamer
Onttrekking vierjarige reserve Raadsgriffie
Subtotaal

533

Lasten

Baten en Lasten
Volgnummer Omschrijving

0020805

9801304

Doelstelling 12.6: Ombudsman
Bureau Gemeentelijke Ombudsman
Subtotaal

Rekening
2011

Begroting
2012
incl. 1e begr.wijz.
€
€

Begroting
2012
na actualisatie
€

Rekening
2012
€

2.048.777,00
2.048.777,00

1.867.842
1.867.842

1.875.004
1.875.004

2.110.056
2.110.056

131.893,00
131.893,00

0
0

0
0

0
0

0,00

0

0

0

Totaal van de lasten
Totaal van de baten
Nadelig saldo

91.767.222,00
22.032.531,00
69.734.691,00

74.829.413,00
7.389.132,00
67.440.281,00

75.732.496,00
7.974.580,00
67.757.916,00

84.241.567,00
16.041.803,00
68.199.764,00

Resultaat voor bestemming
Dotaties
Onttrekkingen
Resultaatbestemming
Resultaat na bestemming

69.141.013,00
3.610.507,00
3.016.829,00
593.678,00
69.734.691,00

67.732.750,00
70.256,00
362.725,00
-292.469,00
67.440.281

67.950.385,00
770.256,00
962.725,00
-192.469,00
67.757.916

67.962.791,00
970.984,00
734.011,00
236.973,00
68.199.764

Doelstelling 12.9: Nog niet ingevuld voor
programma Bestuur en Concern
Dotatie reserve Raadsonderzoeken (Griffie)
Subtotaal
Doelstelling 13.4: Voorzien in kredietbehoefte
van burgers door het verstrekken van geld op
basis van roerend goed als onderpand
Subtotaal

534

Baten
Begroting
2012
na actualisatie
€

Rekening
2012

€

Begroting
2012
incl. 1e begr.wijz.
€

245.207,00
245.207,00

109.537
109.537

109.537
109.537

220.224
220.224

Doelstelling 12.9: Nog niet ingevuld voor
programma Bestuur en Concern
Onttrekking reserve Raadsonderzoeken (Griffie)
Subtotaal

0,00
0,00

0
0

0
0

0
0

Doelstelling 13.4: Voorzien in kredietbehoefte
van burgers door het verstrekken van geld op
basis van roerend goed als onderpand
Subtotaal

0,00

0

0

0

Totaal van de baten
Totaal van de lasten
Voordelig saldo

22.032.531,00
91.767.222,00
-69.734.691,00

7.389.132,00
74.829.413,00
-67.440.281,00

7.974.580,00
75.732.496,00
-67.757.916,00

16.041.803,00
84.241.567,00
-68.199.764,00

Resultaat voor bestemming
Dotaties
Onttrekkingen
Resultaatbestemming
Resultaat na bestemming

-70.328.369,00
3.610.507,00
3.016.829,00
593.678,00
-69.734.691,00

-67.147.812,00
70.256,00
362.725,00
-292.469,00
-67.440.281

-67.565.447,00
770.256,00
962.725,00
-192.469,00
-67.757.916

-68.436.737,00
970.984,00
734.011,00
236.973,00
-68.199.764

Volgnummer Omschrijving

0020805

9801304

Doelstelling 12.6: Ombudsman
Bureau Gemeentelijke Ombudsman
Subtotaal

Rekening
2011

€

535

Lasten

Baten en Lasten
Volgnummer Omschrijving

Rekening
2011

Begroting
2012
incl. 1e begr.wijz.
€
€

Begroting
2012
na actualisatie
€

Rekening
2012
€

145: Dienstverlening

0020702
3100803
9800215

0030101
0040101
9802001

5410301
9800403

Doelstelling 13.1: De gemeente Amsterdam
verstrekt informatie en producten aansluitend
op de vraag en behoefte van burger en
ondernemer. Dit via het kanaal van zijjn/haar
voorkeur: aan de balie, per telefoon of digitaal
Contactcenter (DFM)
Gevonden voorwerpen
Dotatie reservering prioriteit 2010 integreren
websites
Subtotaal

12.048.289,00
580.399,00
200.000,00

13.092.045
631.481
0

13.292.045
631.481
0

12.839.487
543.290
0

12.828.688,00

13.723.526

13.923.526

13.382.777

Doelstelling 13.2: Beheren van basisregistraties
en verstrekken van informatie voor de
uitvoering van publieke taken
Dienst Basisinformatie
Afdracht Rijksleges
Dotatie reserve WW-uitkeringen (DPG)
Subtotaal

29.230.610,00
0,00
0,00
29.230.610,00

25.653.250
0
0
25.653.250

26.775.071
0
0
26.775.071

28.669.461
0
0
28.669.461

15.752.903,00
0,00

14.685.950
0

14.929.510
0

16.268.365
0

15.752.903,00

14.685.950

14.929.510

16.268.365

10.851.905,00
396.959,00

10.970.357
0

10.444.334
0

10.358.732
749.836

352.352,00

171.468

171.468

171.468

0,00

0

0

0

11.601.216,00

11.141.825

10.615.802

11.280.036

0,00

0

0

0

Totaal van de lasten
Totaal van de baten
Nadelig saldo

69.413.417,00
34.314.941,00
35.098.476,00

65.204.551,00
31.932.513,00
33.272.038,00

66.243.909,00
31.421.478,00
34.822.431,00

69.600.639,00
36.949.347,00
32.651.292,00

Resultaat voor bestemming
Dotaties
Onttrekkingen
Resultaatbestemming
Resultaat na bestemming

35.076.891,00
949.311,00
927.726,00
21.585,00
35.098.476,00

33.654.539,00
171.468,00
553.969,00
-382.501,00
33.272.038

35.404.932,00
171.468,00
753.969,00
-582.501,00
34.822.431

32.706.158,00
921.304,00
976.170,00
-54.866,00
32.651.292

Doelstelling 13.3: Beheren en ontsluiten van de
stadsarchieven en aanbieden van hoogwaardige
en diverse cultuurhistorische producten in De
Bazel
Stadsarchief Amsterdam
Dotatie reserve Toekomstige WW-uitkeringen
(Stadsarchief)
Subtotaal

9807002

Doelstelling 13.4: Voorzien in kredietbehoefte
van burgers door het verstrekken van geld op
basis van roerend goed als onderpand
Stadsbank van Lening
Dotatie winstreserve projecten (Stads-bank van
Lening)
Dotatie algemene reserve (Stads-bank van lening)

9807013

Dotatie reserve verkoopwinst pand Lindengracht 204

3100802
9807001

Subtotaal
Doelstelling 13.5: Nog niet ingevuld voor
programma Dienstverlening
Subtotaal
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Baten
Begroting
2012
na actualisatie
€

Rekening
2012

€

Begroting
2012
incl. 1e begr.wijz.
€

10.371.511,00
68.693,00
0,00

11.016.629
73.600
0

11.016.629
73.600
200.000

10.072.099
111.554
200.000

10.440.204,00

11.090.229

11.290.229

10.383.653

5.689.834,00
744.892,00
252.977,00
6.687.703,00

5.072.810
818.710
108.700
6.000.220

4.897.210
818.710
108.700
5.824.620

7.280.145
674.724
108.700
8.063.569

3.682.440,00
12.205,00

2.999.290
0

2.999.290
0

4.272.281
0

3.694.645,00

2.999.290

2.999.290

4.272.281

12.829.845,00
628.182,00

11.397.505
410.907

10.862.070
410.907

13.562.374
633.108

0,00

0

0

0

34.362,00

34.362

34.362

34.362

13.492.389,00

11.842.774

11.307.339

14.229.844

0,00

0

0

0

Totaal van de baten
Totaal van de lasten
Voordelig saldo

34.314.941,00
69.413.417,00
-35.098.476,00

31.932.513,00
65.204.551,00
-33.272.038,00

31.421.478,00
66.243.909,00
-34.822.431,00

36.949.347,00
69.600.639,00
-32.651.292,00

Resultaat voor bestemming
Dotaties
Onttrekkingen
Resultaatbestemming
Resultaat na bestemming

-35.120.061,00
949.311,00
927.726,00
21.585,00
-35.098.476,00

-32.889.537,00
171.468,00
553.969,00
-382.501,00
-33.272.038

-34.239.930,00
171.468,00
753.969,00
-582.501,00
-34.822.431

-32.596.426,00
921.304,00
976.170,00
-54.866,00
-32.651.292

Volgnummer Omschrijving

Rekening
2011

€

145: Dienstverlening

0020702
3100803
9800215

0030101
0040101
9802001

5410301
9800403

3100802
9807001
9807002
9807013

Doelstelling 13.1: De gemeente Amsterdam
verstrekt informatie en producten aansluitend
op de vraag en behoefte van burger en
ondernemer. Dit via het kanaal van zijjn/haar
voorkeur: aan de balie, per telefoon of digitaal
Contactcenter (DFM)
Gevonden voorwerpen
Onttrekking reservering prioriteit 2010 integreren
websites
Subtotaal
Doelstelling 13.2: Beheren van basisregistraties
en verstrekken van informatie voor de
uitvoering van publieke taken
Dienst Basisinformatie
Leges Dienst Persoonsgegevens
Onttrekking reserve WW-uitkeringen (DPG)
Subtotaal
Doelstelling 13.3: Beheren en ontsluiten van de
stadsarchieven en aanbieden van hoogwaardige
en diverse cultuurhistorische producten in De
Bazel
Stadsarchief Amsterdam
Onttrekking reserve Toekomstige WW-uitkeringen
(Stadsarchief)
Subtotaal
Doelstelling 13.4: Voorzien in kredietbehoefte
van burgers door het verstrekken van geld op
basis van roerend goed als onderpand
Stadsbank van Lening
Onttrekking winstreserve projecten (Stads-bank van
Lening)
Onttrekking algemene reserve (Stads-bank van
lening)
Onttrekking reserve verkoopwinst pand Lindengracht
204
Subtotaal
Doelstelling 13.5: Nog niet ingevuld voor
programma Dienstverlening
Subtotaal
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Lasten

Baten en Lasten
Volgnummer Omschrijving

Rekening
2011

Begroting
2012
incl. 1e begr.wijz.
€
€

Begroting
2012
na actualisatie
€

Rekening
2012
€

150: Algemene dekkingsmiddelen

9220412

3100103
3100507
3300205
5400720
7150102
7160101
8210302
8300101
8300104
8300119
8300122

8300201
8300211
9130101
9130103
9140101
9140103
9140105
9140106
9140108
9210101
9210106
9210122
9210201
9210202
9210203
9210204
9220106

9220107
9220108
9220115
9220120
9220122
9220135
9220141

Doelstelling 0: Nog niet ingevuld
Dotaties voorziening ivm verzelfstandiging Haven

0,00

0

0

4.210.000

Subtotaal

0,00

0

0

4.210.000

Doelstelling 10.3: Efficiënt en effectief uitvoeren
van financiële activiteiten richting burgers en
concernonderdelen
Subtotaal

0,00

0

0

0

16.546,00
15.882,00
1.638,00

16.030
0
473

16.030
0
473

16.033
0
473

352.260,00

349.230

349.230

352.260

0,00
0,00
47.923.744,00

0
0
33.500.000

0
0
33.500.000

0
0
33.465.483

53.683.824,00

56.425.194

61.625.194

70.703.714

11.195.492,00

0

800.000

1.480.603

945.431,00

51.511

51.511

3.360.399

30.104.853,00

27.170.000

36.870.000

38.986.546

0,00
768.904,00

0
901.851

0
901.851

0
802.715

3.595,00
10.644.581,00
0,00
4.633.254,00

4.759
11.445.830
0
4.275.302

4.759
10.345.830
0
4.275.302

3.750
10.129.125
0
4.939.517

293.420.237,00
0,00
34.736.690,00

345.211.730
0
7.198.116

345.211.730
0
7.198.116

297.911.713
0
19.142.200

0,00
0,00
0,00

0
0
0

0
0
0

0
0
0

663.720.687,00
2.859.374,00
618.300,00
592.740,00

655.115.064
0
637.000
607.600

649.571.087
0
637.000
607.600

660.672.083
403.248
637.000
607.600

0,00

50.852.011

50.852.011

0

0,00
2.610.000,00
0,00
5.470.647,00

0
10
0
0

0
10
881.822
0

0
23.634
0
10

0,00
500.000,00
0,00

0
500.000
766.584

0
500.000
766.584

0
500.000
3.307.636

Doelstelling 15.0: Nog niet ingevuld voor
programma Algemene Dekkingsmiddelen
Marktbergingen Waterloopleinmarkt
Kapitaallasten verstrekte geldleningen RON
Kapitaallasten van verstrekte geldleningen Onze
Energie Noord
Kapitaallasten verstrekte geldlening St. Beurs van
Berlage
BDU CJG (JGZ) via SDF
BDU CJG (WMO) via SDF
Dotatie voorziening Investeringsbudget Stedelijke
Vernieuwing
Exploitatie Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam
(erfpacht)
Uitgaven ten laste van de reserve afkoopsommen
erfpacht
Uitgaven ten laste van de reserve bedrijfsvoering
(OGA)
Afdracht meerwaarden afkoopsommen ten behoeve van
het Stimuleringsfonds volkshuisvesting, erfpachtdeel

Uitgaven ten laste van de egalisatiereserve
splitsingsunit
Uitkering van 2/3 van de rente van Vicarygoederen
Rentelasten verbonden aan deelnemingen
Rente eigen financieringsmiddelen enkele reserves
en voorzieningen
Betaalde rentelasten
Teruggaaf rente als gevolg van te hoog geraamde
omslagrente
Algemene uitkering uit het Gemeentefonds
Integratie- en Decentralisatie Uitkeringen
(verzamelpost)
Uitkering uit het Stadsdeelfonds
Nog aan stadsdelen uit te keren
Uitkering binnenwaterbeheer Amsterdam-Centrum
Bijdrage Stadsdeel Noord in kosten beheer wegen
landelijk gebied
Kapitaallasten voorgenomen onrendabele
investeringen
Toe te kennen prioriteiten (structureel en incidenteel)
frictiekosten huisvesting van diensten
Saldo tussentijdse begrotingswijzigingen
Lasten concerncontroller niet tot vorenstaande
behorende
Verwerking rekeningresultaat jaar T-1
Bijdrage Zeeburg in verband met IJburg
Vergoeding 'BCF korting' voorbereidingskosten en
investeringsprojecten Walmuren en bruggen
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Baten
Volgnummer Omschrijving

Rekening
2011

Begroting
2012
na actualisatie
€

Rekening
2012

€

Begroting
2012
incl. 1e begr.wijz.
€

€

150: Algemene dekkingsmiddelen

9220412

3100103
3100507
3300205
5400720
7150102
7160101
8210302
8300101
8300104
8300119

Doelstelling 0: Nog niet ingevuld
Onttrekkingen voorziening ivm verzelfstandiging
Haven
Subtotaal

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

Doelstelling 10.3: Efficiënt en effectief uitvoeren
van financiële activiteiten richting burgers en
concernonderdelen
Subtotaal

0,00

0

0

0

0,00
15.882,00
1.638,00

0
0
474

0
0
474

0
0
473

352.260,00

349.230

349.230

352.260

10.972.812,00
11.820.769,00
0,00

0
0
0

0
0
0

0
0
0

101.496.542,00

96.383.593

97.183.593

104.177.684

130.557.676,00

94.440.000

95.240.000

101.299.532

50.731,00

0

0

-1.242.543

0,00

0

0

0

2.661.242,00
1.350.124,00

2.502.785
1.100.000

2.502.785
1.100.000

2.502.785
903.862

0,00
42.128.843,00
66.880.336,00
0,00

0
33.000.000
78.561.194
0

0
44.500.000
78.561.194
0

0
45.652.594
71.471.647
0

356.556.501,00
2.233.746,00
0,00

371.415.280
2.233.750
0

365.715.280
2.233.750
0

376.909.392
2.297.899
0

1.351.413.516,00
59.610.523,00
160.842.082,00

1.320.553.362
61.119.491
142.307.573

1.303.590.275
60.972.541
144.839.507

1.336.515.953
61.304.947
144.751.474

0,00
0,00
0,00
0,00

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0,00

50.852.011

50.852.011

0

0,00
0,00
0,00
24.664.160,00

1.026.132
8.150.000
0
0

762.709
1.146.834
0
9.284.527

0
0
0
11.416.340

31.715.190,00
0,00
0,00

0
0
0

36.341.877
0
0

36.370.336
0
0

Doelstelling 15.0: Nog niet ingevuld voor
programma Algemene Dekkingsmiddelen
Marktbergingen Waterloopleinmarkt
Kapitaallasten verstrekte geldleningen RON
Kapitaallasten van verstrekte geldleningen Onze
Energie Noord
Kapitaallasten verstrekte geldlening St. Beurs van
Berlage
Inkomsten BDU CJG (JGZ) via SDF
Inkomsten BDU CJG (WMO) via SDF
Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing
Exploitatie Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam
(erfpacht)
Ontvangen afkoopsommen erfpacht
Ontvangsten ten gunste van de reserve
bedrijfsvoering (OGA)

8300122

8300201
8300211
9130101
9130103
9140101
9140103
9140105
9140106
9140108
9210101
9210106
9210122
9210201
9210202
9210203
9210204
9220106

9220107
9220108
9220115
9220120
9220122
9220135
9220141

Rente op reserve meerwaarde afkoopsommen
Ontvangsten ten gunste van de egalisatiereserve
splitsingsunit
Uitkering van 2/3 van de rente van Vicarygoederen
Deelnemingen
Rente eigen financieringsmiddelen
Rente eigen financieringsmiddelen enkele reserves
en voorzieningen
Doorberekende rentelasten
Buiten de omslag doorberekende rente

Algemene uitkering uit het Gemeentefonds
Integratieuitkering WMO
Integratie- en Decentralisatie Uitkeringen
(verzamelpost)
Nog van stadsdelen te ontvangen
Bijdrage Stadsdeel Noord in kosten beheer wegen
landelijk gebied
Stelpost voor het gedeeltelijk niet tot uitgaaf komen van
kapitaallasten met betrekking tot voorgenomen
onrendabele investeringen
Posterioriteiten (structureel en incidenteel)
Op huisvesting van diensten te besparen kosten
Saldo tussentijdse begrotingswijzigingen
Baten concerncontroller niet tot vorenstaande
behorende
Verwerking rekeningresultaat jaar T-1
Vergoeding 'BCF korting' voorbereidingskosten en
investeringsprojecten Walmuren en bruggen
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Lasten

Baten en Lasten
Volgnummer Omschrijving

9220153
9220155
9220158

Nog te realiseren besparingen op inkoop van Grond-,
Weg- en Waterbouw
Fonds Klimaat en Duurzaamheid (AIF)
Uitkering Stadsdeel Centrum i.v.m. walmuren en
bruggen
Doorberekende kapitaallasten reserve NEMO
bijdrage Centrum rode loper
Onvoorziene uitgaven
Dotatie voorziening juridische risico's
Mutatie Risico Voorziening
Dotatie risicovoorziening KKGG Noord-Zuidlijn

Rekening
2011

Begroting
2012
incl. 1e begr.wijz.
€
€
0,00
0

Begroting
2012
na actualisatie
€
2.400.000

Rekening
2012
€
0

443.861,00
0,00

0
0

0
5.700.000

0
6.003.289

0,00
0,00
27.033.791,00
20.003.833,00
0,00
0,00

0
0
2.000.000
0
0
0

0
0
1.570.000
2.400.000
0
42.000.000

0
7.400.000
1.777.128
8.719.018
0
42.000.000

0,00

0

0

650.000

0,00

0

0

70.000.000

-292.584,00

0

0

-958.740

0,00
0,00

0
0

0
0

0
145.601

0,00

0

0

685.297

0,00

0

0

150.000

9310101
9310102
9320101

0,00
0,00
0,00

0
0
0

0
0
0

0
0
0

9330101
9360101
9360102
9370101
9380101
9390101
9400101
9400102
9400105
9600119
9600123
9600131
9600132
9600137
9600138
9600180
9600195
9600237
9600295
9600300
9600302
9600303
9600304
9600310
9600311
9600312
9600317
9600319
9600320
9600323
9600324
9600326
9600329
9600331
9600332
9600334
9600335

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33.526.996,00
0,00
1.756.327,00
-2,00
27.440.549,00
46.497.814,00
22.853.000,00
22.274.910,00
26.769.849,00
184.793.661,00
3.897.534,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0
0
0
0
0
0
33.708.090
0
1.472.510
18.775
26.273.410
41.550.831
23.773.380
22.511.286
28.113.160
178.035.850
4.383.080
-760.400
0
3.603
-6.100
-1.000
6.398
-150.554
-13.916
31.039
7.162
-63.419
15.771
-12.560
1.230
-650.052
-3.000
-106.069
-24.434
-64.757
-404.178

0
0
0
0
0
0
34.194.052
0
1.472.510
-111.947
27.685.252
39.543.261
23.477.524
22.523.918
28.648.722
174.842.030
4.369.565
-227.917
0
0
-5.000
0
0
8.049
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
34.847.251
0
1.718.211
-3
27.419.766
43.033.176
22.915.309
23.903.480
27.487.431
181.140.709
4.345.535
-227.917
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

9220160
9220161
9220301
9220401
9220403
9220404
9220411
9220415
9220450
9220560
9220561
9220564
9220567

Dotatie voorziening garanties, geldleningen en
claims
Dotatie voorziening t.b.v. risico's Vereveningsfonds
Mutaties in voorziening geoormerkte gelden
GWA/SVA
Lasten AIF (KDL) maatsch renderend vrij deel
Lasten AIF (KDL) maatsch renderend gecommitteerd
deel
Lasten AIF (KDL) financieel renderend
gecommitteerd deel
Lasten AIF (E&I) maatsch renderend gecommitteerd
deel

Dienst Belastingen
Bureau Rijksbelastingzaken
Dienst Milieu en Bouwtoezicht
Geneeskundige en Gezondheidsdienst Amsterdam
Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam
Dienst Ruimtelijke Ordening
Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling
Apparaatskosten DWZS
Dienst Werk en Inkomen
Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer
Taakstelling 2012
Overige dekkingsbronnen dIVV
Stelpost Nominaal
Stelpost Nominaal
Stelpost nominaal
Stelpost Nominaal
Stelpost Nominaal
Stelpost Nominaal
Stelpost Nominaal
Stelpost Nominaal
Stelpost Nominaal
Stelpost Nominaal
Stelpost Nominaal
Stelpost Nominaal
Stelpost Nominaal
Stelpost nominaal
Stelpost Nominaal
Stelpost Nominaal
Stelpost Nominaal
Stelpost Nominaal

540

Baten
Volgnummer Omschrijving

9220153
9220155
9220158
9220160
9220161
9220301
9220401
9220403
9220404
9220411
9220415
9220450
9220560
9220561
9220564
9220567
9310101
9310102
9320101
9330101
9360101
9360102
9370101
9380101
9390101
9400101
9400102
9400105
9600119
9600123
9600131
9600132
9600137
9600138
9600180
9600195
9600237
9600295
9600300
9600302
9600303
9600304
9600310
9600311
9600312
9600317
9600319
9600320
9600323
9600324
9600326
9600329
9600331
9600332
9600334
9600335

Nog te realiseren besparingen op inkoop van Grond-,
Weg- en Waterbouw
Fonds Klimaat en Duurzaamheid (AIF)
Uitkering Stadsdeel Centrum i.v.m. walmuren en
bruggen
Doorberekende kapitaallasten reserve NEMO
bijdrage Centrum rode loper
Vrijval voorziening juridische risico's
Mutatie Risico Voorziening
Onttrekking/vrijval risicovoorziening KKGG NoordZuidlijn
Onttrekking voorziening garanties, geldleningen en
claims
Onttrekking/vrijval voorziening t.b.v. risico's
Vereveningsfonds
Mutaties in voorziening geoormerkte gelden
GWA/SVA
Baten AIF (KDL) maatsch renderend vrij deel
Baten AIF (KDL) maatsch renderend gecommitteerd
deel
Baten AIF (KDL) financieel renderend gecommitteerd
deel
Baten AIF (E&I) maatsch renderend gecommitteerd
deel
Onroerende-zaakbelasting ten laste van gebruikers
Oninbaar verklaarde belasting, welke alsnog is geïnd
Onroerende-zaakbelasting ten laste van zakelijk
gerechtigden
Roerende-ruimtebelasting
Toeristenbelasting
Vermakelijkheidsretributie
Hondenbelasting
Reclamebelasting
Precariobelasting
Dienst Belastingen
Leges Dienst Belastingen
Bureau Rijksbelastingzaken
Dienst Milieu en Bouwtoezicht
Geneeskundige en Gezondheidsdienst Amsterdam
Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam
Dienst Ruimtelijke Ordening
Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling
Apparaatskosten DWZS
Dienst Werk en Inkomen
Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer
Taakstelling 2012
Overige dekkingsbronnen dIVV
Stelpost Nominaal
Stelpost Nominaal
Stelpost nominaal
Stelpost Nominaal
Stelpost Nominaal
Stelpost Nominaal
Stelpost Nominaal
Stelpost Nominaal
Stelpost Nominaal
Stelpost Nominaal
Stelpost Nominaal
Stelpost Nominaal
Stelpost Nominaal
Stelpost nominaal
Stelpost Nominaal
Stelpost Nominaal
Stelpost Nominaal
Stelpost Nominaal

Rekening
2011

Begroting
2012
na actualisatie
€
2.400.000

Rekening
2012

€
0,00

Begroting
2012
incl. 1e begr.wijz.
€
2.400.000

0,00
0,00

0
0

0
0

0
0

0,00
0,00
0,00
20.089.342,00
13.800.000,00
0,00

0
0
0
0
19.200.000
0

600.000
0
0
1.300.000
61.200.000
0

600.000
0
0
4.937.938
61.200.000
42.000.000

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00
0,00

0
0

0
0

182
0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

43.899.473,00
3.267.845,00
115.773.745,00

43.215.480
300.000
115.714.920

43.215.480
300.000
115.714.920

39.917.763
569.441
116.821.749

371.803,00
33.141.501,00
2.048.947,00
1.755.926,00
355.750,00
17.729,00
12.827.251,00
130.966,00
484.717,00
-1,00
27.436.053,00
45.032.798,00
24.633.499,00
22.529.964,00
26.727.149,00
184.793.661,00
3.796.292,00
0,00
-1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

376.240
29.198.180
1.823.290
1.751.330
357.000
23.100
12.751.050
65.100
250.000
0
26.273.486
41.550.831
23.773.380
23.075.140
28.675.410
179.946.707
4.273.080
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

376.240
36.198.180
1.823.290
1.751.330
357.000
23.100
13.011.050
65.100
250.000
0
27.685.328
39.426.023
23.773.380
22.877.670
28.675.410
177.397.387
4.273.080
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

381.303
37.936.065
1.989.711
1.772.089
373.096
27.763
14.025.617
79.320
534.807
0
27.419.767
42.538.215
24.784.652
24.063.249
27.487.430
181.140.707
3.121.197
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

€
0

541

Lasten

Baten en Lasten
Volgnummer Omschrijving

9600337
9600346
9600347
9600350
9600356
9600360
9600363
9600370
9600380
9600395
9600396
9800106
9800110
9800116
9800124
9800131
9800138
9800148

Stelpost Nominaal
Stelpost nominaal
Stelpost nominaal
Stelpost nominaal
Stelpost Nominaal
Stelpost nominaal
Stelpost Nominaal
Stelpost nominaal
Stelpost Nominaal
Stelpost Nominaal
Stelpost nominaal
Dotatie egalisatiefonds kapitaallasten
Dotatie algemene risicoreserve
Dotatie reserve meerwaarden afkoopsommen
Grondbedrijf
Dotatie reserve fusie waterbeheer
Dotatie garantiefonds Gemeentelijke Kredietbank

9800153
9800154
9800155

Dotatie bestemmingsreserve Beurs van Berlage
Dotatie ( T-1) mbt rekeningresultaat jaar (T-2) t.g.v.
incidentele ruimte begrotingsjaar (T)
Dotatie reserve NUON-opbrengsten
Dotatie reserve Amsterdams Investeringsfonds
Dotatie reserve Middelen t.b.v. PMI en evenementen
2012-2014
Dotatie reserve Frictiekosten Heroverwegingen 20112012
Dotatie reserve Vlakke Vloer Stadsschouwburg
Dotatie reserve Stedelijk Museum
Dotatie reserve versterking gemeentebrede Control

9800156

Dotatie egalisatiereserve kasschuif gemeentefonds

9800157
9800158
9800159
9800560
9800561
9800564
9800567
9801058

Dotatie reserve transitieprojecten
Dotatie reserve lening NEMO
Ondersteuning kwetsbare groepen
AIF (KDL) maatsch renderend vrij deel
AIF (KDL) maatsch renderend gecommitteerd deel
AIF (KDL) financieel renderend gecommitteerd deel
AIF (E&I) maatsch renderend gecommitteerd deel
Dotatie reserve frictiekosten motie Mulder c.s. /
heroverwegingen
Dotatie reserve Afkoopsommen (OGA)
Dotatie reserve Afkoopsommen erfpacht 2e termijn
(OGA)
Dotatie egalisatiereserve splitsingsunit (OGA)
Dotatie reserve bedrijfsvoering (OGA)
Dotatie algemene reserve (DRO)
Dotatie reserve BR WOZ
Dotatie reserve Wegwerken voorraden bezwaren en
verzoeken (DBGA)
Dotatie reserve WW-uitkering en reïntegratie (DMO)

9800149
9800150
9800151
9800152

9803101
9803109
9803116
9803117
9803202
9803408
9803409
9803799
9809517

Dotatie reserve WW (dIVV)
Subtotaal

Rekening
2011
€
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
72.491.008,00
0,00

Begroting
2012
incl. 1e begr.wijz.
€
-11.000
-6.000
-1.000
-3.000
-16.872
-3.000
-208.700
-16.000
-465.435
-580.233
-1.000
0
10.338.439
0

Begroting
2012
na actualisatie
€
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-448.043
-1.000
0
10.338.439
0

Rekening
2012
€
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.806.750
0

2.421.546,00
300.000,00

2.492.770
300.000

2.492.770
300.000

2.492.759
300.000

0,00
26.368.000,00

0
0

0
5.761.877

0
5.761.881

-18.317.614,00
168.317.614,00
18.000.000,00

0
0
0

0
18.484.527
0

0
24.258.180
0

27.223.000,00

0

0

1.150.500

-4.951.000,00
-7.200.000,00
3.000.000,00

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1.187.659,00

1.227.518

1.227.518

1.227.518

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

5.000.000
0
9.667.803
0
0
0
0
0

0
600.000
9.667.803
0
0
0
0
0

0
600.000
9.667.803
182
0
0
0
0

119.369.330,00
0,00

94.440.000
0

94.440.000
0

100.026.314
187.451

406.222,00
382.393,00
216.236,00
0,00
0,00

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

508.122,00

0

0

0

323.430,00
1.991.864.164,00

0
1.676.827.721

0
1.758.320.050

0
1.807.079.621

Totaal van de lasten
Totaal van de baten
Nadelig saldo

1.991.864.164,00
3.323.181.799,00
-1.331.317.635,00

1.676.827.721,00 1.758.320.050,00 1.811.289.621,00
2.948.403.958,00 3.032.507.414,00 3.088.821.799,00
-1.271.576.237,00 -1.274.187.364,00 -1.277.532.178,00

Resultaat voor bestemming
Dotaties
Onttrekkingen
Resultaatbestemming
Resultaat na bestemming

-1.356.420.764,00
410.045.946,00
384.942.817,00
25.103.129,00
-1.331.317.635,00

-1.265.627.408,00 -1.282.863.439,00 -1.293.596.413,00
123.466.530,00
143.312.934,00
156.479.338,00
129.415.359,00
134.636.859,00
140.415.103,00
-5.948.829,00
8.676.075,00
16.064.235,00
-1.271.576.237
-1.274.187.364
-1.277.532.178
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Baten
Volgnummer Omschrijving

9600337
9600346
9600347
9600350
9600356
9600360
9600363
9600370
9600380
9600395
9600396
9800106
9800110
9800116
9800124
9800131
9800138
9800148
9800149
9800150
9800151
9800152
9800153
9800154
9800155
9800156
9800157
9800158
9800159
9800560
9800561
9800564
9800567
9801058
9803101
9803109
9803116
9803117
9803202
9803408
9803409
9803799
9809517

Stelpost Nominaal
Stelpost nominaal
Stelpost nominaal
Stelpost nominaal
Stelpost Nominaal
Stelpost nominaal
Stelpost Nominaal
Stelpost nominaal
Stelpost Nominaal
Stelpost Nominaal
Stelpost nominaal
Onttrekking egalisatiefonds kapitaallasten
Onttrekking algemene risicoreserve
Onttrekking reserve meerwaarden afkoopsommen
Grondbedrijf
Onttrekking reserve fusie waterbeheer
Onttrekking garantiefonds Gemeentelijke Kredietbank

Rekening
2011

Begroting
2012
na actualisatie
€
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.400.000
7.000.000

Rekening
2012

€
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80.000.000,00
0,00
7.000.000,00

Begroting
2012
incl. 1e begr.wijz.
€
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16.200.000
7.000.000

4.004.256,00
287.980,00

4.075.480
300.000

4.075.480
300.000

4.075.480
44.958

0,00
121.400.000,00

0
26.368.000

0
26.368.000

3.500.000
26.368.000

135.600.000,00
8.444.000,00
0,00

0
32.000.000
8.000.000

0
32.000.000
8.500.000

0
32.000.000
8.500.000

0,00

2.666.620

2.666.620

2.666.620

-4.951.000,00
-7.200.000,00
3.000.000,00

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0,00

0

0

0

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.027,00

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
8.800.000
0
0
0
0
0

0
0
8.800.000
0
145.601
685.297
150.000
0

35.674.233,00
0,00

32.170.000
0

41.870.000
0

42.865.330
0

0,00
1.054.431,00
0,00
119.971,00
79.314,00

0
51.511
0
473.748
0

0
473.011
0
73.748
0

73.852
679.783
254.790
107.066
0

€
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.400.000
7.000.000

Onttrekking bestemmingsreserve Beurs van Berlage
Onttrekking ( T-1) mbt rekeningresultaat jaar (T-2)
t.g.v. incidentele ruimte begrotingsjaar (T)
Onttrekking reserve NUON-opbrengsten
Onttrekking reserve Amsterdams Investeringsfonds
Onttrekking reserve Middelen t.b.v. PMI en
evenementen 2012-2014
Onttrekking reserve Frictiekosten Heroverwegingen
2011-2012
Onttrekking reserve Vlakke Vloer Stadsschouwburg
Onttrekking reserve Stedelijk Museum
Onttrekking reserve versterking gemeentebrede
Contro
Onttrekken egalisatiereserve kasschuif
gemeentefonds
Onttrekking reserve transitieprojecten
Onttrekking reserve lening NEMO
Ondersteuning kwetsbare groepen
AIF (KDL) maatsch renderend vrij deel
AIF (KDL) maatsch renderend gecommitteerd deel
AIF (KDL) financieel renderend gecommitteerd deel
AIF (E&I) maatsch renderend gecommitteerd deel
Onttrekking reserve frictiekosten motie Mulder c.s. /
heroverwegingen
Onttrekking reserve Afkoopsommen (OGA)
Onttrekking reserve Afkoopsommen erfpacht 2e
termijn (OGA)
Onttrekking egalisatiereserve splitsingsunit (OGA)
Onttrekking reserve bedrijfsvoering (OGA)
Onttrekking algemene reserve (DRO)
Onttrekking reserve BR WOZ
Onttrekking reserve Wegwerken voorraden bezwaren
en verzoeken (DBGA)
Onttrekking reserve WW-uitkering en reïntegratie
(DMO)
Onttrekking reserve WW (dIVV)
Subtotaal

180.000,00

0

0

0

189.605,00
3.323.181.799,00

110.000
2.948.403.958

110.000
3.032.507.414

98.326
3.088.821.799

Totaal van de baten
Totaal van de lasten
Voordelig saldo

3.323.181.799,00
1.991.864.164,00
1.331.317.635,00

2.948.403.958,00
1.676.827.721,00
1.271.576.237,00

3.032.507.414,00
1.758.320.050,00
1.274.187.364,00

3.088.821.799,00
1.811.289.621,00
1.277.532.178,00

Resultaat voor bestemming
Dotaties
Onttrekkingen
Resultaatbestemming
Resultaat na bestemming

1.306.214.506,00
410.045.946,00
384.942.817,00
25.103.129,00
1.331.317.635,00

1.265.627.408,00
123.466.530,00
129.415.359,00
-5.948.829,00
1.271.576.237

1.282.863.439,00
143.312.934,00
134.636.859,00
8.676.075,00
1.274.187.364

1.293.596.413,00
156.479.338,00
140.415.103,00
16.064.235,00
1.277.532.178
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Recapitulatiestaat programma’s
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Recapitulatie programma's Jaarrekening 2012
Nr. programma

Lasten
2012

Baten
2012

Saldo
2012
Bedragen in €

Totaal

10 Openbare orde en veiligheid
Exclusief mutaties in reserves
Mutaties in reserves
Openbare orde en veiligheid

116.688.554
8.010.000
124.698.554

8.755.985
7.232.764
15.988.749

107.932.569
777.236
108.709.805

Totaal

20 Werk en inkomen
Exclusief mutaties in reserves
Mutaties in reserves
Werk en inkomen

982.972.597
55.300.000
1.038.272.597

801.922.821
4.219.118
806.141.939

181.049.776
51.080.882
232.130.658

Totaal

30 Zorg
Exclusief mutaties in reserves
Mutaties in reserves
Zorg

374.881.298
7.788.255
382.669.553

152.417.697
3.073.998
155.491.695

222.463.601
4.714.257
227.177.858

Totaal

40 Educatie & jeugd en diversiteit
Exclusief mutaties in reserves
Mutaties in reserves
Educatie & jeugd en diversiteit

205.994.142
300.000
206.294.142

76.587.766
402.550
76.990.316

129.406.376
-102.550
129.303.826

Totaal

50 Verkeer en Infrastructuur
Exclusief mutaties in reserves
Mutaties in reserves
Verkeer en Infrastructuur

362.267.163
63.146.925
425.414.088

218.440.412
82.470.278
300.910.690

143.826.751
-19.323.353
124.503.398

Totaal

60 Openbare ruimte, groen, sport en recreatie
Exclusief mutaties in reserves
Mutaties in reserves
Openbare ruimte, groen, sport en recreatie

59.915.743
2.836.639
62.752.382

4.877.518
12.409.071
17.286.589

55.038.225
-9.572.432
45.465.793

Totaal

70 Cultuur en monumenten
Exclusief mutaties in reserves
Mutaties in reserves
Cultuur en monumenten

153.386.416
2.734.560
156.120.976

20.287.138
2.469.618
22.756.756

133.099.278
264.942
133.364.220

Totaal

80 Milieu en water
Exclusief mutaties in reserves
Mutaties in reserves
Milieu en water

442.981.623
6.752.507
449.734.130

428.657.828
1.041.960
429.699.788

14.323.795
5.710.547
20.034.342

Totaal

100 Economie en haven
Exclusief mutaties in reserves
Mutaties in reserves
Economie en haven

139.792.336
11.241.882
151.034.218

151.861.549
14.270.291
166.131.840

-12.069.213
-3.028.409
-15.097.622

Totaal

110 Facilitair en bedrijven
Exclusief mutaties in reserves
Mutaties in reserves
Facilitair en bedrijven

356.987.165
12.030.960
369.018.125

328.117.146
18.069.920
346.187.066

28.870.019
-6.038.960
22.831.059

Totaal

120 Stedelijke ontwikkeling
Exclusief mutaties in reserves
Mutaties in reserves
Stedelijke ontwikkeling

860.031.604
628.663.058
1.488.694.662

617.691.176
818.819.150
1.436.510.326

242.340.428
-190.156.092
52.184.336

Totaal

140 Bestuur en concern
Exclusief mutaties in reserves
Mutaties in reserves
Bestuur en concern

83.270.583
970.984
84.241.567

15.307.792
734.011
16.041.803

67.962.791
236.973
68.199.764

Totaal

145 Dienstverlening
Exclusief mutaties in reserves
Mutaties in reserves
Dienstverlening

68.679.335
921.304
69.600.639

35.973.177
976.170
36.949.347

32.706.158
-54.866
32.651.292

Totaal

150 Algemene dekkingsmiddelen
Exclusief mutaties in reserves
Mutaties in reserves
Algemene dekkingsmiddelen

1.654.810.283
156.479.338
1.811.289.621

2.948.406.696
140.415.103
3.088.821.799

-1.293.596.413
16.064.235
-1.277.532.178

5.862.658.842
957.176.412
6.819.835.254

5.809.304.701
1.106.604.002
6.915.908.703

53.354.141
-149.427.590
-96.073.449

Totaal

Omschrijving

Totaal
Exclusief mutaties in reserves
Mutaties in reserves
Totaal
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Mutaties in de reserves

Mutaties in de reserves
Lasten
Rekening
2012

€

Begroting
2012
incl. 1e begr.wijz.
€

Begroting
2012
na actualisatie
€

4.899.165,00
0,00

7.000.000
0

7.000.000
0

7.000.000
0

172.301,00
2.328.855,00
233.000,00

0
0
0

390.000
0
0

210.000
0
0

0,00
0,00
7.633.321,00

0
0
7.000.000

400.000
400.000
8.190.000

400.000
400.000
8.010.000

0,00
0,00

0
0

0
0

0
0

7.633.321,00
703.777,00
6.929.544,00

7.000.000,00
8.435.614,00
-1.435.614,00

8.190.000,00
7.050.000,00
1.140.000,00

8.010.000,00
7.232.764,00
777.236,00

9804505

Doelstelling 2.1: Meer Amsterdammers ontwikkelen
zich naar werk
Dotatie reserve Huisvesting kinderopvang Triade (DWI)

0,00

0

0

0

9808029

Dotatie reserve Bestrijding Jeugdwerkloosheid (DWI)

0,00

0

0

0

9808034
9808035

Dotatie reserve frictiekosten PAO
Dotatie reserve decentralisatie uitkering pilot
loondispensatie
Dotatie reserve preventieve onderwijs uitgaven
Subtotaal

0,00
800.000,00

0
0

0
0

0
0

0,00
800.000,00

0
0

21.700.000
21.700.000

21.700.000
21.700.000

0,00
1.500.000,00
1.500.000,00

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0,00
0,00
11.822.000,00
11.822.000,00

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Volgnummer

Omschrijving

Rekening
2011

€

1: Openbare orde en veiligheid

9801002
9801018
9801024
9801063
9801064
9801069
9801070

Doelstelling 1.1: De veiligheid in alle 78 buurten is
verbeterd
Dotatie reserve Aankopen Van Traa-team (BDA)
Dotatie reserve gevolgen vreemdelingenwetgeving
Dotatie reserve OOV (BMO)
Dotatie reservering Decentralisatiegelden OOV
Dotatie reserve decentralisatie uitkering Pilot
Coffeeshops
Dotatie reserve Invoeringkaderwet prostitutie
Dotatie reserve Regie-unit OBT
Subtotaal
Doelstelling 1.3: Crisisbeheersing en brandweerzorg

9801050

Dotatie reserve Brandweer
Subtotaal

Totaal van de lasten
Totaal van de baten
Nadelig saldo
20: Werk en inkomen

9808043

Doelstelling 2.3: Een deel van de Amsterdammers in
de Wet Sociale Werkvoorziening werkt bij reguliere
werkgevers
9808031
9808036

9808030
9808032
9808040

Dotatie reserve SW-regeling
Dotatie reserve tekort Sociale Werkvoorziening
Subtotaal
Doelstelling 2.4: Amsterdammers beheersen de
Nederlandse taal beter en hebben meer kennis van
de samenleving
Dotatie reserve Instapcursussen (DWI)
Dotatie reserve impuls inburgering
Dotatie reserve Uitvoeringskosten E&I
Subtotaal
Doelstelling 2.5: Klanten worden bij
uitkeringsaanvragen snel en adequaat geholpen

9800117

Dotatie Egalisatiereserve Inkomensdeel en Conjunctuur

0,00

0

32.400.000

32.400.000

9804535
9808027

Dotatie reserve WiGo4IT
Dotatie reserve geïntegreerde voorziening
Subtotaal

0,00
0,00
0,00

0
0
0

0
0
32.400.000

0
0
32.400.000
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Volgnummer

Omschrijving

Rekening
2011

Baten
Rekening
2012

€

Begroting
2012
incl. 1e begr.wijz.
€

Begroting
2012
na actualisatie
€

0,00
0,00

7.000.000
250.000

4.000.000
450.000

5.550.807
422.361

228.943,00
139.201,00
74.388,00

900.000
100.000
0

2.100.000
100.000
100.000

1.048.602
0
74.183

0,00
0,00
442.532,00

0
0
8.250.000

100.000
200.000
7.050.000

86.811
50.000
7.232.764

261.245,00
261.245,00

185.614
185.614

0
0

0
0

703.777,00
7.633.321,00
-6.929.544,00

8.435.614,00
7.000.000,00
1.435.614,00

7.050.000,00
8.190.000,00
-1.140.000,00

7.232.764,00
8.010.000,00
-777.236,00

320.000,00

320.000

320.000

320.000

131.582,00

4.437.591

1.337.591

135.496

300.000,00
197.856,00

0
0

0
0

0
0

0,00
949.438,00

0
4.757.591

3.500.000
5.157.591

510.875
966.371

1.981.000,00
1.500.000,00
3.481.000,00

0
0
0

0
0
0

0
0
0

562.420,00
285.000,00
0,00
847.420,00

0
0
0
0

300.000
0
0
300.000

0
0
2.830.000
2.830.000

18.600.000,00

4.800.000

0

0

750.000,00
0,00
19.350.000,00

0
866.180
5.666.180

0
366.180
366.180

0
322.747
322.747

€

10: Openbare orde en veiligheid

9801002
9801018
9801024
9801063
9801064
9801069
9801070

Doelstelling 1.1: De veiligheid in alle 78 buurten is
verbeterd
Onttrekking reserve Aankopen Van Traa-team (BDA)
Onttrekking reserve gevolgen vreemdelingenwetgeving
Ontrekking reserve OOV (BMO)
Onttrekkking reservering Decentralisatiegelden OOV
Onttrekking reserve decentralisatie uitkering Pilot
Coffeeshops
Onttrekking reserve Invoeringkaderwet prostitutie
Onttrekking reserve Regie-unit OBT
Subtotaal
Doelstelling 1.3: Crisisbeheersing en brandweerzorg

9801050

Onttrekking reserve Brandweer
Subtotaal

Totaal van de baten
Totaal van de lasten
Voordelig saldo
20: Werk en inkomen

9804505
9808029
9808034
9808035
9808043

Doelstelling 2.1: Meer Amsterdammers ontwikkelen
zich naar werk
Onttrekking reserve Huisvesting kinderopvang Triade
(DWI)
Onttrekking reserve Bestrijding Jeugdwerkloosheid
(DWI)
Onttrekking reserve frictiekosten PAO
Onttrekking reserve decentralisatie uitkering pilot
loondispensatie
Onttrekking reserve preventieve onderwijs uitgaven
Subtotaal
Doelstelling 2.3: Een deel van de Amsterdammers in
de Wet Sociale Werkvoorziening werkt bij reguliere
werkgevers

9808031
9808036

9808030
9808032
9808040

Onttrekking reserve SW-regeling
Onttrekking reserve tekort Sociale Werkvoorziening
Subtotaal
Doelstelling 2.4: Amsterdammers beheersen de
Nederlandse taal beter en hebben meer kennis van
de samenleving
Onttrekking reserve Instapcursussen (DWI)
Onttrekking reserve impuls inburgering
Onttrekking reserve Uitvoeringskosten E&I
Subtotaal
Doelstelling 2.5: Klanten worden bij
uitkeringsaanvragen snel en adequaat geholpen

9800117
9804535
9808027

Onttrekking Egalisatiereserve Inkomensdeel en
Conjunctuur
Onttrekking reserve WiGo4IT
Onttrekking reserve geïntegreerde voorziening
Subtotaal

549

Volgnummer

Omschrijving

Rekening
2011

Lasten
Rekening
2012

€

Begroting
2012
incl. 1e begr.wijz.
€

Begroting
2012
na actualisatie
€

0,00
0,00

0
0

0
0

0
0

766.429,00
915.961,00

0
0

0
0

0
0

700.000,00
475.800,00
2.858.190,00

0
0
0

1.200.000
0
1.200.000

1.200.000
0
1.200.000

16.980.190,00
25.227.858,00
-8.247.668,00

0,00
10.423.771,00
-10.423.771,00

55.300.000,00
5.423.771,00
49.876.229,00

55.300.000,00
4.219.118,00
51.080.882,00

0,00
9.408.739,00
0,00

0
0
0

0
3.175.600
0

0
1.109.374
0

9.408.739,00

0

3.175.600

1.109.374

1.969.440,00
675.500,00
0,00

0
0
0

0
0
1.912.000

0
0
2.070.117

0,00
0,00
1.014.361,00

0
0
0

2.000.000
0
0

2.000.000
1.000.000
0

3.659.301,00

0

3.912.000

5.070.117

333.500,00
333.500,00

0
0

80.000
80.000

80.000
80.000

0,00
1.554.295,00

0
0

0
900.000

0
1.429.761

0,00
0,00

0
0

0
0

0
0

1.554.295,00

0

900.000

1.429.761

€

Doelstelling 2.6: Amsterdamse minima krijgen
aanvullende inkomensvoorzieningen aangeboden en
hun participatie wordt bevorderd
9803784
9808028
9808037
9808038
9808039
9808042

Dotatie reserve lidmaatschap OBA in stadspas
Dotatie reserve armoede Tang gelden - chronische
zieken
Dotatie reserve frictiekosten GKA
Dotatie reserve Bijdrage DWI aan E-dienstverlening en
digitalisering stadspas
Dotatie reserve Armoedebestrijding
Dotatie reserve werkende armen
Subtotaal

Totaal van de lasten
Totaal van de baten
Nadelig saldo
30: Zorg

9802661
9803730
9803818

Doelstelling 3.1: Amsterdammers kunnen
volwaardig participeren en kiezen uit een
samenhangend pakket van zorg- woon- en
mobiliteitsvoorzieningen
Dotatie reserve pilot WMO-WWB
Dotatie egalisatiereserve WMO
Dotatie vergoeding experiment woningaanpassingen
mantelzorgers
Subtotaal
Doelstelling 3.2: Amsterdammers die dak- of
thuisloos zijn, of dreigen te worden, ontvangen zorg

9802660
9802665
9802666
9802668
9802669
9803821

9803820

Dotatie reserve De Ruijsdael
Dotatie reserve Nazorg Detentie
Dotatie egalisatiereserve kapitaallasten R.
Kochplantsoen
Dotatie reserve voorzieningen begeleid wonen
Dotatie Reserve Oranjehuis
Dotatie reserve Investeringen Maatschappelijke Opvang
(MO)
Subtotaal
Doelstelling 3.4: Minder slachtoffers van huiselijk
geweld
Dotatie reserve Geweld achter de Voordeur
Subtotaal
Doelstelling 3.5: Amsterdammers hebben toegang
tot kwalitatief goede openbare gezondsheidszorg

9802305
9802307

Dotatie reserve WW-uitkeringen (GGD)
Dotatie reserve Research en Development (GGD)

9802355
9802662

Dotatie reserve ROC-MBO
Dotatie reserve Participatie-envelop vrijwilligerswerk
Subtotaal
Doelstelling 3.6: De GGD bereikt bevolkingsgroepen
waarvan de gezondheid extra aandacht behoeft.
Jongeren nemen daarbij een prominente plaats in

9802310
9802311

Dotatie reserve streeklaboratorium
Dotatie reserve Friends (programma depressie) (GGD)

0,00
0,00

30.000
0

30.000
0

0
0

9802313

Dotatie reserve Samen Starten (GGD)

0,00

0

0

0
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Volgnummer

Omschrijving

Rekening
2011

Baten
Rekening
2012

€

Begroting
2012
incl. 1e begr.wijz.
€

Begroting
2012
na actualisatie
€

200.000,00
400.000,00

0
0

0
0

0
0

0,00
0,00

0
0

0
200.000

0
0

0,00
0,00
600.000,00

0
0
0

-700.000
100.000
-400.000

0
100.000
100.000

25.227.858,00
16.980.190,00
8.247.668,00

10.423.771,00
0,00
10.423.771,00

5.423.771,00
55.300.000,00
-49.876.229,00

4.219.118,00
55.300.000,00
-51.080.882,00

1.075.720,00
0,00
62.126,00

425.720
2.379.391
0

425.720
1.279.391
0

425.720
0
0

1.137.846,00

2.805.111

1.705.111

425.720

0,00
0,00
0,00

984.720
0
0

984.720
0
0

984.720
0
47.800

0,00
0,00
2.514.361,00

0
0
0

0
0
0

0
0
0

2.514.361,00

984.720

984.720

1.032.520

0,00
0,00

0
0

0
0

0
0

0,00
910.229,00

0
659.942

89.950
1.250.000

89.950
1.078.872

71.458,00
48.643,00

0
0

0
0

0
0

1.030.330,00

659.942

1.339.950

1.168.822

0,00
32.721,00

30.000
0

30.000
0

0
0

378.122,00

0

90.000

90.000

€

Doelstelling 2.6: Amsterdamse minima krijgen
aanvullende inkomensvoorzieningen aangeboden en
hun participatie wordt bevorderd
9803784
9808028
9808037
9808038
9808039
9808042

Onttrekking reserve lidmaatschap OBA in stadspas
Onttrekking reserve armoede Tang gelden - chronische
zieken
Ontrekking reserve frictiekosten GKA
Onttrekking reserve Bijdrage DWI aan E-dienstverlening
en digitalisering stadspas
Onttrekking reserve Armoedebestrijding
Onttrekking reserve werkende armen
Subtotaal

Totaal van de baten
Totaal van de lasten
Voordelig saldo
30: Zorg

9802661
9803730
9803818

Doelstelling 3.1: Amsterdammers kunnen
volwaardig participeren en kiezen uit een
samenhangend pakket van zorg- woon- en
mobiliteitsvoorzieningen
Onttrekking reserve pilot WMO-WWB
Onttrekking egalisatiereserve WMO
Onttrekking vergoeding experiment
woningaanpassingen mantelzorgers
Subtotaal
Doelstelling 3.2: Amsterdammers die dak- of
thuisloos zijn, of dreigen te worden, ontvangen zorg

9802660
9802665
9802666
9802668
9802669
9803821

9803820

Onttrekking reserve De Ruijsdael
Onttrekking reserve Nazorg Detentie
Onttrekking egalisatiereserve kapitaallasten R.
Kochplantsoen
Onttrekking reserve voorzieningen begeleid wonen
Onttrekking Reserve Oranjehuis
Onttrekking reserve Investeringen Maatschappelijke
Opvang (MO)
Subtotaal
Doelstelling 3.4: Minder slachtoffers van huiselijk
geweld
Onttrekking reserve Geweld achter de Voordeur
Subtotaal
Doelstelling 3.5: Amsterdammers hebben toegang
tot kwalitatief goede openbare gezondsheidszorg

9802305
9802307

Onttrekking reserve WW-uitkeringen (GGD)
Onttrekking reserve Research en Development (GGD)

9802355
9802662

Onttrekking reserve ROC-MBO
Onttrekking reserve Participatie-envelop vrijwilligerswerk
Subtotaal
Doelstelling 3.6: De GGD bereikt bevolkingsgroepen
waarvan de gezondheid extra aandacht behoeft.
Jongeren nemen daarbij een prominente plaats in

9802310
9802311
9802313

Onttrekking reserve streeklaboratorium
Onttrekking reserve Friends (programma depressie)
(GGD)
Onttrekking reserve Samen Starten (GGD)
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Volgnummer

Omschrijving

9802314

Dotatie reserve Omvangrijke en niet jaarlijks
terugkerende kosten (GGD)
Dotatie reserve Ontbijt en Lunch Schoolgaande Jeugd
(GGD)
Dotatie reserve GGZ-Preventie (GGD)
Dotatie reserve Sport Jeugd (GGD)
Dotatie reserve Tienerzwangerschappen
Dotatie reserve Sociale competentietrainingen Taakspel
(GGD)
Dotatie reserve Overgewicht 4-12 jarigen/Toeleiding
kinderen met overgewicht (GGD)
Dotatie reserve SDQ 5-10 jaar Leraren (GGD)
Dotatie reserve van Wiechen (GGD)
Dotatie reserve Gezond in de Stad 4-12jr
Dotatie reserve 2e Contactmoment VO
Dotatie reserve Stille Dilemma's
Subtotaal

9802335
9802337
9802345
9802347
9802348
9802349
9802351
9802352
9802353
9802354
9802358

Totaal van de lasten
Totaal van de baten
Nadelig saldo

Rekening
2011

Lasten
Rekening
2012

€
30.000,00

Begroting
2012
incl. 1e begr.wijz.
€
0

Begroting
2012
na actualisatie
€
0

0,00

0

0

0

0,00
0,00
0,00
0,00

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0,00

0

0

0

0,00
0,00
487.375,00
0,00
217.744,00
735.119,00

0
0
0
0
0
30.000

0
0
150.000
0
200.000
380.000

0
0
69.003
0
0
99.003

15.690.954,00
6.241.032,00
9.449.922,00

30.000,00
4.629.773,00
-4.599.773,00

8.447.600,00
4.749.033,00
3.698.567,00

7.788.255,00
3.073.998,00
4.714.257,00

842.037,00

0

300.000

300.000

0,00
0,00

0
0

0
0

0
0

0,00
842.037,00

0
0

0
300.000

0
300.000

0,00

0

0

0

0,00
0,00

0
0

0
0

0
0

0,00

0

0

0

205.000,00

0

0

0

205.000,00

0

0

0

0,00
0,00

0
0

0
0

0
0

1.047.037,00
3.836.621,00
-2.789.584,00

0,00
1.024.560,00
-1.024.560,00

300.000,00
663.060,00
-363.060,00

300.000,00
402.550,00
-102.550,00

0,00
0,00

0
0

0
0

0
0

€
30.000

40: Educatie, jeugd en diversiteit

9803725
9803728
9803731
9803791

Doelstelling 4.1: De Amsterdamse jeugd doorloopt
een volledige schoolloopbaan op goede en
aantrekkelijke scholen
Dotatie reserve Kwaliteit Voortgezet Onderwijs (DMO)
Dotatie reserve Bureau Leerplicht Plus (DMO)
Dotatie reserve Bijzondere Trajecten Risicojongen
(DMO)
Dotatie reserve Kwaliteit Basis onderwijs
Subtotaal
Doelstelling 4.3: Kinderen, jongeren en opvoeders
krijgen vroegtijdig en zo nodig gedwongen hulp en
ondersteuning om zich optimaal te ontwikkelen

9803729
9803733
9803752

9803753

9803761

Dotatie reserve Van Acht tot Acht arrangementen
(DMO)
Dotatie reserve Matchpoint
Dotatie reserve decentralisatie uitkering Bestrijden
Wachtlijst Kinderopvang
Subtotaal
Doelstelling 4.4: Discriminatie neemt af en sociale
cohesie neemt toe
Dotattie reserve decentralisatie uitkering Onderzoek
Polarisatie
Subtotaal
Doelstelling 4.5: Amsterdammers kunnen gebruik
maken van de faciliteit bibliotheken
Dotatie reserve Openbare Bibliotheek (DMO)
Subtotaal

Totaal van de lasten
Totaal van de baten
Nadelig saldo
50: Verkeer en Infrastructuur

9809528

Doelstelling 5.1: Minder ernstige
verkeersslachtoffers
Dotatie Mobiliteitsfonds voor een veiligere stad
Subtotaal

552

Volgnummer

Omschrijving

9802314

Onttrekking reserve Omvangrijke en niet jaarlijks
terugkerende kosten (GGD)
Onttrekking reserve Ontbijt en Lunch Schoolgaande
Jeugd (GGD)
Onttrekking reserve GGZ-Preventie (GGD)
Onttrekking reserve Sport Jeugd (GGD)
Onttrekking reserve Tienerzwangerschappen
Onttrekking reserve Sociale competentietrainingen
Taakspel (GGD)
Onttrekking reserve Overgewicht 4-12 jarigen/Toeleiding
kinderen met overgewicht (GGD)
Onttrekking reserve SDQ 5-10 jaar Leraren (GGD)
Onttrekking reserve van Wiechen (GGD)
Onttrekking reserve Gezond in de Stad 4-12jr
Onttrekking reserve 2e Contactmoment VO
Onttrekking reserve Stille Dilemma's
Subtotaal

9802335
9802337
9802345
9802347
9802348
9802349
9802351
9802352
9802353
9802354
9802358

Totaal van de baten
Totaal van de lasten
Voordelig saldo

Rekening
2011

Baten
Rekening
2012

€
34.128,00

Begroting
2012
incl. 1e begr.wijz.
€
0

Begroting
2012
na actualisatie
€
0

72.274,00

0

0

0

17.132,00
327.340,00
47.232,00
228.132,00

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

207.450,00

0

140.752

140.752

104.863,00
98.330,00
0,00
10.771,00
0,00
1.558.495,00

0
0
0
0
150.000
180.000

65.000
0
0
43.500
350.000
719.252

65.000
0
0
43.500
67.744
446.936

6.241.032,00
15.690.954,00
-9.449.922,00

4.629.773,00
30.000,00
4.599.773,00

4.749.033,00
8.447.600,00
-3.698.567,00

3.073.998,00
7.788.255,00
-4.714.257,00

0,00

260.560

260.560

0

400.000,00
202.252,00

0
0

0
0

0
0

2.041.494,00
2.643.746,00

0
260.560

0
260.560

0
0

€
39.940

40: Educatie, jeugd en diversiteit

9803725
9803728
9803731
9803791

Doelstelling 4.1: De Amsterdamse jeugd doorloopt
een volledige schoolloopbaan op goede en
aantrekkelijke scholen
Onttrekking reserve Kwaliteit Voortgezet Onderwijs
(DMO)
Onttrekking reserve Bureau Leerplicht Plus (DMO)
Onttrekking reserve Bijzondere Trajecten Risicojongen
(DMO)
Onttrekking reserve Kwaliteit Basis onderwijs
Subtotaal
Doelstelling 4.3: Kinderen, jongeren en opvoeders
krijgen vroegtijdig en zo nodig gedwongen hulp en
ondersteuning om zich optimaal te ontwikkelen

9803729
9803733
9803752

9803753

9803761

Onttrekking reserve Van Acht tot Acht arrangementen
(DMO)
Onttrekking reserve Matchpoint
Onttrekking reserve decentralisatie uitkering Bestrijden
Wachtlijst Kinderopvang
Subtotaal

200.000,00

0

0

0

385.325,00
0,00

0
361.450

0
-50

0
0

585.325,00

361.450

-50

0

Doelstelling 4.4: Discriminatie neemt af en sociale
cohesie neemt toe
Onttrekking reserve decentralisatie uitkering Onderzoek
Polarisatie
Subtotaal

205.000,00

0

0

0

205.000,00

0

0

0

402.550,00
402.550,00

402.550
402.550

402.550
402.550

402.550
402.550

3.836.621,00
1.047.037,00
2.789.584,00

1.024.560,00
0,00
1.024.560,00

663.060,00
300.000,00
363.060,00

402.550,00
300.000,00
102.550,00

4.066.487,00
4.066.487,00

5.045.000
5.045.000

5.045.000
5.045.000

4.402.367
4.402.367

Doelstelling 4.5: Amsterdammers kunnen gebruik
maken van de faciliteit bibliotheken
Onttrekking reserve Openbare Bibliotheek (DMO)
Subtotaal

Totaal van de baten
Totaal van de lasten
Voordelig saldo
50: Verkeer en Infrastructuur

9809528

Doelstelling 5.1: Minder ernstige
verkeersslachtoffers
Onttrekking Mobiliteitsfonds voor een veiligere stad
Subtotaal

553

Volgnummer

9809533

9809527
9809531

Omschrijving

Doelstelling 5.2: Openbaar vervoer en taxi's zijn
sociaal veilig
Mobiliteitsfonds voor een sociaal veiligere stad
Subtotaal
Doelstelling 5.3: Amsterdam is bereikbaar
Dotatie Mobiliteitsfonds voor betere bereikbaarheid in
stad en regio
Dotatie reserve Westrandweg / 2e Coentunnel
Subtotaal

9804091
9804094
9809503

Doelstelling 5.4: Goede mobiliteit in Amsterdam
Dotatie reserve bewonersgarages Zuidoost
Dotatie Egalisatiereserve CAN-gebied
Dotatie Mobiliteitsfonds - algemene reserve (dIVV)

9809504

Dotatie Mobiliteitsfonds - bestemmingsreserve (dIVV)

9809506

Dotatie reserve Gemeentelijk aandeel in kosten
busstation / auto-onderdoorgang CS (dIVV)
Dotatie reserve Gemeentelijk aandeel kosten
Noord/Zuidlijn
Dotatie reserve NDSM-veer
Dotatie Mobiliteitsfonds voor behoud en verbeteren OV

9809507
9809521
9809525
9809530
9809567
9809568
9809569
9809570
9809571
9809601

Dotatie reserve IJweg
Dotatie reserve RealTimeParkeren
Dotatie reserve verbeterplan DIVV
Dotatie reserve P+R programma
Dotatie reserve verlaging Westertoegang
Dotatie reserve derde fietsplek in de IJ-tram
Dotatie reserve gemeentelijk aandeel Noord/Zuidlijn
(DNZL)
Subtotaal

Rekening
2011

Lasten
Rekening
2012

€

Begroting
2012
incl. 1e begr.wijz.
€

Begroting
2012
na actualisatie
€

0,00
0,00

0
0

0
0

0
0

0,00

0

0

0

0,00
0,00

0
0

0
0

0
0

63.815,00
354.836,00
3.253.875,00

35.250
226.590
0

35.250
226.590
0

51.595
234.487
2.582.217

48.810.630,00

45.329.480

49.229.480

49.564.560

0,00

0

0

0

109.754.540,00

0

0

0

27.514,00
0,00

1.900
0

1.900
0

9.623
0

0,00
900.000,00
2.000.000,00
1.586.116,00
841.087,00
0,00
0,00

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
4.185.000
0
120.000
0

0
0
0
3.973.443
0
120.000
6.611.000

167.592.413,00

45.593.220

53.798.220

63.146.925

810.448,00
0,00

0
0

0
0

0
0

810.448,00

0

0

0

4.953.675,00
0,00

0
0

0
0

0
0

748.239,00
5.701.914,00

0
0

0
0

0
0

174.104.775,00
139.322.739,00
34.782.036,00

45.593.220,00
274.242.961,00
-228.649.741,00

53.798.220,00
290.657.085,00
-236.858.865,00

63.146.925,00
82.470.278,00
-19.323.353,00

4.500.000,00
0,00
4.500.000,00

0
0
0

1.753.000
0
1.753.000

2.286.639
0
2.286.639

€

Doelstelling 5.5: Betere luchtkwaliteit in Amsterdam
9801936
9809526

9809522
9809529
9809566

Dotatie reserve Fonds Luchtkwaliteit
Dotatie Mobiliteitsfonds voor betere luchtkwaliteit in de
stad
Subtotaal
Doelstelling 5.6: Amsterdam is schoon en heel
Dotatie reserve beheer stedelijke infrastructuur
Dotatie Mobiliteitsfonds voor een goed beheerde
stedelijke infrastructuur
Dotatie reserve egalisatie parkeerbeheer
Subtotaal
Doelstelling 5.9: Nog niet ingevuld voor programma
Verkeer en Infrastructuur

Totaal van de lasten
Totaal van de baten
Nadelig saldo
60: Openbare ruimte, groen, sport en recreatie

9803204
9803774

Doelstelling 6.1: Een sterkere groenstructuur voor
een leefbare en aantrekkelijke metropoolregio
Amsterdam
Dotatie reserve Groenmiddelen (DRO)
Dotatie reserve Hortus
Subtotaal

554

Volgnummer

9809533

9809527
9809531

9804091
9804094
9809503
9809504
9809506
9809507
9809521
9809525
9809530
9809567
9809568
9809569
9809570
9809571
9809601

Omschrijving

Doelstelling 5.2: Openbaar vervoer en taxi's zijn
sociaal veilig
Mobiliteitsfonds voor een sociaal veiligere stad
Subtotaal

Rekening
2011

Baten
Rekening
2012

€

Begroting
2012
incl. 1e begr.wijz.
€

Begroting
2012
na actualisatie
€

1.660.112,00
1.660.112,00

1.713.000
1.713.000

1.713.000
1.713.000

1.116.815
1.116.815

€

Doelstelling 5.3: Amsterdam is bereikbaar
Onttrekking Mobiliteitsfonds voor betere bereikbaarheid
in stad en regio
Onttrekking reserve Westrandweg / 2e Coentunnel
Subtotaal

6.416.265,00

7.337.750

7.337.750

6.113.119

659.682,00
7.075.947,00

506.200
7.843.950

170.000
7.507.750

101.865
6.214.984

Doelstelling 5.4: Goede mobiliteit in Amsterdam
Onttrekking reserve bewonersgarages Zuidoost
Onttrekking Egalisatiereserve CAN-gebied
Onttrekking Mobiliteitsfonds - algemene reserve (dIVV)

418.773,00
408.858,00
3.609.590,00

818.550
593.980
0

618.550
393.980
14.800.000

1.198.157
361.818
2.745.452

11.832.520,00

10.828.000

10.828.000

13.263.464

18.004.725,00

7.630.000

9.773.341

5.846.388

63.639.930,00

208.252.861

208.252.861

0

494.460,00
13.993.404,00

406.160
19.181.900

406.160
19.181.900

437.305
12.014.540

555.899,00
42.372,00
370.519,00
0,00
107.685,00
0,00
0,00

3.000.000
410.000
0
0
0
0
0

2.000.000
410.000
1.329.481
312.000
0
0
0

1.269.612
349.539
783.047
0
0
120.000
24.767.874

113.478.735,00

251.121.451

268.306.273

63.157.196

424.224,00
3.047.164,00

400.000
4.043.000

400.000
4.043.000

331.247
2.802.029

3.471.388,00

4.443.000

4.443.000

3.133.276

2.262.966,00
7.307.104,00

1.558.530
1.800.000

735.000
1.800.000

234.990
3.164.469

0,00
9.570.070,00

718.030
4.076.560

1.107.062
3.642.062

1.046.181
4.445.640

139.322.739,00
174.104.775,00
-34.782.036,00

274.242.961,00
45.593.220,00
228.649.741,00

290.657.085,00
53.798.220,00
236.858.865,00

82.470.278,00
63.146.925,00
19.323.353,00

446.854,00
59.822,00
506.676,00

4.411.397
200.000
4.611.397

4.411.397
200.000
4.611.397

5.703.991
200.000
5.903.991

Onttrekking Mobiliteitsfonds - bestemmingsreserve
(dIVV)
Onttrekking reserve Gemeentelijk aandeel in kosten
busstation / auto-onderdoorgang CS (dIVV)
Onttrekking reserve Gemeentelijk aandeel kosten
Noord/Zuidlijn
Onttrekking reserve NDSM-veer
Onttrekking Mobiliteitsfonds voor behoud en verbeteren
OV
Onttrekking reserve IJweg
Onttrekking reserve RealTimeParkeren
Onttrekking reserve verbeterplan DIVV
Onttrekking reserve P+R programma
Onttrekking reserve verlaging Westertoegang
Onttrekking reserve derde fietsplek in de IJ-tram
Onttrekking reserve gemeentelijk aandeel Noord/Zuidlijn
(DNZL)
Subtotaal
Doelstelling 5.5: Betere luchtkwaliteit in Amsterdam

9801936
9809526

9809522
9809529
9809566

Onttrekking reserve Fonds Luchtkwaliteit
Onttrekking Mobiliteitsfonds voor betere luchtkwaliteit in
de stad
Subtotaal
Doelstelling 5.6: Amsterdam is schoon en heel
Onttrekking reserve beheer stedelijke infrastructuur
Onttrekking Mobiliteitsfonds voor een goed beheerde
stedelijke infrastructuur
Onttrekking reserve egalisatie parkeerbeheer
Subtotaal
Doelstelling 5.9: Nog niet ingevuld voor programma
Verkeer en Infrastructuur

Totaal van de baten
Totaal van de lasten
Voordelig saldo
60: Openbare ruimte, groen, sport en recreatie

9803204
9803774

Doelstelling 6.1: Een sterkere groenstructuur voor
een leefbare en aantrekkelijke metropoolregio
Amsterdam
Onttrekking reserve Groenmiddelen (DRO)
Onttrekking reserve Hortus
Subtotaal

555

Volgnummer

Omschrijving

Rekening
2011

Lasten
Rekening
2012

€

Begroting
2012
incl. 1e begr.wijz.
€

Begroting
2012
na actualisatie
€

1.000.000,00
0,00
0,00
1.123.000,00
2.123.000,00

1.000.000
0
0
0
1.000.000

2.490.000
0
0
500.000
2.990.000

0
0
0
0
0

0,00
0,00
0,00

0
0
0

550.000
0
550.000

550.000
0
550.000

6.623.000,00
2.488.661,00
4.134.339,00

1.000.000,00
7.395.756,00
-6.395.756,00

5.293.000,00
7.395.756,00
-2.102.756,00

2.836.639,00
12.409.071,00
-9.572.432,00

160.000,00

0

0

0

90.000,00
0,00

0
0

0
0

0
0

0,00
207.250,00

0
0

0
0

0
0

0,00

0

0

0

457.250,00

0

0

0

328.116,00
0,00
0,00
50.000,00
250.000,00
15.200.000,00
4.951.000,00

194.120
0
0
50.000
0
0
0

194.120
100.000
500.000
50.000
0
0
0

331.946
100.000
500.000
50.000
0
0
0

0,00
20.779.116,00

0
244.120

0
844.120

0
981.946

303.741,00
1.398.804,00

582.120
0

0
1.500.000

252.614
1.500.000

1.702.545,00

582.120

1.500.000

1.752.614

0,00
0,00

0
0

0
0

0
0

€

Doelstelling 6.2: De openbare ruimte is kwalitatief
hoogwaardig en homogeen ingericht en voor alle
Amsterdammers toegankelijk
9803206
9803210
9803212
9803223

9803755
9803797

Dotatie reserve De Rode Loper
Dotatie reserve Museumplein (DRO)
Dotatie reserve Leidseplein (DRO)
Dotatie Openbare Ruimte gelden
Subtotaal
Doelstelling 6.3: Sportbeoefening in Amsterdam op
olympisch niveau
Dotatie reserve Olympische Ambitie
Dotatie reserve Sportplan 2009 - 2012
Subtotaal
Doelstelling 6.9: Nog niet ingevuld voor programma
Openbare Ruimte, Groen, Sport en Recreatie

Totaal van de lasten
Totaal van de baten
Nadelig saldo
70: Cultuur en monumenten

9804032
9804034

Doelstelling 7.1: Het gebouwde, archeologische en
cultuurlandschappelijke erfgoed wordt behouden,
versterkt en duurzaam ontwikkeld
Dotatie reserve WABO Bureau Monumenten en
Archeologie
Dotatie reserve 400 jaar grachten
Dotatie reserve WABO Bureau Monumenten en
Archeologie
Dotatie reserve Amsterdams Restauratiefonds
Dotatie reserve toekomstige WW-uitkeringen (BMA)

9809532

Dotatie reserve Bureau Monumenten en Archeologie

9800427
9800428
9801939

Subtotaal
Doelstelling 7.2: 7.2 Kunstenplan: talentontwikkeling
en 7.3 Kunstenplan: Prachtstad
9803716
9803756
9803775
9803777
9803783
9803786
9803787
9803796

9803724
9803788

9803770

Dotatie reserve Cultureel Beleggen
Dotatie reserve Museumplein op orde
Dotatie reserve Talentontwikkeling
Dotatie reserve Laboratorium
Dotatie reserve pilot muziekonderwijs
Dotatie reserve nieuwbouw Stedelijk Museum
Dotatie egalisatiereserve kapitaallasten
Stadsschouwburg
Dotatie reserve Literair Festival
Subtotaal
Doelstelling 7.4: Professionalisering ontwikkeling,
eigendom, beheer en onderhoud van cultureel
vastgoed
Dotatie reserve Onderhoud Cultuurpanden DMO
Dotatie reserve onderhoud en investeringen cultureel
vastgoed
Subtotaal
Doelstelling 7.5: Een Amsterdams mediabeleid
Dotatie reserve AT5
Subtotaal

556

Volgnummer

Omschrijving

Rekening
2011

Baten
Rekening
2012

€

Begroting
2012
incl. 1e begr.wijz.
€

Begroting
2012
na actualisatie
€

0,00
391.635,00
90.350,00
0,00
481.985,00

1.485.133
1.249.226
50.000
0
2.784.359

1.485.133
1.249.226
50.000
0
2.784.359

5.904.902
550.178
50.000
0
6.505.080

0,00
1.500.000,00
1.500.000,00

0
0
0

0
0
0

0
0
0

2.488.661,00
6.623.000,00
-4.134.339,00

7.395.756,00
1.000.000,00
6.395.756,00

7.395.756,00
5.293.000,00
2.102.756,00

12.409.071,00
2.836.639,00
9.572.432,00

110.000,00

86.250

86.250

50.000

0,00
160.000,00

0
0

0
0

0
0

10.000,00
46.588,00

10.000
49.500

10.000
49.500

6.561
34.431

208.270,00

0

0

0

534.858,00

145.750

145.750

90.992

0,00
0,00
0,00
0,00
250.000,00
3.042.002,00
219.940,00

242.000
0
0
0
0
517.500
219.940

142.000
0
0
0
0
1.717.500
219.940

0
0
0
0
0
1.866.776
219.940

0,00
3.511.942,00

0
979.440

100.000
2.179.440

100.000
2.186.716

0,00
70.000,00

0
0

0
0

0
0

70.000,00

0

0

0

0,00
0,00

122.190
122.190

191.910
191.910

191.910
191.910

€

Doelstelling 6.2: De openbare ruimte is kwalitatief
hoogwaardig en homogeen ingericht en voor alle
Amsterdammers toegankelijk
9803206
9803210
9803212
9803223

9803755
9803797

Onttrekking reserve De Rode Loper
Onttrekking reserve Museumplein (DRO)
Onttrekking reserve Leidseplein (DRO)
Onttrekking Openbare Ruimte gelden
Subtotaal
Doelstelling 6.3: Sportbeoefening in Amsterdam op
olympisch niveau
Onttrekking reserve Olympische Ambitie
Onttrekking reserve Sportplan 2009 - 2012
Subtotaal
Doelstelling 6.9: Nog niet ingevuld voor programma
Openbare Ruimte, Groen, Sport en Recreatie

Totaal van de baten
Totaal van de lasten
Voordelig saldo
70: Cultuur en monumenten

9800427
9800428
9801939
9804032
9804034
9809532

Doelstelling 7.1: Het gebouwde, archeologische en
cultuurlandschappelijke erfgoed wordt behouden,
versterkt en duurzaam ontwikkeld
Onttrekking reserve WABO Bureau Monumenten en
Archeologie
Ontrekking reserve 400 jaar grachten
Onttrekking reserve WABO Bureau Monumenten en
Archeologie
Onttrekking reserve Amsterdams Restauratiefonds
Onttrekking reserve toekomstige WW-uitkeringen
(BMA)
Onttrekking reserve Bureau Monumenten en
Archeologie
Subtotaal
Doelstelling 7.2: 7.2 Kunstenplan: talentontwikkeling
en 7.3 Kunstenplan: Prachtstad

9803716
9803756
9803775
9803777
9803783
9803786
9803787
9803796

9803724
9803788

9803770

Onttrekking reserve Cultureel Beleggen
Onttrekking reserve Museumplein op orde
Onttrekking reserve Talentontwikkeling
Onttrekking reserve Laboratorium
Onttrekking reserve pilot muziekonderwijs
Onttrekking reserve nieuwbouw Stedelijk Museum
Onttrekking egalisatiereserve kapitaallasten
Stadsschouwburg
Onttrekking reserve Literair Festival
Subtotaal
Doelstelling 7.4: Professionalisering ontwikkeling,
eigendom, beheer en onderhoud van cultureel
vastgoed
Onttrekking reserve Onderhoud Cultuurpanden DMO
Onttrekking reserve onderhoud en investeringen
cultureel vastgoed
Subtotaal
Doelstelling 7.5: Een Amsterdams mediabeleid
Onttrekking reserve AT5
Subtotaal

557

Volgnummer

Lasten
Rekening
2012

€
22.938.911,00
4.116.800,00
18.822.111,00

Begroting
2012
incl. 1e begr.wijz.
€
826.240,00
1.247.380,00
-421.140,00

Begroting
2012
na actualisatie
€
2.344.120,00
2.517.100,00
-172.980,00

€
2.734.560,00
2.469.618,00
264.942,00

Doelstelling 8.1: Afval en rioolslib worden zo
duurzaam mogelijk verwerkt, binnen het financiële
kader
Dotatie reserve technische risico's AVI (AEB)
Dotatie reserve Toekomstige WW-uitkeringen (AEB)

0,00
0,00

0
0

0
0

0
0

Subtotaal

0,00

0

0

0

0,00
48.937,00
48.937,00

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0,00
0,00

0
0

0
0

0
0

Doelstelling 8.5: Amsterdammers hebben toegang
tot schoon drinkwater
Dotatie egalisatiereserve (Waternet)
Dotatie reserve in te verdienen overnamesommen
(Waternet)
Subtotaal

0,00
1.321.480,00

0
0

3.730.000
0

6.752.507
0

1.321.480,00

0

3.730.000

6.752.507

Totaal van de lasten
Totaal van de baten
Nadelig saldo

1.370.417,00
1.318.354,00
52.063,00

0,00
1.519.730,00
-1.519.730,00

3.730.000,00
3.819.730,00
-89.730,00

6.752.507,00
1.041.960,00
5.710.547,00

Doelstelling 9.1: Versterken en vernieuwen van de
economische structuur van de metropoolregio
Amsterdam
Dotatie reserve Kapitaalsuitbreiding ASP (EZ)
Dotatie reserve LSFA/LSCA
Dotatie reserve Pieken in de Delta
Dotatie reserve Amsterdam Economic Board
Dotatie reserve 400 jaar grachten en top-initiatieven

0,00
0,00
0,00
7.689.059,00
0,00

0
0
0
0
0

0
0
0
0
2.800.000

0
0
0
0
2.800.000

Dotatie reserve Matrix Innovation Center
Subtotaal

0,00
7.689.059,00

0
0

450.000
3.250.000

450.000
3.250.000

600.000,00

0

0

0

0,00

0

0

0

378.150,00
0,00
978.150,00

378.150
0
378.150

378.150
125.000
503.150

0
125.000
125.000

984.710,00
81.950,00
1.066.660,00

986.780
126.000
1.112.780

986.780
126.000
1.112.780

986.780
146.123
1.132.903

Omschrijving

Totaal van de lasten
Totaal van de baten
Nadelig saldo

Rekening
2011

80: Milieu en water

9806001
9806002

9801909
9801912

9806308

9806301
9806305

Doelstelling 8.2: Amsterdam is vitaal, leefbaar en
duurzaam
Dotatie reserve dienstverlening DMB (Milieu)
Dotatie reserve Diemerzeedijk (DMB)
Subtotaal
Doelstelling 8.3: Het openbare water in Amsterdam
is schoon en toegankelijk
Dotatie reserve WW-gelden (vm. BBA)
Subtotaal

100: Economie en haven

9805603
9805618
9805621
9805625
9805628
9805629

9805620
9805622
9805624
9805627

9805604
9805611

Doelstelling 9.2: Een onderscheidend
(inter)nationaal ondernemersklimaat
Dotatie reserve Subsidieregeling Veilig Ondernemen
Dotatie reserve IBC (International Broadcasting
Convention)
Dotatie reserve NEMO
Dotatie reserve Gay Capital
Subtotaal
Doelstelling 9.3: Vermarkten van de metropoolregio
Amsterdam
Dotatie Fonds Ontwikkelings Maatschappij (EZ)
Dotatie reserve Holland Casino (EZ)
Subtotaal

558

Volgnummer

Baten
Rekening
2012

€
4.116.800,00
22.938.911,00
-18.822.111,00

Begroting
2012
incl. 1e begr.wijz.
€
1.247.380,00
826.240,00
421.140,00

Begroting
2012
na actualisatie
€
2.517.100,00
2.344.120,00
172.980,00

€
2.469.618,00
2.734.560,00
-264.942,00

0,00
213.737,00

0
0

2.300.000
0

0
0

213.737,00

0

2.300.000

0

Doelstelling 8.2: Amsterdam is vitaal, leefbaar en
duurzaam
Onttrekking reserve dienstverlening DMB (Milieu)
Onttrekking reserve Diemerzeedijk (DMB)
Subtotaal

351.419,00
0,00
351.419,00

0
246.700
246.700

0
246.700
246.700

0
291.960
291.960

Doelstelling 8.3: Het openbare water in Amsterdam
is schoon en toegankelijk
Onttrekking reserve WW-gelden (vm. BBA)
Subtotaal

288.101,00
288.101,00

0
0

0
0

0
0

465.097,00
0,00

1.273.030
0

1.273.030
0

750.000
0

465.097,00

1.273.030

1.273.030

750.000

1.318.354,00
1.370.417,00
-52.063,00

1.519.730,00
0,00
1.519.730,00

3.819.730,00
3.730.000,00
89.730,00

1.041.960,00
6.752.507,00
-5.710.547,00

Doelstelling 9.1: Versterken en vernieuwen van de
economische structuur van de metropoolregio
Amsterdam
Onttrekking reserve Kapitaalsuitbreiding ASP (EZ)
Reserve reserve LSFA/LSCA
Onttrekking reserve Pieken in de Delta
Onttrekking reserve Amsterdam Economic Board
Onttrekking reserve 400 jaar grachten en top-initiatieven

0,00
2.941.443,00
2.100.000,00
0,00
0,00

0
0
0
0
0

0
0
0
1.590.000
2.800.000

76.390
0
0
295.243
2.800.000

Onttrekking reserve Matrix Innovation Center
Subtotaal

0,00
5.041.443,00

0
0

450.000
4.840.000

0
3.171.633

200.000,00

0

600.000

167.081

100.000,00

0

0

100.000

0,00
0,00
300.000,00

0
0
0

0
125.000
725.000

0
95.347
362.428

574.363,00
35.000,00
609.363,00

543.160
126.000
669.160

733.160
126.000
859.160

876.220
90.000
966.220

Omschrijving

Totaal van de baten
Totaal van de lasten
Voordelig saldo

Rekening
2011

80: Milieu en water

9806001
9806002

9801909
9801912

9806308

9806301
9806305

Doelstelling 8.1: Afval en rioolslib worden zo
duurzaam mogelijk verwerkt, binnen het financiële
kader
Onttrekking reserve technische risico's AVI (AEB)
Onttrekking reserve Toekomstige WW-uitkeringen
(AEB)
Subtotaal

Doelstelling 8.5: Amsterdammers hebben toegang
tot schoon drinkwater
Onttrekking egalisatiereserve (Waternet)
Onttrekking reserve in te verdienen overnamesommen
(Waternet)
Subtotaal

Totaal van de baten
Totaal van de lasten
Voordelig saldo
100: Economie en haven

9805603
9805618
9805621
9805625
9805628
9805629

9805620
9805622
9805624
9805627

9805604
9805611

Doelstelling 9.2: Een onderscheidend
(inter)nationaal ondernemersklimaat
Onttrekking reserve Subsidieregeling Veilig
Ondernemen
Onttrekking reserve IBC (International Broadcasting
Convention)
Onttrekking reserve NEMO
Onttrekking reserve Gay Capital
Subtotaal
Doelstelling 9.3: Vermarkten van de metropoolregio
Amsterdam
Onttrekking Fonds Ontwikkelings Maatschappij (EZ)
Onttrekking reserve Holland Casino (EZ)
Subtotaal

559

Volgnummer

Lasten
Rekening
2012

€

Begroting
2012
incl. 1e begr.wijz.
€

Begroting
2012
na actualisatie
€

0,00
4.319.642,00

0
10

1.825.000
10

1.825.000
308.979

2.080.180,00
100.000,00
7.055.870,00

2.500.000
100.000
0

2.500.000
100.000
0

2.500.000
100.000
0

Dotatie reserve duurzaamheid (HA)
Subtotaal

2.000.000,00
15.555.692,00

2.000.000
4.600.010

2.000.000
6.425.010

2.000.000
6.733.979

Totaal van de lasten
Totaal van de baten
Nadelig saldo

25.289.561,00
9.775.513,00
15.514.048,00

6.090.940,00
7.586.280,00
-1.495.340,00

11.290.940,00
17.566.280,00
-6.275.340,00

11.241.882,00
14.270.291,00
-3.028.409,00

0,00
0,00
0,00

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0,00
18.634.394,00
18.634.394,00

0
8.550.000
8.550.000

0
8.550.000
8.550.000

0
8.550.000
8.550.000

0,00
0,00
0,00
104.721,00
33.778,00
0,00
328.457,00
0,00
0,00
0,00
0,00
210.232,00
427.795,00
0,00
443.250,00
0,00
22.610,00
1.570.843,00

0
0
521.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12.300
0
153.650
0
9.350
696.800

0
0
521.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
153.650
0
9.350
684.500

0
0
521.500
0
9.370
0
220.479
610.599
1.020.888
0
0
0
305.681
0
373.560
0
38.940
3.101.017

0,00
208.820,00

0
111.370

0
111.370

0
124.113

0,00

0

0

0

0,00
0,00
208.820,00

230.000
0
341.370

0
0
111.370

3.500
0
127.613

Omschrijving

Rekening
2011

€

Doelstelling 9.4: 9.4 Vergroten van de economische
betekenis van het havengebied Amsterdam en 9.5
Duurzaam en efficiënt gebruik van de ruimte van de
haven Amsterdam
9801060
9803501
9803502
9803503
9803507
9803508

Dotatie reserve kosten verzelfstanding Haven
Dotatie reserve afkoopsommen van erfpachttermijnen
(HA)
Dotatie fonds strategische projecten (HA)
Dotatie fonds promotie Sail 2010 (HA)
Dotatie Fonds verbeteren achterlandverbindingen (HA)

110: Facilitair en bedrijven

9801103
9801110
9801116
9801117
9801119

9800202
9800203
9800216
9801021
9801047
9801049
9801222
9802403
9802404
9802908
9802909
9802910
9804061
9804601
9804602
9804608
9804901

9801118
9803401
9803402
9804701
9804702

Doelstelling 10.1: Verbeteren van de gemeentelijke
ICT in de periode 2011-2014
Dotatie reserve WW en wachtgeld (SHI)
Dotatie reserve meubilair CI&B
Dotatie reserve (kapitaallasten) achterstallig onderhoud
Dotatie reserve Transitieplan
Dotatie reserve Uitvoeringsplan
Subtotaal
Doelstelling 10.2: Efficiënt en effectief uitvoeren van
beleidsondersteuning, projectmanagement en
bedrijfsvoering
Dotatie reserve Wachtgeld (DFM)
Dotatie reserve mediabeheer (DFM)
Dotatie reserve frictiekosten
Dotatie reserve AGA (BDA)
Dotatie reserve Bureau Integriteit (BMO)
Dotatie reserve ABC Pool (BMO)
Dotatie egalisatiereserve P-beheer (SHP)
Dotatie reserve ABC-pool (DAO)
Dotatie reserve AGA (DAO)
Dotatie reserve Round About IBA
Dotatie reserve Virtuele Maquette tafel
Dotatie reserve Verbetering Bedrijfsvoering
Dotatie algemene reserve Materiaaldienst
Dotatie reserve professionalisering (PMB)
Dotatie algemene reserve (PMB)
Dotatie reserve huisvesting en meubilair (PMB)
Dotatie algemene reserve (Wibautgroep)
Subtotaal
Doelstelling 10.3: Efficiënt en effectief uitvoeren van
financiële activiteiten richting burgers en
concernonderdelen
Dotatie reserve BRI-DPG
Dotatie egalisatiereserve commerciële activiteiten
(Dienst Belastingen)
Dotatie reserve incassobureau (Dienst Belastingen)
Dotatie algemene bedrijfsreserve (ACAM)
Dotatie reserve WW-uitkeringen (ACAM)
Subtotaal

560

Volgnummer

Omschrijving

Rekening
2011

Baten
Rekening
2012

€

Begroting
2012
incl. 1e begr.wijz.
€

Begroting
2012
na actualisatie
€

257.772,00
977.840,00

0
817.120

1.825.000
817.120

843.176
964.859

1.889.281,00
0,00
0,00

2.500.000
0
1.600.000

2.500.000
0
4.000.000

2.499.969
0
3.461.983

699.814,00
3.824.707,00

2.000.000
6.917.120

2.000.000
11.142.120

2.000.023
9.770.010

9.775.513,00
25.289.561,00
-15.514.048,00

7.586.280,00
6.090.940,00
1.495.340,00

17.566.280,00
11.290.940,00
6.275.340,00

14.270.291,00
11.241.882,00
3.028.409,00

24.355,00
7.700,00
6.904.381,00

22.000
7.700
2.410.850

22.000
47.700
4.110.850

22.000
36.416
3.764.566

0,00
3.977.588,00
10.914.024,00

0
0
2.440.550

13.200.000
0
17.380.550

10.176.066
0
13.999.048

146.510,00
2.111,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
97.110,00
24.774,00
103.323,00
0,00
0,00
0,00
13.352,00
0,00
387.180,00

103.682
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
250.000
0
50.000
0
13.350
0
417.032

103.682
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
250.000
770.000
150.000
0
13.350
0
1.287.032

107.171
0
521.500
1.013.242
0
592.164
0
0
0
0
0
22.950
0
134.000
0
0
0
2.391.027

78.568,00
0,00

0
0

0
0

0
0

70.185,00

0

0

0

62.622,00
51.645,00
263.020,00

0
40.000
40.000

125.000
40.000
165.000

0
35.239
35.239

€

Doelstelling 9.4: 9.4 Vergroten van de economische
betekenis van het havengebied Amsterdam en 9.5
Duurzaam en efficiënt gebruik van de ruimte van de
haven Amsterdam
9801060
9803501
9803502
9803503
9803507
9803508

Onttrekking reserve kosten verzelfstanding Haven
Onttrekking reserve afkoopsommen van
erfpachttermijnen (HA)
Onttrekking fonds strategische projecten (HA)
Onttrekking fonds promotie Sail 2010 (HA)
Onttrekking Fonds verbeteren achterlandverbindingen
(HA)
Onttrekking reserve duurzaamheid (HA)
Subtotaal

Totaal van de baten
Totaal van de lasten
Voordelig saldo
110: Facilitair en bedrijven

9801103
9801110
9801116
9801117
9801119

9800202
9800203
9800216
9801021
9801047
9801049
9801222
9802403
9802404
9802908
9802909
9802910
9804061
9804601
9804602
9804608
9804901

9801118
9803401
9803402
9804701
9804702

Doelstelling 10.1: Verbeteren van de gemeentelijke
ICT in de periode 2011-2014
Onttrekking reserve WW en wachtgeld (SHI)
Onttrekking reserve meubilair CI&B
Onttrekking reserve (kapitaallasten) achterstallig
onderhoud
Onttrekking reserve Transitieplan
Onttrekking reserve Uitvoeringsplan
Subtotaal
Doelstelling 10.2: Efficiënt en effectief uitvoeren van
beleidsondersteuning, projectmanagement en
bedrijfsvoering
Onttrekking reserve Wachtgeld (DFM)
Onttrekking reserve mediabeheer (DFM)
Onttrekking reserve frictiekosten
Onttrekking reserve AGA (BDA)
Onttrekking reserve Bureau Integriteit (BMO)
Onttrekking reserve ABC Pool (BMO)
Dotatie egalisatiereserve P-beheer (SHP)
Onttrekking reserve ABC-pool (DAO)
Onttrekking reserve AGA (DAO)
Onttrekking reserve Round About IBA
Onttrekking reserve Virtuele Maquette tafel
Onttrekking reserve Verbetering Bedrijfsvoering
Onttrekking algemene reserve Materiaaldienst
Onttrekking reserve professionalisering (PMB)
Onttrekking algemene reserve (PMB)
Onttrekking reserve huisvesting en meubilair (PMB)
Onttrekking algemene reserve (Wibautgroep)
Subtotaal
Doelstelling 10.3: Efficiënt en effectief uitvoeren van
financiële activiteiten richting burgers en
concernonderdelen
Onttrekking reserve BRI-DPG
Onttrekking egalisatiereserve commerciële activiteiten
(Dienst Belastingen)
Onttrekking reserve incassobureau (Dienst Belastingen)
Onttrekking algemene bedrijfsreserve (ACAM)
Onttrekking reserve WW-uitkeringen (ACAM)
Subtotaal
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Volgnummer

Omschrijving

Rekening
2011

Lasten
Rekening
2012

€

Begroting
2012
incl. 1e begr.wijz.
€

Begroting
2012
na actualisatie
€

627.913,00
59.233,00
0,00
0,00
2.544.596,00

225.000
0
0
0
0

225.000
0
0
0
0

252.330
0
0
0
0

0,00

0

0

0

3.231.742,00

225.000

225.000

252.330

23.645.799,00
13.145.063,00
10.500.736,00

9.813.170,00
5.032.350,00
4.780.820,00

9.570.870,00
21.767.350,00
-12.196.480,00

12.030.960,00
18.069.920,00
-6.038.960,00

0,00
2.981.334,00

0
0

0
800.000

0
3.721.408

2.981.334,00

0

800.000

3.721.408

402.576.739,00

28.746.880

28.746.880

489.924.801

€

Doelstelling 10.4: Efficiënt en effectief uitvoeren van
beheer, onderhoud en productontwikkelingstaken
binnen de ruimtelijke sector
9802901
9802902
9802903
9802905
9803129
9807202

Dotatie winstreserve (IBA)
Dotatie algemene reserve (IBA)
Dotatie reserve wachtgeld (IBA)
Dotatie reserve Nieuwe Huisvesting (IBA)
Dotatie reserve gemeentelijke bijdrage herstructurering
Food Center Amsterdam
Dotatie reserve Exploitatieverliezen groente- en fruithal
(Food Center)
Subtotaal

Totaal van de lasten
Totaal van de baten
Nadelig saldo
120: Stedelijke ontwikkeling

9803704
9803720

Doelstelling 11.9: Een passend aanbod van
maatschappelijk vastgoed in de stadsdelen
Dotatie reserve Huisvesting OKC's
Dotatie reserve Programma Maatschappelijke
Investeringen
Subtotaal
Doelstelling 11.1: De metropoolregio Amsterdam
groeit economisch sterk en duurzaam

9803102

Dotatie Algemene Reserve Vereveningsfonds (OGA)

9803103

Dotatie Bestemmingsreserves Vereveningsfonds (OGA)

50.529.964,00

2.007.180

2.007.180

59.676.461

9803115
9803127
9803130

Dotatie reserve aanjagen woningbouw (OGA)
Dotatie reserve Zuidelijke IJ-oevers
Dotatie reserve Aanleg van een tijdelijk strand op IJburg

1.175.302,00
2.754.000,00
0,00

650.000
0
0

1.250.000
2.000.000
0

0
1.791.364
0

9803222
9803302

Dotatie reserve uitvoering strategiefase
Dotatie reserve Zuidas grondexploitatie
Subtotaal

0,00
5.514.551,00
462.550.556,00

0
5.175.871
36.579.931

0
5.175.871
39.179.931

0
4.483.952
555.876.578

0,00
0,00

0
0

0
0

0
0

0,00

0

0

0

0,00
0,00

0
0

5.000.000
5.000.000

5.791.614
5.791.614

173.818,00
0,00

0
0

0
0

470.959
0

14.891.616,00

7.235.000

7.235.000

18.133.772

0,00
0,00

0
0

0
0

0
0

0,00
0,00
1.417.000,00

0
0
917.000

0
0
917.000

-5.750
357.262
2.744.390

9801937
9803221

9803133

9802602
9802605
9802606
9802614
9802625
9802634
9802637
9803131

Doelstelling 11.2: Amsterdam stabiliseert de CO2uitstoot. In 2025 is de CO2 uitstoot met 40%
verminderd ten opzichte van 1990
Dotatie reserve Klimaat
Dotatie reserve energiebesparing bestaande
woningvoorraad van woningcorporaties
Subtotaal
Doelstelling 11.3: Aanpak leegstaande kantoren
Dotatie reserve Transformatie
Subtotaal
Doelstelling 11.5: Bevorderen van de
toegankelijkheid en doorstroming op de
Amsterdamse woningmarkt
Dotatie reserve BWS 5e fonds (Dienst Wonen)
Dotatie Stimuleringsfonds Volkshuisvesting, KTA-deel
(Dienst Wonen)
Dotatie Stimuleringsfonds Volkshuisvesting,
erfpachtdeel vastgoed (Dienst Wonen)
Dotatie reserve Broedplaatsen (Dienst Wonen)
Dotatie reserve aanjagen productie /
jongerenhuisvesting (Dienst Wonen)
Dotatie reserve Creatieve Hotspots (DW)
Dotatie reserve van koop naar huur
Dotatie reserve Studentenhuisvesting

562

Volgnummer

Omschrijving

Rekening
2011

Baten
Rekening
2012

€

Begroting
2012
incl. 1e begr.wijz.
€

Begroting
2012
na actualisatie
€

0,00
0,00
104.264,00
109.772,00
1.253.358,00

225.000
0
0
109.770
1.800.000

525.000
500.000
0
109.770
1.800.000

0
223.150
3
109.770
1.311.683

113.445,00

-2

-2

0

1.580.839,00

2.134.768

2.934.768

1.644.606

13.145.063,00
23.645.799,00
-10.500.736,00

5.032.350,00
9.813.170,00
-4.780.820,00

21.767.350,00
9.570.870,00
12.196.480,00

18.069.920,00
12.030.960,00
6.038.960,00

241.451,00
0,00

754.000
6.915.700

0
0

512.549
0

241.451,00

7.669.700

0

512.549

275.415.443,00

29.475.670

28.475.670

653.129.915

82.988.816,00

2.000.000

2.000.000

101.468.528

1.835.570,00
0,00
110.540,00

1.347.101
0
0

1.347.101
0
178.500

3.370.182
0
178.501

66.202,00
35.625.317,00
396.041.888,00

0
15.600.000
48.422.771

0
15.600.000
47.601.271

0
15.305.428
773.452.554

331.395,00
250.000,00

127.758
565.000

127.758
565.000

56.399
565.000

581.395,00

692.758

692.758

621.399

0,00
0,00

0
0

-100.000
-100.000

1.156.414
1.156.414

543.496,00
3.048.785,00

500.000
3.500.000

500.000
2.500.000

480.791
2.245.643

5.096.400,00

9.000.000

7.000.000

18.370.418

38.401,00
0,00

0
572.000

0
572.000

0
972.000

129.403,00
9.109.437,00
387.752,00

100.784
8.284.437
917.000

100.784
1.184.437
2.603.190

0
2.832.262
2.110.632

€

Doelstelling 10.4: Efficiënt en effectief uitvoeren van
beheer, onderhoud en productontwikkelingstaken
binnen de ruimtelijke sector
9802901
9802902
9802903
9802905
9803129
9807202

Onttrekking winstreserve (IBA)
Onttrekking algemene reserve (IBA)
Onttrekking reserve wachtgeld (IBA)
Onttrekking reserve Nieuwe Huisvesting (IBA)
Onttrekking reserve gemeentelijke bijdrage
herstructurering Food Center Amsterdam
Onttrekking reserve Exploitatieverliezen groente- en
fruithal (Food Center)
Subtotaal

Totaal van de baten
Totaal van de lasten
Voordelig saldo
120: Stedelijke ontwikkeling

9803704
9803720

Doelstelling 11.9: Een passend aanbod van
maatschappelijk vastgoed in de stadsdelen
Onttrekking reserve Huisvesting OKC's
Onttrekking reserve Programma Maatschappelijke
Investeringen
Subtotaal
Doelstelling 11.1: De metropoolregio Amsterdam
groeit economisch sterk en duurzaam

9803102
9803103
9803115
9803127
9803130
9803222
9803302

9801937
9803221

9803133

9802602
9802605
9802606
9802614
9802625
9802634
9802637
9803131

Onttrekking Algemene Reserve Vereveningsfonds
(OGA)
Onttrekking Bestemmingsreserves Vereveningsfonds
(OGA)
Onttrekking reserve aanjagen woningbouw (OGA)
Onttrekking reserve Zuidelijke IJ-oevers
Onttrekking reserve Aanleg van een tijdelijk strand op
IJburg
Onttrekking reserve uitvoering strategiefase
Onttrekking reserve Zuidas grondexploitatie
Subtotaal
Doelstelling 11.2: Amsterdam stabiliseert de CO2uitstoot. In 2025 is de CO2 uitstoot met 40%
verminderd ten opzichte van 1990
Onttrekking reserve Klimaat
Onttrekking reserve energiebesparing bestaande
woningvoorraad van woningcorporaties
Subtotaal
Doelstelling 11.3: Aanpak leegstaande kantoren
Onttrekking reserve Transformatie
Subtotaal
Doelstelling 11.5: Bevorderen van de
toegankelijkheid en doorstroming op de
Amsterdamse woningmarkt
Onttrekking reserve BWS 5e fonds (Dienst Wonen)
Onttrekking Stimuleringsfonds Volkshuisvesting, KTAdeel (Dienst Wonen)
Onttrekking Stimuleringsfonds Volkshuisvesting,
erfpachtdeel vastgoed (Dienst Wonen)
Onttrekking reserve Broedplaatsen (Dienst Wonen)
Onttrekking reserve aanjagen productie /
jongerenhuisvesting (Dienst Wonen)
Onttrekking reserve Creatieve Hotspots (DW)
Onttrekking reserve van koop naar huur
Onttrekking reserve Studentenhuisvesting
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Volgnummer

€
16.482.434,00

Begroting
2012
na actualisatie
€
8.152.000

€
21.700.633

0,00
0,00

0
0

0
0

0
0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

527.355,00
527.355,00

0
0

900.000
900.000

900.000
900.000

Doelstelling 11.10: Realiseren van de plannen voor
de stedelijke vernieuwing
Dotatie reserve Gronddeel Stimuleringsfonds (OGA)

16.385.586,00

16.699.219

16.699.219

40.672.825

Subtotaal

16.385.586,00

16.699.219

16.699.219

40.672.825

498.927.265,00
484.884.501,00
14.042.764,00

61.431.150,00
110.017.865,00
-48.586.715,00

70.731.150,00
93.763.960,00
-23.032.810,00

628.663.058,00
818.819.150,00
-190.156.092,00

0,00

0

0

0

0,00
22.596,00
0,00

0
18.365
0

0
18.365
0

-68.280
0
46.439

22.596,00

18.365

18.365

-21.841

Doelstelling 12.2: Verbeteren van de organisatie van
het concern Amsterdam
Dotatie reserve Concernontwikkeling (BMO)
Dotatie reserve Continuering implementatie risicobeleid

2.300.000,00
125.000,00

0
0

700.000
0

940.934
0

Dotatie reserve verbetering concerncontrol
Subtotaal

1.000.000,00
3.425.000,00

0
0

0
700.000

0
940.934

0,00
0,00

0
0

0
0

0
0

31.018,00
31.018,00

51.891
51.891

51.891
51.891

51.891
51.891

131.893,00
131.893,00

0
0

0
0

0
0

3.610.507,00
3.016.829,00

70.256,00
362.725,00

770.256,00
962.725,00

970.984,00
734.011,00

Subtotaal

9803715

9801910

Lasten
Rekening
2012

Begroting
2012
incl. 1e begr.wijz.
€
8.152.000

Omschrijving

Doelstelling 11.6: Uitvoeren van een grootschalig
woningisolatieprogramma
Dotatie reserve Koers Nieuw West
Subtotaal
Doelstelling 11.7: Adequaat uitvoeren van de
gemeentelijke bouw- en woningtoezichtstaken
Dotatie reserve dienstverlening DMB (Stedelijke
ontwikkeling)
Subtotaal

Rekening
2011

Doelstelling 11.8: De buurten van de wijkaanpak
bereiken in 2018 het gemiddeld niveau (NAP)
9803795

9803104

Dotatie reserve Wijkaanpak
Subtotaal

Totaal van de lasten
Totaal van de baten
Nadelig saldo
140: Bestuur en concern

9801001
9801022
9801025
9801221

9801023
9801065
9801068

9802401

9801303

9801304

Doelstelling 12.1: Adviseren en ondersteunen van
het college en organiseren van de bestuurlijke
besluitvorming
Dotatie Rampenfonds (internationale hulpverlening)
(BDA)
Dotatie reserve Bestuursondersteuning (BMO)
Dotatie reserve Digitaal Archief (BMO)
Dotatie egalisatiereserve tarief personeelsvoorzieningen
SHP
Subtotaal

Doelstelling 12.3: Prestatiemeting,
onderzoekprogrammering en inzichtelijk maken van
informatie
Dotatie reserve WW-uitkeringen (O+S)
Subtotaal
Doelstelling 12.5: Griffie
Dotatie vierjarige reserve Raadsgriffie
Subtotaal
Doelstelling 12.9: Nog niet ingevuld voor programma
Bestuur en Concern
Dotatie reserve Raadsonderzoeken (Griffie)
Subtotaal

Totaal van de lasten
Totaal van de baten

564

Volgnummer

Omschrijving

Subtotaal

9803715

9801910

Doelstelling 11.6: Uitvoeren van een grootschalig
woningisolatieprogramma
Onttrekking reserve Koers Nieuw West
Subtotaal
Doelstelling 11.7: Adequaat uitvoeren van de
gemeentelijke bouw- en woningtoezichtstaken
Onttrekking reserve dienstverlening DMB (Stedelijke
ontwikkeling)
Subtotaal

Rekening
2011

Baten
Rekening
2012

€
18.353.674,00

Begroting
2012
incl. 1e begr.wijz.
€
22.874.221

Begroting
2012
na actualisatie
€
14.460.411

€
27.011.746

1.657.036,00
1.657.036,00

0
0

0
0

0
0

119.371,00

0

0

0

119.371,00

0

0

0

0,00
0,00

18.750
18.750

769.855
769.855

769.855
769.855

67.889.686,00

30.339.665

30.339.665

15.294.633

67.889.686,00

30.339.665

30.339.665

15.294.633

484.884.501,00
498.927.265,00
-14.042.764,00

110.017.865,00
61.431.150,00
48.586.715,00

93.763.960,00
70.731.150,00
23.032.810,00

818.819.150,00
628.663.058,00
190.156.092,00

216.696,00

0

0

0

211.928,00
182.596,00
13.870,00

0
176.725
40.000

0
176.725
40.000

0
160.000
0

625.090,00

216.725

216.725

160.000

1.806.352,00
125.000,00

0
0

0
0

0
0

266.041,00
2.197.393,00

0
0

600.000
600.000

444.011
444.011

173.000,00
173.000,00

146.000
146.000

146.000
146.000

130.000
130.000

21.346,00
21.346,00

0
0

0
0

0
0

0,00
0,00

0
0

0
0

0
0

3.016.829,00
3.610.507,00

362.725,00
70.256,00

962.725,00
770.256,00

734.011,00
970.984,00

Doelstelling 11.8: De buurten van de wijkaanpak
bereiken in 2018 het gemiddeld niveau (NAP)
9803795

9803104

Onttrekking reserve Wijkaanpak
Subtotaal
Doelstelling 11.10: Realiseren van de plannen voor
de stedelijke vernieuwing
Onttrekking reserve Gronddeel Stimuleringsfonds
(OGA)
Subtotaal

Totaal van de baten
Totaal van de lasten
Voordelig saldo
140: Bestuur en concern

9801001
9801022
9801025
9801221

9801023
9801065
9801068

9802401

9801303

9801304

Doelstelling 12.1: Adviseren en ondersteunen van
het college en organiseren van de bestuurlijke
besluitvorming
Onttrekking Rampenfonds (internationale hulpverlening)
(BDA)
Onttrekking reserve Bestuursondersteuning (BMO)
Onttrekking reserve Digitaal Archief (BMO)
Onttrekking egalisatiereserve tarief
personeelsvoorzieningen SHP
Subtotaal
Doelstelling 12.2: Verbeteren van de organisatie van
het concern Amsterdam
Onttrekking reserve Concernontwikkeling (BMO)
Onttrekking reserve Continuering implementatie
risicobeleid
Onttrekking reserve verbetering concerncontrol
Subtotaal
Doelstelling 12.3: Prestatiemeting,
onderzoekprogrammering en inzichtelijk maken van
informatie
Onttrekking reserve WW-uitkeringen (O+S)
Subtotaal
Doelstelling 12.5: Griffie
Onttrekking vierjarige reserve Raadsgriffie
Subtotaal
Doelstelling 12.9: Nog niet ingevuld voor programma
Bestuur en Concern
Onttrekking reserve Raadsonderzoeken (Griffie)
Subtotaal

Totaal van de baten
Totaal van de lasten

565

Lasten
Rekening
2012

Omschrijving

Rekening
2011

Nadelig saldo

€
593.678,00

Begroting
2012
incl. 1e begr.wijz.
€
-292.469,00

Doelstelling 13.1: De gemeente Amsterdam verstrekt
informatie en producten aansluitend op de vraag en
behoefte van burger en ondernemer. Dit via het
kanaal van zijjn/haar voorkeur: aan de balie, per
telefoon of digitaal
Dotatie reservering prioriteit 2010 integreren websites

200.000,00

0

0

0

Subtotaal

200.000,00

0

0

0

0,00
0,00

0
0

0
0

0
0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0

9807001

Doelstelling 13.4: Voorzien in kredietbehoefte van
burgers door het verstrekken van geld op basis van
roerend goed als onderpand
Dotatie winstreserve projecten (Stads-bank van Lening)

396.959,00

0

0

749.836

9807002

Dotatie algemene reserve (Stads-bank van lening)

352.352,00

171.468

171.468

171.468

9807013

Dotatie reserve verkoopwinst pand Lindengracht 204

0,00

0

0

0

749.311,00

171.468

171.468

921.304

949.311,00
927.726,00
21.585,00

171.468,00
553.969,00
-382.501,00

171.468,00
753.969,00
-582.501,00

921.304,00
976.170,00
-54.866,00

0,00
72.491.008,00
0,00

0
10.338.439
0

0
10.338.439
0

0
10.806.750
0

2.421.546,00
300.000,00

2.492.770
300.000

2.492.770
300.000

2.492.759
300.000

0,00
26.368.000,00

0
0

0
5.761.877

0
5.761.881

-18.317.614,00
168.317.614,00
18.000.000,00

0
0
0

0
18.484.527
0

0
24.258.180
0

27.223.000,00

0

0

1.150.500

-4.951.000,00

0

0

0

Volgnummer

Begroting
2012
na actualisatie
€
-192.469,00

€
236.973,00

145: Dienstverlening

9800215

9802001

Doelstelling 13.2: Beheren van basisregistraties en
verstrekken van informatie voor de uitvoering van
publieke taken
Dotatie reserve WW-uitkeringen (DPG)
Subtotaal
Doelstelling 13.3: Beheren en ontsluiten van de
stadsarchieven en aanbieden van hoogwaardige en
diverse cultuurhistorische producten in De Bazel

9800403

Dotatie reserve Toekomstige WW-uitkeringen
(Stadsarchief)
Subtotaal

Subtotaal
Doelstelling 13.5: Nog niet ingevuld voor programma
Dienstverlening

Totaal van de lasten
Totaal van de baten
Nadelig saldo
150: Algemene dekkingsmiddelen
Doelstelling 0: Nog niet ingevuld

9800106
9800110
9800116
9800124
9800131
9800138
9800148
9800149
9800150
9800151
9800152
9800153

Doelstelling 15.0: Nog niet ingevuld voor programma
Algemene Dekkingsmiddelen
Dotatie egalisatiefonds kapitaallasten
Dotatie algemene risicoreserve
Dotatie reserve meerwaarden afkoopsommen
Grondbedrijf
Dotatie reserve fusie waterbeheer
Dotatie garantiefonds Gemeentelijke Kredietbank
Dotatie bestemmingsreserve Beurs van Berlage
Dotatie ( T-1) mbt rekeningresultaat jaar (T-2) t.g.v.
incidentele ruimte begrotingsjaar (T)
Dotatie reserve NUON-opbrengsten
Dotatie reserve Amsterdams Investeringsfonds
Dotatie reserve Middelen t.b.v. PMI en evenementen
2012-2014
Dotatie reserve Frictiekosten Heroverwegingen 20112012
Dotatie reserve Vlakke Vloer Stadsschouwburg
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Volgnummer

Omschrijving

Voordelig saldo

Rekening
2011

Baten
Rekening
2012

€
-593.678,00

Begroting
2012
incl. 1e begr.wijz.
€
292.469,00

Begroting
2012
na actualisatie
€
192.469,00

€
-236.973,00

0,00

0

200.000

200.000

0,00

0

200.000

200.000

252.977,00
252.977,00

108.700
108.700

108.700
108.700

108.700
108.700

12.205,00

0

0

0

12.205,00

0

0

0

628.182,00

410.907

410.907

633.108

0,00

0

0

0

34.362,00

34.362

34.362

34.362

662.544,00

445.269

445.269

667.470

927.726,00
949.311,00
-21.585,00

553.969,00
171.468,00
382.501,00

753.969,00
171.468,00
582.501,00

976.170,00
921.304,00
54.866,00

80.000.000,00
0,00
7.000.000,00

0
16.200.000
7.000.000

0
2.400.000
7.000.000

0
2.400.000
7.000.000

4.004.256,00
287.980,00

4.075.480
300.000

4.075.480
300.000

4.075.480
44.958

0,00
121.400.000,00

0
26.368.000

0
26.368.000

3.500.000
26.368.000

135.600.000,00
8.444.000,00
0,00

0
32.000.000
8.000.000

0
32.000.000
8.500.000

0
32.000.000
8.500.000

0,00

2.666.620

2.666.620

2.666.620

-4.951.000,00

0

0

0

145: Dienstverlening

9800215

9802001

Doelstelling 13.1: De gemeente Amsterdam verstrekt
informatie en producten aansluitend op de vraag en
behoefte van burger en ondernemer. Dit via het
kanaal van zijjn/haar voorkeur: aan de balie, per
telefoon of digitaal
Onttrekking reservering prioriteit 2010 integreren
websites
Subtotaal
Doelstelling 13.2: Beheren van basisregistraties en
verstrekken van informatie voor de uitvoering van
publieke taken
Onttrekking reserve WW-uitkeringen (DPG)
Subtotaal
Doelstelling 13.3: Beheren en ontsluiten van de
stadsarchieven en aanbieden van hoogwaardige en
diverse cultuurhistorische producten in De Bazel

9800403

9807001
9807002
9807013

Onttrekking reserve Toekomstige WW-uitkeringen
(Stadsarchief)
Subtotaal
Doelstelling 13.4: Voorzien in kredietbehoefte van
burgers door het verstrekken van geld op basis van
roerend goed als onderpand
Onttrekking winstreserve projecten (Stads-bank van
Lening)
Onttrekking algemene reserve (Stads-bank van lening)
Onttrekking reserve verkoopwinst pand Lindengracht
204
Subtotaal
Doelstelling 13.5: Nog niet ingevuld voor programma
Dienstverlening

Totaal van de baten
Totaal van de lasten
Voordelig saldo
150: Algemene dekkingsmiddelen
Doelstelling 0: Nog niet ingevuld

9800106
9800110
9800116
9800124
9800131
9800138
9800148
9800149
9800150
9800151
9800152
9800153

Doelstelling 15.0: Nog niet ingevuld voor programma
Algemene Dekkingsmiddelen
Onttrekking egalisatiefonds kapitaallasten
Onttrekking algemene risicoreserve
Onttrekking reserve meerwaarden afkoopsommen
Grondbedrijf
Onttrekking reserve fusie waterbeheer
Onttrekking garantiefonds Gemeentelijke Kredietbank
Onttrekking bestemmingsreserve Beurs van Berlage
Onttrekking ( T-1) mbt rekeningresultaat jaar (T-2) t.g.v.
incidentele ruimte begrotingsjaar (T)
Onttrekking reserve NUON-opbrengsten
Onttrekking reserve Amsterdams Investeringsfonds
Onttrekking reserve Middelen t.b.v. PMI en
evenementen 2012-2014
Onttrekking reserve Frictiekosten Heroverwegingen
2011-2012
Onttrekking reserve Vlakke Vloer Stadsschouwburg
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Volgnummer

Omschrijving

9800154
9800155

Dotatie reserve Stedelijk Museum
Dotatie reserve versterking gemeentebrede Control

€
-7.200.000,00
3.000.000,00

9800156

Dotatie egalisatiereserve kasschuif gemeentefonds

1.187.659,00

1.227.518

1.227.518

1.227.518

9800157
9800158
9800159
9800560
9800561
9800564
9800567
9801058

Dotatie reserve transitieprojecten
Dotatie reserve lening NEMO
Ondersteuning kwetsbare groepen
AIF (KDL) maatsch renderend vrij deel
AIF (KDL) maatsch renderend gecommitteerd deel
AIF (KDL) financieel renderend gecommitteerd deel
AIF (E&I) maatsch renderend gecommitteerd deel
Dotatie reserve frictiekosten motie Mulder c.s. /
heroverwegingen
Dotatie reserve Afkoopsommen (OGA)
Dotatie reserve Afkoopsommen erfpacht 2e termijn
(OGA)
Dotatie egalisatiereserve splitsingsunit (OGA)
Dotatie reserve bedrijfsvoering (OGA)
Dotatie algemene reserve (DRO)
Dotatie reserve BR WOZ
Dotatie reserve Wegwerken voorraden bezwaren en
verzoeken (DBGA)
Dotatie reserve WW-uitkering en reïntegratie (DMO)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

5.000.000
0
9.667.803
0
0
0
0
0

0
600.000
9.667.803
0
0
0
0
0

0
600.000
9.667.803
182
0
0
0
0

119.369.330,00
0,00

94.440.000
0

94.440.000
0

100.026.314
187.451

406.222,00
382.393,00
216.236,00
0,00
0,00

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

508.122,00

0

0

0

Dotatie reserve WW (dIVV)
Subtotaal

323.430,00
410.045.946,00

0
123.466.530

0
143.312.934

0
156.479.338

Totaal van de lasten
Totaal van de baten
Nadelig saldo

410.045.946,00
384.942.817,00
25.103.129,00

123.466.530,00
129.415.359,00
-5.948.829,00

143.312.934,00
134.636.859,00
8.676.075,00

156.479.338,00
140.415.103,00
16.064.235,00

9803116
9803117
9803202
9803408
9803409
9803799
9809517

Begroting
2012
na actualisatie
€
0
0

Lasten
Rekening
2012

Begroting
2012
incl. 1e begr.wijz.
€
0
0

9803101
9803109

Rekening
2011

€
0
0
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Volgnummer

Omschrijving

9800154
9800155

Onttrekking reserve Stedelijk Museum
Onttrekking reserve versterking gemeentebrede Contro

€
-7.200.000,00
3.000.000,00

9800156

Onttrekken egalisatiereserve kasschuif gemeentefonds

0,00

0

0

0

9800157
9800158
9800159
9800560
9800561
9800564
9800567
9801058

Onttrekking reserve transitieprojecten
Onttrekking reserve lening NEMO
Ondersteuning kwetsbare groepen
AIF (KDL) maatsch renderend vrij deel
AIF (KDL) maatsch renderend gecommitteerd deel
AIF (KDL) financieel renderend gecommitteerd deel
AIF (E&I) maatsch renderend gecommitteerd deel
Onttrekking reserve frictiekosten motie Mulder c.s. /
heroverwegingen
Onttrekking reserve Afkoopsommen (OGA)
Onttrekking reserve Afkoopsommen erfpacht 2e termijn
(OGA)
Onttrekking egalisatiereserve splitsingsunit (OGA)
Onttrekking reserve bedrijfsvoering (OGA)
Onttrekking algemene reserve (DRO)
Onttrekking reserve BR WOZ
Onttrekking reserve Wegwerken voorraden bezwaren
en verzoeken (DBGA)
Onttrekking reserve WW-uitkering en reïntegratie
(DMO)
Onttrekking reserve WW (dIVV)
Subtotaal

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.027,00

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
8.800.000
0
0
0
0
0

0
0
8.800.000
0
145.601
685.297
150.000
0

35.674.233,00
0,00

32.170.000
0

41.870.000
0

42.865.330
0

0,00
1.054.431,00
0,00
119.971,00
79.314,00

0
51.511
0
473.748
0

0
473.011
0
73.748
0

73.852
679.783
254.790
107.066
0

180.000,00

0

0

0

189.605,00
384.942.817,00

110.000
129.415.359

110.000
134.636.859

98.326
140.415.103

Totaal van de baten
Totaal van de lasten
Voordelig saldo

384.942.817,00
410.045.946,00
-25.103.129,00

129.415.359,00
123.466.530,00
5.948.829,00

134.636.859,00
143.312.934,00
-8.676.075,00

140.415.103,00
156.479.338,00
-16.064.235,00

9803116
9803117
9803202
9803408
9803409
9803799
9809517

Begroting
2012
na actualisatie
€
0
0

Baten
Rekening
2012

Begroting
2012
incl. 1e begr.wijz.
€
0
0

9803101
9803109

Rekening
2011

€
0
0
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Balans met bijlagen
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Bedragen in €
2012
12.215.499.565

2011
12.260.017.629

Immateriële vaste activa

13.537.423

13.405.803

Kosten van onderzoek en ontwikkeling van activa

13.537.423

13.405.803

Materiële vaste activa
Investeringen met een economisch nut

9.076.090.657
7.764.324.950

8.766.358.139
7.662.714.557

Investeringen in de openbare ruimte met een
maatschappelijk nut

1.311.765.708

1.103.643.582

Financiële vaste activa

3.125.871.485

3.480.253.687

858.315.777
40.622.413

876.445.888
0

94.052.263

167.074.424

Leningen aan deelnemingen
Leningen aan overige verbonden partijen
Overige langlopende leningen
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van
één jaar of langer
Bijdragen aan activa in eigendom van derden

378.458.440
704.915
140.485.506
1.578.947.702

456.358.900
509.453
239.860.015
1.711.106.477

34.284.468

28.898.530

Vlottende activa

1.797.343.789

1.617.060.609

Voorraden
Niet in exploitatie genomen bouwgronden
Overige grond- en hulpstoffen
Onderhanden werk (inclusief bouwgronden in
exploitatie)
Gereed product en handelsgoederen
Vooruitbetalingen op voorraden

932.941.606
0
628.677
920.916.001

763.396.426
0
745.781
751.744.872

11.396.929
0

10.905.772
0

Vorderingen
Vorderingen op openbare lichamen
Verstrekte kasgeldleningen
Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële
instellingen
Overige vorderingen
Overige uitzettingen

605.112.110
188.264.090
0
3.427.268

611.561.591
190.494.813
0
3.514.335

396.149.665
17.271.087

417.552.443
0

Overlopende activa

259.290.073

242.102.592

14.012.843.354

13.877.078.238

Vaste activa

Deelnemingen
Gemeenschappelijke regelingen
Leningen aan woningbouwcorporaties

Totaal activa

571

Bedragen in €

Eigen vermogen

2012
6.553.882.533

2011
6.643.607.013

Algemene reserves

4.542.926.283

4.608.657.428

Overige bestemmingsreserves

1.914.882.797

1.998.579.253

96.073.453

36.370.332

Voorzieningen

2.163.933.748

1.880.404.072

Vaste schulden

2.912.843.885

2.875.417.576

Onderhandse leningen
van binnenlandse pensioenfondsen en
verzekeringsmaatschappijen
van binnenlandse banken en overige financiële
instellingen
van overige binnenlandse sectoren
Door derden belegde gelden

2.868.442.921
0

2.817.876.578
0

2.866.443.810

2.815.866.563

1.999.111
21.496.774

2.010.015
31.579.592

Waarborgsommen

22.904.190

25.961.406

Vlottende passiva

2.405.949.394

2.479.919.141

Kortlopende schulden
Kasgeldleningen
Bank- en girosaldi
Overige schulden

1.277.632.519
440.000.000
575.732.993
261.899.526

1.244.647.274
419.000.000
538.524.836
287.122.438

Overlopende passiva
Vooruitonvangen bedragen Rijk en EU
Overige overlopende passiva

1.128.316.875
165.706.802
962.610.073

1.235.271.867
202.779.581
1.032.492.286

Overige vlottende passiva

-23.766.205

-2.269.564

Binnengemeentelijke schulden

-23.236.739

-4.341.735

Gemeentelijke diensten en bedrijven
Diensten en bedrijven in verband met BCF

-24.482.692
1.245.954

-10.085.646
5.743.911

-529.466
-600.067
70.600

2.072.171
443.796
1.628.375

14.012.843.354

13.877.078.238

Resultaat na bestemming

Rekening-courantsaldi
Jaarafrekening met de gemeente
Het stadsvernieuwingsfonds
Totaal passiva
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Mutaties in de vaste activa

Omschrijving van de
vaste activa

1 Immateriële vaste activa
a.
Kosten van onderzoek en ontwikkeling
b.
Kosten van het sluiten van geldleningen, agio en
disagio
Totaal rubriek 1

Boekwaarde
aan het begin
van het
begrotingsjaar

VERMEERDERINGEN
Uitbreidingen
in het
begrotingsjaar

13.405.802,73
0,00

3.113.229,84
0,00

13.405.802,73

3.113.229,84

5.837.447.608,17
0,00
5.778.373,89
880.913.684,36
624.474.341,56
9.303.301,37
154.165.510,44
150.631.737,60

98.309.491,22
0,00
59.945.758,32
29.304.747,43
6.255.000,00
29.709.365,53
22.254.310,33

Totaal rubriek 2a

7.662.714.557,39

245.778.672,83

2b Materiële vaste activa met een maatschappelijk nut
a.
Gronden en terreinen
Waarvan in erfpacht uitgegeven
b.
Woonruimten
c.
Overige materiële vaste activa

245.342,00
0,00
9.202.130,82
1.094.196.109,15

0,00
0,00
266.427.126,90

Totaal rubriek 2b
Totaal rubriek 2

1.103.643.581,97
8.766.358.139,36

266.427.126,90
512.205.799,73

876.445.888,38
0,00
0,00
167.074.423,58
456.358.899,80
509.453,44
261.860.014,60
1.711.106.476,96

20.530.799,52
45.732.639,81
0,00
0,00
87.435.917,41
200.000,00
-81.423.697,83
149.928.001,41

28.898.530,06
3.502.253.686,82
12.282.017.628,91

132.384,94
222.536.045,26
737.855.074,83

2a Materiële vaste activa met een economisch nut
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Gronden en terreinen
Waarvan in erfpacht uitgegeven
Woonruimten
Bedrijfsgebouwen
Grond-, weg- en waterbouwkudige werken
Vervoermiddelen
Machines, apparaten en installaties
Overige materiële vaste activa

3 Financiële vaste activa
a.
Deelnemingen
b.
Gemeenschappelijke regelingen
c.
Overige verbonden partijen
d.
Leningen aan woningbouwcorporaties
e.
Leningen aan deelnemingen
f.
Leningen aan overige veronden partijen
g.
Overige langlopende leningen
h.
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd
van één jaar of langer
i.
Bijdrage aan activa in eigendom van derden
Totaal rubriek 3
Totaal-generaal
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Overdracht
van
vaste activa
in het
begrotingsjaar

VERMINDERINGEN
Overdracht
van
vaste activa
in het
begrotingsjaar

(extra)
afschrijvingen
in het
begrotingsjaar

Overige
verminderingen
in het
begrotingsjaar

Bedragen in €

Boekwaarde
aan het einde
van het
begrotingsjaar

Bedragen in €

0,00
0,00

2.981.609,24
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

13.537.423,33
0,00

0,00

2.981.609,24

0,00

0,00

13.537.423,33

-750.000,00

876.417,09

0,00

-13.529.949,17

0,00
-6.254.778,30
0,00
0,00
-744.546,00
-233.496,91

360.781,03
37.969.654,79
32.829.001,80
753.121,38
26.268.782,44
27.546.130,94

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

36.421,80
27.597.327,03
2.249.234,00
11.509,25
-2.129.388,32
-4.653.584,70

5.947.660.631,47
0,00
5.381.171,06
869.037.682,56
618.700.853,19
14.793.670,74
158.990.935,85
149.760.004,78

-7.982.821,21

126.603.889,47

0,00

9.581.569,89

7.764.324.949,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

779.191,86
38.302.164,60

0,00
0,00

0,00
19.223.644,82

245.342,00
0,00
8.422.938,96
1.303.097.426,63

0,00
-7.982.821,21

39.081.356,46
165.685.245,93

0,00
0,00

19.223.644,82
28.805.214,71

1.311.765.707,59
9.076.090.657,24

6.018.152,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
545.591,52
0,00

38.343.165,06
0,00
0,00
73.022.160,38
0,00
4.538,00
882.353,84
17.491.649,23

6.018.152,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

317.746,16
5.110.227,20
0,00
0,00
165.336.377,21
0,00
39.614.048,33
264.595.126,96

858.315.776,68
40.622.412,61
0,00
94.052.263,20
378.458.440,00
704.915,44
140.485.506,12
1.578.947.702,18

8.013.728,82
14.577.472,34
6.594.651,13

2.760.175,40
132.504.041,91
301.170.897,08

0,00
6.018.152,00
6.018.152,00

0,00
474.973.525,86
503.778.740,57

34.284.468,42
3.125.871.484,65
12.215.499.565,22
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Overzicht kapitaallasten

576

577

Overzicht kapitaallasten 2012 (4,5%)
Door te berekenen rente lasten
Rekening 2011 Begroting 2012
Rente van premies en aangegane langlopende geldleningen
Rente van premies en aangegane langlopende geldleningen (u/g)
overlopend passief rentevoordeel cultuurleningen

31-12-12
Bedragen in €
Rekening 2012 Afwijking begroting

113.418.245

127.740.300

107.935.265

536.000
113.954.245

460.000
128.200.300

517.400
108.452.665

1.919.152

12.000.000

548.182

1.919.152

12.000.000

548.182

6.899

5.240

7.315

34.251.412

52.762.500

30.273.865

34.251.412

52.762.500

30.273.865

22.488.635

141.096.373

150.363.920

141.096.373

150.363.920

155.741.321
1.066.960
156.808.281

-6.444.361

284.992

165.000

245.749

-80.749

Toevoeging c.q. onttrekking aan fondsen en voorzieningen:
voorziening verstrekte geldleningen
voorziening escrow Nuon

1.222.202
368.742

1.398.550

1.254.112
5.199

144.438
-5.199

Totaal toevoeging/onttrekking

1.590.944

1.398.550

1.259.311

316.220

316.220

316.345

-125

Totaal netto door te berekenen
Verschil Begroting/Rekening (- = voordeel)
Doorberekend aan

293.420.237

345.211.730

297.911.712

47.300.018

Binnen de omslag (4,25%)
Ontvangen rente uitgezette kortgeldleningen
Ontvangen rente in rekening-courant (ook escrow)
vrijval voorziening escrow Nuon

278.685.445
13.219
5.249.636
467.984

305.281.550

307.083.308
0
5.447.953
0

-7.249.712

-623.184

Rente van aangegane kortlopende geldleningen

Rente van gestorte langlopende waarborgsommen
Rente in rekening courant

Rente over eigen financieringsmiddelen:
Rente toegevoegd aan algemene dienst / res, voorz
Rente belegd GVB

Overige kosten en rente

Personeel treasury

19.805.035
0
-57.400

11.451.818

-2.075

Buiten de omslag:
Verstrekte geldleningen
Boeterente (verstrekte geldleningen)
Energieleningen DWZS
Woningbouwleningen

23.911.338
0

22.698.211

11.036.512

7.981.980

23.321.395
379.474
4.118
5.664.360

Buiten de omslag:
AVI-West
AVI-West

19.907.249
17.285.118

17.228.970
18.224.570

19.532.274
15.476.510

37.192.368

35.453.540

35.008.784

444.756

Totaal doorberekend
Verschil Begroting/Rekening (- = voordeel)

356.556.501

371.415.281

376.909.392

-5.110.519

Totaal doorberekende rente
Totaal netto lasten

356.556.501
293.420.237

371.415.280
345.211.730

376.909.392
297.911.712

-5.494.112
47.300.018

63.136.264

26.203.550

78.997.680

-52.794.130

Totaal toevoeging/onttrekking egalisatiefonds omslagrente
(- = onttrekking aan egalisatiefonds)
Dotatie egalisatiereserve
Onttrekking egalisatiereserve
Per saldo dotatie egalisatiereserve

Specificatie overige kosten:
boeterente
provisie van geldleningen
kosten i.v.m. obligatielening (uitbetaling van obligaties)
kosten bankverkeer/geldleningensysteem
balansrekening kosten betalingsverkeer (tijdelijk)

2.317.620

0
0

0

219.686
56.704
8.602
0
284.992

0

0
150.000
5.000
10.000
165.000

99.651
70.300
75.798
0
245.749

0
50.349
-65.300
-65.798
0
-80.749

578

579

Verloopstaat reserves en voorzieningen

580

Verloopstaat reserves en voorzieningen
Openbare orde en veiligheid

Naam
Overige bestemmingsreserves
Aankopen Van Traa-team
Gevolgen vreemdelingenwetgeving
Reserve OOV
Wij Amsterdammers
Decentralisatiegelden OOV
Decentralisatie uitkering Pilot Coffeeshops
Invoeringkaderwet prostitutie
Regie-unit OBT
Totaal

Stand per
1-1-2012

Toevoeging
exploitatie

Onttrekking
exploitatie

Aanwending

Bedragen in €
Stand per
31-12-2012

16.594.626,28
856.275,10
2.802.188,75
285.618,00
2.189.654,00
158.612,00
0,00
0,00
22.886.974,13

7.000.000,00
0,00
210.000,00
0,00
0,00
0,00
400.000,00
400.000,00
8.010.000,00

5.550.807,00
422.361,00
1.048.601,00
0,00
0,00
74.183,00
86.811,00
50.000,00
7.232.763,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

18.043.819,28
433.914,10
1.963.587,75
285.618,00
2.189.654,00
84.429,00
313.189,00
350.000,00
23.664.211,13

581

Werk en inkomen

Naam
Algemene reserves
Egalisatiereserve Inkomensdeel en Conjunctuur
Totaal
Overige bestemmingsreserves
Huisvesting kinderopvang Triade
Kosten Laarderhoogtweg (DWI)
Reserve geïntegreerde voorziening
Bestrijding Jeugdwerkloosheid
Reserve Instapcusrsussen
Frictoekosten PAO
Decentralisatie uitkering pilot loondispensatie
Reserve frictiekosten KGA
digitalisering stadspas
Reserve Armoedestrijding
Reserve Uitvoeringskosten E&I
Reserve werkende armen
Reserve preventieve onderwijs uitgaven
Totaal
Voorzieningen
Algemene declaratierisico's 2005 (DWI)
Declaratierisico VSA
Amsterdam
Totaal

Stand per
1-1-2012

Toevoeging
exploitatie

Onttrekking
exploitatie

Aanwending

Bedragen in €
Stand per
31-12-2012

7.659.000,00
7.659.000,00

32.400.000,00
32.400.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

40.059.000,00
40.059.000,00

674.856,05
1.308.735,23
1.396.189,00
4.306.008,57
1.513.580,15
180.000,00
602.144,10
766.429,00
915.961,00
700.000,00
11.822.000,00
475.800,00
0,00
24.661.703,10

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.200.000,00
0,00
0,00
21.700.000,00
22.900.000,00

320.000,00
0,00
322.747,00
135.495,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.830.000,00
100.000,00
510.875,00
4.219.117,76

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

354.856,05
1.308.735,23
1.073.442,00
4.170.512,81
1.513.580,15
180.000,00
602.144,10
766.429,00
915.961,00
1.900.000,00
8.992.000,00
375.800,00
21.189.125,00
43.342.585,34

132.791,57
0,00
0,00
132.791,57

0,00
0,00
235.000,00
235.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

132.791,57
0,00
235.000,00
367.791,57

582

Zorg

Naam
Overige bestemmingsreserves
Gezondheidscentra
WW-uitkeringen (GGD)
Vakantiegeld (GGD)
Research en Development
Gehandicapte meisjes
Friends
(GGD)
Samen Starten
GGZ-Preventie
Voorzorg
Kidos SO
Reserve Sport Jeugd (GGD)
Reserve Tienerzwangerschappen (GGD)
Sociale competentietrainingen Taakspel
met overgewicht
SDQ 5-10 jaar Leraren
Gezond in de Stad 4-12jr
2e Contactmoment VO
Reserve Stille Dilemma's
Reserve De Ruijsdael
Pilot WMO-WWB
Reserve Nazorg Detentie
Egalisatiereserve kapitaallasten R. Kochplantsoen
Reserve voorzieningen begeleid wonen
Reserve Oranjehuis
WMO egalisatiereserve
Reserve Geweld achter de Voordeur
(MO)
Totaal
Voorzieningen
Groot onderhoud huisvesting (GGD)
Ambulancedienst, dubieuze debiteuren
Amsterdamse Gezondheidsmonitor
Promotie stichting Sarphati
Legaat BMHK
GSB III middelen
Verhagen gelden
GR. Amstelland Algem.
GR Amstelland Weerstand
Voorziening Egalisatiefonds JGZ Decentralisatie
Frictiekosten Uitplaasing Ambulancedienst
Voorziening Verhuiskostenvergoeding WMO
Verzorgingshuizen ouden van dagen
BIMZ
Afbouwkosten VZA
Totaal

Stand per
1-1-2012

Toevoeging
exploitatie

Onttrekking
exploitatie

Aanwending

Bedragen in €
Stand per
31-12-2012

0,00
89.950,00
0,00
3.023.242,03
0,00
34.498,79
198.611,76
90.000,00
0,00
0,00
0,00
78.495,82
0,00
83.040,85
140.752,25
65.000,00
933.294,99
43.500,00
217.743,78
2.954.160,00
425.720,00
675.500,00
0,00
0,00
0,00
11.003.889,00
333.500,00
1.500.000,00
21.890.899,27

0,00
0,00
0,00
1.429.760,88
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
69.002,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.070.117,00
2.000.000,00
1.000.000,00
1.109.374,00
80.000,00
0,00
7.788.254,55

0,00
89.950,00
0,00
1.078.872,04
0,00
0,00
39.940,00
90.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140.752,25
65.000,00
0,00
43.500,00
67.743,78
984.720,00
425.720,00
0,00
47.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.073.998,07

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
3.374.130,87
0,00
34.498,79
188.671,76
0,00
0,00
0,00
0,00
78.495,82
0,00
83.040,85
0,00
0,00
1.002.297,66
0,00
150.000,00
1.969.440,00
0,00
675.500,00
2.022.317,00
2.000.000,00
1.000.000,00
12.113.263,00
413.500,00
1.500.000,00
26.605.155,75

3.061.273,90
113.015,39
223.203,00
0,00
17.404,25
0,00
0,00
0,00
0,03
750.000,00
2.719.000,00
0,00
319.760,00
1.101.241,00
551.263,00
8.856.160,57

884.500,00
0,00
75.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.471.259,00
14.389,00
49.556,00
0,00
8.494.704,00

1.875.179,50
113.015,39
171.125,47
0,00
5.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
909.017,85
0,00
0,00
56.500,00
300.000,00
3.430.438,21

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2.070.594,40
0,00
127.077,53
0,00
11.804,25
0,00
0,00
0,00
0,03
750.000,00
1.809.982,15
7.471.259,00
334.149,00
1.094.297,00
251.263,00
13.920.426,36

583

Educatie, jeugd en diversiteit
Stand per
1-1-2012

Toevoeging
exploitatie

Onttrekking
exploitatie

Aanwending

Bedragen in €
Stand per
31-12-2012

Overige bestemmingsreserves
Kwaliteit Voortgezet Onderwijs
Bijzondere Trajecten Risicojongeren
Reserve Matchpoint
Bibliotheek
Tegengaan Radicalisering en Polarisatie
Totaal

1.102.595,72
0,00
185.063,37
14.089.554,18
876.000,00
16.253.213,27

300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00

0,00
0,00
0,00
402.550,00
0,00
402.550,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.402.595,72
0,00
185.063,37
13.687.004,18
876.000,00
16.150.663,27

Voorzieningen
Onbekende gever
Linnenbeursje
Voormalige tussenscholen
Openbare scholen BLO
Ontslagen meisjes
De Geijselaar
Quien
Te stichten school
Voorziening afbouwkosten Kunstkijkuren
Totaal

41.607,00
94.602,00
58.977,00
5.988,00
25.754,31
10.321,44
992,00
600.000,00
0,00
838.241,75

1.872,00
4.257,00
2.654,00
269,00
1.159,00
464,00
45,00
0,00
383.636,20
394.356,20

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

43.479,00
98.859,00
61.631,00
6.257,00
26.913,31
10.785,44
1.037,00
600.000,00
383.636,20
1.232.597,95

Naam

584

Verkeer en Infrastructuur
Stand per
1-1-2012

Toevoeging
exploitatie

Onttrekking
exploitatie

Aanwending

Bedragen in €
Stand per
31-12-2012

4.241.401,93
4.241.401,93

2.582.217,40
2.582.217,40

2.745.451,80
2.745.451,80

0,00
0,00

4.078.167,53
4.078.167,53

Overige bestemmingsreserves
Fonds Luchtkwaliteit
Mobiliteitsfonds - bestemmingsreserve
onderdoorgang CS
Gemeentelijk aandeel kosten Noord/Zuidlijn
Risicoreservering IJsei
NDSM-veer
Reserve beheer stedelijke infrastructuur
IJweg West (VE)
Westrandweg / 2e Coentunnel (VE)
Egalisatie parkeerbeheer
Reserve RealTimeParkeren
Verbeterplan DIVV
P+R programma
Verlaging Westertoegang
Reserve derde fietsplek in de IJ-tram
Bewonersgarages Zuidoost
Egalisatiereserve CAN-gebied
Parkeergebouwen medewerkers
Totaal

1.608.291,01
55.461.814,04
29.479.632,15
512.479.855,44
4.900.000,00
427.682,04
5.995.431,59
5.444.931,10
746.519,63
1.175.084,12
857.628,10
1.629.481,22
1.586.116,00
733.401,53
0,00
1.146.562,15
5.210.824,19
354.640,00
629.237.894,31

0,00
49.564.559,73
0,00
6.611.000,00
0,00
9.622,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.973.442,82
0,00
120.000,00
51.595,32
234.487,08
0,00
60.564.707,80

331.247,37
42.876.802,38
5.846.388,25
24.767.874,00
0,00
437.304,89
234.989,88
1.269.611,60
101.865,00
1.046.181,02
349.538,61
783.047,32
0,00
0,00
120.000,00
1.198.157,47
361.818,39
0,00
79.724.826,18

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.277.043,64
62.149.571,39
23.633.243,90
494.322.981,44
4.900.000,00
0,00
5.760.441,71
4.175.319,50
644.654,63
128.903,10
508.089,49
846.433,90
5.559.558,82
733.401,53
0,00
0,00
5.083.492,88
354.640,00
610.077.775,93

Voorzieningen
Brandwerende coating Piet Heintunnel
Risicofondsen N/Z-lijn
Exploitatie en investeringen NZK-veren
Bijdrage OGA Fietsenstalling Zuid/WTC
Groot onderhoud Parkeergebouwen
Totaal

125.000,00
168.382.000,00
238.446.907,86
1.023.333,84
3.657.980,01
411.635.221,71

0,00
24.767.874,00
10.596.445,92
42.742,52
551.370,00
35.958.432,44

0,00
6.611.000,00
5.940.663,62
147.000,00
808.303,82
13.506.967,44

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

125.000,00
186.538.874,00
243.102.690,16
919.076,36
3.401.046,19
434.086.686,71

Naam
Algemene reserves
Mobiliteitsfonds - algemene reserve
Totaal

585

Openbare ruimte, groen, sport en recreatie

Naam
Overige bestemmingsreserves
Reserve Groengelden 2003-2006
Reserve WW (DRO)
De Rode Loper
Museumplein
Leidseplein
Openbare Rumte gelden
Reserve Olympische Ambitie
Reserve Hortus
Totaal
Voorzieningen
Groot onderhoud hallen (DAB / Sporthallen Zuid)
Totaal

Stand per
1-1-2012

Toevoeging
exploitatie

Onttrekking
exploitatie

Aanwending

Bedragen in €
Stand per
31-12-2012

9.601.868,00
773.788,00
5.904.902,00
1.607.591,00
5.852.341,00
1.123.000,00
0,00
437.178,00
25.300.668,00

2.286.639,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
550.000,00
0,00
2.836.639,00

5.703.991,00
0,00
5.904.902,00
550.178,00
50.000,00
0,00
0,00
200.000,00
12.409.071,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

6.184.516,00
773.788,00
0,00
1.057.413,00
5.802.341,00
1.123.000,00
550.000,00
237.178,00
15.728.236,00

0,00
0,00

597.600,00
597.600,00

0,00
0,00

0,00
0,00

597.600,00
597.600,00

586

Cultuur en monumenten

Naam
Overige bestemmingsreserves
Reserve WW Bureau Monumenten en Archeologie
Archeologie
400 jaar grachten
Herontwikkeling Stedelijk Museum
Aankopen en ontsluiting collectie
Onderhoud Cultuurpanden
Urgent onderhoud cultuurinstellingen
Reserve AT5
Cultureel Beleggen
Reserve Museumplein op orde
Reserve Talentontwikkeling
Reserve Laboratorium
Literair Festival
Egalisatiereserve kapitaallasten Stadsschouwburg
Amsterdams Restauratiefonds
Totaal
Voorzieningen
Voorziening Uylenburger synagoge
Voorziening kunstenplan
Randstad Urgent
Totaal

Stand per
1-1-2012

Toevoeging
exploitatie

Onttrekking
exploitatie

Aanwending

Bedragen in €
Stand per
31-12-2012

160.661,98
50.000,00
90.000,00
25.320.497,52
0,00
1.842.054,00
1.398.804,00
191.910,00
939.923,00
0,00
0,00
150.000,00
100.000,00
4.731.060,00
3.262.441,80
38.237.352,30

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
252.614,00
1.500.000,00
0,00
331.946,00
100.000,00
500.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
2.734.560,00

34.430,77
50.000,00
0,00
1.866.775,55
0,00
0,00
0,00
191.910,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
219.940,00
6.561,33
2.469.617,65

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

126.231,21
0,00
90.000,00
23.453.721,97
0,00
2.094.668,00
2.898.804,00
0,00
1.271.869,00
100.000,00
500.000,00
200.000,00
0,00
4.511.120,00
3.255.880,47
38.502.294,65

197.392,00
0,00
123.800,00
321.192,00

0,00
4.150.000,00
-123.800,00
4.026.200,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

197.392,00
4.150.000,00
0,00
4.347.392,00

587

Milieu en water
Stand per
1-1-2012

Toevoeging
exploitatie

Onttrekking
exploitatie

Aanwending

Bedragen in €
Stand per
31-12-2012

7.351.131,50
7.351.131,50

6.752.507,00
6.752.507,00

750.000,00
750.000,00

0,00
0,00

13.353.638,50
13.353.638,50

Overige bestemmingsreserves
Bodemsaneringsgelden gemeente
Vakantiegeld (DMB)
Dienstverlening DMB (Milieu en Water)
Milieuprioriteiten
Nazorg Diemerzeedijk
Vakantiegeld (BBA)
WW-gelden (BBA)
Totaal

4.228.763,26
0,00
0,28
33.000,00
12.736.318,88
0,00
0,02
16.998.082,44

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,28
0,00
291.959,87
0,00
0,00
291.960,15

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

4.228.763,26
0,00
0,00
33.000,00
12.444.359,01
0,00
0,02
16.706.122,29

Voorzieningen
Voorziening Onze Energie
Voorziening Bodemsaneringen
Vak Matig
Bodemsanering (OGA)
Rioolrecht
Technische risico's AVI
Groot onderhoud en vervangingsinvesteringen AVI
Groot onderhoud en vervangingsinvesteringen HRC
Voorziening Afvalpunten
Totaal

50.000,00
11.120.900,00
200.055,11
4.688.838,20
10.414.023,00
4.468.730,68
0,00
9.463.009,46
0,00
40.405.556,45

0,00
4.347.035,78
0,00
3.486.250,00
8.794.385,00
252.308,62
0,00
5.070.000,00
512.053,42
22.462.032,82

0,00
0,00
0,00
2.393.934,26
0,00
0,00
0,00
2.264.657,81
0,00
4.658.592,07

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

50.000,00
15.467.935,78
200.055,11
5.781.153,94
19.208.408,00
4.721.039,30
0,00
12.268.351,65
512.053,42
58.208.997,20

Naam
Algemene reserves
Egalisatiereserve (Waternet)
Totaal

588

Economie en haven

Naam
Algemene reserves
Kapitaalsuitbreiding ASP
Totaal
Overige bestemmingsreserves
Kosten verzelfstandiging Haven
Afkoopsommen van erfpachttermijnen
Fonds strategische projecten
Fonds promotie Sail 2010
Vakantiegeld (HA)
Winstdelingsregeling (HA)
Wachtgeldfonds (HA)
Duurzaamheid
Reserve verbeteren achterlandverbindingen
Fonds Ontwikkelings Maatschappij
Wachtgeldfonds (EZ)
Topstad
Holland Casino
Subsidieregeling Veilig Ondernemen
IBC (International Broadcasting Convention)
Reserve ASP (FOM)
Amsterdam Economic Board
Reserve Gay Capital
Reserve 400 jaar grachten en top-initiatieven
Reserve Matrix Innovation Center
Totaal
Voorzieningen
Egalisatie onderhoud (HA)
Latente bodemverplichtingen
Fonds inzamelen scheepsafval
Opschonen archief (HA)
Wrakkenwet
Sonate
Voorziening Sanering en externe veiligheid
Egalisatie onderhoud vaartuigen (HA)
Fonds beheer baggerstortlocaties
China Desk
Voorziening BHG4
Microkredieten
Totaal

Stand per
1-1-2012

Toevoeging
exploitatie

Onttrekking
exploitatie

Aanwending

Bedragen in €
Stand per
31-12-2012

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

14.704,00
89.648.334,65
5.066.251,00
237.477,00
0,00
180.000,00
0,00
4.191.050,40
7.055.870,25
895.595,00
206.835,46
0,00
393.907,10
600.000,00
100.000,00
2.252.500,09
7.689.059,00
0,00
0,00
0,00
118.531.583,95

1.825.000,00
308.979,00
2.500.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000.000,00
0,00
986.780,00
0,00
0,00
146.123,00
0,00
0,00
0,00
0,00
125.000,00
2.800.000,00
450.000,00
11.241.882,00

843.176,00
964.859,00
2.499.969,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000.023,00
3.461.983,00
876.220,00
0,00
0,00
90.000,00
167.081,00
100.000,00
76.390,00
295.243,00
95.347,00
2.800.000,00
0,00
14.270.291,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

996.528,00
88.992.454,65
5.066.282,00
337.477,00
0,00
180.000,00
0,00
4.191.027,40
3.593.887,25
1.006.155,00
206.835,46
0,00
450.030,10
432.919,00
0,00
2.176.110,09
7.393.816,00
29.653,00
0,00
450.000,00
115.503.174,95

4.055.943,88
10.858.929,06
504.773,12
0,00
220.000,00
0,00
0,00
584.588,00
1.756.040,00
47.130,00
374.000,00
368.000,00
18.769.404,06

252.287,00
1.082.738,00
74.877,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.409.902,00

4.308.230,88
558.171,00
579.650,12
0,00
220.000,00
0,00
0,00
584.588,00
0,00
47.130,00
374.000,00
8.957,00
6.680.727,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
11.383.496,06
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000.000,00
0,00
1.756.040,00
0,00
0,00
359.043,00
14.498.579,06
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Facilitair en bedrijven
Stand per
1-1-2012

Toevoeging
exploitatie

Onttrekking
exploitatie

Aanwending

Bedragen in €
Stand per
31-12-2012

Algemene reserves
Algemene reserve (IBA)
Algemene bedrijfsreserve (PMB)
Algemene bedrijfsreserve (ACAM)
Algemene reserve (Wibautgroep)
Algemene reserve (Stadstoezicht)
Algemene reserve (DAB - Materiaaldienst)
Totaal

3.299.565,00
4.428.554,01
164.973,85
256.750,00
4.860,49
2.844.282,00
10.998.985,35

0,00
373.560,00
3.500,00
38.940,00
0,00
305.681,07
721.681,07

223.150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
223.150,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3.076.415,00
4.802.114,01
168.473,85
295.690,00
4.860,49
3.149.963,07
11.497.516,42

Overige bestemmingsreserves
Wachtgeld (DFM)
Retourcommissie mediabeheer
Reserve frictiekosten
Vakantiegeld (GDV)
Reserve WW (GDV)
AGA
Bureau Integriteit
ABC Pool
WW en wachtgeld (SHI)
Vakantiegeld (SHI)
Reserve meubilair CI&B
Vakantiegeld E-Net
Dekking kapitaallasten achterstallig onderhoud
Uitvoeringsplan
Vakantiegeld (SHP)
Reserve WW (SHP)
Egalisatiereserve P-Net
Egalisatiereserve P-beheer
Reserve ABC-pool (DAO)
Reserve AGA (DAO)
Winstreserve (25%) (IBA)
Wachtgeld (IBA)
Vakantiegeld (IBA)
Reserve nieuwe huisvesting (IBA)
Reserve Verbetering Bedrijfsvoering
Food Center Amsterdam
Egalisatiereserve nieuwe activiteiten
Incassobureau
Professionalisering PMB
WW-verplichtingen (PMB)
Huisvesting en meubilair (PMB)
WW-uitkeringen (ACAM)
WW-verplichtingen (Wibautgroep)
Vakantiegeld (Stadstoezicht)
Afkoopsommen erfpachttermijnen
Ontwikkelingsstrategie Food Center
Vakantiegeld (DAB - Materiaaldienst)
Totaal

107.171,95
0,00
0,00
0,00
0,00
1.013.242,26
115.826,00
592.164,50
247.773,00
0,00
36.416,00
0,00
9.156.143,00
15.076.699,00
0,00
90.581,82
13.989,94
328.456,65
0,00
0,00
2.019.359,53
1.467.084,55
0,00
148.471,83
250.000,00
20.314.074,71
1.868.546,21
0,00
442.255,00
489.600,00
149.600,00
35.239,37
15.774,00
0,00
0,00
0,00
0,00
53.978.469,32

0,00
0,00
521.500,00
0,00
0,00
0,00
9.370,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.550.000,00
0,00
0,00
0,00
220.478,72
610.598,52
1.020.887,50
252.330,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
124.112,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.309.277,93

107.171,10
0,00
521.500,00
0,00
0,00
1.013.242,26
0,00
592.164,50
22.000,00
0,00
36.416,39
0,00
3.764.566,34
10.176.066,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
109.778,47
22.945,00
1.311.683,26
0,00
0,00
134.000,00
0,00
0,00
35.239,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.846.772,70

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
125.196,35
0,00
225.773,00
0,00
-0,39
0,00
5.391.576,66
13.450.632,99
0,00
90.581,82
13.989,94
548.935,37
610.598,52
1.020.887,50
2.271.689,53
1.467.084,55
0,00
38.693,36
227.055,00
19.002.391,45
1.992.659,05
0,00
308.255,00
489.600,00
149.600,00
0,00
15.774,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47.440.974,55

Voorzieningen
Onderhoudsfonds (DFM)
Voorziening terugbetaling efficiencyvoordelen
Sociaal Plan Cition
Gemeentelijk Wagenpark
Voorziening Ontwikkelingen Parkeerbeheer
Noordelijke ontsluiting Food Center
Voorziening Groot Onderhoud BHG
Aanspraken in het kader van spaarverlof
Materiaaldienst)
Totaal

2.271.702,09
0,00
6.011.287,03
2.575.082,00
5.877.524,00
161.652,52
123.991,28
10.640,00
84.532,00
17.116.410,92

861.481,63
0,00
0,00
12.078,00
13.782.095,00
420.000,00
896.974,00
0,00
96.000,00
16.068.628,63

0,00
0,00
566.707,00
0,00
859.617,00
174.099,00
25.175,54
0,00
72.000,11
1.697.598,65

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3.133.183,72
0,00
5.444.580,03
2.587.160,00
18.800.002,00
407.553,52
995.789,74
10.640,00
108.531,89
31.487.440,90

Naam
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Stedelijke ontwikkeling
Stand per
1-1-2012

Toevoeging
exploitatie

Onttrekking
exploitatie

Aanwending

Bedragen in €
Stand per
31-12-2012

Algemene reserves
Algemene reserve grondexploitatie
Totaal

-71.834.812,05
-71.834.812,05

490.176.553,03
490.176.553,03

653.129.914,58
653.129.914,58

0,00
0,00

-234.788.173,60
-234.788.173,60

Overige bestemmingsreserves
Dienstverlening DMB (Stedelijke Ontwikkeling)
Eigen risico WW (DMB)
Reserve Klimaat
Besluit Woninggebonden Subsidies 5e fonds
Stimuleringsfonds volkshuisvesting, KTA-deel
Stimuleringsfonds volkshuisvesting, erfpachtdeel
Broedplaatsen
Betaalbare woningen IJburg
Aanjagen productie / jongerenhuisvesting
WW-fonds (Dienst Wonen)
Vakantiegeld (Dienst Wonen)
Creatieve Hotspots
Restantgehouden bedragen
Van koop naar huur
Bestemmingsreserves grondexploitatie
Gronddeel Stimuleringsfonds
Inactieven (OGA)
Aanjagen woningbouwproductie
Zuidelijke IJ-oevers
Aanleg van een tijdelijk strand op IJburg
Reserve Studentenhuisvesting
Reserve Transformatie
Reserve Zuidas Grondexploitatie
woningcorporaties
Reserve uitvoering strategiefase
Wijkaanpak
Investeringen
Reserve Huisvesting OKC's
Totaal

0,40
473.977,68
352.218,84
1.571.526,48
7.697.547,32
105.422.435,90
0,03
0,00
972.000,00
0,00
0,00
371.380,70
0,00
2.475.000,32
45.772.174,59
28.369.934,76
0,00
4.133.436,41
48.641.665,56
178.501,00
0,00
0,00
99.643.371,90
1.000.000,00
285.698,00
1.151.105,00
6.897.034,00
512.549,00
355.921.557,89

0,00
0,00
0,00
470.958,81
0,00
18.133.772,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-5.750,00
0,00
357.261,85
59.424.708,49
40.672.825,21
0,00
0,00
1.791.363,62
0,00
2.744.389,63
5.791.613,52
4.483.951,68
0,00
0,00
900.000,00
3.721.408,00
0,00
138.486.503,11

0,40
0,00
56.399,00
480.791,23
2.245.643,40
18.370.418,00
0,00
0,00
972.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.832.262,17
101.468.528,09
15.294.632,58
0,00
3.370.182,34
0,00
178.501,00
2.110.632,40
1.156.414,43
15.305.428,05
565.000,00
0,00
769.855,00
0,00
512.549,00
165.689.237,09

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
473.977,68
295.819,84
1.561.694,06
5.451.903,92
105.185.790,20
0,03
0,00
0,00
0,00
0,00
365.630,70
0,00
0,00
3.728.354,99
53.748.127,39
0,00
763.254,07
50.433.029,18
0,00
633.757,23
4.635.199,09
88.821.895,53
435.000,00
285.698,00
1.281.250,00
10.618.442,00
0,00
328.718.823,91

134.200,60
10.120.956,33
-0,10
5.630.706,87
298.008,87
222.416,04
213.905,75
0,00
150.000,00
4.437.554,81
1.012.225,88
1.202.379,53
0,00
0,00
1.087.204.014,49
140.619.878,40
1.251.246.247,47

0,00
1.158.199,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
95,00
41.925,61
8.959,73
0,00
1.402.494,60
300.000,00
352.374.221,53
13.037.658,48
368.323.554,35

134.200,10
5.711.885,83
0,00
500.000,00
0,00
222.415,69
79.798,99
0,00
150.095,00
863.735,21
0,00
46.993,90
0,00
4.200,58
117.127.737,20
27.737.882,81
152.578.945,31

0,00
0,50
0,00
5.567.269,90
0,00
-0,10
0,00
5.130.706,87
0,00
298.008,87
0,00
0,35
0,00
134.106,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.615.745,21
0,00
1.021.185,61
0,00
1.155.385,63
0,00
1.402.494,60
0,00
295.799,42
0,00 1.322.450.498,82
0,00
125.919.654,07
0,00 1.466.990.856,51

Naam

Voorzieningen
Fonds Woningbedrijf
AMH-fonds
Verschillen Trafoleningen
Parkeergarages Bijlmermeer
Fonds disagio leningen
EFRO Doelstelling 2 Groot Oost
BWS Rente
Izmit verplichtingen
Impulsbudget stedelijke vernieuwing
Starterslening
broedplaatsen
Voorziening Nationaal Restauratie Fonds
Voorziening Risico Doelstelling 2
Voorziening Energieleningen
Risico's grondexploitatie
Gronddeel Stimuleringsfonds
Totaal

591

Bestuur en concern
Stand per
1-1-2012

Toevoeging
exploitatie

Onttrekking
exploitatie

Aanwending

Bedragen in €
Stand per
31-12-2012

Overige bestemmingsreserves
Wachtgeld (BDA)
Vakantiegeld (BDA)
WW (BDA)
Bouwfraudegelden
Reserve Bestuursondersteuning
Reserve Concernontwikkeling
Digitaal archief
Verbetering concerncontrol
Vakantiegeld (Rekenkamer)
WW (Rekenkamer)
Reserve WW (Raadsgriffie)
Vierjarige reserve Raadsgriffie
Raadsonderzoeken
Egalisatiereserve tarief personeelsvoorzieningen
Vakantiegeld (Ombudsman)
WW (Ombudsman)
WW / Wachtgeld (O+S)
Vakantiegeld (O+S)
Totaal

0,00
0,20
487.196,65
190.001,93
229.197,91
493.648,00
384.947,56
733.959,00
0,00
0,00
46.376,76
51.125,00
1.500.000,00
68.545,07
0,00
53.499,81
153.955,47
0,00
4.392.453,36

0,00
0,00
0,00
0,00
-68.276,89
940.931,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51.891,00
0,00
46.439,43
0,00
0,00
0,00
0,00
970.984,54

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
160.000,00
444.011,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130.000,00
0,00
734.011,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,20
487.196,65
190.001,93
160.921,02
1.434.579,00
224.947,56
289.948,00
0,00
0,00
46.376,76
103.016,00
1.500.000,00
114.984,50
0,00
53.499,81
23.955,47
0,00
4.629.426,90

Voorzieningen
Vicarygoederen
Gildenfondsen
Liefdadigheidsdoelen
Portaal Amsterdam
privatiseringen en verzelfstandigingen
Voormalig personeel GCEI
wethouders
Pensioenfonds Concertgebouworkest
Pensioenfonds Crediet en Voorschot
Pensioenfonds Hulp voor Onbehuisden
Bejaardenoorden
Privatiseringsoperatie Slotervaartziekenhuis
Privatisering Stadsdrukkerij
Privatisering GEAM Inservice
Privatisering Omegam
Privatisering Museum voor de Moderne Kunst
Privatisering GEAM blauw (WGF)
Voormalig personeel GPI
Commissie Sanering Slotervaart
Totaal

125.084,52
506.849,56
569.051,13
0,66
165.208,82
771.029,72
2.094.122,90
500.003,87
159.006,22
119.432,31
1.030.672,07
537.905,58
604.992,34
201.440,69
533.370,19
259.082,36
412.374,85
15.355,07
1.360.696,52
9.965.679,38

0,00
102.219,00
80.325,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
182.544,00

0,00
0,00
0,00
0,00
1.053,00
220.084,80
0,00
95.747,94
16.516,74
28.632,42
102.842,71
50.445,09
163.359,27
49.794,85
68.160,47
0,00
56.503,94
0,00
193.458,90
1.046.600,13

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

125.084,52
609.068,56
649.376,13
0,66
164.155,82
550.944,92
2.094.122,90
404.255,93
142.489,48
90.799,89
927.829,36
487.460,49
441.633,07
151.645,84
465.209,72
259.082,36
355.870,91
15.355,07
1.167.237,62
9.101.623,25

Naam
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Dienstverlening
Stand per
1-1-2012

Toevoeging
exploitatie

Onttrekking
exploitatie

Aanwending

Bedragen in €
Stand per
31-12-2012

Algemene reserves
Algemene reserve (Stadsbank van Lening)
Totaal

4.701.995,00
4.701.995,00

171.468,00
171.468,00

0,00
0,00

0,00
0,00

4.873.463,00
4.873.463,00

Overige bestemmingsreserves
Reserve data- en telecommunicatie
Reservering Prioriteit 2010 integreren websites
Toekomstige WW-uitkeringen (Stadsarchief)
Vakantiegeld (Stadsarchief)
WW-uitkeringen (DPG)
Vakantiegeld (DPG)
BRI (Basisregistraties en ICT)
Projecten (25% van de winst)
Reserve WW (SBL)
Reserve verkoopwinst pand Lindengracht 204
Totaal

0,11
200.000,00
0,00
0,00
235.248,43
0,00
0,00
1.465.383,43
156.618,14
790.324,44
2.847.574,55

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
749.836,00
0,00
0,00
749.836,00

0,00
200.000,00
0,00
0,00
108.700,00
0,00
0,00
633.108,00
0,00
34.362,00
976.170,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,11
0,00
0,00
0,00
126.548,43
0,00
0,00
1.582.111,43
156.618,14
755.962,44
2.621.240,55

Voorzieningen
Legaat van Eck
Groot onderhoud (Stadsarchief)
Voorziening FPU-gemeente
Lening)
Meten NAP net in 2004
Vervanging / vernieuwing Grafisch Vastgoed
Monumenteninformatiesysteem
Totaal

25.392,90
842.559,49
102.750,00
199.560,68
60.900,00
830.876,00
150.000,00
2.212.039,07

1.142,68
582.323,92
0,00
76.581,00
61.820,00
84.690,00
0,00
806.557,60

0,00
540.287,26
24.630,12
87.177,00
0,00
571.816,00
50.469,50
1.274.379,88

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

26.535,58
884.596,15
78.119,88
188.964,68
122.720,00
343.750,00
99.530,50
1.744.216,79

Naam

593

Algemene dekkingsmiddelen
Toevoeging
exploitatie

Onttrekking
exploitatie

222.491.008,01
55.617.451,72
4.364.854.317,49
2.576.949,00
4.645.539.726,22

10.806.750,00
0,00
100.026.314,42
0,00
110.833.064,42

2.400.000,00
7.000.000,00
42.865.329,94
254.790,00
52.520.119,94

Overige bestemmingsreserves
Reserve Bouwfonds
Amsterdam
Reserve fusie waterbeheer
Egalisatiefonds kapitaallasten
Reserve ondersteuning kwetsbare groepen
Reserve incidentele ruimte 2008
Deelneming GVB
Beurs van Berlage
Reserve incidentele ruimte 2010
NUON-opbrengsten
heroverwegingen
Reserve Amsterdams Investeringsfonds
2014
Reserve Frictiekosten Heroverwegingen 2011-2012
Egalisatiereserve kasschuif Gemeentefonds
Reserve lening NEMO
Luchtkwaliteit maatschappelijk renderend 20% vrij
Luchtkwaliteit maatsch. renderend 20%
Luchtkwaliteit maatschappelijk renderend 20%
Luchtkwaliteit financieel renderend 80% vrij
Luchtkwaliteit financieel renderend 80%
maatschappelijk renderend 20% vrij
maatschappelijk renderend 20% gecommitteerd
renderend 80% vrij
Bereikbaarheid maatschappelijk renderend 20% vrij
Bereikbaarheid financieel renderend 80% vrij
Afkoopsommen erfpacht 2e termijn
Egalisatiereserve splitsingsunit
Reserve bedrijfsvoering (OGA)
Wachtgeldfonds (DBGA)
Basisregister WOZ
Wegwerken voorraden bezwaren en verzoeken
Reserve WW (DWI)
Vakantiegeld (DIVV)
Reserve WW-premies (dIVV)
WW-uitkering en reïntegratie (DMO)
Totaal

7.292.756,30
902.214,86
55.394.647,96
60.000.004,00
0,00
0,35
78.830.374,00
5.871.000,00
26.368.000,01
213.094.406,36
1,00
159.873.614,00
18.000.000,00
27.223.000,00
1.187.659,00
6.538.772,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
900.556,21
1.906.221,93
710.385,55
0,00
483.777,35
0,01
1.607.195,23
0,00
344.871,63
911.368,29
667.440.826,65

0,00
300.000,00
2.492.759,00
0,00
9.667.803,00
0,00
0,00
0,00
5.761.880,00
0,00
0,00
19.635.762,00
0,00
1.150.500,00
1.227.518,00
600.000,00
17.423.776,00
1.668.750,00
13.970,00
69.715.379,00
48.069.970,00
14.896.042,00
300.000,00
59.584.171,00
3.011.043,00
12.044.174,00
187.450,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
267.750.947,54

0,00
44.957,00
4.075.480,00
0,00
8.800.000,00
0,00
0,00
3.500.000,00
26.368.000,00
0,00
0,00
179.509.376,00
8.500.000,00
2.666.620,00
0,00
0,00
4.316.398,00
159.571,00
0,00
59.006.595,00
699.267,00
2.488.874,00
150.000,00
8.755.496,00
0,00
0,00
0,00
73.852,47
679.782,96
0,00
107.066,13
0,00
0,00
0,00
98.326,40
0,00
309.999.661,96

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

7.292.756,30
1.157.257,86
53.811.926,96
60.000.004,00
867.803,00
0,35
78.830.374,00
2.371.000,00
5.761.880,01
213.094.406,36
1,00
0,00
9.500.000,00
25.706.880,00
2.415.177,00
7.138.772,61
13.107.378,00
1.509.179,00
13.970,00
10.708.784,00
47.370.703,00
12.407.168,00
150.000,00
50.828.675,00
3.011.043,00
12.044.174,00
1.088.006,75
1.832.369,46
30.602,59
0,00
376.711,22
0,01
1.607.195,23
0,00
246.545,23
911.368,29
625.192.112,23

Voorzieningen
Garanties, geldleningen en claims
Verstrekte geldleningen
deelnemingen
Juridische risico's
Sophia Augusta / Lopez Suasso
Willet Holthuysen
Risico's Beurs van Berlage
Escrow rekening NUON
Risico Voorziening
Risicovoorziening KKGG Noord-Zuidlijn
Voorziening ivm verzelfstandiging Haven
Voorziening t.b.v. risico’s Vereveningsfonds
Voorziening geoormerkte gelden GWA/SVA
Totaal

3.635.000,92
5.838.736,70
0,20
35.214.492,06
639.172,60
155.294,24
1.009.747,30
9.284.527,11
61.200.000,00
0,00
0,00
0,00
1.928.155,97
118.905.127,10

650.000,00
1.254.112,00
0,00
9.600.000,51
0,00
0,00
0,00
5.198,00
0,00
42.000.000,00
4.210.000,00
70.000.000,00
0,00
127.719.310,51

0,00
2.857,04
0,00
5.823.576,00
0,00
0,00
0,00
9.289.725,11
61.200.000,00
42.000.000,00
0,00
0,00
958.740,00
119.274.898,15

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

4.285.000,92
7.089.991,66
0,20
38.990.916,57
639.172,60
155.294,24
1.009.747,30
0,00
0,00
0,00
4.210.000,00
70.000.000,00
969.415,97
127.349.539,46

Naam
Algemene reserves
Algemene Risico Reserve
Meerwaarden afkoopsommen Grondbedrijf
Afkoopsommen erfpacht
Algemene reserve (DRO)
Totaal

Aanwending

Bedragen in €
Stand per
31-12-2012

Stand per
1-1-2012

0,00
230.897.758,01
0,00
48.617.451,72
0,00 4.422.015.301,97
0,00
2.322.159,00
0,00 4.703.852.670,70

594

595

Verantwoordingsinformatie specifieke
uitkeringen

596

Ontvanger

C1

Juridische
grondslag

Nummer

BZK

Specifieke
uitkering

Departement

Specifieke uitkeringen

I

Verzameluitkering BZK

Besteding (jaar T)

Regeling verzameluitkering

(en eventueel besteding van
voorgaande jaren voor zover nog
niet eerder verantwoord)
Aard controle R

Gemeenten

Indicatornummer: C1 / 01

BZK

C9

€ 16.033.834
Excellente gebieden innovatieve energiebesparing in de nieuwbouw Hieronder per regel één
beschikkingsnummer (EG09….) van
het betreffende project invullen en in
Begroting WWI
Brief van de Minister voor WWI van 22-12-2009, kenmerk SB2009066621 de kolommen ernaast de
verantwoordingsinformatie
Gemeenten
Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: C9 / 01

1 EG09041513
2 EG09011513
OCW

D1

Regionale meld- en coördinatiecentra voortijdig schoolverlaten

Besteding (Jaar T)
Aard controle R
Indicatornummer: D1 / 01

Besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten

OCW

D9

Gemeenten

€ 1.911.622

Onderwijsachterstandenbeleid 2011-2014 (OAB)

Besteding (jaar T) aan
voorzieningen voor voorschoolse
educatie die voldoen aan de
wettelijke kwaliteitseisen (conform
artikel 166, eerste lid WPO)

Gemeenten

Aard controle R
Indicatornummer: D9 / 01

I&M

E6_2010

Bodemsanering (excl. Bedrijvenregeling) 2005-2009_Hernieuwde
uitvraag 2010

€ 37.991.795
Besteding 2010 uit Wbb

Wet bodembescherming (Wbb), Besluit financiële bepalingen
bodemsanering en Regeling financiële bepalingen bodemsanering;
Provincies en gemeenten
Aard controle R
Indicatornr: E6_2010 / 01

€0
Eindverantwoording Ja/Nee

Aard controle n.v.t.
Indicatornr: E6_2010 / 07

Nee

597

N

D

I

In (jaar T) gestart met
project Ja/Nee?

C

T

O

R

E

N

Toelichting

Aard controle D1
Indicatornummer: C9 / 02

Ja
Nee

A

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: C9 / 03

Min BinZa heeft uitstel
verleend tot 1 jan 2014

Opgebouwde reserve
ultimo (jaar T-1)
Aard controle R
Indicatornummer: D1 / 02

€ 1.163.796
Besteding (jaar T) aan
overige activiteiten (naast
VVE) voor leerlingen met
een grote achterstand in
de Nederlandse taal
(conform artikel 165 WPO)

Besteding (jaar T) aan
afspraken over voor- en
vroegschoolse educatie
met bevoegde
gezagsorganen van
scholen, houders van
kindcentra en
peuterspeelzalen
(conform artikel 167 WPO)

Aard controle R
Indicatornummer: D9 / 02

Aard controle R
Indicatornummer: D9 / 03

€ 5.711.464
Besteding 2010 uit FES

Aard controle nvt
Indicatornummer: D9 / 04

€ 16.334.742
Uitgaven (Wbb) van
vóór 2010, waarvan
besteding in 2010
plaatsvindt

Bestedingen (FES) van
vóór 2010, waarvan de
uitgave in of na 2010
plaatsvindt

In verband met de
overgang naar het batenlastenstelsel

In verband met de
overgang naar het
baten-lastenstelsel

In verband met de
overgang naar het batenlastenstelsel

Aard controle R
Indicatornr: E6_2010 / 03

€0
Aantal
bodemonderzoeken (in te
vullen zodra de prestaties
behaald zijn)

Aard controle D1
Indicatornr: E6_2010 / 08

254

Deze indicator is
bedoeld voor de
tussentijdse
afstemming van de
juistheid en volledigheid
van de
verantwoordingsinforma
tie.

€ 2.646.782
Bestedingen (Wbb) van
vóór 2010, waarvan de
uitgave in of na 2010
plaatsvindt

Aard controle R
Indicatornr: E6_2010 / 02

€0
Aantal saneringen (in te
vullen zodra de prestaties
behaald zijn)

Opgebouwde reserve
ultimo (jaar T-1)

Aard controle D1
Indicatornr: E6_2010 / 09

567

Aard controle R
Indicatornr: E6_2010 / 04

€0
Aantal m2 gesaneerd
oppervlakte (inclusief
SEB) (in te vullen zodra
de prestaties behaald
zijn)
Aard controle D1
Indicatornr: E6_2010 / 10

615051,00

Aard controle R
Indicatornr: E6_2010 / 05

€0
Aantal m3 gesaneerde
grond (inclusief SEB) (in te
vullen zodra de prestaties
behaald zijn)
Aard controle D1
Indicatornr: E6_2010 / 11

2053909,00

Uitgaven (FES) van vóór
2010, waarvan besteding
in 2010 plaatsvindt
In verband met de
overgang naar het batenlastenstelsel
Aard controle R
Indicatornr: E6_2010 / 06

€0
Aantal m3 gesaneerd
verontreinigd grondwater
(inclusief SEB) (in te vullen
zodra de prestaties
behaald zijn)
Aard controle D1
Indicatornr: E6_2010 / 12

1084814,00

598

Ontvanger

Juridische
grondslag

Nummer
E7A

Specifieke
uitkering

Departement
I&M

Innovatieprogramma Klimaatneutrale Steden
(Proefprojecten)

I
Besteding (jaar T)

Regeling eenmalige uitkering planstudies en proefprojecten IKS
Gemeenten

Aard controle R
Indicatornummer: E7A / 01

I&M

E10

Tijdelijke subsidieregeling Innovatieprogramma Mooi Nederland
Tijdelijke subsidieregeling innovatieprogramma Mooi Nederland

€ 221.585
Hieronder per regel één
beschikkingsnummer en in de
kolommen ernaast de
verantwoordingsinformatie

Provincies en gemeenten

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E10 / 01

I&M

E11B

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) SiSa
tussen medeoverheden
Provinciale beschikking en/of verordening

1 IPMNS1003C09SU
Hieronder per regel één
beschikkingsnummer en in de
kolommen ernaast de
verantwoordingsinformatie

Gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (Wgr) (SiSa tussen
medeoverheden)
Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E11B / 01

1 2009-74992
Teruggestort/verrekend in (jaar T) in
verband met niet uitgevoerde
maatregelen
Aard controle R
Indicatornummer: E11B / 07

0

599

N
D
I
C
A
T
O
Eindverantwoording Ja/Nee Cumulatieve bestedingen
tot en met (jaar T)

R

E

N

Deze indicator is bedoeld
voor de tussentijdse
afstemming van de
juistheid en volledigheid
van de
verantwoordingsinformatie.

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E7A / 02

Nee
Besteding (jaar T)

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E7A / 03

€ 643.451
Eindverantwoording
Ja/Nee

Cumulatieve
bestedingen tot en met
(jaar T)

Deze indicator is
bedoeld voor de
tussentijdse
afstemming van de
juistheid en volledigheid
van de
verantwoordingsinforma
tie.
Aard controle R
Indicatornummer: E10 / 02

€0
Besteding (Jaar T) ten
laste van provinciale
middelen

Aard controle R
Indicatornummer: E11B / 02

€ 2.368.612
Toelichting
teruggestort/verrekend

Aard controle n.v.t.
Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E10 / 03 Indicatornummer: E10 / 04

Nee
Besteding (jaar T) ten
laste van eigen middelen

Aard controle R
Indicatornummer: E11B / 03

€ 3.681.192

€0
Besteding (jaar T) ten
laste van bijdragen
door derden =
contractpartners (niet
rijk, provincie of
gemeente)
Aard controle R
Indicatornummer: E11B /
04

€0

Besteding (jaar T) ten laste Eindverantwoording Ja/Nee
van rentebaten gemeente
op door provincie
verstrekte bijdrage NSL

Aard controle R
Indicatornummer: E11B / 05

€0

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E11 / 06

nee

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E11B / 08

600

Ontvanger

Juridische
grondslag

Nummer
E12_2010

Specifieke
uitkering

Departement
I&M

Nieuwe Sleutel Projecten (NSP)_Hernieuwde uitvraag 2010
Wet Ruimtelijke Ordening
Besluit Ruimtelijke Ordening

I
Besteding 2010 ten laste van
rijksmiddelen exclusief bestedingen
uit baten exploitatie

Gemeenten

Aard controle R
Indicatornr: E12_2010 / 01

€0
Bestedingen van vóór 2010,
waarvan de uitgave in of na 2010
plaatsvindt
In verband met de overgang naar
het baten-lastenstelsel
Aard controle R
Indicatornr: E12_2010 / 06

I&M

E26

Spoorse doorsnijdingen,

tranche 1

Regeling eenmalige uitkeringen spoorse doorsnijdingen

€0
Aantal projecten (waarvoor een
beschikking ontvangen is)
Afspraak
Aard controle R
Indicatornummer: E26 / 01

Gemeenten

EL&I

F7

Subsidieregeling sterktes in de regio (Pieken in de delta)
Subsidieregeling sterktes in de regio
Gemeenten

1
Hieronder per regel één
(gebiedsgericht)
beschikkingsnummer en in de
kolommen ernaast de
verantwoordingsinformatie

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: F7 / 01

SZW

G1C-1

1 onbekend
Het totaal aantal geïndiceerde
inwoners per gemeente dat een
dienstbetrekking heeft of op de
Wet sociale werkvoorziening (Wsw)
wachtlijst staat en beschikbaar is
om een dienstbetrekking als
Gemeenten verantwoorden hier alleen het gemeentelijk deel indien er in
(jaar T) enkele of alle inwoners werkzaam zijn bij een Openbaar lichaam bedoeld in artikel 2, eerste lid, of
artikel 7 van de wet te aanvaarden
o.g.v. de Wgr.
op 31 december (jaar T);

Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Gemeentedeel 2012

exclusief deel openbaar lichaam

Aard controle R
Indicatornummer: G1C-1 / 01

4.749,00

601

N
D
I
Berekende bate boven
drempelwaarde ten
behoeve van benefit
sharing
Alleen in te vullen na
afloop project

C
A
T
O
Aantal gerealiseerde
projecten

R
E
N
Aantal gerealiseerde
projecten

afspraak

realisatie

Alleen in te vullen na
afloop project

Alleen in te vullen na
afloop project

Aard controle R
Indicatornr: E12_2010 / 02

Aard controle R
Aard controle R
Indicatornr: E12_2010 / 03 Indicatornr: E12_2010 / 04

€0
0
Uitgaven van vóór 2010,
waarvan besteding in 2010
plaatsvindt

Eindverantwoording Ja/Nee

Aard controle n.v.t.
Indicatornr: E12_2010 / 05

Nee

0

In verband met de
overgang naar het batenlastenstelsel
Aard controle R
Indicatornr: E12_2010 / 07

€0
Aantal afgeronde projecten Eindverantwoording
(jaar T)
Ja/Nee

Realisatie
Aard controle R
Indicatornummer: E26 / 02

0
Besteding (jaar T)

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E26 / 03

Nee
Eindverantwoording
Ja/Nee

Cumulatieve
bestedingen tot en met
(jaar T)

Deze indicator is
bedoeld voor de
tussentijdse
afstemming van de
juistheid en volledigheid
van de
verantwoordingsinforma
tie.
Aard controle R
Indicatornummer: F7 / 02

€0
Ja
Het totaal aantal inwoners
dat is uitgestroomd uit het
werknemersbestand in
(jaar T), uitgedrukt in
arbeidsjaren;

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: F7 / 03

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: F7 / 04

€0

exclusief deel openbaar
lichaam
Aard controle R
Indicatornummer: G1C-1 / 02

267,13

602

Ontvanger

Juridische
grondslag

Nummer
G1C-2

Specifieke
uitkering

Departement
SZW

I
Hieronder per regel één
gemeente(code) uit (jaar T-1)
selecteren en in de kolommen
ernaast de
verantwoordingsinformatie voor die
gemeente invullen

Wet sociale werkvoorziening (Wsw)
Wet sociale werkvoorziening (Wsw)
Alle gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel
Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G1B + deel gemeente uit
(jaar T-1) regeling G1C-1)

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G1C-2 / 01

SZW

G2

I Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 WWB

1 0363 (Amsterdam)
Besteding (jaar T) algemene bijstand
Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G2 / 01

I.1 WWB: algemene bijstand

€ 546.170.191
Gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T) indien zij de uitvoering in
(jaar T) helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v.
Wgr.
I. 2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

Besteding (jaar T) IOAW
Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: G2 / 03
Gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T) indien zij de uitvoering in
(jaar T) helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. € 7.312.756
Wgr.

I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

Besteding (jaar T) IOAZ
Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: G2 / 05
Gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T) indien zij de uitvoering in
(jaar T) helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. € 1.432.399
Wgr.

I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud
beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)

Besteding (jaar T) Bbz 2004
levensonderhoud beginnende
zelfstandigen

Aard controle n.v.t.
Gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T) indien zij de uitvoering in
Indicatornummer: G2 / 07
(jaar T) helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v.
€ 2.123.369
Wgr.

I. 5 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)

Baten (jaar T) WWIK
(exclusief Rijk)

Gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T) indien zij de uitvoering in
(jaar T) helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v.
€ 628.565
Wgr.
SZW

G3

Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief
levensonderhoud beginnende zelfstandigen)

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G2 / 09

Besteding (jaar T) levensonderhoud
gevestigde zelfstandigen (exclusief
Bob)

Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004
Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 01

Gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T) indien zij de uitvoering in
(jaar T) helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v.
Wgr.

€ 3.605.365
Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk)

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 07

€0

603

N
D
I
Het totaal aantal
geïndiceerde inwoners per
gemeente dat een
dienstbetrekking heeft of
op de wachtlijst staat en
beschikbaar is om een
dienstbetrekking als
bedoeld in artikel 2, eerste
lid, of artikel 7 van de wet
te aanvaarden op 31
december (T-1);
inclusief deel openbaar
lichaam

C
A
T
O
Het totaal aantal inwoners
dat is uitgestroomd uit het
werknemersbestand in
(jaar T-1), uitgedrukt in
arbeidsjaren;

R
E
N
Het totaal aantal
gerealiseerde
arbeidsplaatsen voor
geïndiceerde inwoners
in (T-1), uitgedrukt in
arbeidsjaren;

Het totaal aantal
gerealiseerde begeleid
werkenplekken voor
geïndiceerde inwoners in
(jaar T-1), uitgedrukt in
arbeidsjaren;

inclusief deel openbaar
lichaam

inclusief deel openbaar
lichaam
inclusief deel
openbaar lichaam

Aard controle R
Aard controle R
Aard controle R
Indicatornummer: G1C-2 / 02 Indicatornummer: G1C-2 / 03 Indicatornummer: G1C-2 /
04

4.965,00
Baten (jaar T) algemene
bijstand (exclusief Rijk)

Aard controle R
Indicatornummer: G1C-2 / 05

250,05

3.280,12

367,30

Baten (jaar T)
levensonderhoud
gevestigde zelfstandigen
(exclusief Bob) (exclusief
Rijk)

Baten (jaar T)
kapitaalverstrekking
(exclusief Bob)
(exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) aan
onderzoek als bedoeld in
artikel 56 Bbz 2004
(exclusief Bob)

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G2 / 02

€ 14.166.731

Baten (jaar T) IOAW
(exclusief Rijk)
Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G2 / 04

€ 159.249

Baten (jaar T) IOAZ
(exclusief Rijk)
Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G2 / 06

€ 7.936

Baten (jaar T) Bbz 2004
levensonderhoud
beginnende zelfstandigen
Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G2 / 08

€ 864.044

Besteding (jaar T)
kapitaalverstrekking
(exclusief Bob)

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 02

€ 2.297.200
Besteding (jaar T) aan
uitvoeringskosten Bob als
bedoeld in artikel 56 Bbz
2004

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 03

€ 1.320.257

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 04

€ 1.651.200

Besteding (jaar T) Bob

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 05

€ 655.705

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 06

€0

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 08

€0
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Ontvanger

Juridische
grondslag

Nummer
G5

Specifieke
uitkering

Departement
SZW

Wet participatiebudget (WPB)

I
Besteding (jaar T) participatiebudget

Wet participatiebudget (WPB)
Gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T) indien zij de uitvoering in
(jaar T) helemaal niet hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v.
Wgr.

Aard controle R
Indicatornummer: G5 / 01

€ 145.165.241
Het aantal door de gemeente in
(jaar T) ingekochte trajecten
basisvaardigheden

Aard controle D1
Indicatornummer: G5 / 06

SZW

G7

Verzameluitkering SZW
Regeling verzameluitkering
Gemeenten

902
Besteding (jaar T)
(en eventueel besteding van
voorgaande jaren voor zover nog
niet eerder verantwoord)
Aard controle R
Indicatornummer: G7 / 01

VWS

H1

Ministeriële regeling heroïnebehandeling

€ 703.800
Gerealiseerde behandelplaatsen
(jaar T)

Regeling heroïnebehandeling
Afspraak
Aard controle D1
Indicatornummer: H1 / 01

Gemeenten

VWS

H3

Seksualiteitscoördinatie- en hulpverlening + aanvullende curatieve
SOA bestrijding

144
Aantal consulten (jaar T)
seksualiteitshulpverlening in het
verzorgingsgebied.
Aard controle D1
Indicatornummer: H3 / 01

Subsidieregeling publieke gezondheid

VWS

H10_2010

Gemeenten
Brede doeluitkering Centra voor Jeugd en Gezin (BDU
CJG)_Hernieuwde uitvraag 2008 tot en met 2011
Tijdelijke regeling CJG
Gemeenten

3.330
Besteding 2008 aan
jeugdgezondheidszorg,
maatschappelijke ondersteuning
jeugd, afstemming jeugd en gezin
en het realiseren van centra voor
jeugd en gezin.

Aard controle R
Indicatornummer: H10_2010 / 01

€ 35.274.194

605

N
D
I
Waarvan besteding (jaar
T) van educatie bij roc's

Aard controle R
Indicatornummer: G5 / 02

C
A
T
O
Baten (jaar T) (niet-Rijk)
participatiebudget

Aard controle R
Indicatornummer: G5 / 03

€ 6.583.278
€ 10.214.912
Het aantal door volwassen
inwoners van de gemeente
in (jaar T) behaalde NT2certificaten, dat niet
meetelt bij de outputverdeelmaatstaven uit de
verdeelsleutel van Onze
Minister voor Immigratie,
Integratie en Asiel.

R
E
N
Waarvan baten (jaar T) Besteding (jaar T) Regelluw
van educatie bij roc’s
Dit onderdeel is van
toepassing voor
gemeenten die in (jaar T-1)
duurzame plaatsingen van
inactieven naar werk
hebben gerealiseerd en
verantwoord aan het Rijk.
Aard controle R
Indicatornummer: G5 / 04

Aard controle R
Indicatornummer: G5 / 05

€0

€0

Besteding 2011 aan
jeugdgezondheidszorg,
maatschappelijke
ondersteuning jeugd,
afstemming jeugd en
gezin en het realiseren
van centra voor jeugd
en gezin.

Is er ten minste één
centrum voor jeugd en
gezin in uw gemeente
gerealiseerd in de periode
2008 tot en met 2011?
Ja/Nee

Aard controle D1
Indicatornummer: G5 / 07

6198

Gerealiseerde
behandelplaatsen (jaar T)

Besteding (jaar T)

Realisatie
Aard controle D1
Indicatornummer: H1 / 02

144
Aantal gevonden SOA's
(jaar T) in het
verzorgingsgebied
Aard controle D1
Indicatornummer: H3 / 02

7.527
Besteding 2009 aan
jeugdgezondheidszorg,
maatschappelijke
ondersteuning jeugd,
afstemming jeugd en gezin
en het realiseren van
centra voor jeugd en gezin.

Aard controle R
Indicatornummer: H1 / 03

€ 2.571.184
Aantal SOA- onderzoeken
(jaar T) in het
verzorgingsgebied
Aard controle D1
Indicatornummer: H3 / 03

46.188
Besteding 2010 aan
jeugdgezondheidszorg,
maatschappelijke
ondersteuning jeugd,
afstemming jeugd en
gezin en het realiseren
van centra voor jeugd en
gezin.

Aard controle R
Aard controle R
Indicatornummer: H10_2010 / Indicatornummer: H10_2010
02
/ 03

€ 35.086.665

€ 19.102.743

Aard controle R
Aard controle D1
Indicatornummer: Indicatornummer: H10_2010 /
H10_2010 / 04
05

€ 30.297.366

Ja

606
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Personele overzichten

608

Ziekteverzuimpercentage
Rekening 2012
2 - Dienstverlening en Facilitair Management

ziekteverzuim exclusief > 1 jaar

totaal ziekteverzuim

verbaannorm

rekening

begroting

rekening

rekening

begroting

rekening

2011

2012

2012

2011

2012

2012

5,2%

3 - VGA Verzekeringen

6,6%
3,6%

3,5%

4 - Stadsarchief

4,3%

4,0%

8,2%

6,0%

8,8%

indicatie
2012

3,1%

6,8%
5,2%

4,8%

5,1%

3,3%

4,6%

3,5%

4,8%

5,0%

3,7%

4,6%

10 - Bestuursdienst

4,7%

4,1%

4,1%

5,1%

4,5%

5,0%

4,1%

11 - Dienst Informatie- en Communicatietechnologie

6,6%

5,7%

5,9%

7,0%

6,0%

6,5%

4,2%

17 - Ombudsman

3,0%

4,1%

2,8%

3,0%

4,1%

3,0%

4,1%

20 - Dienst Basis informatie

4,6%

4,0%

5,2%

4,6%

4,0%

5,2%

24 - Dienst Advies en Onderzoek

3,6%

3,7%

3,9%

3,6%

3,7%

3,9%

4,6%
3,9%

34 - Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam

5,0%

4,4%

7,4%

5,9%

5,0%

7,8%

4,5%

47 - Acam Accountancy en Advies

6,3%

4,0%

5,4%

6,6%

4,0%

5,8%

4,3%

100 - Raadsgriffie

2,4%

4,6%

1,0%

2,4%

4,6%

1,0%

4,1%

120 - Servicehuis Personeel

6,1%

5,7%

5,2%

6,3%

5,7%

5,3%

4,6%

Sub totaal cluster ondersteuning bestuur en informatie

5,2%

4,5%

5,3%

5,6%

5,0%

5,8%

4,4%

19 - Dienst Milieu en Bouwtoezicht

4,3%
2,5%

3,4%

5,6%

4,3%

3,7%

29 - Ingenieursbureau Amsterdam

5,2%
2,9%

3,9%

3,6%

3,2%

4,4%

4,4%
4,2%

31 - Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam

4,5%

4,1%

4,1%

4,9%

4,3%

5,0%

4,2%

32 - Dienst Ruimtelijke Ordening

4,4%

4,2%

3,8%

5,0%

4,5%

4,8%

4,3%

33 - Dienst Zuidas

0,0%
4,4%

4,0%
4,7%

0,8%

0,0%
5,3%

4,0%
5,3%

0,8%

3,9%

4,4%

4,5%

35 - Haven Amsterdam

3,6%

46 - Projectmanagementbureau

3,6%

3,9%

3,8%

3,6%

3,9%

3,8%

4,0%

56 - Economische zaken

3,2%

3,6%

3,8%

3,4%

3,6%

3,8%

4,0%

60 - Afval Energie Bedrijf

5,6%

4,5%

5,2%

5,6%

4,9%

5,5%

4,7%

95 - Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer

4,2%

4,4%

4,3%

4,9%

4,6%

5,0%

4,5%

1,2%

4,3%

4,4%

4,1%

4,8%

4,5%

4,6%

4,4%

96 - Dienst Metro
Sub totaal cluster Ruimtelijk

1,2%
4,0%

23 - Geneeskundige en Gezondheidsdienst

4,6%

4,5%

4,3%

5,4%

5,5%

4,9%

4,5%

26 - Dienst Wonen, Zorg en Samenleven

5,3%

4,6%

5,3%

5,5%

4,7%

6,2%

4,7%

37 - Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling

4,7%

4,3%

4,7%

5,0%

5,3%

5,2%

4,4%

50 - Dienst Stadstoezicht

7,2%
3,8%

6,0%
4,3%

5,5%
5,1%

8,8%
3,8%

8,0%
3,6%

6,4%
5,2%

5,0%
4,7%

70 - Stadsbank van Lening
80 - Dienst Werk en Inkomen

6,3%

5,5%

4,8%

7,2%

6,0%

5,3%

4,7%

Sub totaal cluster Sociaal

5,6%

5,0%

4,7%

6,4%

5,8%

5,3%

4,6%

Totaal gemeente Amsterdam (exclusief stadsdelen)

5,1%

4,6%

4,7%

5,8%

5,2%

5,2%

4,5%
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Personeelskosten Rekening 2012
bedragen x €1.000,-

2 - Dienstverlening en Facilitair Management
3 - Gemeentelijke Dienst Verzekeringszaken
4 - Stadsarchief

rekening 2011
begroting 2012
salarissen en Uitkerin- Sub totaal salarissen en Uitkerin- Sub totaal
sociale
gen voorsociale
gen voorlasten
malig
lasten
malig
personeel
personeel
en ww
en ww

11.964
3.616
9.025

189
52
159

57
199
256

12.120
3.616
9.149
0
48.616
2.846
51.462

31.634
12.818
44.452

16.186
1.468
14.612
18.813
6.112
2.823
8.230
143.759

119
18
316
401
169
66
3.888
5.810

16.305
1.487
14.928
19.213
6.281
2.889
12.118
149.569

19 - Dienst Milieu en Bouwtoezicht
29 - Ingenieursbureau Amsterdam
31 - Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam
32 - Dienst Ruimtelijke Ordening
33 - Dienst Zuidas
35 - Haven Amsterdam
46 - Projectmanagementbureau

17.134
18.733
26.845
16.766

265
125
529
322

25.855
15.618

633
88

56 - Economische zaken
60 - Afval Energie Bedrijf
95 - Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer
96 - Dienst Metro
95 / 96 DIVV + Metro
Sub totaal ruimtelijk

5.028
25.934
31.466

206
554
639

31.466
183.379

639
3.362

17.398
18.859
27.374
17.088
0
26.488
15.706
0
5.234
26.488
32.105
0
32105
186.741

23 - Geneeskundige en Gezondheidsdienst
26 - Dienst Wonen, Zorg en Samenleven
37 - Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling
50 - Dienst Stadstoezicht
70 - Stadsbank van Lening
80 - Dienst Werk en Inkomen
Sub totaal sociaal

68.546
18.489
36.963
22.787
4.081
104.298
255.164

1.854
657
633
823
67
4.417
8.451

Totaal gemeente Amsterdam, excl. stadsdelen

582.301

17.623

10 - Bestuursdienst
24 - Dienst Advies en Onderzoek (DAO)
10 / 24 - Bestuursdienst + DAO
11 - Dienst Informatie- en Communicatietechnologie
17 - Ombudsman
20 - Dienst Basisinformatie
34 - Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam
47 - Acam Accountancy en Advies
100 - Raadsgriffie
120 - Servicehuis Personeel
sub totaal ondersteuning, bestuur en informatie

11.881
3.545
8.883

238
71
266

48.559
2.647
51.206

salarissen
en sociale
lasten

rekening 2012
UitkerinSub totaal
gen voormalig
personeel
en ww

12.324
3.481
9.207

263
74
135

1.282
146
1.428

12.153
3.668
9.184
0
32.916
12.964
45.880

41.408
12.145
53.553

18.468
1.443
13.996
18.805
5.205
1.246
9.594
137.814

0
0
184
413
105
71
3.171
5.771

18.468
1.443
14.180
19.218
5.310
1.317
12.765
143.585

17.057
20.351
26.490
17.264
556
25.725
16.162

320
0
0
343

5.541
28.235
32.924

243
200
429

32924
190.304

429
2.082

17.377
20.351
26.490
17.607
556
26.178
16.256
0
5.784
28.435
33.353
0
33353
192.386

70.400
19.147
37.596
23.609
4.148
108.715
263.615

73.771
19.839
36.089
22.004
4.198
90.543
246.444

1.774
735
1.241
717
19
2.584
7.070

599.924

574.562

14.923

453
94

verschil op
rekening
2012 tov
rekening
2011

verschil
Mutatie verschil op
rekening
rekening
2012 tov
2012 tov
rekening begroting
2011 in %
2012

468
-62
193

4%
-2%
2%

434
-114
158

858
140
998

12.588
3.554
9.342
0
42.266
12.285
54.551

3.089

6%

8.671

16.141
1.619
15.040
18.760
5.583
2.859
8.968
147.535

122
3
234
275
90
20
2.915
5.129

16.263
1.621
15.273
19.035
5.673
2.880
11.883
152.664

-42
135
346
-178
-608
-9
-235
3.096

0%
9%
2%
-1%
-10%
0%
-3%
2%

-2.205
178
1.094
-182
363
1.563
-882
9.079

16.886
19.692
27.547
17.158
605
26.536
16.346

153
57
396
255
0
386
73

-359
890
569
324
605
435
712

-2%
5%
2%
2%
2%
5%

-338
-602
1.453
-195
49
745
163

5.870
27.983
30.374
1.510
31.884
190.507

204
535
514
0
514
2.572

17.039
19.749
27.943
17.413
604,848
26.923
16.419
0
6.074
28.517
30.888
1510
32398
193.080

840
2.029
-1.217
1510
293
6.339

17%
8%
-4%
-4%
3%

291
82
-2.465
1.510
-955
693

75.545
20.574
37.330
22.721
4.216
93.127
253.514

63.914
18.227
38.290
21.134
4.123
105.744
251.432

1.841
563
1.010
862
48
3.758
8.081

65.755
18.790
39.300
21.996
4.170
109.501
259.513

-4.645
-356
1.704
-1.614
23
786
-4.102

-7%
-2%
5%
-7%
1%
1%
-2%

-9.790
-1.784
1.970
-726
-46
16.374
5.999

589.485

589.474

15.783

605.257

5.332

1%

15.772
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Formatie en bezetting gemeente Amsterdam - exclusief
stadsdelen - rekening 2012

Aantal FTE
Rekening 2011 Formatie 2012 - Rekening 2012
A - verschil
B - verschil
- FTE
- FTE rekening 2012 rekening 2012
FTE
met rekening
met formatie
2011 in FTE
2012 in FTE

2 - Dienstverlening en Facilitair Management
3 - Gemeentelijke Dienst Verzekeringszaken
4 - Stadsarchief
10 - Bestuursdienst (excl ABC en AGA, incl Rokin, Kunstraad,
Rekenkamer)

206
56
147
478

290
59
157
370

202
51
144
485

-4
-5
-3
7

-88
-8
-13
115

11 - Dienst Informatie- en Communicatietechnologie
17 - Ombudsman
20 - Dienst Basisinformatie

231
22
234

343
18
236

238
23
230

7
1
-4

-105
5
-6

42
125
167
345
78
17
109
2.089

40
125
165
361
78
18
116
2.211

179
327
69
17
126
2.090

12
-18
-9
0
17
1

14
-34
-9
-1
10
-121

-21
5
-9
-4
0
-6
6
5
28
-50

-40
0
-15
21
1
-32
8
17
-23
-124

-12
-6

-86
-150

Dienst onderzoek en statistiek
ABC en AGA
24 - Dienst Advies en Onderzoek
34 - Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam
47 - Acam Accountancy en Advies
100 - Raadsgriffie
120 - Servicehuis Personeel
Sub totaal Ondersteuning, bestuur en Informatie
19 - Dienst Milieu en Bouwtoezicht
29 - Ingenieursbureau Amsterdam
31 - Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam
32 - Dienst Ruimtelijke Ordening
33 - Dienst Zuidas
35 - Haven Amsterdam
46 - Projectmanagementbureau
56 - Economische zaken
60 - Afval Energie Bedrijf
95 - Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer (IVV)
96 - Dienst Metro
95 IVV + 96 Metro
Sub totaal Ruimtelijk

247
271
369
237
4
348
204
73
367
474

266
276
375
213
3
374
203
62
417
547

474
2.593

547
2.736

226
276
360
234
4
342
210
78
395
424
38
462
2.586

23 - Geneeskundige en Gezondheidsdienst
26 - Dienst Wonen, Zorg en Samenleven
37 - Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling
50 - Dienst Stadstoezicht
70 - Stadsbank van Lening
80 - Dienst Werk en Inkomen
Sub totaal Sociaal

1.107
294
544
381
73
1.776
4.174

1.121
300
564
276
75
1.740
4.076

1.005
276
542
330
74
1.715
3.941

-102
-18
-2
-51
1
-61
-234

-117
-24
-22
54
-2
-25
-136

Totaal gemeente Amsterdam, excl. stadsdelen

8.856

9.023

8.617

-239

-406
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Rekening 2012: externe inhuur naar inhuurcategorie

Totaal externe en interne inhuur
Externe
inhuur
totaal¹)

Interne
inhuur
totaal²)

Externe
financiering³)

Inhuur
totaal

Totaal inhuur tbv
ondersteuning
bedrijfsprocessen

Totaal
(beleids)ondersteunende
inhuur

inhuur tbv
ondersteuning
bedrijfs-processen
Uitzendkrachten

(Beleids)ondersteunende inhuur

Juridisch advies

beleidsgevoelige inhuur

Advisering Accountancy,
financiën en administratieve
organisatie

Externe % van
inhuur - loon-som

Advisering
automatiseringsvraagstukken

Rekening 2012

Totaal beleidsgevoelige
inhuur

Externe % van
inhuur loon-som

Communicatieadvies

Begroting 2012

Beleidsadvies

Externe % van
inhuur - loon-som

Organisatie en formatieadvies

Rekening 2011

Interim management

Bedragen x 1000
Externe inhuur en interne inhuur gemeente
Amsterdam
exclusief stadsdelen

Cluster Ondersteuning, Bestuur
en Informatie (OBI)
2 - Dienstvrl en Facilitair Management
3 - VGA Verzekeringen
4 - Stadsarchief
10 - BMO/Bestuursdienst
11 - Dienst ICT
17 - Ombudsman
20 - Dienst Basisinformatie

4.304

36,2%

3.380

29,3%

4.928

40,0%

27

131

166

0

31

0

31

4.928

1.065

19

0,5%

35

1,0%

4

0,1%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

4

4

117

1.196

13,5%

139

1,5%

1.243

13,5%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.243

1.243

1.243

492

4.617

9,5%

19.143

118,3%

588.501

5

3

4.731

4.731

5.993
4

125
1.735

-0,1%

5.642

13,6%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.642

5.642

5.642

5.159

10.801

46,0%

19.167

118,7%

0

0

0

0

0

0

17.181

0

17.181

1.986

1.986

19.167

773

19.940

53

3,6%

8

0,5%

36

2,2%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36

36

36

4

588

4,0%

662

4,8%

390

2,6%

0

0

0

0

0

0

38

0

38

352

352

390

136

564

1.090

291

2.637

40

91

3,4%

54

2,0%

953

7,8%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

953

953

953

1.393

34 - Dienst Belastingen

723

3,8%

1.424

7,6%

1.233

6,6%

0

0

0

0

0

0

430

0

430

803

803

1.233

85

47 - Acam

117

1,9%

45

0,9%

39

0,7%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39

39

39

66

105

100 - Raadsgriffie

159

5,6%

64

5,2%

103

3,6%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103

103

103

1.688

1.791

1.196

14,5%

954

10,3%

441

4,9%

32.206

22,4%

15.208

11,1%

34.179

23,2%

24 - Dienst Advies en Onderzoek

120 - Servicehuis Personeel
Subtotaal Ondersteuning, Bestuur en
Informatie (OBI)

0
27

0

0

0

131

5

3

0
166

1.318

0

0

0

0

441

441

441

239

23

703

0

17.680

0

17.680

16.333

16.333

34.179

11.217

882

46.278

Cluster Ruimtelijk
19 - Dienst Milieu en Bouwtoezicht

953

5,6%

594

3,5%

554

3,3%

0

0

0

0

0

3

59

0

62

492

492

554

369

23

946

29 - Ingenieursbureau Amsterdam

5.548

29,6%

3.739

18,8%

3.480

17,7%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.480

3.480

3.480

0

713

4.193

31 - Ontwikkelingsbedrijf

2.579

9,6%

987

3,7%

2.069

7,5%

0

0

0

0

0

0

94

0

94

1.975

1.975

2.069

11.383

474

2,8%

15

0,1%

479

2,8%

0

0

0

0

0

0

156

0

156

323

323

479

1.149

0

0,0%

0

0,0%

409

67,6%

0

0

0

0

0

0

204

0

204

204

204

409

8.020

8.429

457

1,8%

840

3,3%

1.180

4,4%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.180

1.180

1.180

219

1.399

0

0,0%

0

0,0%

571

3,5%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

571

571

571

236

363

7,2%

11

0,2%

301

5,1%

0

1

51

22

74

15

25

0

40

187

187

301

867

32 - Dienst Ruimtelijke Ordening
33 - Dienst Zuidas Amsterdam
35 - Haven Amsterdam
46 - Project Management Bureau
56 - Economische zaken

13.452
24

1.652

807
404

1.572

60 - Afval Energie Bedrijf

1.127

4,3%

833

2,9%

1.868

6,7%

329

0

0

0

329

0

0

0

0

1.539

1.539

1.868

0

95 - DIVV

3.252

10,3%

1.689

5,1%

3.178

10,5%

1.370

97

764

0

2.231

72

0

451

523

424

424

3.178

2.132

5.335

10.645

0
14.753

0,0%
8,0%

8.708

4,6%

0
14.089

0,0%
7,4%

0
1.699

0
98

0
815

0
22

0
2.634

0
90

0
538

0
451

0
1.079

0
10.375

0
10.375

0
14.089

0
24.375

129
6.628

129
45.092

96 - Dienst Metro
Subtotaal Ruimtelijk

1.868

0
Cluster Sociaal
23 - GG&GD

0
2.437

3,6%

528

0,7%

1.544

2,4%

81

0

1

0

82

0

124

0

124

1.338

1.338

1.544

164

3.814

5.522

26 - Dienst Wonen Zorg en Samenleven

1.984

10,7%

376

1,9%

1.627

8,9%

0

0

524

0

524

52

773

0

825

278

278

1.627

1.883

52

3.562

37 - Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling

1.866

5,0%

867

2,4%

1.184

3,1%

0

0

0

919

919

0

0

0

0

265

265

1.184

1.748

2.387

5.319

50 - Stadstoezicht

1.524

6,7%

109

0,5%

1.310

6,2%

0

0

0

0

0

0

523

0

523

787

787

1.310

456

0

0,0%

101

2,4%

51

1,2%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51

51

51

67

8.206

7,9%

12.533

13,5%

8.080

7,6%

0

0

0

0

0

0

416

0

416

7.664

7.664

8.080

701

489

9.270

16.017

6,3%

14.514

5,9%

13.796

5,5%

81

0

525

919

1.525

52

1.836

0

1.888

10.383

10.383

13.796

5.019

6.742

25.557

62.976

10,8%

38.430

6,7%

62.064

10,5%

1.807

229

1.345

944

4.325

142

20.054

451

20.647

37.091

37.091

62.064

40.611

14.252

116.927

19143
43.833

118,3%
7,7%

8.501
29.930

46,0%
5,4%

19.167
42.897

118,7%
7,5%

0

0

0

0

1.807

229

1.345

944

0
4.325

0
142

17.181
2.873

0
451

17.181
3.466

1.986
35.105

1.986
35.105

19.167
42.897

773
39.838

0
14.252

19.940
96.987

70 - Stadsbank van Lening
80 - Dienst Werk en Inkomen
Subtotaal Sociaal
Totaal gemeente Amsterdam
excl. stadsdelen
DICT
Totaal excl DICT

1) De kolom Externe inhuur totaal is exclusief externe financiering

05.09 format_17 jaarrekening_2012_19mrt2013_aangepast.xls

2) De kolom Interne inhuur totaal is inclusief externe financiering

5 - inhuur 2012

1.766
118

3) De kolom Externe financiering betreft alleen externe inhuur

612

1

Controleverklaring accountant

613

614

615

616

