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1 Inleiding
Het college legt met de jaarrekening verantwoording af over het door hem in 2013
gevoerde bestuur. De jaarstukken van de Gemeente Amsterdam bestaan uit:
 de Jaarrekening 2013 van de centrale stad (papieren versie en digitaal)
 de zeven jaarrekeningen van de stadsdelen (die digitaal worden aangeleverd; per
fractie is één papieren versie beschikbaar)

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 2014.
Amsterdam, 21 mei 2014
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Leeswijzer
In deze digitale jaarrekening zijn (in rood) links aangebracht. Door erop te klikken gaat u
rechtstreeks naar de hoofdstukken, programma’s, paragrafen, doelstellingen, bijlagen of
pagina’s waarnaar ze verwijzen.

1 Inleiding
De Jaarrekening 2013 is primair bedoeld voor de gemeenteraad en vormt de
verantwoording van ons college aan uw raad. De Jaarrekening 2013 is onderwerp van
een accountantscontrole.

2 De bestuurlijke en financiële hoofdlijnen
Dit deel van de jaarrekening bevat de financiële hoofdlijnen van het afgelopen jaar. Het
rekeningresultaat wordt besproken en er wordt ingegaan op de ontwikkeling van de
reserves en voorzieningen. Verder bevat dit hoofdstuk de voorstellen tot
resultaatbestemming die het college uw raad voorlegt, om ze na uw instemming te
kunnen verwerken in de jaarrekening.

3 De programma’s
De kern van de jaarrekening wordt gevormd door de programma’s, die zijn
onderverdeeld in doelstellingen. In de programma’s geeft het college aan welke
maatschappelijke effecten werden nagestreefd in 2013, in hoeverre voorgenomen
doelstellingen en resultaten zijn bereikt en welke activiteiten en middelen daartoe zijn
ingezet. Ieder programma opent met een paragraaf waarin is aangegeven wat het
programma inhoudt en waarin overzichten van de kerncijfers, de beleidskaders en de
belangrijkste ontwikkelingen zijn opgenomen.
Daarna volgen de doelstellingen die voor het programma gelden, met elk een eigen
paragraaf. Deze paragrafen zijn opgebouwd uit de volgende (sub)paragrafen:









Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?
Deze paragraaf bevat een overzicht van de indicatoren die aan de doelstelling
gekoppeld zijn en een toelichting daarop.
Wat hebben we ervoor gedaan?
In deze paragraaf worden de beleidsmatige activiteiten beschreven die zijn
uitgevoerd met het oog op de doelstelling.
Wat heeft het gekost?
In deze paragraaf verantwoordt het college het budget van de doelstelling. De cijfers
(mutaties) worden verklaard van de Begroting 2013 na de 8-Maandsrapportage 2013
naar de Jaarrekening 2013, en, als dat relevant is, van Begroting 2013 (inclusief
eerste begrotingswijziging) naar de Begroting 2013 na de 8-maandsrapportage. Als
er voor een doelstelling sprake is van prioriteiten en/of investeringen, dan komen die
eveneens op deze paragraaf aan de orde.
Risico’s
Hier worden de risico’s besproken die voor een doelstelling zijn gemeld.
De programma’s worden afgesloten met een (hoofd)paragraaf Reserves en
voorzieningen. Daarin zijn de reserves en voorzieningen voor het programma
opgenomen waarin significante mutaties hebben plaatsgevonden of waarvan het
verloop in 2013 bestuurlijk relevant was. De overige reserves en voorzieningen vindt
u in een overzicht (met toelichtingen) van alle reserves en voorzieningen. Dat
overzicht is dit jaar voor het eerst in de jaarrekening opgenomen (als onderdeel van
hoofdstuk 6 Cijfermatige overzichten).
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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 paragrafen zijn:
 risico’s en weerstandsvermogen
 financiering
 lokale heffingen
 verbonden partijen
 onderhoud van kapitaalgoederen
 grondbeleid
 bedrijfsvoering
 duurzaamheid

5 Balans met toelichting
In dit hoofdstuk worden de belangrijkste ontwikkelingen van de balansposten gedurende
het jaar 2013 toegelicht.

6 Cijfermatige overzichten
Onder de cijfermatige overzichten zijn opgenomen: de programmarekening, de baten en
lasten per programma, het overzicht (met toelichtingen) van de reserves en
voorzieningen, het overzicht kapitaallasten, de verantwoordingsinformatie specifieke
uitkeringen en de personele overzichten.
Achterin de jaarrekening is, na de cijfermatige overzichten, de controleverklaring van
de accountant opgenomen.
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2. 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 2013 is vastgelegd. In financiële
zin wordt als verantwoordingsbasis de
8-maandsrapportage genomen, de laatste begrotingswijziging. 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 2013 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 2013
2.3.2 Vereveningsfonds
2.3.3 Financiering
2.3.4 Voorstellen tot resultaatbestemming
2.3.5 Reserves en voorzieningen
2.3.6 Overige onderwerpen
2.4 Voorstellen tot resultaatbestemming per programma
2.4.1 Overzicht totalen naar categorie
2.4.2 Overzicht reserveringsvoorstellen per programma
Bijlage 1: Voortgang uitvoering moties Jaarrekening 2013
Op deze plek gaan wij allereerst in op een van de meest in het oog springende financiële
ontwikkelingen van 2013: de foutieve uitbetaling van de Woonkostenbijdrage. Op 12
december 2013 is bij het uitkeren van de WKB, het honderdvoudige van de beoogde
bedragen uitgekeerd. Dit betekende een uitkering van € 188,9 miljoen in plaats van
€ 1,88 miljoen. De fout is veroorzaakt door een combinatie van technische en menselijke
factoren. Vrijwel direct zijn, in samenwerking met andere concernonderdelen en de
banken, acties gestart om deze foutieve storting te herstellen. Meer dan € 186 miljoen
van het ten onrechte uitgekeerde bedrag is uiteindelijk terugontvangen. Ondanks deze
snelle reactie stonden er bij het opmaken van de jaarrekening nog vorderingen voor een
bedrag van € 2,3 miljoen open. Deze vorderingen zijn overgedragen aan het
Incassobureau van Dienst der Gemeentebelastingen (DBGA) voor de verdere
invordering. Op 23 december 2013 zijn alsnog de juiste bedragen aan de
rechthebbenden uitgekeerd.
2013 is het laatste jaar waarin de jaarrekening van de stadsdelen apart wordt vastgesteld
van die van de stad als geheel. In deze jaarrekening is voor het laatst sprake van een
uitkering aan de stadsdelen via het Stadsdeelfonds. Vanaf 2014 zal er sprake zijn van
een geïntegreerde rekening waarin de financiële en beleidsmatige resultaten van de
programma’s van de hele stad zijn opgenomen.
Het financiële resultaat in de Jaarrekening 2013 vóór bestemmingsvoorstellen bedraagt
€ 262,5 miljoen positief. Als uw raad de door het college voorgestelde
bestemmingsvoorstellen overneemt – die deels voortkomen uit reeds genomen besluiten,
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deels te maken hebben met het afdekken van risicovolle projecten en deels voortkomen uit
niet-begrote reservemutaties en door het college gewenste bestemmingen – sluit de
jaarrekening nog met een positief saldo van € 43,9 miljoen. In onderstaande tabel is
aangegeven hoe deze cijfers in de afgelopen bestuursperiode zijn geweest.
(Bedragen x € 1 miljoen)

2010
31,7
-/- 10,5
21,2

Resultaat voor bestemming
Bestemmingsvoorstellen
Resultaat na bestemming

2011
36,4
-/- 21,4
15,0

2012
95,9
-/- 32,6
63,3

2013
262,5
-/- 218,6
43,9

Ook in 2013 heeft het college zich ingespannen om de gemeentelijke 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) en
dat in 2012 een vervolg kreeg met Inzet op Herstel 2 en 1 Stad 1 Opgave (1S1O). De
laatste operatie is – zeker in het fysieke domein – vooral gericht op het wegnemen van
overlappingen bij de taakuitvoering van diensten en stadsdelen. Deze
bezuinigingsmaatregelen belasten de Amsterdamse burgers niet financieel, maar raken
vooral het gemeentelijke apparaat.
In het licht van het rekeningresultaat over 2013 gaan wij hier in het kort nader op in. Uit het
feit dat over de afgelopen jaren telkenmale een positief resultaat is bereikt is (waarbij het –
overigens incidentele – resultaat over 2013 als uitzonderlijk hoog moet worden
bestempeld) mag niet worden afgeleid dat hervormen en bezuinigen eigenlijk niet nodig
zouden zijn. De organisatorische hervormingen die vanaf medio 2014 hun beslag gaan
krijgen zullen leiden tot een vereenvoudigde en compactere organisatie. Op deze manier
zal een organisatie ontstaan die snel, flexibel, daadkrachtig en efficiënt werkt voor
Amsterdam en de metropoolregio. Wij zijn ervan overtuigd dat zo een antwoord kan
worden gegeven op de maatschappelijke vraag naar een transparantere en meer
klantgerichte overheid. Het feit dat zo’n kleinere en efficiëntere organisatie ook financiële
voordelen oplevert, is ook nodig in het licht van de meerjarige ontwikkelingen. De
verwachte afname van de algemene uitkering van het Gemeentefonds zal de komende
jaren uiteindelijk € 122 miljoen op jaarbasis zijn. De financiële effecten van de ingezette
organisatorische maatregelen maken het mogelijk de gevolgen van deze
rijksbezuinigingen op te vangen en bieden de mogelijkheid de daarnaast verwachte
terugval van gemeentelijke inkomsten (zoals een daling van het structurele
erfpachtresultaat, naast de te realiseren besparingen in het licht van de drie
decentralisaties in het Sociale Domein) het hoofd te bieden.
In 2013 zijn ook maatregelen van kracht geworden die de financiële positie van
Amsterdam verder moeten stabiliseren en versterken. De Nota Sturen op Balans,
waarover uw raad in 2013 besluiten nam, staat aan de basis hiervan. Het nieuwe beleid
voor reserves en voorzieningen is hier een voorbeeld van. We voorzien dat de negatieve
financiële gevolgen van het algemene economische klimaat voor Amsterdam nog niet
afnemen. Het pakket aan maatregelen dat samenhangt met Sturen op Balans draagt bij
aan het structureel gezond houden van de gemeentefinanciën. In de financiële hoofdlijnen
gaan wij in op het financiële beeld van 2013.

2.2 Bestuurlijke hoofdlijnen
Ook in 2013 hebben wij zoveel mogelijk vastgehouden aan de doelstellingen van ons
programakkoord. Wij zijn ons zijn blijven inzetten voor een sociaal, duurzaam, bereikbaar,
economisch sterk en internationaal georiënteerd Amsterdam. In de hoofdlijnen van de
Begroting 2014 hebben wij al teruggekeken op de afgelopen bestuursperiode. Wij
beperken ons in deze jaarrekening tot het noemen van een beperkt aantal relevante
ontwikkelingen uit 2013.
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2.2.1 Sociale ontwikkelingen
Algemeen
Het cluster Sociaal stond in 2013 in het teken van de decentralisaties van Jeugdzorg, de
AWBZ en de Participatiewet. In 2013 zijn voor een samenhangende implementatie van de
drie decentralisaties beleidsmatig belangrijke stappen gezet. Allereerst is de Visie Sociaal
Domein 'herkenbaar voor de burger, samenwerken met partners' opgesteld. Ook is in
oktober 2013 een gezamenlijke veranderagenda en veranderaanpak door de centrale stad
en stadsdelen afgesproken en door B en W vastgesteld. Daarin staan onderwerpen als
gebiedsgericht werken, sturingsmechanismen, integrale proeftuinen, de maatschappelijke
kosten batenanalyse (MKBA) centraal. De veranderingen gaan gepaard met forse
bezuinigingen. Amsterdam moet meer gaan doen met minder geld: de eigen kracht van
burgers zal meer aangesproken moeten worden.
Jeugdzorg
De gemeente bereidt zich voor op de decentralisatie van de jeugdzorg per 2015. De
gemeenteraad heeft in mei 2013 het Koersbesluit Om het kind vastgesteld. Daarin zijn de
hoofdlijnen van de inrichting en besturing van het nieuwe jeugdzorgstelsel vastgelegd.
Ondersteuning die het onderwijs biedt en jeugdhulp (Om het kind) moeten op elkaar
aansluiten. In een aantal proeftuinen Om het Kind wordt er sinds zomer 2013 geoefend
met het nieuwe stelsel.
AWBZ
De taken die overkomen vanuit de AWBZ zijn de extramurale begeleiding en de
persoonlijke verzorging met daaraan gekoppeld een aanzienlijke taakstelling. Vanaf 2015
is de gemeente Amsterdam verantwoordelijk voor de langdurige zorg en ondersteuning
voor de Amsterdammers. Het Koersbesluit Amsterdamse zorg: ‘ Noodzaak voorop’ is in
2013 door de gemeenteraad vastgesteld en schetst de contouren van het nieuwe stelsel.
In november 2013 is de opdracht echter veranderd, omdat het Rijk besloten heeft de
persoonlijke verzorging niet naar de gemeente, maar naar de zorgverzekeraars, te
decentraliseren.
Participatiewet
In 2013 is door het Kabinet naar aanleiding van het sociaal akkoord een nieuw voorstel
voor de Participatiewet ingediend. In plaats van loondispensatie zal loonkostensubsidie
worden ingevoerd, die kan worden betaald uit het Inkomensbudget. Verder wordt de
Wajong afgeschaft en wordt de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) afgesloten voor
nieuwe instroom. Gemeenten krijgen budget voor arbeidsreïntegratie en participatie,
inclusief middelen voor beschut werk. Als onderdeel van het genoemde sociaal akkoord is
verder de afspraak gemaakt tussen werkgevers om 100.000 extra arbeidsplaatsen te
realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking. De overheidswerkgevers hebben
hierboven op een toezegging gedaan van nog eens 25.000 arbeidsplaatsen.
Werk en inkomen
In 2013 zijn 4.156 mensen uitgestroomd naar werk en dat is iets boven de doelstelling
(4.000). Ook zijn 2.960 werkzoekenden deeltijd aan het werk met een aanvullende
uitkering.
In 2013 zijn 46.410 Amsterdammers van een inkomensvoorziening voorzien. Eind 2013
zijn aan 39.742 huishoudens een bijstandsuitkering verstrekt. Dat is een stijging van 5,9%
ten opzichte van 2012. Landelijk steeg het aantal bijstandsuitkeringen in 2013 met 9% en
de lagere stijging in Amsterdam blijkt uit het overschot op het Inkomensdeel in 2013.
Het werkloosheidcijfer in de gemeente Amsterdam is in 2013 uitgekomen op 10% ten
opzichte van 7,9% in 2012. Daarnaast is ongeveer 20% van de Amsterdamse jongere
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beroepsbevolking in 2013 werkloos (Monitor jeugdwerkloosheid 2013 O&S). Vanwege
deze ontwikkeling heeft de gemeente in 2013 de aanpak van de jeugdwerkloosheid
geïntensiveerd onder meer met de Actie Jongeren Fit voor Werk. Hiervoor waren ook
aanvullende middelen van het Rijk beschikbaar.
Armoedebestrijding
Na een aankondiging in de zomer heeft het Rijk eind 2013 middelen beschikbaar gesteld
ten behoeve van het intensiveren van het armoede- en schuldenbeleid. Een deel hiervan
zal Amsterdam inzetten voor het Kindpakket dat in 2013 is ontwikkeld. In 2013 is de
beschikbare armoede- en schuldhulpverleningsmiddelen op € 8 miljoen na besteed.
Discriminatiebeleid
In 2013 is voor de eerste keer een Discriminatiebeeld gemaakt en gepubliceerd. Deze
publicatie bevat een samenhangend beeld van de discriminatie in Amsterdam en in de
regio Amsterdam-Amstelland1. Ook is de Veiligheidsmonitor uitgevoerd, waarin informatie
over door burgers ervaren discriminatie, specifiek op het vlak van agressie en geweld. Een
zogeheten treiteraanpak is gestart en er is een nieuwe werkwijze tegen discriminatie in het
uitgaansleven ontwikkeld. De maatschappelijke discussie over discriminatie en racisme is
in 2013 verder opgelopen naar aanleiding van ‘Zwarte Piet’. Meer dan 200 mails en
brieven van burgers over dit onderwerp zijn beantwoord. Begin december is een
evenement mogelijk gemaakt in het Koninklijk Instituut voor de Tropen in het kader van het
onderwijsprogramma ‘Zwart & Wit’.
Amsterdammers op gezond gewicht
Amsterdam heeft in 2013 volop ingezet op de Zorgketen Obesitas in Amsterdam, onder
andere door het sluiten van een PACT Gezond Gewicht met ruim twintig Amsterdamse
organisaties. In het voorjaar 2013 is ook het programmaplan Amsterdamse Aanpak Gezond
Gewicht bekrachtigd. Verder hebben in 2013 ruim 200 bedrijven, organisaties en personen
zich aangemeld om mee te werken aan een gezond gewicht voor de Amsterdamse Jeugd.
Integrale aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling
In 2013 is op initiatief van de G4 een visie ontwikkeld op de integrale aanpak van huiselijk
geweld en kindermishandeling. Deze visie is door het college van B en W onderschreven
en is inmiddels de basis voor de aanpak in heel Nederland. De Wet verplichte meldcode
huiselijk geweld en kindermishandeling (Wet meldcode) is eveneens in werking getreden.
Het Steunpunt Huiselijk geweld heeft als gevolg van deze wet de bevoegdheid gekregen
om een onderzoek in te stellen na melding.
GR Amsterdam-Amstelland
Op 12 juni 2013 heeft de gemeenteraad de gemeenschappelijke regeling (GR) GGD
Amsterdam-Amstelland vastgesteld. Deze GR was nodig in verband met een wijziging van
de wet publieke gezondheid (Wpg).
Kwaliteit verpleeg- en vezorgingshuizen
De Inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ)2 heeft in 2013 geconstateerd dat de kwaliteit
in de verpleeg- en verzorgingshuizen in Amsterdam lager ligt dan de rest van Nederland.
Daarop heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) met meerdere
partijen in Amsterdam (zorgaanbieders, Achmea, VWS en IGZ) besproken op welke wijze
de zorgkwaliteit verbeterd kan worden. Een verbeterplan wordt opgesteld en zal in 2014
worden geïmplementeerd.

1 Het Discriminatiebeeld bevat alle gegevens van gemeente, Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA), Politie
en OM over de jaren 2010 tot en met 2012.
2
De verpleeg- en verzorgingshuizen vallen onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en zijn daarmee
een rijksverantwoordelijkheid. Het Zorgkantoor (in Amsterdam Achmea) voert de AWBZ uit en koopt de zorg in.
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Onderwijs
De investeringen in de Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs (KBA) worden in 2013 nog meer
zichtbaar in duidelijke verbeteringen bij deelnemende scholen. In 2013 is het aantal
deelnemende scholen gegroeid van 85 naar 96 scholen. Er zijn in Amsterdam vier zwakke
scholen, maar er zijn geen zeer zwakke scholen meer. Het Praktijkboek Goed Onderwijs is
uitgebracht in 2013. Dit is een gemeenschappelijke uitgave van KBA en de Amsterdamse
schoolbesturen. In 2013 is de derde editie van de Kwaliteitswijzer uitgebracht. De
Kwaliteitswijzer draagt bij aan het transparant maken van de kwaliteit van het
basisonderwijs in Amsterdam. De online kwaliteitswijzer maakt het voor ouders makkelijk
om scholen onderling te vergelijken op basis van verschillende criteria, waaronder dit jaar
voor het eerst, de leerwinst tussen de verschillende jaren. Dit is uniek in Nederland.
Amsterdam loopt hiermee voor op de landelijke ontwikkeling.
In het schooljaar 2012-2013 is het voortijdig schoolverlaten ten opzichte van het schooljaar
2006-2007 met 32% afgenomen. Daarmee was Amsterdam de best presterende grote
stad op dit gebied. In navolging van 2011 en 2012 is in de zomer van 2013 het Voortijdig
SchoolVerlaten zomeroffensief uitgevoerd. Daarbij zijn jongeren die het risico lopen uit te
vallen opgespoord en gestimuleerd om door te leren.
Verder is in 2013 gewerkt aan stelselherziening van voorschoolse educatie: de
Amsterdamse peuterschool. Per 1 januari 2014 starten 10 pilots met peuterscholen.
Daarnaast is de door de gemeenteraad gevraagde inventarisatie van de stand van zaken
met betrekking tot asbest in scholen is afgerond. Daarbij waren 272 schoolgebouwen in
het primair onderwijs, 75 in het voortgezet onderwijs, 43 in het speciaal onderwijs en 10
particuliere scholen betrokken plus alle daarbij behorende gymzalen. Na de inventarisatie
zijn in de scholen waar dat nodig was maatregelen genomen.
Keten toezicht en handhaving in de kinderopvang
In 2013 heeft de gemeente de keten toezicht en handhaving in de kinderopvang versterkt.
Ook is de Kwaliteitswijzer Kinderopvang samen met kinderopvangorganisaties en ouders
geëvalueerd en waar nodig aangepast. Verder heeft de gemeente checklists voor ouders
uitgebracht om hen te helpen bij het vinden van een goede buitenschoolse opvang, een
goede gastouder of een goed kinderdagverblijf. Om de positie van ouders in de
kinderopvang te versterken, heeft de gemeente de Belangenvereniging voor ouders in de
kinderopvang (Boink) de opdracht gegeven om de ontwikkeling van een Amsterdams
Netwerk van Oudercommissies te ondersteunen.
Jeugd
Belangrijke mijlpalen in 2013 in het reguliere Jeugdbeleid waren de verdere uitwerking van
de aanpak van risicojongeren via de intensief Preventieve Aanpak (iPA), de gefaseerde
integratie van de MPG-aanpak in Samen DOEN en de implementatie van de nieuwe
aanpak van de zwerfjongerenketen.
Troonwisseling
Bij de GHOR3 stonden de eerste maanden van 2013 vooral in het teken van de
troonswisseling. Dankzij de grondige voorbereiding in samenwerking met de gemeentelijke
partners, politie, brandweer, Ambulance Amsterdam en andere betrokkenen, is deze dag
feestelijk en veilig verlopen.
Top 600
In 2013 is een aantal projecten opgezet en uitgevoerd, waaronder nazorg detentie Top600,
leerplichtigen, woonbegeleiding voor Top600-personen en ouderbijeenkomsten. Daarnaast
is nauwere samenwerking gezocht met het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) en
3

GHOR: Gemeenschappelijke Hulpdienstenorganisatie in de Regio
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met het UWV. Alle Top600-personen zijn opgenomen in het cliëntvolgsysteem. In 2013 is
drie keer gerapporteerd over de voortgang binnen de drie pijlers van het programma (1) lik
op stuk, (2) de combinatie straf en zorg en (3) beperken van in- en doorstroom van
broertjes en zusjes.
Bestuurlijk stelsel
In 2013 is verder gewerkt aan het voorbereiden van de overgang van de stadsdelen naar
bestuurscommissies. Dat betrof zowel de organisatorische vormgeving van de
bestuurscommissies (en parallel daaraan van de resultaatverantwoordelijke eenheden als
onderdeel van de organisatieontwikkeling), als de financiële ontvlechting van de budgetten
van de stadsdelen. Dit proces is uitgemond in het Raadsbesluit van 12 februari 2014
waarin de budgetten van de bestuurscommissies per programma konden worden
vastgesteld per 19 maart 2014. In het verlengde daarvan wordt verder gewerkt aan een
geïntegreerde programmabegroting 2015, waarin alle onderdelen van de stad zijn
opgenomen.
2.2.2 Economische en ruimtelijke ontwikkelingen
Opening Rijksmuseum
Een belangrijke stimulerende factor voor de economische ontwikkelingen in Amsterdam
was de heropening van het verbouwde Rijksmuseum in april 2013. Dat geeft – in
combinatie met het heropende Stedelijk Museum – een positieve invloed op de
ontwikkelingsmogelijkheden van de stad.
Gemeentelijk Vervoerbedrijf
Op 1 januari 2013 is de Wet aanbestedingsvrijheid Openbaar Vervoer grote steden in
werking getreden. Het Gemeentelijk Vervoerbedrijf heeft daarom in 2013 nieuwe afspraken
met de Stadsregio Amsterdam en Dienst Metro gemaakt over de uitvoering van het
openbaar vervoer in de concessie Amsterdam voor de periode tot en met 2024. Deze
nieuwe afspraken moeten leiden tot 35% meer reizigers tegen € 3 miljoen minder
exploitatiesubsidie en een productiviteitsverbetering van circa 15% op beheer en
onderhoud van de railinfrastructuur.
Verzelfstandiging Haven
De uitvoeringsfase van de verzelfstandiging van de Haven Amsterdam is in 2013 afgerond.
Op 1 april 2013 is de haven verzelfstandigd tot overheids-NV (met terugwerkende kracht
tot 1 januari 2013).
Verzelfstandiging AEB
Naar aanleiding van de resultaten van de onderzoeksfase heeft uw raad op 16 mei 2013
een besluit genomen om het Afval Energie Bedrijf (AEB) te verzelfstandigen. Op 26
november 2013 is de uitvoeringsfase van de verzelfstandiging van het AEB afgerond. Aan
het eind van het jaar is de verzelfstandiging gerealiseerd.
Wonen
Ook in 2013 is de woningsector sterk beïnvloed door de economische recessie. Toch was
enig herstel van de markt merkbaar. In 2013 zijn in Amsterdam 2.699 woningen in
aanbouw genomen. Dat zijn er ruim 500 meer dan vorig jaar. 830 hiervan zijn
studentenwoning. Anders dan in het eerste decennium bestaat het merendeel (72%) van
de productie nu uit huurwoningen, waarvan een substantieel deel in het middensegment
(12% van de totale woningproductie). De woningproductie in het sociale segment blijft
groot (41%), een cijfer dat wel wordt beïnvloed door de bouw van de hierboven genoemde
studentenwoningen.
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2.3 Financiële hoofdlijnen
In de financiële hoofdlijnen geeft het college een overzicht van de voornaamste financiële
ontwikkelingen en resultaten in 2013. De volledige toelichtingen zijn opgenomen in de
programma’s en de verplichte paragrafen.
2.3.1 Rekeningresultaat 2013
Het resultaat van de Jaarrekening 2013 bedraagt vòòr bestemmingsvoorstellen € 262,5
miljoen. Dat is circa € 227 miljoen meer dan het in de 8-aandsrapportage 2013 verwachte
saldo van € 35,4 miljoen. Als daarvan de door het college noodzakelijk geachte
bestemmingsvoorstellen afgetrokken worden, resteert er een positief saldo van € 43,9
miljoen. Dit zal het geval zijn als uw raad de door het college noodzakelijk geachte
voorstellen voor de bestemming van het rekeningresultaat overneemt. Het gaat daarbij om:
 besluiten over reserves die te maken hebben met benodigde dekking van kosten voor
activiteiten die in 2013 hebben plaatsgevonden
 het doorschuiven van middelen uit 2013 naar 2014 omdat de oorspronkelijk voor 2013
geplande activiteiten verschuiven naar 2014 en de bijbehorende dekking in 2014 nog
nodig is
Dit is conform het in 2013 door de raad vastgestelde kader voor de reserves. Tevens wordt
een aantal specifieke voorstellen gedaan voor nieuwe reserves.
Verklaring resultaat vòòr bestemmingsvoorstellen
De ten opzichte van de 8-maandsrapportage opgetreden saldoverbetering van € 227
miljoen wordt in hoofdlijnen verklaard door de volgende ontwikkelingen (die alle incidenteel
van aard zijn). Het betreft:











de vrijval van de in 2013 getroffen voorziening ter afdekking van de risico’s in het
Vereveningsfonds van € 70 miljoen. Deze vrijval is wel gemeld in de
8-maandsrapportage, maar was nog niet in de cijfers verwerkt
het in het programma Algemene dekkingsmiddelen opgenomen saldo van de
renteomslag ter grootte van € 62,5 miljoen. Dat is € 56 miljoen beter dan het saldo dat
was opgenomen in de 8-maandsrapportage (€ 6,5 miljoen). Dit was overigens al wel in
de 8-maandsrapportage gemeld, maar de baten zijn toen nog niet in de cijfers verwerkt
een voordelig saldo op de programma’s Jeugd educatie en diversiteit, Werk en
inkomen en Zorg van in totaal € 45 miljoen als gevolg van enerzijds hogere
rijksmiddelen dan bij de 8-maandsrapportage werd verwacht en anderzijds lagere
uitkerings- en apparaatskosten. Het verbeterde saldo op de apparaatskosten is
overigens opgenomen in het onderdeel Algemene dekkingsmiddelen
hogere inkomsten uit het gemeentefonds van € 34 miljoen
hogere dividendontvangsten van € 9 miljoen
een beter erfpachtresultaat van per saldo € 10 miljoen
een hoger resultaat op het onderdeel ‘belastingen’ van € 3 miljoen door enerzijds
hogere ontvangsten van € 5 miljoen, anderzijds door hogere lasten van € 2 miljoen

2.3.2 Vereveningsfonds
In 2013 zijn de maatregelen waarmee het hoofd geboden wordt aan de vastgoedcrisis en
de slechte financiële positie van het Vereveningsfonds in volle omvang uitgevoerd. De
resultaten daarvan zijn in de 8-maandsrapportage gemeld. Bij die gelegenheid kon ook
worden geconcludeerd dat de in 2013 getroffen voorziening voor risico’s in het
Vereveningsfonds in de rekening kon vrijvallen, gekoppeld aan de sanering van de
balansposten onder beheer van het Ontwikkelingsbedrijf. Meer specifiek ging het om de
voorraden onderhanden werk en de reserves en voorzieningen in het Vereveningsfonds.
In 2013 zijn de hierna volgende maatregelen uitgevoerd.
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Kasstroomsturing op kavelniveau
De kasstroomsturing die al gold op het niveau van het hele fonds is ingevoerd op
kavelniveau. Een bouwkavel kan nu alleen nog (verder) ontwikkeld worden als het saldo
van kosten en opbrengsten binnen vier jaar positief is en de opbrengst zeker.
Opheffen projectbureaus en instellen van het Team Gebiedsontwikkeling
De stedelijke projectbureaus (met uitzondering van het projectbureau Zuidas) zijn
opgeheven. Alle contacten en onderhandelingen met potentiële ontwikkelaars en alle
gronduitgiftes worden nu centraal gecoördineerd vanuit het team Gebiedsontwikkeling. Zo
worden investeerders die in Amsterdam willen bouwen daarin optimaal ondersteund.
Saneren van het ‘grondproductiekapitaal’ en het Vereveningsfonds
Het ‘grondproductiekapitaal’ bestaat uit alle gerealiseerde kosten en opbrengsten in de
nog lopende grondexploitaties. Daar tegenover staan in het Vereveningsfonds
voorzieningen voor het dekken van de saldi van negatieve grondexploitaties en voor
risico’s van grondprijsdalingen in de toekomst. Deze laatste moesten zo groot zijn, dat dit
leidde tot een fors negatieve bestemmingreserve algemeen deel in het Vereveningsfonds.
In 2013 is overgegaan tot een sanering van het grondproductiekapitaal en de
voorzieningen. De ingevoerde systematiek van kasstroomsturing op kavelniveau bood
hiervoor de mogelijkheden omdat die leidde tot een compacte portefeuille projecten
waarbinnen de risico’s van prijs en marktafzet slechts zeer beperkt aanwezig zijn. De
opgebouwde voorzieningen voor de plantekorten zijn aangewend ter afboeking van het
grondproductiekapitaal (er is als het ware op een vervroegd moment verevend) en de
vrijvallende risicovoorzieningen konden worden gebruikt om de bestemmingreserve
algemeen deel weer naar een dusdanig positieve stand te brengen (€ 103 miljoen) dat
daarmee ook enige ruimte is ontstaan (€ 35 miljoen) ten opzichte van het benodigd
weerstandsvermogen (€ 68 miljoen). Door deze maatregelen is per ultimo 2013 weer
sprake van een financieel gezond Vereveningsfonds.
2.3.3 Financiering
Het onderdeel Financiering heeft per saldo in 2013 ten opzichte van de
8-maandsrapportage een positief resultaat van € 56,6 miljoen. Het totale resultaat bedroeg
in 2013 € 121,3 miljoen. In de 8-maandsrapportage was gerekend met een totaalbedrag
van € 64,7 miljoen, zodat de resultaatverbetering € 56,6 bedraagt.
Opgenomen langlopende schuld
Amsterdam is voor een deel van haar financiering aangewezen op langlopende externe
financiering. De staafdiagram toont het verloop van het vreemde vermogen door de jaren
heen.
Opgenomen langlopende schuld

Bedragen x € 1 miljoen
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Ultimo 2013 bedraagt de langlopende schuld € 3,2 miljard. De ontwikkeling ten opzichte
van 2012 is opgenomen in onderstaand overzicht:
Mutaties langlopende schulden
(Bedragen x € miljoen)
Boekwaarde 1 januari 2013
Opgenomen leningen
Aflossingen
Boekwaarde 31 december 2013 (inclusief beleggingen en waarborgsommen)

2.962
550
-/- 265
3.247

Ultimo 2013 bedraagt de opgenomen langlopende schuld € 3,2 miljard. In 2013 is de
omvang van de opgenomen langlopende schuld toegenomen met € 268 miljoen. Deze
stijging wordt grotendeels gecompenseerd door de daling van de kasgeld leningen met
€ 210 miljoen. De omvang van de schuld is de afgelopen jaren gestegen omdat er de
laatste jaren veel in de stad is geïnvesteerd 4. Deze extra uitgaven zijn gedeeltelijk
gecompenseerd door extra ontvangsten van onder andere aflossingen van door de
gemeente verstrekte leningen en de verkoop van Nuon-aandelen.
In 2013 is het aantal opgenomen leningen en de gemiddelde resterende looptijd gestegen.
In 2013 zijn er tien leningen afgesloten met een looptijd variërend van 1¾ jaar tot 15 jaar.
De gewogen gemiddelde rente is van 3,86% ultimo 2012 gedaald tot 3,66% ultimo 2013.
Kerncijfers opgenomen langlopende schuld
Aantal leningen
Gemiddeld resterende looptijd in maanden
Gewogen gemiddelde rente

2010
140
87
4,06%

2011
154
92
3,94%

2012
118
95
3,86%

2013
119
104
3,66%

Verstrekte langlopende leningen
Ultimo 2013 zijn er voor € 1.132 miljoen aan langlopende leningen aan derden verstrekt.
Het totaalbedrag aan verstrekte leningen is in 2013 gestegen met € 421 miljoen. In 2013 is
in totaal voor € 161 miljoen aan verstrekte leningen afgelost. Dit betrof vooral (extra)
aflossingen van verstrekte leningen aan GVB Activa, Woningbouwcorporaties, Stadsgoed,
RON en Havenbedrijf Amsterdam.
In 2013 is in totaal voor € 582 miljoen aan leningen verstrekt. Dit betrof voornamelijk
verstrekte leningen in het kader van de verzelfstandiging van het Havenbedrijf Amsterdam
(€ 147 miljoen) en het optimaliseren van de financieringsstructuur van het Afval Energie
Bedrijf en onderliggende deelnemingen (€ 431 miljoen).
Sturen op balans
De vaststelling van de nota ‘Sturen op Balans’ heeft gezorgd voor toenemende aandacht
voor de meer financiële aspecten van het uitvoeringsproces. Door de ontwikkelingen bij de
uitkering van de Woonkostenbijdrage eind 2013 hebben wij door een aantal maatregelen
de greep op de financiële huishouding verder vergroot. Het gaat dan bijvoorbeeld om
begrenzen van de betalingniveaus, maar ook om aanscherping van de betalingprocedures
door het invoeren van meer controles op juistheid en rechtmatigheid.
Op 1 maart 2014 is een nieuw directielid bij de Directie Middelen en Control aangesteld.
Hij gaat zich specifiek gaat richten op de versterking van de concerncontrol en op deze
manier wordt ook verder vorm gegeven aan de uitvoering van de Visie op Control.
2.3.4 Voorstellen tot resultaatbestemming
De onttrekkingen en dotaties van reserves die in 2013 niet via besluiten op de begroting
zijn gebracht mogen op grond van de wettelijke voorschriften geen onderdeel uitmaken
4

Meer specifiek betreft het investeringen in wegen, openbare ruimte, gebouwen et cetera (de balanspost materiële
vaste activa) en de actieve grondexploitaties (de balanspost voorraden onderhanden werk; het ‘
grondproductiekapitaal’ ).
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van het resultaat in de jaarrekening. Uitzondering hierop zijn mutaties in de zogeheten
systeemreserves/ egalisatiereserves. De mutaties die niet begroot zijn, worden in het
kader van de resultaatbestemmingen aan u voorgelegd.
Resultaatverklaring na bestemmingsvoorstellen
Het college legt uw raad per saldo voor € 218,6 miljoen aan niet-begrote mutaties
(onttrekkingen, vrijval en toevoegingen) van bestaande reserves, voorstellen voor nieuwe
reserves en overige mutaties voor. Indien uw raad instemt met deze door het college
noodzakelijk geachte voorstellen, resteert een nog vrij te besteden rekeningresultaat van
€ 43,9 miljoen.
(Bedragen x € 1 miljoen)

Resultaat voor bestemmingsvoorstellen
Mutaties als gevolg van eerdere besluitvorming
Mutaties als gevolg van afdekking van risico’s
Mutaties als voorstel voor mogelijke aanwending rekeningresultaat
Resultaat na bestemming

262,5
146,0
36,7
35,9
43,9

Paragraaf 2.4 Voorstellen voor resultaatbestemming per programma bevat een volledig
overzicht van de individuele bestemmingsvoorstellen. Een aantal daarvan wordt er hier
uitgelicht. Deze bestemmingsvoorstellen zijn – hoewel natuurlijk vallend onder de integrale
afweging van uw vergadering – het gevolg van reeds genomen besluiten. Het college stelt
u voor de volgende bestemmingen over te nemen. (De voorstellen die samenhangen met
de effecten van de september- en december circulaires zijn verderop in een aparte tabel
opgenomen.)
(Bedragen x € 1 miljoen)

Voorstel
Dotatie Amsterdams Investeringsfonds
Afboeken activa
Decembercirculaire Gemeentefonds
Prestatiedividend GVB
Vinkeveenseplassen
Septembercirculaire Gemeentefonds
Reserve verzelfstandiging Haven
Reservering POR Zuidelijke IJ-oevers
Organisatie EK Atletiek 2016
Hogere bijdrage oprichtingskosten
Omgevingsdienst
Opkomstbevordering verkiezingen 2014
Nota Varen
Verhoging Leidsebrug
Dotatie systeemreserve Kunstenplan
Correctie onttrekkingen Woningbouw
en Studentenhuisvesting
Totaal

Korte beschrijving
Conform besluitvorming 13 maart 2014
Onderdeel 1S1O, conform 8-maandsrapportage
Overheveling extra gemeentefondsinkomsten naar 2014
Reserveren tranche 2014
Gevolgen uittreding Recreatieschap
Overheveling extra gemeentefondsinkomsten naar 2014
Conform 8-maandsrapportage
Behouden begrote bedrag voor aanpak IJ-oevers
Raadsbesluit 21 september 2011

Bedrag
60,9
50,0
13,9
6,5
3,4
3,1
2,9
2,3
1,8

Besluit college dd 25 maart 2014, 22/ A0
Besluit raad 7 november 2013
Bestrijden verwachte juridische kosten
Onderdeel herontwikkeling Leidseplein
Conform advies Kunstraad 13 december 2013
Correctie op basis 8-maandsrapportage

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

Progr.
AD
AD
tabel
AD
ORG
tabel
AD
VEI
ORG
SO
BEC
MEW
MEW
CEM

-0,4 SO
146,0

Op deze plek wordt het afboeken van activa (€ 50 miljoen) apart belicht. In het kader van
1S1O is gezocht naar mogelijkheden een structurele besparing te bereiken ter
compensatie van tegenvallende financiële effecten van besparingen in het fysieke domein.
Zoals al aangekondigd in de 8-maandsrapportage zou – als het rekeningresultaat dat
toestond – een bedrag van € 50 miljoen worden aangewend ter verlaging van de
boekwaarden van vaste activa (bij voorkeur die met maatschappelijk nut). Vanaf 2015 zal
daarmee een structurele verlaging van de kapitaallasten worden gerealiseerd (van naar
schatting € 2,5 miljoen). Het college stelt uw raad voor dit conform de besluitvorming in de
8-Maandsrapportage 2013 te effectueren ten laste van het rekeningresultaat. De
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toelichting is opgenomen in paragraaf 2.4 Voorstellen voor resultaatbestemming per
programma, in 2.4.2.10 Algemene dekkingsmiddelen.
Daarnaast noemen we hier de voorstellen die betrekking hebben op het gemeentefonds.
Het betreft extra uitkeringen die de gemeente eind 2013 heeft ontvangen en die in 2014
pas kunnen worden ingezet. Gemeentefondsmiddelen zijn naar hun aard vrij te besteden,
zij het dat het Rijk wel intenties meegeeft voor de aanwending. Tot op heden is het beleid
van de gemeente om zulke middelen dan ook in die lijn in te zetten. Hieronder zijn de
betreffende voorstellen die te maken het hebben met het gemeentefonds samengevat.
(Bedragen x € 1 miljoen)

Effecten september- en decembercirculaire 2013

Bedrag

Toevoegen aan reserve

Progr.

Decentralisatie-uitkering jeugdwerkloosheid
Uitvoeringskosten inburgering
Armoedebeleid
Decentralisatie-uitkering maatschappelijke opvang
Maatschappelijke opvang
Decentralisatie-uitkering vrouwenopvang
LHBT emancipatiebeleid
Bodemsanering Diemerzeedijk

€ 0,897
€ 3,520
€ 1,940
€ 0,213
€ 0,070
€ 0,100
€ 0,032
€ 10,300

Reserve jeugdwerkloosheid
Bestaande reserve educatie werkt
Nieuwe reserve kindpakket
Reserve voorziening begeleid wonen
Reserve voorziening begeleid wonen
Reserve voorziening begeleid wonen
Reserve LHBT emancipatiebeleid
Bestaande reserve Diemerzeedijk

WEI
WEI
WEI
Zorg
Zorg
Zorg
EJD
MEW

Totaal voorstel extracomptabel reserveren

€ 17,072

De voorstellen worden toegelicht in paragraaf 2.4 Voorstellen voor resultaatbestemming per
programma.
2.3.5 Reserves en voorzieningen
Algemeen
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 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. Het college is 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 kunnen de middelen in een voorziening, in
tegenstelling tot die in een reserve, niet van bestemming veranderd worden. Een voorziening
kan dus gevormd worden; maar als de noodzaak verdwijnt, dan moet de voorziening vrijvallen.
Dotaties aan en vrijval vanuit voorzieningen zijn lasten, respectievelijk baten, en maken
daardoor onderdeel uit van de resultaatbepaling.
De toepassing van de kaders die uw raad in 2013 voor de reserves en voorzieningen stelde
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 uw raad voorgelegd.
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De ontwikkeling van de bestaande reserves en voorzieningen
De grafiek hieronder toont op hoofdlijnen de ontwikkeling van de Algemene reserve, de
bestemmingreserves en de voorzieningen in de afgelopen vijf jaar.
Ontwikkeling reserves en voorzieningen 2009-2013
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Na een aantal jaren van geleidelijke toename van het totaal van reserves en voorzieningen,
heeft zich in 2013 een significante daling voorgedaan. De sterke daling van de voorzieningen
in 2013 heeft te maken met de doorgevoerde balanssanering op het gebied van de
grondexploitaties (een afname van de voorzieningen met circa € 1.250 miljoen). Datzelfde
proces heeft ook een stijging van de bestemmingreserves tot gevolg gehad. Meer dan de helft
van de toename van de reserves wordt daardoor verklaard (de reserve algemeen deel
Vereveningsfonds is toegenomen van -/- € 235 miljoen naar € 103 miljoen).
In overzicht hieronder zijn de reserves en voorzieningen opgesomd waarvan in de
Jaarrekening 2013 een dotatie, of onttrekking is verwerkt van meer dan € 10 miljoen. In de
deze jaarrekening is een totaaloverzicht opgenomen waarin alle reserves en voorzieningen
met hun mutaties in 2013 per programma worden toegelicht.
Reserves
Programma

Naam reserve

Werk en inkomen

Taal en Werk
Uitvoeringskosten Educatie Werkt
Egalisatie inkomensdeel en conjunctuur
Gemeentelijk aandeel kosten Noord/ Zuidlijn
Mobiliteitsfonds - bestemmingsreserve
Gemeentelijk aandeel auto-onderdoorgang/
busstation
Reserve Diemerzeedijk
Nazorg Diemerzeedijk
Financiering deelneming Havenbedrijf Amsterdam
ICT Centraal
Stimuleringsfonds volkshuisvesting erfpachtdeel
Zuidas Grondexploitatie

Verkeer en infrastructuur

Milieu en water
Economie en haven
Facilitair en bedrijven
Stedelijke ontwikkeling

(Bedragen x € 1 miljoen)

Toevoeging
23,7
11,3
21,0
68,1
51,3

Onttrekking
(incl. vrijval)
4,7
4,5
3,4
127,3
45,2
10,1

12,9
12,5
304,8
18,0
22,2
44,0

4,4
38,1
19,3

5

In deze figuur is de reserve afkoopsommen – die dient ter financiering van in erfpacht uitgegeven grond – niet
meegenomen. Alleen al vanwege zijn omvang zou hij het beeld erg vertekenen. De reserve afkoopsommen steeg in
2012 met € 86,9 miljoen naar € 4.508,9 miljoen.
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Programma

Algemene
dekkingsmiddelen

Naam reserve
(Bedragen x € 1 miljoen)
Vereveningsfonds Algemeen deel
Stimuleringsfonds Gronddeel
Programma Maatschappelijke Investeringen
Meerwaarden afkoopsommen Grondbedrijf
Afkoopsommen erfpacht
Algemene Reserve
Frictiekosten 1 Stad 1 Opgave
Incidentele ruimte 2011
Verzelfstandiging AEB
NUON-opbrengsten

Toevoeging
441,4
68,5

Naam voorziening
(Bedragen x € 1 miljoen)
Exploitatie en investeringen NZK-veren
Risicofondsen N/Z-lijn
Bodemsanering
Bodemsaneringen (DMB)
Ontwikkelingen Parkeerbeheer
Ontwikkelingen Parkeerbeheer
Risico's grondexploitatie
Gronddeel Stimuleringsfonds Volkshuisvesting
Juridische risico's
Exogene risico's Noord-Zuidlijn
Risico’s Vereveningsfonds

Toevoeging
10,7

136,6
103,0
28,3
63,5
14,0

Onttrekking
103,5
63,3
10,6
15,8
49,7
65,0
5,7
5,8
135,6

Voorzieningen
Programma
Verkeer en infrastructuur
Milieu en water
Facilitair en bedrijven
Stedelijke ontwikkeling
Algemene
dekkingsmiddelen

20,5
13,8
59,5
19,9
17,7
20,0

Onttrekking
11,9
23,1
2,8
15,4
5,7
18,8
1.322,0
15,0
8,4
70,0

2.3.6 Overige onderwerpen
Apparaatskosten
De apparaatskosten bedroegen in 2010 nog € 948 miljoen. Na een daling in 2011 en 2012
zijn de kosten in 2013 weer gestegen tot € 902 miljoen. Dit is onder andere toe te schrijven
aan de instroom van Pantar, dat vanaf 2013 onderdeel uitmaakt van de apparaatskosten.
Daarmee rekening houdend – en met de prijsontwikkeling – laten de apparaatskosten
sinds 2010 een reële daling zien van circa 13%. De realisatie in 2013 is inclusief de
verwerking van de taakstellingen in het kader van inzet op herstel en 1 Stad 1 Opgave (zie
ook hieronder realisatie besparingsopgaven).
apparaatskosten (excl Haven)
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Veruit het grootse deel (65%) van de apparaatskosten bestaat uit personele kosten,
inclusief externe inhuur. De personele kosten bedroegen in 2013 € 694 miljoen, € 16
miljoen méér dan in 2012 (2,3%). De loonkosten zijn dus iets toegenomen ten opzichte
van 2012 bij een kleine toename van de personeelsomvang. Bij de beoordeling moet wel
rekening worden gehouden met de nominale loonontwikkeling in de CAO en de stijging
van het werkgeversdeel van de pensioenpremie.
De facilitaire kosten bedroegen € 110 miljoen, een toename met € 16 miljoen ten opzichte van
het jaar daarvoor. De kosten voor ICT (€ 67 miljoen) en de overige kosten (€ 31 miljoen)
bleven nagenoeg constant. (Zie voor meer informatie overd de apparaatskosten de paragraaf
Bedrijfsvoering.)
Realisatie besparingsopgaven
In 2013 zijn drie besparingsoperaties van kracht: Inzet op Herstel 1 en 2 en 1 Stad 1
opgave. In totaal lag er daardoor bij de begroting 2013 een besparingsopgave van € 207,6
miljoen. Hierin is het niet compenseren van de diensten en stadsdelen voor loon- en
prijsbijstellingen in 2013 niet meegenomen. Het niet compenseren is een aanvullende
taakstelling van gemeentebreed € 26,7 miljoen geweest.
In onderstaande tabel is de realisatie van de besparingsmaatregelen in financieel opzicht
weergegeven. De tabel laat zien dat bijna € 162 miljoen volgens planning is gerealiseerd.
Voor bijna € 43 miljoen zijn taakstellingen op een alternatieve manier ingevuld. Voor een
groot deel was dit al bij de begrotingsvaststelling bekend. Voor € 3 miljoen is het niet
gelukt de besparingen te realiseren.
Besparingen 2013
Opgave

Gerealiseerd

154,8
18,0
30,9 +3,9
207,6

135,3
12,8
13,8
161,9

(Bedragen x € 1 miljoen)

Inzet op Herstel 1
Inzet op Herstel 2
1 Stad 1 Opgave
Totaal

Alternatief
ingevuld
17,8
4,5
20,5
42,8

Niet
gerealiseerd
1,7
0,7
0,5
2,9

Frictiekosten
Besparingen gaan gemoeid met frictie. Daarom is voor de besparingsoperaties Inzet op
Herstel 1 en 2 en voor 1 Stad 1 Opgave besloten tot de vorming van een twee reserves
frictiekosten.
In de 8-Maandsrapportage 2013 is een onttrekking begroot van € 18,5 miljoen voor verwachte
frictiekosten bij diverse organisatieonderdelen in het kader van Inzet op Herstel 1 en 2. De
uiteindelijke kosten in 2013, waarvan dekking uit de reserve frictie wordt voorgesteld, tellen op
tot per saldo € 15,5 miljoen. Voornaamste oorzaken zijn een beter resultaat voor TransFM en
lagere uitgaven voor innovatief inkoopbeleid. In de jaarrekening was op basis van de bekende
informatie een onttrekking opgenomen van € 16,4 miljoen. Er is op basis hiervan in de
jaarrekening een voorstel voor resultaatbestemming opgenomen (zie: 2.4.2.10 Algemene
dekkingsmiddelen) om de teveel onttrokken € 0,9 miljoen weer te doteren aan de frictiereserve
Inzet op Herstel 1 en 2.
In de 8-Maandsrapportage 2013 is voor de frictiekosten 1S1O een onttrekking begroot
€ 5,7 miljoen. De uiteindelijke kosten 2013 waarvoor dekking uit de reserve frictie wordt
voorgesteld tellen op tot € 7,1 miljoen. Dit is € 1,55 miljoen hoger dan bij 8-maandsrapportage
werd verwacht. De voornaamste oorzaken zijn extra kosten voor de organisatieontwikkeling en
hogere kosten voor de oprichting van het subsidiebureau. Er is in de jaarrekening een voorstel
voor resultaatbestemming aan uw raad opgenomen om € 1,55 miljoen extra te onttrekken aan
de frictiereserve 1 Stad 1 Opgave (zie: 2.4.2.10 Algemene dekkingsmiddelen).
De paragraaf Bedrijfsvoering geeft een uitgebreider overzicht van zowel de realisatie van de
besparingen als van de frictiekosten.
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ICT
In 2013 is het Stabilisatieplan afgerond. De ICT-dienstverlening van de Dienst ICT kan nu als
stabiel aangemerkt worden. De ICT-infrastructuur in Amsterdam is versnipperd. Amsterdam
centraliseert daarom conform het eind 2012 door de gemeenteraad vastgestelde programma
ICT Centraal alle decentrale ICT-infrastructuur met bijbehorend personeel en bijbehorende
budgetten naar de Dienst ICT. Onderdeel van ICT Centraal is de migratie van alle applicaties
van alle organisatieonderdelen naar de centrale ICT-infrastructuur, met als uitgangspunt:
hoe minder applicaties, hoe minder ICT Centraal hoeft te migreren. In de afgelopen periode
zijn de eerste acht migraties gestart. Het aantal applicaties bleek fors hoger te liggen dan de
betreffende organisatieonderdelen hadden opgegeven, wat de achterstanden
problematischer maakt, zodat de migraties meer tijd kosten, dan normaliter het geval zou
zijn. De afronding van het programma verschuift daardoor naar eind 2016.
Stand van zaken uitvoering moties
De indiening van moties en amendementen is één van de sturingsmechanismen waarover
uw raad beschikt: tijdige informatie over de voortgang is wezenlijk. Bij vertraging of intentie
tot niet uitvoeren van een motie of amendement kan de gemeenteraad interveniëren.
In de Bijlage: Voortgang uitvoering moties bij deze hoofdlijnen is een overzicht opgenomen
van de voortgang van de moties die zijn aangenomen bij de Jaarrekening 2012 (indien
relevant), Kadernota 2013 en Begroting 2013.
Beheersing van risico’s
We moeten constateren dat het aantal risico’s met financiële gevolgen voor de Gemeente
Amsterdam een stijgende lijn vertoont. Dat wordt veroorzaakt door drie categorieën van
belangrijke ontwikkelingen, die hieronder nader toelicht worden.
Een eerste belangrijke ontwikkeling voor Amsterdam is de schaalvergroting. Deze voltrekt
zich enerzijds via de drie decentralisaties en anderzijds door de consolidatie van de
stadsdelen. In het kort:
1) de drie decentralisaties vergen een transitietraject waarbij geen ruimte is voor
aanloopkosten. De overheveling van budget en taken gaat gepaard met een gelijktijdige
toepassing van een forse korting. Het gaat om zeer grote bedragen, omringd met
onzekerheden die in de orde van tientallen miljoenen euro’s liggen
2) er is nog geen inzicht in de toereikendheid van de over te hevelen Algemene reserves
van stadsdelen in relatie tot hun risicoprofiel. Het beeld per stadsdeel varieert sterk. Van
een aantal stadsdelen is de beschikbare weerstandscapaciteit zeer laag
De tweede categorie is de ontwikkeling naar een nieuwe structuur van de gemeentelijke
organisatie in combinatie met:
1) een omvangrijke portefeuille van projecten met aanzienlijke budgetten en bijbehorende
risico’s van overschrijding, zoals de Noord/Zuidlijn, Zuidas Dok en Renovatie
Amsterdamse Wegtunnels, dan wel met een aanzienlijke impact op de inkomenspositie
van de gemeente zoals Verbetering beheer Vereveningsfonds en Vernieuwing Erfpacht
2) de bestaande bedrijfsvoering die ongehinderd doorgang moet vinden op een lager
kostenniveau
De derde categorie bestaat uit overige externe ontwikkelingen, met als belangrijkste:
1) de invoering van Vennootschapsbelasting voor gemeentelijke activiteiten
2) de wet Houdbare Overheidsfinanciën (Wet HOF)
3) de ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt
4) risico’s bij verbonden partijen
5) garantstellingen en deelnemingen bij de huidige economische vooruitzichten
6) de negatieve vooruitzichten voor grond- en vastgoedprijzen.
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Het staand beleid binnen Amsterdam voor het weerstandsvermogen is dat de Algemene
Risico Reserve voldoende moet zijn om de gekwantificeerde resterende risico’s te kunnen
dekken. Het college doet op basis van de actuele resterende risico’s in elke jaarrekening
en begroting een voorstel voor de omvang van de Algemene Risico Reserve.
In 2013 is de nota Regels Weerstandsvermogen vastgesteld. Deze bevat de spelregels die
voor een groot deel de vastlegging zijn van het beleid inzake het weerstandsvermogen. Dit
beleid is in de loop van de afgelopen jaren gegroeid. De regels hebben vooral betrekking
op de jaarlijkse vaststelling van de benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit. Het is
daarbij zaak dat reëel wordt geraamd wat nodig is en een volledig beeld bestaat van wat
beschikbaar is. Daarnaast zal, conform de spelregels, elk college zich expliciet moeten
uitspreken over de risicobereidheid, en dat tot uiting laten komen in het gewenste
weerstandsvermogen.
Om zicht te krijgen op de mate waarin Amsterdam de risico’s in voldoende mate heeft
afgedekt is een nieuwe berekening gemaakt mede op basis van de zogemaande
stresstest. Op basis daarvan is de benodigde weerstandscapaciteit berekend. Die
berekening indiceert dat de algemene reserve voor de gemeente Amsterdam op dit
moment op voldoende niveau is. Om die reden wordt in onze voorstellen de algemene
reserve als belangrijkste bron voor de beschikbare weerstandscapaciteit bij de
jaarrekening 2013 niet gewijzigd.
(Zie voor meer informatie de paragraaf Risico’s en weerstandsvermogen.)
Amsterdam Investeringsfonds (AIF)
Eind 2012 bedroeg de stand van het AIF € 151,2 miljoen. Conform de besluitvorming van
uw raad over de werkwijze voor het AIF is in 2013 aan het fonds € 6,8 miljoen rente
toegevoegd over de beginstand. Verdere toevoegingen zijn in 2013 niet besloten. Het
uitgavenniveau lag in 2013 op € 6,4 miljoen. De eindstand 2013 van het fonds lag
daardoor op € 151,6 miljoen.
Op basis van de voorstellen die tot en met 2013 door uw raad zijn goedgekeurd is eind
2013 € 76,2 miljoen gereserveerd voor uit te voeren projecten. Deze reservering heeft voor
het overgrote deel betrekking op de pijler Klimaat, duurzaamheid en luchtkwaliteit (€ 56,9
miljoen). Per einde 2013 is (verdeeld over de pijlers) nog € 75,4 miljoen beschikbaar voor
projecten. Het accent op de nog ter beschikking staande middelen ligt bij de pijler
Economie en Innovatie met € 53,8 miljoen.
(Het Amsterdams Investeringsfonds wordt verder toegelicht in paragraaf 14.8 van het
hoofdstuk Algemene dekkingsmiddelen.)

2.4

Voorstellen voor resultaatbestemming per programma

De gemeenteraad kan een bedrag dat besteed moet worden aan een bepaald doel apart
zetten door hiervoor een reserve vormen; dat kan via de begroting, maar ook pas bij de
vaststelling van de jaarrekening. Een reserve wordt dan gevormd doordat de raad een deel
van het rekeningresultaat hiervoor bestemt. Alle besluiten over mutaties (dotaties,
onttrekkingen en vrijval) van reserves zijn dus een vorm van resultaatbestemming. Met de
begrote mutaties van reserves en de mutaties van systeemreserves (permanente reserves)
heeft uw raad reeds ingestemd en derhalve zijn die mutaties in de jaarrekening verwerkt. Als
de raad (nog) geen toestemming heeft gegeven mogen mutaties niet in de jaarrekening
worden verwerkt. Het college legt uw raad hieronder daarom een aantal voorstellen voor
mutaties voor, om ze na uw instemming te kunnen verwerken in de jaarrekening.
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In zijn algemeenheid geldt dat door de voorgestelde dotaties aan en vorming van nieuwe
reserves het rekeningresultaat afneemt, en dat door onttrekkingen en vrijval uit reserves het
rekeningresultaat toeneemt.
Opgemerkt zij nog dat de term ‘nieuwe reserve’ niet gelijk staat met ‘nieuw beleid’. In die
gevallen dat middelen noodzakelijkerwijs moeten worden ‘meegenomen’ van 2013 naar
2014 gebeurt dat via het vormen van een nieuwe reserve, ook als het gaat om het
voortzetten van bestaand beleid.
Het college doet voor negen programma’s en voor de Algemene dekkingsmiddelen
voorstellen voor resultaatbestemming. Deze voorstellen zijn onderverdeeld in drie
categorieën, die zijn aangegeven met de letters B, R en V.
B: het voorstel grijpt terug op genomen besluiten of verband houdt met bestaand beleid.
R: het voorstel heeft te maken heeft met het afdekken van risico’s.
V: het voorstel kan door de nieuwe gemeenteraad in de afwegingen worden betrokken.
Paragraaf 2.4.1 geeft een totaaloverzicht van de bestemmingsvoorstellen per categorie, in
2.4.2 worden de voorstellen per programma gegroepeerd en toegelicht.
2.4.1 Overzicht totalen naar categorie
In het overzicht hieronder zijn alle bestemmingvoorstellen met betrekking tot reserveringen
weergegeven per categorie. Hierbij is zogezegd een onderscheid gemaakt in voorstellen die
het gevolg zijn van eerder besluitvorming (B), in voorstellen die te maken hebben met
risicovolle projecten (R) en in voorstellen die vallen onder reguliere bestemmingvoorstellen (V).
Overzicht totalen naar categorie
Omschrijving besluit

Prog.

Nieuw

(Bedragen € x 1 miljoen)

B (genomen besluiten of bestaand beleid)
Nieuwe reserve overheveling vrijval 2013-2014 t.g.v.
verzelfstandiging Haven
Nieuwe reserve prestatiedividend GVB
Dotatie AIF maatschappelijk
Nieuwe reserve intensivering communicatie 2014
Opheffen reserve verzelfstandiging Haven
Nieuwe systeemreserve Kunstenplan 2013 - 2016
Dotatie LHTB emancipatiebeleid
Nieuwe reserve voor verhoging Leidsebrug
Nieuwe reserve voor extra inzet Nota varen
Dotatie reserve bodemsanering Diemerzeedijk
Nieuwe reserve Vinkeveense plassen tbv onderhoud
beschoeiingen tot en met 2024
Nieuwe reserve EK atletiek 2016
Nieuwe reserve bijdrage inrichting Omgevingsdienst
Onttrekking reserve studentenhuisvesting
Onttrekking reserve woningbouwproductie
Dotatie reserve POR
Dotatie reserve armoedebeleid
Dotatie reserve jeugdwerkloosheid
Dotatie reserve Educatie Werkt
Voorbereiding ESF programma
Dotatie reserve vrouwenopvang
Dotatie reserve 'voorziening begeleid wonen'
Dotatie reserve 'voorziening begeleid wonen'
Afboeken Activa
Totaal B

AD

3,200

AD
AD
BEC
BEC
CEM
EJD
MEW
MEW
MEW
ORG

6,500

ORG
SO
SO
SO
VEI
WEI
WEI
WEI
WEI
Zorg
Zorg
Zorg
AD

1,800
0,600
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Bestaand
Dotatie

Bestaand
Onttrekking

Bestaand
Vrijval

60,900
0,400
0,300
0,100
0,032
0,200
0,300
10,300
3,363

0,230
0,162
2,264
1,940
0,897
3,520
0,100
0,213
0,070
50,000
63,100

83,598

0,392

0,300
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Omschrijving besluit

Prog.

Nieuw

(Bedragen € x 1 miljoen)

R (afdekken risico’s)
Onttrekking onttrekking frictiereserve 1 stad 1 opgave
Dotatie frictiereserve Inzet op Herstel 1 en 2
Nieuwe reserve egalisatie kosten bouwvergunningen
Nieuwe reserve intensivering schuldhulpverlening
Nieuwe reserve invoeringskosten wijziging Wet Werk
en Bijstand
Nieuwe reserve treiteraanpak en nazorg detentie
Nieuwe reserve ontwikkelingen RBA en Participatiewet
Dotatie frictiekosten AWBZ
Dotatie invoeringskosten AWBZ
Totaal R
V (ter afweging nieuwe gemeenteraad)
Dotatie reserve Migratie Datacenter
Nieuwe reserve voor oprichting 1012 INC
Nieuwe reserve verbouwing stadhuis
Nieuwe reserve middelen ontwikkeling AFS 2.0
Nieuwe reserve kunst metrostation Rokin
Nieuwe reserve onderzoek naoorlogs erfgoed
Nieuwe reserve Centralisatie Onderwijs
Nieuwe reserve Hoogbegaafdheid
Nieuwe reserve Jeugd GGZ
Nieuwe reserve EK voetbal 2020
Dotatie reserve hervorming stedelijke vernieuwing
Dotatie reserve Noord/Zuidlijn
Dotatie reserve 'voorziening begeleid wonen'
Totaal V
Totaal

AD
AD
SO
WEI
WEI

Bestaand
Dotatie

Bestaand
Onttrekking

Bestaand
Vrijval

1,550
0,900
1,000
1,000
5,400

WEI
WEI
Zorg
Zorg

1,100
7,200

14,700
AD
AD
AD

21,200
0,400
23,500

1,550

0,000

0,300
1,300
7,400
5,000
0,200
0,210
4,500
0,200
0,100
5,000

BEC
CEM
CEM
EJD
EJD
EJD
ORG
SO
VEI
Zorg

0,400
10,000
33,910

1,300
2,000

0,000

0,000

111,710

109,098

1,942

0,300

2.4.2 Overzicht reserveringsvoorstellen per programma.
In deze paragraaf worden de voorstellen voor resultaatbestemming per programma
toegelicht. Het gaat om voorstellen voor de volgende programma’s:

2.4.2.1 Programma Werk en inkomen
2.4.2.2 Programma Zorg
2.4.2.3 Programma Educatie, jeugd en diversiteit
2.4.2.4 Programma Verkeer en infrastructuur
2.4.2.5 Programma Openbare ruimte, groen, sport en recreatie
2.4.2.6 Programma Cultuur en monumenten
2.4.2.7 Programma Milieu en water
2.4.2.8 Programma Stedelijke ontwikkeling
2.4.2.9 Programma Bestuur en concern
2.4.2.10 Algemene dekkingsmiddelen
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2.4.2.1 Voorstellen voor resultaatbestemming programma Werk en inkomen
Programma
Werk en inkomen

Nieuw Bestaand Bestaand
Dotatie
Onttrekking

Bestaand
Vrijval

(Bedragen x € 1 miljoen)

B (genomen besluiten of bestaand beleid)
Dotatie reserve armoedebeleid
Dotatie reserve jeugdwerkloosheid
Dotatie reserve Educatie Werkt
Voorbereiding ESF programma
Totaal B

1,940
0,897
3,520
6,357

R (afdekken risico’s)
Nieuwe reserve intensivering schuldhulpverlening
Nieuwe reserve invoeringskosten wijz. Werk en Bijstand
Nieuwe reserve treiteraanpak en nazorg detentie
Nieuwe reserve ontwikkelingen RBA en Participatiewet
Totaal R

1,000
5,400
1,100
7,200
14,700

Totaal programma

14,700

6,357

(B) Dotatie reserve armoedebeleid (€ 1,94 miljoen; gemeentefonds)
Via het gemeentefonds ontvangt Amsterdam in 2013 € 1,95 miljoen voor intensivering van
het armoedebeleid. Voorstel is om deze extra middelen in te zetten voor Amsterdamse
kinderen in armoede door de vorming van een ‘overige bestemmingsreserve’. Voor deze
doelgroep is een voorstel voor het Kindpakket uitgewerkt. De kosten hiervan bedragen €
1,95 miljoen. Het Kindpakket bestaat uit vouchers die de kinderen – in een specifieke
periode – aan een specifiek product kunnen besteden. Door de systematiek kunnen
vouchers afgegeven in 2014 ook leiden tot kosten in 2015.
Het college stelt de raad voor om het bestedingsdoel van de reserve Armoedebestrijding
te verbreden voor specifieke inzet van middelen voor het Kindpakket door extra dotatie
van 1,95 miljoen te doen aan de bestemmingsreserve Armoedebestrijding voor uitgaven
aan het Kindpakket in 2014 en 2015.
(B) Dotatie reserve jeugdwerkloosheid (€ 0,9 miljoen; gemeentefonds)
In de septembercirculaire gemeentefonds 2013 is aan de Gemeente Amsterdam (als
centrumgemeente van de arbeidsmarktregio Groot Amsterdam) een bedrag van € 1,2
miljoen beschikbaar gesteld voor bestrijding jeugdwerkloosheid. In 2013 heeft de
Gemeente Amsterdam in dit kader betalingen verricht aan de regiogemeenten binnen de
arbeidsmarktregio Groot Amsterdam van € 0,3 miljoen.
De lasten zijn verantwoord in de Jaarrekening 2013. Voorgesteld wordt dit bedrag ten
laste te brengen van de rijksmiddelen die Amsterdam bij de septembercirculaire
gemeentefonds 2013 hiervoor heeft ontvangen. We stellen de raad voor om de resterende
rijksmiddelen van € 0,9 miljoen toe te voegen aan de bestaande bestemmingsreserve
bestrijding jeugdwerkloosheid. Hiermee kan het regionale plan van aanpak
jeugdwerkloosheid 2013/2014 ‘Jongeren Fit voor Werk’ worden uitgevoerd. De
rijksmiddelen bestrijding jeugdwerkloosheid 2013/2014 worden ingezet om de regionale
ambitie om ten minste 500 extra plekken voor jongeren te realiseren. Het gaat dan om
(BBL-) stages, traineebanen, en werkervaringsplekken. Naar Rotterdams model wil de
gemeente ook ondernemerschap versterken bij 180 jongeren. Daarnaast wordt ingezet op
activiteiten in het kader van Social Return, de Ajaxcampus, de campagne ‘Hoezo
Werkloos!?’. Een en ander is opgenomen in het actieplan ‘Jongeren Fit voor Werk’.
Het college stelt de raad voor € 0,9 miljoen toe te voegen aan de bestemmingsreserve
Bestrijding Jeugdwerkloosheid voor uitgaven Jongeren Fit voor Werk in 2014.
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(B) Extra dotatie reserve Educatie Werkt! voor uitvoeringskosten inburgering

(€ 3,5 miljoen; gemeentefonds)
In november 2013 heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan
gemeenten een rijksbijdrage verleend voor de uitvoering van het overgangsrecht
inburgering in 2014 en volgende jaren. Amsterdam heeft hiervoor in december 2013
€ 3,5 miljoen ontvangen (decembercirculaire gemeentefonds 2013). In zijn brief benadrukt
de minister dat hij er op rekent dat de extra financiële middelen daadwerkelijk worden
ingezet voor inburgering en de wettelijke handhavingstaak.
Met ingang van 1 januari 2014 zijn er nog circa 8.500 inburgeringsplichtige
Amsterdammers op basis van het overgangsrecht Wet inburgering 2007. De gemeente is
verantwoordelijk voor de begeleiding van deze inburgeraars naar het inburgerings- of
staatsexamen en de handhaving van de inburgeringsplicht. Klanten worden aangezet tot
deelname aan de reguliere lessen en aan reparatie aanbod wanneer men twee maal
gezakt is voor het examen.
Wanneer de verplichte klant het traject zonder goede reden onderbreekt en uit eigen
beweging niet voldoet aan de inburgeringsplicht én niet voor ontheffing in aanmerking
komt dan vindt sanctionering via bestuurlijke boetes plaats. Hiervoor vindt op uitdrukkelijk
verzoek van het college een verwijtbaarheidsonderzoek plaats.
Een boete kan achterwege blijven, maar in alle gevallen wordt de inburgeringstermijn
verlengd, waarna opnieuw gehandhaafd wordt. De inning van de inburgeringsboetes is
belegd bij de Dienst Gemeentebelastingen.
In het vastgestelde beleidsplan Educatie Werkt! is een noodzakelijke en destijds
verwachte bijdrage van het Rijk voor het overgangsrecht van € 3,5 miljoen geraamd en
opgenomen in het financiële meerjaren overzicht. Met het ministerie zijn afspraken
gemaakt over de invulling van het overgangsrecht door de Gemeente Amsterdam, op
basis waarvan deze decentralisatie uitkering voor de uitvoeringskosten van de
overgangsregeling mede tot stand is gekomen.
Het college stelt voor om ten laste van het rekeningresultaat € 3,5 miljoen toe te voegen
aan de bestaande reserve uitvoeringskosten Educatie Werkt ten behoeve van de
uitvoering van het overgangsrecht in de aankomende jaren.
(B) Voorbereiding ESF programma (gemeentefonds)
In het kader van de nieuwe programmaperiode 2014-2020 van het Europees Sociaal
Fonds (ESF) zullen de centrumgemeenten namens de arbeidsmarktregio’s optreden als
aanvrager van ESF-projecten. De centrumgemeente draagt namens de arbeidsmarktregio
de eindverantwoordelijkheid voor het project. Voor de opstart- en voorbereidingskosten die
gepaard gaan met deze coördinerende rol, ontvangt Amsterdam € 0,1 miljoen in 2013.
Gezien de omvang van het bedrag (te laag voor instellen nieuwe reserve) en feit dat
hiervoor geen passende bestaande reserve aanwezig is, stelt het college voor dit bedrag
niet te reserveren maar de uitgaven te betrekken bij de voortgangsrapportage over de
Begroting 2014.
(R) Nieuwe reserve voor aanvullende inzet schuld-hulpverlening (€ 1 miljoen)

In 2013 is gesignaleerd, dat een aanzienlijk deel van de klanten van DWI te maken heeft
met oplopende betalingsachterstanden en schulden. Op dit moment zijn er ongeveer
3.300 WWB-klanten met een zodanige achterstand in de betaling van de premie voor de
zorgverzekering dat zij via een ‘bronheffing ‘een verhoogde boetepremie betalen. Bij ruim
8.000 klanten is door schuldeisers beslag op (een deel van) hun uitkering gelegd.
Dergelijke schulden kunnen een belemmering vormen voor de uitstroom uit de uitkering. In
dat kader is het nodig afspraken te maken met de betrokken schuldeisers. Om deze
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klanten te spreken en regelingen met schuldeisers te treffen is tijdelijk extra inzet van
klantmanagers, inkomensconsulenten en medewerkers van madi instellingen
(Maatschappelijke Dienstverlening) nodig.
De begeleiding van WWB-klanten is conform het bestaande beleid gericht op het benutten
van kansen en het wegnemen van belemmeringen zoals schulden. Deze aanvullende
inzet om het huidige beleid goed te kunnen uitvoeren, wordt geraamd op 20 fte vanwege
de omvang van de doelgroep. Daarnaast wordt, samen met Agis, de preventieve aanpak
onder de loep genomen om ervoor te zorgen dat klanten minder snel in de genoemde
bronheffing terecht komen.
Het college stelt voor om ten laste van het rekeningresultaat 2013 voor € 1 miljoen een
nieuwe reserve schuldhulpverlening te vormen.
(R) Nieuwe reserve Invoeringskosten wijziging Wet Werk en Bijstand 2014
(€ 5,4 miljoen)
Het voornemen van de regering is om in 2014 (mogelijk 2015) een aantal grote wijzigingen
in te voeren m.b.t. de Wet Werk en Bijstand. Het wetvoorstel hieromtrent ligt momenteel
voor bij de Tweede Kamer. Met deze wijzigingen zijn de nodige extra en onvermijdelijke
werkzaamheden voor de Dienst Werk en Inkomen gemoeid. Tot 1 juli 2014 zit het werk in
het voorbereiden van beleidswijzigingen en de besluitvorming hierover, aanpassing van
processen en ICT, training & opleiding, controlactiviteiten en interne en externe
communicatie; na 1 juli 2014 ligt de nadruk op ‘nazorg’, communicatie en de
herbeoordelingen in verband met de kostendelersnorm. Vanuit het Rijk komen maar heel
beperkt middelen beschikbaar voor de invoering van de wijzigingen WWB 2014.
In de Begroting 2014 zijn geen middelen hiervoor gereserveerd, omdat op dat moment
nog geen inschatting gemaakt kon worden. Wel zijn de toen bekende ontwikkelingen
reeds geschetst, zonder dat dit destijds kon worden gekwantificeerd. De invoering van de
wijzigingen WWB vormt hiermee een financieel risico voor de gemeente. Van belang is
hierbij dat de middelen al in 2014 ingezet kunnen worden. De invoeringskosten zijn
begroot op in totaal € 5,7 miljoen. In de voorgestelde reservering wordt rekening
gehouden met de eenmalige rijksbijdrage in verband met de kostendelersnorm die
geraamd wordt op ca. € 0,3 miljoen en daarmee komt het benodigde bedrag uit op 5,4
miljoen. Vooral de herbeoordeling in het kader van de kostendelersnorm is een kostbare
operatie (circa € 3,5 miljoen). In de tabel hieronder is de globale kostenopstelling voor
2014 en 2015 weergegeven. Deze opstelling is gebaseerd op een gedetailleerde raming
op niveau van producten.
Globale kostenopstelling
Invoeringskosten wijziging WWB
Voorbereiden herbeoordelingen
Uitvoering herbeoordelingen
Totaal

2014
1.895.000
400.000
2.295.000

2015
200.000
3.200.000
3.400.000

Totaal
2.095.000
400.000
3.200.000
5.695.000

Het college stelt uw raad voor in te stemmen met de vorming ten laste van het
rekeningresultaat 2013 van een nieuwe reserve voor € 5,4 miljoen, voor de invoering van
de wijzigingen Wet Werk en Bijstand in 2014 en 2015.
(R) Nieuwe reserve treiteraanpak en nazorg detentie (€ 1,1 miljoen)
Sinds 1 januari 2013 wordt er in Amsterdam gewerkt met een nieuwe aanpak om
intimidatie in de woonomgeving tegen te gaan, ook wel de Treiteraanpak genoemd. Bij
deze aanpak wordt gebruikt gemaakt van de lessen en successen van de Top600 en de
bestaande werkwijzen zoals de aanpak van problematische jeugdgroepen en
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overlastgevende multiprobleemgezinnen. De treiteraanpak is een intensieve aanpak en in
de praktijk zijn DWI klantmanagers fulltime met een Top 10 casus bezig. DWI wil
dedicated klantmanagers inzetten (bovenformatief) om adequaat mee te doen aan de Top
10 casussen van het anti-treiterteam, waarvoor € 0,2 miljoen benodigd is.
Het college stelt voor om ten laste van het rekeningresultaat 2013 voor € 0,2 miljoen een
nieuwe reserve te vormen voor de treiteraanpak in 2014.
De Rekenkamer heeft afgelopen jaar een onderzoek gedaan naar nazorg detentie. Het
rapport van de rekenkamer: Nazorg aan gedetineerden: Een ongemakkelijke keten, is op
4 juli 2013 behandeld in de gemeenteraad. De raad heeft het college opdracht gegeven
om de aanbevelingen uit het rapport uit te voeren. Op basis van dit onderzoek zijn
verbetervoorstellen gedaan in het beleidskader en wordt een vervolgopdracht uitgevoerd.
Voor de verbetervoorstellen uit het Beleidskader gaat het om:
 Informatiebijeenkomsten organiseren in de Penitentiaire Inrichting over
Schuldhulpverlening en re-integratie;
 Schuldhulpverlening speciaal voor deze doelgroep in detentie.
De vervolgopdracht bestaat uit vijf onderdelen:
 grondige analyse van de doelgroep (ex-) gedetineerden (waaronder screening door de
GGD);
 in samenwerking met de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) zorgen voor een
verbetering van de gegevensuitwisseling;
 opzet en realisatie van het Nazorg Detentie Beraad;
 ontwikkelen van een standaard methodiek voor de brede doelgroep ex-gedetineerden
op basis van behaalde resultaten in de Top600;
 Continueren pilot Buiten RIC en pilot Ophalen aan de Poort.
De kosten die gemoeid zijn met de verbetervoorstellen en de vervolgopdracht bedragen
€ 0,9 miljoen.
Het college stelt voor om ten laste van het rekeningresultaat 2013 voor € 0,9 miljoen een
nieuwe reserve te vormen voor het uitvoeren van de aanbevelingen van de Rekenkamer
inzake de nazorg detentie.
(R) Nieuwe reserve toekomstige ontwikkelingen RBA (Re-integratiebedrijf
Amsterdam) en Participatiewet (€ 7,2 miljoen)
In het raadsbesluit inzake de RBA vorming (19 december 2012 nummer 211/1085) is
besloten ‘in verband met toenemend gemeentelijk risico voor toekomstige kosten als
gevolg van het overgaan van RBA-medewerkers vanuit Stichting Pantar in gemeentelijke
dienst’ geld te reserveren. Deze voorziening bij Pantar was ingesteld ten behoeve van het
risico op afbouw van RBA. Van afbouw is geen sprake meer, gezien de overgang hiervan
naar DWI per 1 maart 2013. Het bedrag hiervoor is derhalve conform het raadsbesluit
overgegaan van Stichting Pantar naar DWI. In de proforma afrekening van de overdracht
is echter € 8,4 miljoen aan DWI overgemaakt. Bij het opstellen van de Jaarrekening 2013
is hiervoor bij DWI een voorziening getroffen voor hetzelfde bedrag. Hiervan behoort
conform raadsbesluit € 1,2 miljoen te worden toegevoegd aan het eigen vermogen van
Stichting Pantar. Voor het resterende bedrag van € 7,2 miljoen stellen wij voor een
bestemmingsreserve in te stellen ten behoeve van toekomstige ontwikkelingen in relatie
tot het overkomen van RBA en de Participatiewet.
Het college stelt uw raad voor om ten laste van het rekeningresultaat 2013 voor
€ 7,2 miljoen een reserve te vormen ter dekking van kosten van toekomstige
ontwikkelingen in relatie tot RBA en de Participatiewet.
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2.4.2.2 Voorstellen voor resultaatbestemming programma Zorg
Programma
Zorg

Nieuw

Bestaand
Dotatie

Bestaand
Onttrekking

Bestaand
Vrijval

(Bedragen x € 1 miljoen)

B (genomen besluiten of bestaand beleid)
Dotatie reserve vrouwenopvang
Dotatie reserve 'voorziening begeleid wonen'
Dotatie reserve 'voorziening begeleid wonen'
Totaal B
R (afdekken risico’s)
Dotatie frictiekosten AWBZ
Dotatie invoeringskosten AWBZ
Totaal R

21,200
0,400
21,600

V (ter afweging nieuwe gemeenteraad)
Dotatie reserve 'voorziening begeleid wonen'
Totaal V
Totaal programma

0,100
0,213
0,070
0,383

1,300
1,300
23,283

(B) Decentralisatie-uitkering vrouwenopvang, dotatie reserve ‘voorziening begeleid
wonen’ (€ 0,1 miljoen; gemeentefonds)
Sinds juli 2012 voeren de VNG en de Federatie Opvang (in samenwerking met andere
brancheorganisaties) het project aanpak geweld in huiselijke kring uit, onder de noemer
‘Regio Aanpak Veilig Thuis’. De centrumgemeenten voor vrouwenopvang nemen het
initiatief om samen met hun regiogemeenten een regiovisie op te stellen. Om dit mogelijk
te maken ontvangt elke centrumgemeente, waaronder Amsterdam, zowel in 2013 als in
2014 een bedrag van € 75.000 in het gemeentefonds.
Het college stelt uw raad voor om ten laste van het rekeningresultaat 2013 € 0,1 miljoen te
doteren aan de reserve ‘voorziening begeleid wonen’.
(B) Decentralisatie-uitkering maatschappelijke opvang, dotatie reserve ‘voorziening
begeleid wonen’ (€ 0,2 miljoen; gemeentefonds)
De maatstaven van het verdelingsmodel van de decentralisatie-uitkering maatschappelijk
opvang in het gemeentefonds zijn geactualiseerd. Dit zorgt ervoor dat de uitkering
gemeentefonds van Amsterdam in 2013 met € 212.550 toeneemt naar
€ 43.023.334. Het is sinds jaren gebruikelijk dat de positieve en negatieve mutaties in de
decentralisatie-uitkering MO (maar ook VO) in de begroting maatschappelijke opvang
worden verwerkt, mede gelet op de afspraken die de gemeente heeft met het Rijk
vastgelegd in het Plan van Aanpak G4, 2010-2014. In dit Plan van Aanpak is opgenomen
dat de gemeentelijke inzet in principe niet zal worden verminderd. De extra middelen
worden ingezet ter realisering van de herijking Mo en de vergroting van de uitstroom.
Het college stelt uw raad voor om ten laste van het rekeningresultaat 2013 € 0,2 miljoen te
doteren aan de reserve ‘voorziening begeleid wonen’.
(B) Maatschappelijke opvang, dotatie reserve ‘voorziening begeleid wonen’
(€ 0,1 miljoen; gemeentefonds)
Het kabinet heeft besloten om beschermd wonen vanaf 2015 weer onder te brengen in de
Wmo (kamerbrief 6 november ‘Nadere uitwerking brief Hervorming Langdurige Zorg’).
Deze verantwoordelijkheid wordt belegd bij de centrumgemeenten maatschappelijke
opvang. Ter voorbereiding op deze taak en de afstemming met regiogemeenten en
(veld)partijen ontvangt elke centrumgemeente € 70.000 in het gemeentefonds. De
noodzakelijke afstemming met de regiogemeenten rond het onderbrengen van de RIBW’s
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Kennemerland (Regionale Instelling voor Beschermd Wonen) in de Wmo is een
incidentele nieuwe taak.
Het college stelt uw raad voor om ten laste van het rekeningresultaat 2013 € 0,1 miljoen te
doteren aan de reserve ‘voorziening begeleid wonen’.
(R )Dotatie reserve frictiekosten AWBZ (€ 21,2 miljoen)
AWBZ: Voor 2015 is een aantal risico’s te benoemen in de zorgbegroting als gevolg van
de komende decentralisatie van de begeleiding AWBZ naar de gemeente.
 Per 2015 zal er sprake zijn van een overgangsrecht van maximaal 1 jaar voor burgers
die vóór 2015 nog een indicatie hebben die in 2015 doorloopt. Dit betreft ruim 6.800
cliënten. Deze cliënten behouden in 2015 hun oude rechten maar zullen wel
geherindiceerd moeten worden.
 Er zal daarnaast ook rekening gehouden moeten worden met een toename van het
aantal thuiswonende cliënten met een zorg in 2015 als gevolg van extramuralisering.
Uitgaande van bovenstaande gegevens loopt de gemeente Amsterdam een financieel
risico voor het overgangsjaar 2015. De omvang hiervan wordt geschat op circa € 25
miljoen, inclusief herindicatie voor het continueren van de voormalige AWBZ zorg voor
een jaar.
Hulp bij het huishouden: Eenzelfde scenario geldt voor Hbh-cliënten met een in 2015
doorlopende indicatie als gevolg van vertraagde wetgeving door het Rijk.
Door deze vertraging is het niet mogelijk Hbh-cliënten vóór 1 januari 2015 van een nieuwe
indicatie te voorzien, omdat de beleidsregels gebaseerd op de nieuwe Wmo wet niet tijdig
vastgesteld kunnen worden door de raad. Daarnaast speelt ook de omvang en de
problematiek van de cliëntengroep (10.000 cliënten) een belangrijke rol, waardoor het
herindiceren van deze groep tijd kost. Het risico wordt geschat op 24,5 miljoen inclusief
herindicatie.
In totaal wordt het risico op de overgangsrechten als worst case scenario op € 50 miljoen
geschat, waarbij geen rekening is gehouden met prijsstijgingen en exogene factoren.
De inzet van de in 2012 gevormde AWBZ frictiereserve ad. € 9,2 miljoen inclusief een
toevoeging van het rekeningresultaat Wmo over het geheel 2013 van € 21,2 miljoen speelt
in de dekking van het risico van de overgangsrechten een cruciale rol. Door nu te
reserveren wordt een fors risico opgevangen, hetgeen de stabiliteit in de begroting Zorg
ten goede komt tijdens de complexe transitieperiode van de AWBZ decentralisatie. Hierbij
is daarom van belang dat de totale onderbesteding 2013 op de Wmo ad € 21,2 miljoen (bij
de 8-maandsrapportage was deze € 14,2 miljoen en daarbij vrijgevallen) wordt
toegevoegd aan de frictiereserve AWBZ. De frictiereserve krijgt daarmee een omvang van
€ 30,4 miljoen. Binnen de begroting Zorg zal het lopende jaar gezocht worden naar
aanvullende dekking voor de resterende kosten van de overgangsrechten. Daarnaast
zullen de meerkosten gedurende de transitiejaren 2015/2016 extra risico’s met zich
meebrengen. Deze risico’s zijn nu niet goed te kwantificeren, maar verdienen tijdig de
aandacht. Voor 2014 wordt een voorzichtige prognose afgegeven van € 7 miljoen voordeel
op Hbh. Indien dit het geval blijkt te zijn kan dit resultaat ingezet worden om het totale
risico te dekken.
Het college stelt uw raad voor ten laste van het rekeningresultaat 2013 een aanvullende
dotatie te doen van € 21,2 miljoen aan de reserve frictiekosten AWBZ ter dekking van de
risico’s als gevolg van de decentralisatie van de AWBZ.
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(R) Dotatie reserve invoeringskosten AWBZ (€ 0,4 miljoen)
Deze aanvullende dotatie betreft incidentele rijksmiddelen toegekend in 2013 als bijdrage
in de invoeringskosten AWBZ per 2015. De invoering van de AWBZ is een complex
project waarbij vele partijen in de stad zijn betrokken. Het tempo van besteding van
middelen is daarbij afhankelijk van de besluitvorming op Rijksniveau rond de
decentralisatie van de AWBZ. De reserve krijgt hiermee een omvang van € 1,6 miljoen en
kan in 2014 aangewend worden om de complexe invoering van de decentralisatie AWBZ
te realiseren. Dit betreft overigens uitsluitend de invoeringskosten.
Het college stelt voor om ten laste van het rekeningresultaat 2013 € 0,4 miljoen te doteren
aan de reserve invoeringskosten AWBZ voor de dekking van de kosten voor de invoering
van de AWBZ.
(V) Extra dotatie reserve begeleid wonen (€ 1,3 miljoen)
Bij de 8-maandsrapportage is een reserve begeleid wonen (sobere huisvesting) gevormd.
Het resultaat van de maatschappelijke opvang na de 8-maandsrapportage, rekening
houdend met geraamde dotaties en onttrekkingen aan reserves binnen het bijbehorende
resultaatgebied, bedraagt € 1,3 miljoen positief. Dit bedrag is voornamelijk opgebouwd uit
positieve saldi van lager vastgestelde subsidies, de niet in 2013 gerealiseerde renovatie
van het Noodhotel en niet bestede uitgaven aan de pilot dagbesteding.
Met de september- en decembercirculaire gemeentefonds 2013 is € 0,3 miljoen
toegevoegd aan de decentralisatie-uitkering maatschappelijke opvang.
Voorgesteld wordt om het totale resultaat van € 1,3 miljoen aan reserve begeleid wonen
toe te voegen, die hierdoor een omvang krijgt van € 4,9 miljoen.
De reserve wordt aangewend om panden te verwerven en in te richten voor sobere
huisvesting om hiermee de door- en uitstroom in de Maatschappelijke opvang te
vergroten. Hiervoor komen bewoners in aanmerking die uitstromen uit de
maatschappelijke opvang, om zelfstandig te gaan wonen, maar die hun financiële situatie
niet op orde hebben, zodat ze (nog) niet in aanmerking kunnen komen voor een ‘reguliere’
sociale huurwoning. Naar verwachting kunnen in 2014 meerdere panden worden
verbouwd voor deze doelgroep.
De doelstelling van de raad is het vergroten van de uitstroom uit de maatschappelijke
opvang. De raad heeft bij de Kadernota 2012 op grond van het amendement Hoek een
budget van € 2 miljoen ter beschikking gesteld voor de ontwikkeling van 300 plaatsen
begeleid wonen ten behoeve van uitstroom.
Naar verwachting is dit aantal plaatsen niet voldoende om de uitstroom op te vangen,
gezien de druk aan de voorkant van de maatschappelijke opvang. Uitbreiding van dit
aantal is gewenst, waarvoor de huidige reserve (inclusief de middelen van het
amendement) ontoereikend is.
De sobere huisvesting geldt ook voor jongeren. Met sector studententen/
jongerenhuisvesting is de afspraak gemaakt dat € 1 miljoen wordt bestemd voor het
spikkelen van 100 personen (tot pakweg 30 jaar) in studenten/jongerenhuisvesting, die
vervolgens in aanmerking kunnen komen voor een sobere huisvestingsvoorziening.
Het verwerven en verbouwen van (kantoor)panden tot sobere huisvesting vergt
aanzienlijke investeringen.
Het college stelt uw raad voor om ten laste van het rekeningresultaat 2013 € 1,3 miljoen te
doteren aan de reserve ‘voorziening begeleid wonen’.
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2.4.2.3 Voorstellen voor resultaatbestemming programma Educatie, jeugd en
diversiteit
Programma
Educatie, jeugd en diversiteit

Nieuw

Bestaand
Dotatie

Bestaand
Onttrekking

Bestaand
Vrijval

(Bedragen x € 1 miljoen)

B (genomen besluiten of bestaand beleid)
Dotatie LHTB emancipatiebeleid
Totaal B

0,032
0,032

V (ter afweging nieuwe gemeenteraad)

Totaal V

4,500
0,200
0,100
4,800

Totaal programma

4,800

Nieuwe reserve Centralisatie Onderwijs
Nieuwe reserve Hoogbegaafdheid
Nieuwe reserve Jeugd GGZ

0,032

(B) Dotatie reserve LHTB emancipatiebeleid (€ 0,03 miljoen; gemeentefonds)

Voor het vergroten van de sociale acceptatie van lesbische vrouwen, homoseksuele
mannen, biseksuelen en transgender personen (LHBT) ontvangt Amsterdam in 2013 t/m
2016 € 50.000 per jaar voor het vergroten van de sociale acceptatie van LHBT binnen de
etnische kringen. In 2013 heeft DMO hiervan reeds € 18.000 uitgegeven.
Het college stelt voor om ten laste van het rekeningresultaat 2013 € 32.000 toe te voegen
aan de bestaande reserve LHBT emancipatiebeleid.
(V) Nieuwe reserve centralisatie onderwijs (€ 4,5 miljoen)
Het college heeft op 17 december 2013 ingestemd met de heraanlevering van de Sisabijlage 2012 voor het onderdeel Onderwijsachterstandenbeleid 2011-2014. In de loop van
2013 heeft een extra controle plaatsgevonden bij de stadsdelen, waardoor meer
activiteiten die in 2012 zijn uitgevoerd voldoen aan de voorwaarde die worden gesteld
voor de besteding van deze rijksuitkering. Dit leidt tot een vrijval uit de vooruit ontvangen
doeluitkering Onderwijsachterstandenbeleid in de Jaarrekening 2013 van € 6,1 miljoen.
Op de inzet van deze middelen rusten geen restricties, waardoor het de gemeente vrij
staat deze middelen te herbestemmen. Aangezien deze middelen vrijvallen door de
verantwoording van uitgaven door de stadsdelen, is in het portefeuillehoudersoverleg
Onderwijs op 18 november 2013 afgesproken de middelen te besteden binnen de
portefeuille Onderwijs, met name knelpunten die zich mogelijkerwijs voordoen als gevolg
van de centralisatie onderwijs. De nadruk hierbij ligt op de kosten waar de Gemeente
Amsterdam mee wordt geconfronteerd maar waarmee geen rekening is gehouden in de
Begroting 2014.
Binnen de portefeuille Onderwijs is op het onderdeel Kwaliteit Basisonderwijs Amsterdam
een overbesteding van € 1,5 miljoen in 2013. Deze overschrijding wordt gedekt door een
deel van de vrijval uit de vooruit ontvangen doeluitkering Onderwijsachterstandenbeleid.
Voor het resterende bedrag van € 4,5 miljoen wordt voorgesteld een reserve Centralisatie
Onderwijs te vormen bij de Jaarrekening 2013.
Bij de Begroting 2014 zijn de budgetten Onderwijs herschikt van de stadsdelen naar de
centrale stad. In dit proces dient rekening te worden gehouden met onverwachte kosten
en knelpunten, waarvoor de genoemde € 4,5 miljoen kan worden ingezet. Te denken is
aan:
 dekking van de in 2014 benodigde middelen van € 1,9 miljoen voor het programma
Kwaliteit Basisonderwijs Amsterdam (KBA)
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incidentele dekking van de door de stadsdelen aan de centrale stad overgedragen
taakstelling in het kader van 1S1O voor Onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid en
Consensusvoorzieningen (€ 1,3 miljoen)
de overbrugging tussen 31 augustus 2014 en 31 december 2014 van de kosten voor
de activiteit School Maatschappelijk Werk (€ 0,5 miljoen)
de spoedaanvraag vanuit Stadsdeel Noord voor een noodzakelijke asbestsanering op
drie basisscholen (€ 0,8 miljoen)

Het college stelt uw raad voor een reserve Centralisatie Onderwijs te vormen en hieraan €
4,5 miljoen te doteren ten laste van het rekeningresultaat 2013 en deze in 2014 aan te
wenden voor de kosten voor het KBA, de incidentele dekking voor de taakstelling 1S1O,
het School Maarschappelijk Werk en asbestsanering.
(V) Nieuwe reserve hoogbegaafdheid (€ 0,2 miljoen)
Mede in navolging op amendement 909’ bij de Begroting 2014 ‘Stimuleren onderwijs van
meer –en hoogbegaafden’ is in de gemeenteraad van 18-12-2013 de Aanpak meer -en
hoogbegaafdheid in Amsterdam vastgesteld (Besluitnummer: BD2013-013118). De
middelen voor hoogbegaafdheid zijn in 2013 uit het budget speciaal onderwijs voorzien.
Het college stelt voor een nieuwe reserve ‘hoogbegaafdheid’ te vormen en hieraan € 0,2
miljoen te doteren ten laste van het jaarrekeningresultaat 2013 als dekking voor de
uitgaven ten behoeve van het stimuleren onderwijs van meer- en hoogbegaafden in
schooljaar 2013-2014.
(V) Nieuwe reserve Jeugd GGZ (€ 0,1 miljoen)
Conform collegebesluit van 26 november 2013 (‘Inzet middelen Geestelijke
Gezondheidszorg preventie jeugd’, BD2013-011596) wordt het budget Geestelijke
Gezondheidszorg (GGZ) preventie jeugd 2013 en 2014 (jaarlijks € 332.000) ingezet voor
het voorbereiden van de uitvoering van ‘jeugd GGZ’ onder de ‘Jeugdwet’. Ongeveer 60%
van het budget 2013 is al ingezet voor bevordering van specifieke jeugd GGZ
deskundigheid in de Ouder- en Kindteams. Het resterende bedrag wordt gecombineerd
met de middelen 2014 om projecten uit te voeren voor één van de hoofddoelstellingen van
Om het Kind: het naar voren halen van specialistische kennis, dichtbij kinderen, gezinnen,
kinderdagverblijven en (voor)scholen.
Het college stelt uw raad voor ten laste van het jaarrekeningresultaat 2013 € 0,1 miljoen te
doteren aan de nieuw te vormen reserve Jeugd GGZ.
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2.4.2.4 Voorstellen voor resultaatbestemming programma Verkeer en infrastructuur
Programma
Verkeer en infrastructuur

Nieuw

Bestaand
Dotatie

Bestaand
Onttrekking

Bestaand
Vrijval

(Bedragen x € 1 miljoen)

B (genomen besluiten of bestaand beleid)
Dotatie reserve POR
Totaal B

2,264
2,264

V (ter afweging nieuwe gemeenteraad)
Dotatie reserve Noord/Zuidlijn
Totaal V

10,000
10,000

Totaal programma

10,000

2,264

(B) Dotatie aan reserve POR (€ 2,3 miljoen)
Bij de 8-Maandsrapportage 2013 is verzuimd om een dotatie (€ 2,264 miljoen) aan de
reserve Programma Openbare Ruimte Zuidelijke IJ-oevers (POR) te melden. Dit heeft als
gevolg dat de dotatie niet in de Jaarrekening 2013 mocht worden verwerkt en dat deze
middelen zijn vrijgevallen ten gunste van het rekeningresultaat. De reserve POR dient ter
gedeeltelijke dekking van het project ‘de Entree’ (waar onder Stationseiland en Prins
Hendrikkade). Het niet toevoegen van de € 2,264 miljoen aan de reserve POR slaat een
gat in benodigde dekking voor het project.
Het college stelt uw raad voor om ten laste van het rekeningresultaat 2013 € 2,3 miljoen te
doteren aan de reserve POR.
(V) Dotatie opbrengstderving Rokingarage reserve Noord/ Zuidlijn (€ 10 miljoen)
Op 25 maart 2014 heeft het college ingestemd met het voornemen het casco van de
Rokin garage per 1 januari 2016 van Dienst Metro aan DIVV over te dragen.
Bij overdracht in 2016 zullen de toegerekende stichtingskosten van het casco naar
verwachting € 20 miljoen bedragen. De hoogte van de kosten van overdracht heeft een
relatie met de dekking van het budget voor de Noord/ Zuidlijn.
De dekking van het budget voor de Noord/Zuidlijn bestaat uit verschillende onderdelen.
Een onderdeel is een geraamde bijdrage van € 10 miljoen als netto opbrengst bij de
verkoop van het casco van de Rokingagage. De verwachte verkoopopbrengst van het
casco (exclusief afbouw) is in de loop van de jaren, op grond van voortschrijdend inzicht,
bijgesteld van € 71,5 miljoen per Q4 2006, tot € 30 miljoen bij de Q4 2012-rapportage. Met
de onderhavige besluiten vervalt deze geraamde opbrengst. In plaats daarvan bedraagt
de overdrachtsprijs bij het huidige besluit € 20 miljoen, wat een opbrengstderving van € 10
miljoen inhoudt. Om de dekking van de Noord/Zuidlijn op peil te houden is dan, als
compensatie voor deze gederfde opbrengst, een toevoeging nodig aan de ‘reserve
gemeentelijk aandeel Noord/Zuidlijn’.
Het college stelt uw raad voor om ten laste van het rekeningresultaat 2013 € 10 miljoen
toe te voegen aan de ‘reserve gemeentelijk aandeel Noord/ Zuidlijn’ – ter compensatie van
de opbrengstderving bij de overdracht van de Rokingarage naar DIVV.
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2.4.2.5 Voorstellen voor resultaatbestemming programma Openbare ruimte, groen,
sport en recreatie
Programma
Openbare ruimte, groen, sport en recreatie

Nieuw

Bestaand
Dotatie

Bestaand
Onttrekking

Bestaand
Vrijval

(Bedragen x € 1 miljoen)

B (genomen besluiten of bestaand beleid)
Nieuwe reserve Vinkeveense plassen t.b.v.
onderhoud beschoeiingen tot en met 2024
Nieuwe reserve EK atletiek 2016
Totaal B

3,363
1,800
1,800

3,363

V (ter afweging nieuwe gemeenteraad)
Totaal V

5,000
5,000

Totaal programma

6,800

Nieuwe reserve EK voetbal 2020

3,363

(B) Nieuwe reserve Vinkeveense plassen (€ 3,4 miljoen)
Op 12 februari 2014 heeft de raad ingestemd met de overeenkomst tot uittreding van
Amsterdam uit het recreatieschap Vinkeveense Plassen, een gemeenschappelijke
regeling met gemeente De Ronde Venen. In de overeenkomst is onder andere vastgelegd
dat Amsterdam zijn aandeel in de investeringen in beschoeiingen van zandeilanden en
legakkers, die nodig zijn om het gebied toekomstbestendig te maken betaalt (in totaal
maximaal € 3.363.000 t/m 2024). In het besluit is opgenomen dat bij de behandeling van
de Jaarrekening 2013, als het rekeningresultaat het toelaat, de raad zal worden
voorgesteld voor deze ongedekte kosten een bestemmingsreserve te vormen ten laste
van het rekeningresultaat, waaruit deze kosten de komende jaren kunnen worden betaald.
Het college stelt uw raad daarom voor om ten laste van het rekeningresultaat 2013
€ 3,4 miljoen te doteren aan een nieuw te vormen reserve Onderhoud Vinkeveense
Plassen. De onttrekkingen zullen in de jaren t/m 2024 plaatsvinden volgens een
afgesproken kasritme, dat zal worden opgenomen in de meerjarenbegroting.
(B) Nieuwe reserve EK atletiek 2016 (€ 1,8 miljoen)
De gemeenteraad heeft op 21 september 2011 (2011/708) ingestemd met een bid voor
het EK atletiek 2016 waarbij een bedrag van € 1,98 miljoen van de organisatiekosten nog
ongedekt was. De Provincie Noord Holland heeft inmiddels € 150.000 gereserveerd voor
het EK atletiek 2016, waarmee het totale tekort is afgenomen naar € 1,835 miljoen.
Het college stelt uw raad voor om dit dekkingstekort bij de Jaarrekening 2013 op te lossen
door een dotatie van € 1,835 miljoen, ten laste van het jaarrekeningresultaat 2013, aan de
bestaande reserve EK-atletiek, ter dekking van de vooralsnog ongedekte
organisatiekosten. Bij de vaststelling van het budget is rekening gehouden met de in 2011
aangenomen motie ‘Van Roemburg c.s.’ inzake het beschikbaar stellen van een extra
budget van 20% van de kosten voor de EK-atletiek voor breedtesport.
(V) Nieuwe reserve Host City Agreement UEFA EK 2020 (€ 5 miljoen)
In 2020 wordt door de UEFA het Europees Kampioenschap Voetbal georganiseerd. In
plaats van in één land (of twee landen), zal het kampioenschap in tien landen worden
gespeeld. Ofschoon voor eventuele deelname van Amsterdam door de UEFA een stevig
committent wordt geëist, in formeel en financieel opzicht, is het college in de vergadering
van 25 maart 2014 akkoord gegaan met het uitbrengen van een bid. De daaraan
verbonden kosten worden geraamd op € 8 miljoen euro, waarvan € 5 miljoen in de vorm
van een reservering en € 3 miljoen als potentieel risico wordt aangemerkt.
Om het voor de nieuwe coalitie mogelijk te maken hiervoor te kiezen, stelt het college voor
om voor de aanmelding van Amsterdam als speelstad voor de UEFA EK 2020 een
reserve Host City UEFA EK 2020 in te stellen en daaraan € 5 miljoen te doteren ten laste
van het rekeningresultaat 2013.
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2.4.2.6 Voorstellen voor resultaatbestemming programma Cultuur en monumenten
Programma
Cultuur en monumenten

Nieuw

Bestaand
Dotatie

Bestaand
Onttrekking

Bestaand
Vrijval

(Bedragen x € 1 miljoen)

B (genomen besluiten of bestaand beleid)
Nieuwe systeemreserve Kunstenplan 2013 - 2016
Totaal B

0,100
0,100

V (ter afweging nieuwe gemeenteraad)

Totaal V

0,200
0,200
0,400

Totaal programma

0,500

Nieuwe reserve kunst metrostation Rokin
Nieuwe reserve onderzoek naoorlogs erfgoed

(B) Nieuwe systeemreserve Kunstenplan 2013 – 2016 (€ 0,1 miljoen)

In 2013 hebben twee instellingen van het Kunstenplan een lagere subsidie gekregen dan
oorspronkelijk gedacht: NASA en het Harry Mulisch Huis. Volgens het raadsbesluit
Kunstenplan 2013-2016 worden alle middelen die gedurende de kunstenplanperiode
2013-2016 vrijvallen, opnieuw ingezet binnen de doelstellingen van het Kunstenplan. Voor
2013 betreft dit een bedrag van € 107.390. Op 6 december 2013 heeft de Kunstraad al
een advies gegeven over de besteding van de verwachte vrijval in het huidige
Kunstenplan.
Gezien het voorgaande stelt het college uw raad voor een systeemreserve Kunstenplan te
vormen waaraan vrijgevallen middelen uit het kunstenplan worden gedoteerd en hieraan
€ 0,1 miljoen ten laste van het jaarrekeningresultaat 2013 te doteren, zodat de vrijvallende
middelen ook daadwerkelijk binnen de doelstellingen van het Kunstenplan besteed
kunnen worden.
(V) Nieuwe reserve kunst metrostation Rokin (€ 0,2 miljoen)
Bij de 8-Maandsrapportage 2013 is conform raadsbesluit 54 van 13 februari 2013 een
bedrag beschikbaar gesteld van € 0,2 miljoen voor kunst in de openbare ruimte. Dit betreft
permanente kunst in combinatie met archeologische vondsten in het metrostation Rokin.
Dit bedrag is in 2013 niet tot besteding gekomen.
Om uitvoering te kunnen geven aan het raadsbesluit stelt het college voor om ten laste
van het rekeningresultaat 2013 een nieuwe reserve voor permanente kunst in het
metrostation Rokin te vormen en daaraan € 0,2 miljoen toe te voegen.
(V) Nieuwe reserve onderzoek naoorlogs erfgoed in beeld en benut (€ 0,2 miljoen)
Op 18 februari 2014 besloot het college om het initiatiefvoorstel van de raadsleden
Ruigrok en Van der Ree (VVD) en Verbeet en Mulder (PvdA) getiteld: 'Naoorlogs erfgoed
in beeld en benut' af te doen met de notitie Uitwerking raadsinitiatief ‘Naoorlogs erfgoed in
beeld en benut’. In deze notitie wordt gesteld dat door aandacht te schenken aan de
historische betekenis, het karakter en de kwaliteiten van het naoorlogse erfgoed, de
planvorming in de stad aan kwaliteit kan winnen.
De gemeente heeft een goede basis gelegd voor het in beeld brengen van het
Amsterdamse naoorlogse erfgoed. Op een aantal terreinen zijn de erfgoedwaarden echter
nog niet volledig bekend. Het college meent dat daarvoor aanvullend onderzoek moet
worden verricht. Een van de hoofdpunten waarover besloten is, is dat eventuele
onderzoeken betrokken worden bij de vrijval van de Jaarrekening 2013. De raming van de
kosten voor de onderzoeken bedraagt € 0,21 miljoen voor 2014.
Het college stelt voor om een nieuwe reserve voor onderzoek naar naoorlogs erfgoed te
vormen en daaraan € 0,2 miljoen toe te voegen ten laste van het rekeningresultaat 2013.
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2.4.2.7 Voorstellen voor resultaatbestemming programma Milieu en water
Programma
Milieu en water

Nieuw

Bestaand
Dotatie

Bestaand
Onttrekking

Bestaand
Vrijval

(Bedragen x € 1 miljoen)

B (genomen besluiten of bestaand beleid)
Nieuwe reserve voor verhoging Leidsebrug
Nieuwe reserve voor extra inzet Nota varen

0,200
0,300

Dotatie reserve bodemsanering Diemerzeedijk
Totaal B

0,500

10,300
10,300

Totaal programma

0,500

10,300

(B) Nieuwe reserve verhoging Leidsebrug (€ 0,2 miljoen)
Voorgesteld wordt om € 0,2 miljoen te bestemmen voor het verhogen van de Leidsebrug.
Dit voorstel is eerder aan het college voorgelegd in de collegevergadering van 14 januari
2014 als spoedvoordracht: Doorvaarhoogte Leidsebrug, portefeuille 29/24, agendapunt
A1. De doorvaarhoogte van deze brug wordt verhoogd en maakt onderdeel uit van de
herontwikkeling Leidseplein. De kosten van deze verhoging bedragen € 0,3 miljoen. De
financiële dekking hiervan wordt gevonden in bijdragen van DIVV van € 0,1 miljoen, binnen
de beschikbaar gestelde middelen en een bijdrage van Waternet van € 0,2 miljoen vanuit
de Jaarrekening 2013.
Het college stelt uw raad voor om als onderdeel van de resultaatbestemming ten laste van
het rekeningresultaat 2013 een reserve te vormen van € 0,2 miljoen voor de verhoging van
de Leidsebrug.
(B) Nieuwe reserve extra inzet Nota varen (€ 0,3 miljoen)
In 2013 is de Nota Varen vastgesteld. Deze nota heeft tot doel te komen tot een
optimaal nautisch gebruik van het binnenwater, waarbij evenwicht is tussen de belangen
van bewoners, ondernemers en bezoekers van de stad. Verwacht wordt dat de uitvoering
van deze nota extra middelen gaat vergen, onder andere voor de afhandeling van
juridische adviesbezwaarprocedures bij de vergunningen voor de beroepsvaart.
Het college stel voor om als onderdeel van de bestemming van het rekeningresultaat 2013
een reserve te vormen van € 0,3 miljoen voor de extra inzet voor de Nota Varen.
(B) Dotatie reserve bodemsanering Diemerzeedijk (€ 10,3 miljoen; gemeentefonds)
Amsterdam ontvangt in 2013 € 10,3 miljoen in het gemeentefonds voor nazorgkosten
wegens de sanering van de Diemerzeedijk. De nazorg van de sanering van de
Diemerzeedijk is in het kader van het daartoe door Rijk en gemeente gesloten convenant
overgedragen aan Amsterdam. Op grond van de gemaakte afspraken is daarvoor het
genoemde bedrag aan het gemeentefonds toegevoegd. Deze middelen moeten ingezet
worden voor de gehele periode van nazorg van het Diemerzeedijkgebied. Hiervoor is in
het verleden reeds een bestemmingsreserve gevormd en deze middelen worden daar aan
toegevoegd.
Het college stelt uw raad voor om ten laste van het rekeningresultaat 2013 € 10,3 miljoen
te reserveren voor de nazorgkosten van de sanering van de Diemerzeedijk.
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2.4.2.8 Voorstellen voor resultaatbestemming programma Stedelijke ontwikkeling
Programma
Stedelijke ontwikkeling

Nieuw

Bestaand
Dotatie

Bestaand
Onttrekking

Bestaand
Vrijval

(Bedragen x € 1 miljoen)

B (genomen besluiten of bestaand beleid)

Nieuwe reserve bijdrage inr. Omgevingsdienst
Onttrekking reserve studentenhuisvesting
Onttrekking reserve woningbouwproductie

0,600

Totaal B

0,600

R (afdekken risico’s)
Nieuwe reserve egalisatie kosten
bouwvergunningen
Totaal R

1,000
1,000

V (ter afweging nieuwe gemeenteraad)
Dotatie reserve hervorming stedelijke vernieuwing
Totaal V
Totaal programma

0,230
0,162
0, 390,392

0,400
0,400
0,600

1,400

0, 390,392

(B) Onttrekking reserve studentenhuisvesting (€ 0,2 miljoen)
In de jaarrekening wordt een onttrekking van € 0,2 miljoen voorgesteld ter dekking van in
2013 reeds uitbetaalde stimuleringsbijdragen studenten- en jongerenhuisvesting. Deze
mutatie overschrijdt de tolerantiegrenzen zoals vastgesteld in de beleidsnota Reserves en
voorzieningen en dient daarom als resultaatbestemmingsvoorstel aan de raad te worden
voorgelegd.
Het college stelt uw raad voor om ter compensatie van kosten die in 2013 reeds ten laste
van de jaarrekening zijn gebracht, € 0,2 miljoen te onttrekken aan de reserve
studentenhuisvesting.
(B) Onttrekking reserve aanjagen woningbouw (€ 0,2 miljoen)
In de Begroting 2013 was een onttrekking van € 0,3 miljoen geraamd ter dekking van
uitgaven woningbouwregie en zelfbouw. Door extra personele inzet op zelfbouw en
afwikkeling kosten zelfbouw uit 2012 wordt in de Jaarrekening 2013 een aanvullende
onttrekking van € 0,2 miljoen voorgesteld om deze hogere uitgaven te dekken. Deze
onttrekking is niet begroot en de totale onttrekking van € 0,5 miljoen overschrijdt de
tolerantiegrenzen, zoals vastgesteld in de beleidsnota Reserves en voorzieningen.
Het college stelt uw raad voor om ter compensatie van kosten die in 2013 reeds ten laste
van de jaarrekening zijn gebracht € 0,2 miljoen te onttrekken aan de reserve Aanjagen
Woningbouw.
(B) Bijdrage inrichting omgevingsdienst (€ 0,6 miljoen)
Op 25 maart 2014 is in het college gesproken over de mogelijke meerkosten voor
Amsterdam voor de op- en inrichtingskosten van de Omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied (OD NZKG). Er wordt gewerkt aan een nieuwe verdeelsleutel over
de deelnemende gemeenten, die zal worden gebaseerd op het daadwerkelijke aantal fte’s
voor de ingebrachte taken in het primaire proces. Ofschoon er meerdere scenario’s
bestaan en nog niet duidelijk is welk scenario uiteindelijk zal worden gekozen, is wel
duidelijk dat als gevolg daarvan een herverdeling van de kosten zal optreden. Dit wordt
voornamelijk veroorzaakt door een kleiner inbreng van de Provincie dan waar in de
oorspronkelijke sleutel rekening is gehouden, zodat het Amsterdamse aandeel stijgt. Dat
zal voor de Gemeente Amsterdam leiden tot meerkosten van ten hoogste € 600.000. In de
Begroting 2013, noch in die van 2014 is daarmee rekening gehouden.
Het college stelt uw raad voor dit uitvloeisel van het oprichtingsproces van de OD NZKG te
betrekken bij de bestemmingsvoorstellen van de Jaarrekening 2013 en ten laste van het
rekeningresultaat 2013 een reserve van € 0,6 miljoen te vormen voor de oprichtingskosten
van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.
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(R) Nieuwe reserve voor egalisatiekosten bouwvergunningen (€ 1,0 miljoen)
De inkomsten voor het in behandeling nemen van bouwaanvragen (bouwleges) zijn er ter
dekking van kosten die (in opdracht van de Gemeente Amsterdam) worden gemaakt voor
de be- en afhandeling van bouwvergunningen. Dit zijn kosten voor het afhandelen van de
aanvraag van de bouwvergunning en kosten voor toezicht op de bouw. Met ingang van
2014 worden deze werkzaamheden uitgevoerd door de Omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied in opdracht van de Gemeente Amsterdam. In de begroting van de
Gemeente Amsterdam is een bijdrage aan de Omgevingsdienst opgenomen.
Over 2013 waren de inkomsten uit bouwleges € 5,9 miljoen hoger dan de begrote € 6,0
miljoen. Dit maakt onderdeel uit van het rekeningresultaat 2013. Een deel van dit verschil
wordt verklaard doordat grote bouwaanvragen mede dekking bieden voor de relatief hoge
kosten van kleine bouwaanvragen. De hogere inkomsten zijn echter vooral veroorzaakt
door een aantal grote bouwaanvragen eind 2013. De kosten die tegenover deze
inkomsten staan, worden vooral in 2014 (en 2015) gemaakt. Om deze kosten te dekken,
wordt voorgesteld een reserve in te stellen waaruit het deel van deze kosten, die niet zijn
begroot voor 2014, kunnen worden gedekt door een onttrekking. In 2014 zal de raad een
voorstel worden voorgelegd waarin criteria worden beschreven voor verevening van
kosten en opbrengsten tussen jaren en tussen grote en kleine bouwaanvragen. De nu te
vormen reserve zal daarvan onderdeel uitmaken (egalisatiereserve/schommelfonds).
Gezien de het feit dat zelfs na intensief overleg met de Omgevingsdienst geen volledig
inzicht bestaat in de exacte hoogte van de kosten in relatie tot de bouwleges, is een
onderzoek naar die relatie gewenst.
Het college stelt voor ten laste van het rekeningresultaat 2013 een reserve te vormen van
€ 1 miljoen als dekking voor de extra kosten die in 2014 en 2015 worden gemaakt voor
toezicht op de bouw (ten gevolge van de verstrekte bouwvergunningen).
(V) Dotatie reserve hervorming stedelijke vernieuwing (€ 0,4 miljoen)
De gemeenteraad heeft op 5 april 2013 besloten de middelen voor Hervorming Stedelijke
Vernieuwing over te hevelen naar WZS. Hierbij is ook besloten € 1,5 miljoen toe te voegen
aan een nieuw te vormen reserve Hervorming Stedelijke Vernieuwing. Dit betreft de
middelen voor innovatieve bewonersinitiatieven die naar verwachting in 2014 tot besteding
zullen komen.
De verwachting is dat het aantal bewonersinitiatieven in de toekomst sterk gaat toenemen
en dat het beschikbare budget voor bewonersinitiatieven te krap zal blijken. Dit vraagt om
enige (financiële) steun vanuit de overheid, met name voor de meest kwetsbare gebieden
in de stad, de focusgebieden.
Het college stelt uw raad voor om € 0,4 miljoen toe te voegen aan de reserve Hervorming
Stedelijke Vernieuwing, ten behoeve van het meer en beter mogelijk maken van
ondernemerschap en burgerinitiatief in de focusgebieden. Daarmee wordt de reserve
Hervorming Stedelijke Vernieuwing verhoogd naar € 1,9 miljoen.
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2.4.2.9 Voorstellen voor resultaatbestemming12 Programma Bestuur en concern
Programma
Bestuur en concern

Nieuw

Bestaand
Dotatie

Bestaand
Onttrekking

Bestaand
Vrijval

(Bedragen x € 1 miljoen)

B (genomen besluiten of bestaand beleid)
Nieuwe reserve intensivering communicatie 2014
Opheffen reserve verzelfstandiging Haven
Totaal B

0,400

V (ter afweging nieuwe gemeenteraad)
Nieuwe reserve middelen ontwikkeling AFS 2.0
Totaal V

5,000
5,000

Totaal programma

5,400

0,400
0,300
0,300

0,300

(B) Nieuwe reserve intensivering communicatie 2014 (€ 0,4 miljoen)
Het college is van mening dat het bevorderen van de opkomst
gemeenteraadsverkiezingen (motie 941 behandeld op 7 november 2013) met als dekking
het budget van directie communicatie en externe betrekkingen, leidt tot in de motie
gemelde onverantwoorde situaties bij communicatie onderdelen binnen de stad. Op de
begroting van € 4,6 miljoen heeft de uitname van € 0,4 miljoen zoveel effect dat niet alle
noodzakelijk geachte activiteiten van communicatie gedekt kunnen worden in 2014.
In amendement 941 heeft de raad het college de mogelijkheid geboden om een
alternatieve dekking voor te stellen voor de kosten van de opkomstbevordering bij de
gemeenteraadsverkiezingen. Het college besloot op 3 december 2013 (BD2013-012625)
dat bij de jaarrekening de vrijval uit de reserve Laarderhoogtweg (DWI) kan dienen als
dekking.
Het college stelt uw raad voor een nieuwe reserve te vormen ter dekking van de
intensivering van de communicatie in 2014 en daaraan € 0,4 miljoen.
(B) Vrijval reserve kosten verzelfstandiging Haven (€ 0,3 miljoen)
De reserve Kosten Verzelfstandiging Haven is op grond van Raadsbesluit 193/768 (12
oktober 2011) gevormd ter dekking van de onderzoeks- en begeleidingskosten van de
verzelfstandiging van de Haven. In 2013 is de Haven Amsterdam verzelfstandigd naar een
N.V. en is € 0,6 miljoen aan kosten voor het verzelfstandigingstraject ten laste van deze
reserve gebracht. Deze reserve kosten wordt beheerd door de Bestuursdienst.
Het college stelt voor om de reserve verzelfstandiging Haven per ultimo 2013 op te heffen
en het restantbedrag van € 0,3 ten gunste te brengen van het rekeningresultaat 2013.
(V) Reserveren middelen ontwikkeling AFS 2.0 (€ 5 miljoen)
Vanaf medio 2012 is de uitrol van het Amsterdams Financieel Systeem begonnen. De
opzet was dat elk onderdeel van de gemeente Amsterdam de beschikking kreeg over een
eigen, afgeschermd ‘bedrijf’ van een verder uniform ingericht financieel systeem en binnen
dat bedrijf zelfstandig de administratie voerde. De winst van het systeem zat in het dan
veel sneller kunnen verlopen van de concernconsolidatie en het sneller kunnen
produceren van gemeentebrede management- en sturingsinformatie.
Met de ingezette organisatieverandering en door de opgetreden wijziging in het bestuurlijk
stelsel is ook voor AFS een nieuwe situatie ontstaan.
Een en ander heeft geleid tot een andere visie op de inrichting van AFS. Was eerst sprake
van zelfstandige organisaties die hun eigen administratie voerden, nu wordt uitgegaan van
een centraal gevoerde concernadministratie in één grootboek. Dit noopt tot een andere
skope van AFS en het betekent een ingrijpende wijziging op het inrichtings- en
uitvoeringsprogramma. Onder de voorwaarde dat kan worden voldaan aan de eisen die
worden gesteld aan de control-aspecten ten aanzien van de financiële verantwoording van
RVE-managers en Clusterdirecteuren, is er grote winst te behalen uit het hebben van één
administratie, in plaats van 41 (34 RVE’s en zeven Bestuurscommissies).
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Wijziging van de skope op een moment dat reeds 60% van de diensten is ingestroomd in
AFS betekent aanzienlijke meerkosten. Enerzijds zal de inrichting van AFS moeten
worden herzien, anderzijds zullen die diensten en stadsdelen/ bestuurscommissies die
reeds zijn ingestroomd opnieuw moeten overstappen (nu van AFS 1.0, naar 2.0).
Onderzoek daarnaar is de laatste maanden reeds gestart en het is een omvangrijk en
complex project gebleken. Het is echter wel een project dat is gestoeld op verdere
uniformering en centralisering van de bedrijfsvoering, waarvoor is gekozen bij het inrichten
van de nieuwe gemeentelijke organisatie. Daar zijn echter noodzakelijke aanloopkosten
mee gemoeid van € 5 miljoen voor de tijdelijk extra capaciteit in beheer, advies, ontwerp
en programmaondersteuning.
Daarnaast is een aanvullend krediet van € 4,75 miljoen nodig voor ontwikkelkosten,
aanschaf van hard- en software en licenties. Dit zijn kosten die geactiveerd kunnen
worden. Nog sterker dan in AFS 1.0 (met nog circa 50 aparte bedrijven) al het geval was,
zullen in AFS 2.0 (met nog maar één bedrijf) zullen ten aanzien van de stedelijke
consolidatie aanzienlijke voordelen ontstaan. In plaats van het moeten samenvoegen van
de gegevens uit 50 afzonderlijke bedrijven (zelfs als die in één systeem zijn
samengebracht) zal de grote opbrengst van AFS 2.0 zijn dat de consolidatie zich beperkt
tot de gegevens binnen één grootboek. De met de ontwikkeling van AFS 2.0 gemoeide
extra kapitaallasten kunnen dan gecompenseerd worden met de personele
efficiencyvoordelen die door het veel eenvoudiger consolidatieproces ontstaan. Dit zal in
een aan het nieuwe college voor te leggen businesscase worden opgenomen.
Het college stelt uw raad voor een reserve te vormen voor de omvorming van AFS naar
AFS 2.0 en hieraan € 5 miljoen te doteren ten laste van het rekeningresultaat.
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2.4.2.10 Voorstellen voor resultaatbestemming Algemene dekkingsmiddelen
Algemene dekkingsmiddelen

Nieuw

Bestaand
Dotatie

Bestaand
Onttrekking

Bestaand
Vrijval

(Bedragen x € 1 miljoen)

B (genomen besluiten of bestaand beleid)
Nieuwe reserve overheveling vrijval 2013-2014
t.g.v. verzelfstandiging Haven
Nieuwe reserve prestatiedividend GVB
Dotatie AIF maatschappelijk
Afboeken activa
Totaal B

3,200
6,500
60,900
50,000
59,700

R (afdekken risico’s)
Onttrekking frictiereserve 1 stad 1 opgave
Dotatie frictiereserve Inzet op Herstel 1 en 2
Totaal R
V (ter afweging nieuwe gemeenteraad)
Dotatie reserve Migratie Datacenter
Nieuwe reserve voor oprichting 1012 INC
Nieuwe reserve verbouwing stadhuis
Totaal V
Totaal

60,900
1,51,1,1,51,550
0,900
0,900

1,551,551,550

0,300
1,300
7,400
8,700

0,300

68,400

62,100

1,550

(B) Nieuwe reserve overheveling vrijval 2013 – 2014 agv verzelfstandiging Haven
(€ 3,2 miljoen)
Per 1 april 2013 is de Haven Amsterdam verzelfstandigd tot de NV Haven Amsterdam,
met de gemeente (voorlopig) als enig aandeelhouder. In verband hiermee is in de
8-Maandsrapportage 2013 deze verzelfstandiging administratief verwerkt. Onderdeel van
deze administratieve verwerking is dat er € 3,2 miljoen is vrijgevallen uit de voorziening
juridische risico’s. Hoewel deze vrijval voor 2014 begroot was (en dus in de financiële
ruimte voor 2014 is opgenomen) vereiste de betreffende wet- en regelgeving dat deze
vrijval in 2013 verantwoord moet worden en niet in 2014. Dit heeft tot gevolg dat deze
vrijval in 2014 niet meer kan plaatsvinden, en aldus de financiële ruimte voor 2014 € 3,2
miljoen lager is. Zoals ook op pagina 4 van de hoofdlijnen bij de 8-maandsrapportage
2013 is opgenomen, wordt een voorstel gedaan om € 3,2 miljoen te reserveren uit het
rekeningresultaat 2013, zodat dit in 2014 ingezet kan worden om zodoende de financiële
ruimte voor 2014 onaangetast te laten.
Het college stelt voor om ten laste van het rekeningresultaat 2013 een nieuwe reserve te
van € 3,2 miljoen te vormen om de financiële ruimte in de Begroting 2014 intact te houden.
(B) Nieuwe reserve prestatiedividend GVB (€ 6,5 Miljoen)
In 2013 is van het Gemeentelijk Vervoerbedrijf (GVB) € 13,0 miljoen ‘prestatiedividend’
ontvangen en in de jaarrekening verantwoord. Hiervan was € 6,5 als inkomsten begroot. In
totaal worden er door het GVB drie tranches van € 6,5 miljoen aan ‘prestatiedividend’
uitgekeerd; twee tranches in 2013 en één tranche in 2014. Echter, in de begroting is
rekening gehouden met uitkering van één tranche in elk van de jaren 2013, 2014 en 2015.
Dit leidt ertoe dat in 2013 er € 6,5 meer aan inkomsten in de vorm van ‘prestatiedividend’
is verantwoord dan begroot (en dus deel uitmaakt van het rekeningresultaat 2013), terwijl
de voor 2015 begrote inkomsten van € 6,5 miljoen niet zullen worden gerealiseerd. Dit
leidt voor 2015 tot minder financiële ruimte dan waarmee in de begroting rekening is
gehouden. Om de financiële ruimte zoals deze is opgenomen in de begroting voor 2015
intact te laten, wordt voorgesteld om de meer dan begrote dividendinkomsten in 2013 te
reserveren, om dit in 2015 ten goede te laten komen van het rekeningresultaat.
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Het college stelt voor om ten laste van het rekeningresultaat 2013 voor € 6,5 miljoen een
reserve prestatiedividend GVB te vormen om de financiële ruimte in de Begroting 2015
intact te houden.
(B) Dotatie aan maatschappelijk deel Amsterdams Investeringsfonds
(€ 60,9 miljoen; AIF maatschappelijk)
Op 13 maart 2014 heeft de gemeenteraad ingestemd met een voorgenomen dotatie van
€ 60,9 miljoen aan het ‘AIF maatschappelijk’ en bepaald dat dit voornemen onderdeel uit
moet maken van de bestemmingsvoorstellen van het rekeningresultaat 2013.
Tegelijkertijd is besloten tot bestemming van de dotatie van € 60,9 miljoen aan het ‘AIF
maatschappelijk’ voor de uitvoering van projecten ter invulling van de motie ‘Sterker uit de
crisis’, te weten: 50% (€ 30,45 miljoen) voor Amsterdam Metropolitan Solutions (AMS),
25% (€ 15,225 miljoen) voor Health Valley en 25% (€ 15,225 miljoen) voor energie
verduurzaming van woningen, conform de al in de Begroting 2014 opgenomen verdeling.
In overeenstemming met de algemene criteria die voor het ‘AIF maatschappelijk’ en ‘AIF
financieel’ zijn vastgesteld dient bij de dotatie aan de fondsen te worden aangegeven aan
welke pijler de dotatie wordt toegekend. Ten aanzien van de pijlers betekent dat op basis
van de bestemmingen een verdeling in het maatschappelijk deel over de pijlers.
 Economie en Innovatie: toevoeging € 30,45 miljoen (bestemming AMS) plus
toevoeging € 15,225 miljoen (bestemming Health Valley)
 Klimaat, duurzaamheid en luchtkwaliteit: toevoeging € 15,225 miljoen (bestemming
energie verduurzaming van woningen)
In dezelfde vergadering van 13 maart 2014 is besloten om € 30,45 miljoen uit het
financieel deel van de pijler Economie en Innovatie – tijdelijk – te bestemmen voor het
project AMS om vooruitlopend op de resultaatbestemming 2013 verplichtingen aan te
kunnen gaan.
Met de nu voorgestelde dotatie is de bestemming die in het ‘AIF financieel’ voor AMS is
bepaald niet meer noodzakelijk omdat de bestemming nu in het maatschappelijk deel
wordt geregeld.
Overeenkomstig de beide genoemde besluiten en de algemene criteria stelt de
Bestuursdienst voor om de dotatie per pijler en de bestemming van de dotatie uit te
voeren conform de al genomen raadsbesluiten.
Het college stelt uw raad voor om ten laste van het rekeningresultaat 2013 ter uitvoering
van de eerder genomen raadsbesluiten € 60,9 miljoen toe te voegen aan de reserve AIF
maatschappelijk, en dit te verdelen over de pijlers Economie en Innovatie (€ 45,675
miljoen) en Klimaat, duurzaamheid en luchtkwaliteit (€ 15,225 miljoen) met als
bestemming:
 € 30,45 miljoen voor AMS
 € 15,225 miljoen voor Health Valley
 € 15,225 miljoen voor energie verduurzaming van woningen
Om dubbele bestemming te voorkomen stelt het college uw raad voor de tijdelijke
bestemming voor AMS in het AIF financieel te laten vervallen.
(B) Versneld afboeken activa
In het kader van 1S1O is besloten om – indien het rekeningresultaat dat toestond – voor te
stellen € 50 miljoen te bestemmen voor het versneld afschrijven van activa (waarbij vanuit
hun aard vooral activa met maatschappelijk nut in aanmerking komen). Op basis van de nu
bekende cijfers staat het resultaat een degelijke afboeking toe, waarmee vanaf 2015
structurele kapitaallasten worden bespaard. Voorgesteld wordt een bedrag van € 50
miljoen aan te wenden voor het versneld afboeken van activa en de portefeuillehouder
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Financien op te dragen hiervoor een overzicht op te stellen voor de 8-Maandsrapportage
2014. Het college zal uw raad zo spoedig mogelijk een voorstel voorleggen.
(R) Onttrekking aan de reserve 1S1O (€ 1,6 miljoen)
In de 8-Maandsrapportage 2013 is een onttrekking begroot van in totaal € 5,7 miljoen voor
heel 2013 voor verwachte frictiekosten bij diverse organisatieonderdelen. In de tabel zijn
de uiteindelijke kosten 2013 opgenomen, waarvan dekking uit de reserve frictie wordt
voorgesteld. Deze tellen op tot € 7,25 miljoen. Dit is € 1,55 miljoen hoger dan bij de 8maandsrapportage werd verwacht. De voornaamste oorzaken zijn de extra kosten voor de
organisatieontwikkeling en de hogere kosten voor de oprichting van het subsidiebureau.
In de paragraaf Bedrijfsvoering is een uitgebreide onderbouwing opgenomen van de
Frictiekosten 1Stad1Opgave die zijn opgenomen in de tabel hieronder.
Frictiekosten 1 Stad 1 Opgave
Dienst
Bedrag Frictie als gevolg van

(bedragen x € 1 miljoen)

Categorie 2 (Innovatie bedrijfsvoering)
DFM
2,60
Project 1 stad 1 dienstverlening
DMO
0,91
Subsidies
DMO
0,57
Onderwijs en onderwijshuisvesting
Categorie 3 (Randvoorwaardelijke algemene proceskosten)
OGA/BGH
0,20
Strategie stedelijk vastgoedbeheer
OGA
0,19
Maatregel 7+8 (cluster ruimte en economie)
BDA
0,74
Programma 1S1O o.a. bezuinigingsmonitor en procesbegeleiding
BDA
0,58
Een stad een financieel stelsel
BDA
0,38
Balanssturing
BDA
1,08
Organisatie ontwikkeling
Totaal

7,25

Het college stelt voor om bij de Jaarrekening 2013 € 1,6 miljoen extra te onttrekken aan de
frictiereserve 1Stad 1Opgave.
(R) Dotatie frictiekosten Inzet op Herstel 1 en 2 (€ 0,9 miljoen)
Besparingen gaan gepaard met frictie. Daarom is voor de besparingsoperaties Inzet op
Herstel 1 en 2 een reserve frictiekosten gevormd. In de 8-Maandsrapportage 2013 is een
onttrekking begroot van in totaal € 18,5 miljoen voor heel 2013 voor de verwachte
frictiekosten bij diverse organisatieonderdelen.
Dotatie frictiekosten Inzet op Herstel
In de tabel hieronder zijn de uiteindelijke kosten voor 2013 opgenomen, waarvoor dekking
uit de reserve frictie wordt voorgesteld. De kosten tellen op tot € 15,5 miljoen. Dit is € 3
miljoen lager dan bij 8-maandsrapportage werd verwacht. Voornaamste oorzaken zijn een
beter resultaat voor TransFM en lagere uitgaven voor innovatief inkoopbeleid. In de
rekening was op basis van de bekende informatie een onttrekking opgenomen van € 16,4
miljoen. Er is op basis hiervan een resultaatbestemmingsvoorstel aan uw Raad
opgenomen om de teveel onttrokken € 0,9 miljoen weer te doteren aan de frictiereserve
Inzet op Herstel 1 en 2.Om in het kader van de rekeningvoorstellen toch een volledig
inzicht te kunnen bieden in de ontwikkeling van de frictiekosten voor Inzet op Herstel,
stellen wij voor deze dotatie te betrekken bij de bestemminsgvoorstellen voor het
rekeningresultaat 2013.
Het college stelt uw raad voor ten laste van het rekeningresultaat 2013 € 0,9 miljoen te
doteren aan de frictiereserve Inzet op Herstel 1 en 2.
In de paragraaf Bedrijfsvoering is een uitgebreide onderbouwing opgenomen van de
Frictiekosten voor Inzet op Herstel 1 en 2, die zijn opgenomen in de tabel hieronder.
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Frictiekosten Inzet op Herstel 1 en 2
(bedragen x € 1 miljoen)
Dienst
Bedrag Frictie als gevolg van
5,62
Resultaatbestemmingsvoorstellen 2012 (Raadsbesluit rekening 2012)
2,40
AFS (Raadsbesluit 12 juli 2012)
Categorie 1 (Personeelsreductie)
DFM
0,33
Optimale huisvesting stadhuis
DRO
0,14
Sluiting Zuiderkerk
ACAM
0,11
Invoering andere werkwijze accountantscontrole
DWZS
0,90
Verlagen gemeentelijke bemoeienis huisvesting en wonen
BDA
1,46
Bestuursdienst Nieuwe Stijl (compactere bestuursdienst)
DFM
0,17
Openingstijden stadhuis
DFM
0,03
Efficiency in taakuitvoering: Besparingen B11 maatregelen
Categorie 2 (Innovatie bedrijfsvoering)
DFM
-0,1
TransFM
DBA
0,27
Innovatief inkoopbeleid
OGA/BGH
3,20
Huisvesting: BC I en II
Categorie 3 (Randvoorwaardelijke algemene proceskosten)
SHP
0,04
Verbetering van personeelsinformatie en - processen
BDA
0,90
Organisatie ontwikkeling
BDA
0,09
Arbitrage ICT
Totaal

15,54

Innovatief inkoopbeleid
Om het opdrachtgeverschap aan de markt van planfase tot uitnutting van contracten te
professionaliseren, heeft het college in 2012 besloten het programma 10 Wegen naar een
innovatiever aanbestedingsbeleid en professioneler opdrachtgeverschap te
implementeren. Van het oorspronkelijk hiervoor toegekende bedrag van € 2 miljoen is in
2012 € 1,3 miljoen besteed en in 2013 € 0,3 miljoen, zodat nog € 0,4 miljoen resteert voor
2014. In 2014 zal dit bedrag besteed worden aan de inhuur van een programmamanager,
aan de verdere implementatie van de 10 wegen (met name in het fysiek domein) en aan
ICT verbeteringen.
Het college stelt uw raad voor ten laste van het rekeningresultaat 2013 € 0,9 miljoen te
doteren aan de frictiereserve Inzet op Herstel 1 en 2. Daarnaast stelt het college voor
binnen de frictiereserve Inzet op Herstel 1 en 2 een bedrag van € 0,4 miljoen te oormerken
voor innovatief inkoopbeleid in 2014.
(V) Dotatie reserve Migratie datacenter (€ 0,3 miljoen)
In 2013 was een besteding van de reserve begroot van € 0,7 miljoen voor migratie van het
datacenter. Dit bedrag is in 2013 niet geheel besteed als gevolg van het moeizame
verloop van het project én de verhuizing van DBGA naar de Herikerbergweg (uitgesteld
naar 13 december 2013). Een aantal activiteiten moet daardoor worden doorgeschoven
naar 2014. Het restant van de reserve migratie datacenter zou kunnen vrijvallen, conform
de voorschriften voor Reserves en voorzieningen.
Het college stelt uw raad voor de reserve te handhaven ten laste van het rekeningresultaat
en het resterende bedrag (€ 0,2 miljoen) beschikbaar te houden voor de afrondende
werkzaamheden in 2014.
(V) Reserve oprichting 1012 Inc (€ 1,3 miljoen; OOV)
In december 2013 is het dividend op basis van de cumulatief preferente aandelen van de
NV Zeedijk uitgekeerd van € 1,3 miljoen. Dit in de Jaarrekening 2013 verantwoorde
dividend was niet begroot. De gemeente heeft sinds 1992 recht op dividend van haar
cumulatief preferente aandelen. Tot december 2013 is er echter nooit sprake geweest van
uitkering van dividend. Pas na intensief overleg tussen de gemeente als
grootaandeelhouder, de raad van commissarissen en de directie van NV Zeedijk is dit
uitgekeerd.
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Het college stelt voor dit dividend van € 1,3 miljoen op te nemen in een reserve voor het
nog op te richten 1012 Inc, het investeringsvehikel voor het gebied 1012 waarin NV
Zeedijk waarschijnlijk op zal gaan. Op die manier wordt het dividend revolverend. De 1012
Inc zal zorgen voor rendement, zorgvuldig portefeuillebeheer en een spin in het web zijn
voor investeerders en ondernemers die mee willen doen in het opwaarderen van het
stadshart. Hiermee wordt de leefbaarheid in het gebied vergroot en de eenzijdigheid van
het voorzieningenaanbod verder doorbroken. Doel hierbij is balans tussen
maatschappelijke en bedrijfsmatige doelstellingen. De gemeente, die altijd partij zal blijven
in het bedrijf, gaat de maatschappelijke kant van de doelen van de 1012 Inc bewaken. De
gemeente zal er ondermeer op toezien dat de 1012 Inc redelijke huurprijzen en een
gevarieerd winkel- en voorzieningenaanbod in haar doelstellingen opneemt.
De middelen uit de te vormen reserve zijn bestemd voor de voorbereidingskosten in de
vorm van inhuur van expertise, projectmanagement, advisering en instellingskosten.
Hiervoor wordt jaarlijks bij de begroting een raming opgesteld. Het doel is de reserve voor
ten minste drie jaar in stand te houden.
Het college stelt uw raad voor ten laste van het rekeningresultaat € 1,3 miljoen op te
nemen in een reserve voor het nog op te richten 1012 Inc.
(V) Nieuwe reserve verbouwing stadhuis (€ 7,4 miljoen)
De Stopera kampt met achterstallig onderhoud. Het pand is nu 25 jaar oud en dat
betekent dat de installaties vervangen moeten worden. Dat vergt zeer grote ingrepen in
het gebouw en biedt tegelijkertijd de mogelijkheid in het hele stadhuis het flex-concept in
te voeren, waardoor op andere locaties panden kunnen worden afgestoten. De hiervoor
benodigde investeringen bedragen in totaal € 26,8 miljoen. Er is hiertoe eind 2013 een
herinrichtingsplan en een businesscase gepresenteerd aan het college (BD2013-013350).
Hierin worden de noodzakelijke investeringen teruggebracht naar een op termijn
rendabele investering: vanaf 2018 wordt structureel € 0,8 miljoen op de jaarlijkse
gemeentelijke huisvestingslasten bespaard. In de jaren 2014-2017 is dit nog niet het geval
en dient € 8,3 miljoen geïnvesteerd te worden.
Het college heeft de raad in december 2013 voorgesteld het voorbereidingskrediet
(€ 900.000) uit het frictiekosten budget Inzet op Herstel 1 te dekken (besparingen
huisvesting). Er ontbreekt dan nog € 7,4 miljoen aan dekking voor de uitvoering van het
herinrichtingsplan. Belangrijk is op te merken dat de investeringen onontkoombaar zijn en
de opgestelde businesscase doet de totale ongedekte kosten krimpen van € 26,8 miljoen
tot € 8,3 miljoen.
In juni van 2014 zal Bureau Huisvesting conform het collegebesluit het college verder
informeren over eventuele nieuwe inzichten in de toekomstige financiële exploitatie van de
Stopera.
Het college stelt uw raad voor om ten laste van het rekeningresultaat voor € 7,4 miljoen
een reserve te vormen voor de dekking van het kasritme verschil / de ongedekte kosten in
2014-2017 voor de verbouwing van het stadhuis.
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Bijlage: Voortgang uitvoering moties Jaarrekening 2013
nr. motie

Onderwerp

Stand van zaken Jaarrekening 2013

Bij Begroting 2012 aangenomen moties
903
Gouden Eeuw
Het college zal voor het zomerreces 2014 met een inhoudelijke reactie komen op de
do's en don’ts van de Derde Gouden Eeuw.
Bij Kadernota 2012 aangenomen moties
AD477
Verlagen
Motie AD 477 is betrokken bij motie 828, Begroting 2013. Zie de toelichting bij motie
afvalstoffenheffing
828. De motie is afgehandeld.
Bij Kadernota 2013 aangenomen moties
370
Effectief toezicht op De motie is meegenomen in het integraal- toezichts en handhavingsplan prostitutie.
1012
Hierin staat op strategisch niveau beschreven hoe het toezicht en handhaving op de
Amsterdamse prostitutiebranche is georganiseerd. In het tweede kwartaal van 2014
zal het integraal toezichts- en handhavingsplan prostitutie worden geagendeerd in de
Commissie AZ.
386
7 stadsloketten
De motie 386 over openingstijden van de stadsloketten wordt meegenomen bij de
open van 8.00 tot
invoering van het nieuwe dienstverleningsconcept 1 Stad 1 Dienstverlening. De
20.00 uur
uitwerking en de financiële consequenties van openstelling tussen 8:00 en 20:00 uur
worden na de zomer van 2014 ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd.
424
Verbeteren sociale Svz 18-12-12: De gemeente ondersteunt drie pilots waarin hetgeen in de motie
competenties van
gevraagd wordt in de praktijk wordt gebracht. Deze drie pilots (ROCvA Horeca,
jongeren
ROCvA Zorg en Welzijn en Calvijn mj College) starten in het voorjaar van 2013
(februari/ maart). Er wordt tegelijkertijd een evaluatie uitgevoerd door O+S. De
evaluatie en de ervaringen uit de pilot worden gebruikt voor een eventuele uitrol in
schooljaar 2013-2014. Uiteindelijk moet dit alles leiden tot een prominentere plek van
het aanleren van werknemersvaardigheden binnen het onderwijscurriculum. Svz 1710-2013 het evaluatierapport O+S is TKN geagendeerd in de commissie JIF van 3010-2013 De motie kan als afgehandeld kan worden beschouwd.
Bij Begroting 2013 aangenomen moties
746
Heroverweging
De bestuurlijke reactie op motie 747 zal in de eerste commissie VVL (in het tweede
DRIS
kwartaal 2014) worden geagendeerd
763
Gerealiseerde
OGA werkt aan een nieuwe systematiek voor de rapportages over het grondprijsbeleid.
grondprijzen
Deze zal worden voorgelegd aan het nieuwe College. Tegelijk met het voorleggen van
deze nieuwe systematiek zal ook de motie worden afgedaan. Een nadere planning
volgt nog.
828
Afvalstoffenheffing Op 1 oktober 2013 heeft het college ingestemd met het verzenden van een brief en
bijlagen aan de gemeenteraad waarin informatie verstrekt wordt over de organisatie en
verbeteringsvoorstellen van de afvalketen, alsmede inzicht gegeven wordt in de
totstandkoming van de afvalstoffenheffing. De motie is hiermee afgehandeld
921
Realisatie
Realisatie elementen bidbook Floriade 2022 is behandeld in de Commissie 28
elementen bidbook augustus 2013 en raad 11 september 2013. De motie is hiermee afgehandeld.
Floriade 2022
925
Stresstest zorg- en De wethouder heeft de commissie KSZ middels een nazending op 4 oktober 2013
welzijnsorganisaties geïnformeerd, zodat het nog betrokken kon worden bij de begrotingsbesprekingen. De
motie is hiermee afgehandeld
931
Dierenwelzijnsbelei De bestuurlijke reactie is behandeld in de raad van maart 2014. De motie is hiermee
d op A-lijst
afgehandeld.
Moet blijken uit de nieuwe stadsdeelverordening.
932
Bont
De bestuurlijke reactie is besproken en voor kennisgeving aangenomen in de
commissie EZP van 26 september 2013. De motie is hiermee afgehandeld.
938
Brief met stand van zaken is besproken in commissie BWK van 13 november 2013:
toepassen TEEB-systematiek is minder gemakkelijk dan in eerste instantie gedacht,
maar proces is gaande. Vóór de Begroting 2015 zal uitgebreid over de systematiek
gesproken kunnen worden en zullen 2-3 projecten met de systematiek zijn
doorgerekend, echter i.v.m. gecompliceerde systematiek helaas geen garantie dat alle
gewenste info dan voorhanden is. Motie is afgedaan en a.h.w. overgegaan in
Toezegging in commissie 13 november 2013.
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3 Programma’s
Links doelstellingen
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
Facilitair en bedrijven
Stedelijke ontwikkeling
Bestuur en concern
Dienstverlening
Algemene dekkingsmiddelen
Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing

[In de tabellen met de kerncijfers linken de roodgemaakte doelstellingen naar de
desbetreffende doelstelling in het programma.
In de tabellen bij Wat mag het kosten? linken lasten en baten naar de bijlage Baten en
lasten per programma in de cijfermatige overzichten.]
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1 Openbare orde en veiligheid
Maatschappelijk effect
Amsterdam is een veilige en vrije stad. Met een uitgaansleven dat past bij een stad als
Amsterdam. Waar het veilig en vrij is voor iedereen, of je nu jong of oud bent, zwart of
wit, beperkt of onbeperkt, home of hetero, bewoner of bezoeker. Ongeacht tijd, plaats of
overtuiging. Waar duidelijke grenzen en normen zijn, waarop mensen elkaar aanspreken
en waar de overheid tijdig, krachtig en effectief optreedt waar nodig.

Kerncijfers
(Bedragen x € 1 miljoen)

Rekening
2012

Lasten per doelstelling
1.1 De veiligheid in alle 78 buurten is
verbeterd
1.2 Minder jeugdcriminaliteit en overlast
1.3 Crisisbeheersing en brandweerzorg
1.4 Veiligheidsbureau
1.5 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 brandweerzorg
1.4 Veiligheidsbureau
1.5 Openbaar vervoer en taxi's zijn sociaal
veilig
Totaal baten
Saldo van baten en lasten
Toevoegingen aan reserves
Onttrekkingen aan reserves
Mutaties reserves
Resultaat na bestemming

Begroting
Begroting
2013, incl. 1e 2013 na 8begr. wijz.
maands

Rekening
2013

Verschil
Rekening Begroting
na 8-maands

33,9
6,2
74,2
1,9

45,4
6,2
74,4
-

45,3
5,2
73,9
-

45,2
5,2
74,1
-

0,10,2
-

1,5
117,7

10,4
136,4

11,9
136,3

11,7
136,2

0,20,1-

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

13,6
1,8
-

14,1
1,9
-

15,9
0,1
2,2
-

1,8
0,1
0,3
-

0,5
9,8
107,98,0
7,2
0,8108,7-

1,3
16,7
119,70,7
4,9
4,2
115,5-

2,8
18,8
117,51,4
6,1
4,7
112,8-

2,6
20,8
115,41,5
4,2
2,7
112,7-

0,22,0
2,1
0,1
1,92,00,1

1.4 Veiligheidsbureau wordt met ingang van 2013 niet meer opgenomen in de gemeentebegroting en -jaarrekening

Belangrijke ontwikkelingen en beleidskaders
1.Wijziging Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche
De minister heeft in maart 2014 een wijziging van het wetsvoorstel (novelle 1) Regulering
prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche naar de Tweede Kamer verzonden,
want hij wil in de prostitutie de minimumleeftijd van 21 jaar nadrukkelijk in de wet
vastleggen. Een van de uitkomsten van het debat over het wetsvoorstel in de Eerste
Kamer is dat de registratieplicht voor prostituees en de vergewisplicht voor klanten nu
van de baan zijn. Vanwege het schrappen van de registratieplicht voor prostituees is het
nodig de (minimum) leeftijd expliciet op te nemen in de wet. In het oorspronkelijke
1

Een novelle wordt door de regering ingediend bij bezwaren van de Eerste Kamer tegen een bepaald onderdeel
van het wetsvoorstel. De Eerste Kamer stelt de regering dan voor de keuze: verwerping van het wetsvoorstel
door Eerste Kamer, of het alsnog wijzigen.
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wetsvoorstel gold de leeftijdsnorm van 21 jaar als voorwaarde voor registratie. Doel is
(te) jeugdige vrouwen en mannen buiten de prostitutie te houden.
2. Gewijzigde Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar
bestuur
Op 1 juli 2013 is de gewijzigde Wet Bibob in werking getreden, die het onder meer
mogelijk maakt om vergunningen in het kader van huisvestingswet en
vastgoedtransacties te screenen en dat gemeenten zelf bepalen op welke overige
gemeentelijke vergunningen zij de wet toepassen. Per 2013 wordt de Bibob-toets
toegepast bij de Toegestane Taxi Organisaties (TTO’s).
3. Nieuwe Drank- en Horecawet
Op 1 januari 2013 is de nieuwe Drank- en Horecawet (DHW) in werking getreden,
waarbij het toezicht is overgedragen aan gemeenten.
4. Basisvoorzieningenniveau
Nieuw basisvoorzieningenniveau door een herijking van het aanbod van instrumenten en
interventies voor risicojongeren en jeugd & veiligheid.
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1.1 De veiligheid in alle 78 buurten is verbeterd
1.1.1 Hoe is het maatschappelijke effect bereikt?
Amsterdam werkte samen met politie, justitie, rechterlijke macht en zorgpartners aan het
terugdringen van recidive, pakte voedingsbodems voor criminaliteit aan en zorgde dat er
minder jeugd het criminele circuit instroomde, onder meer door snel en consequent te straffen
en criminogene factoren te achterhalen en zoveel mogelijk structureel weg te nemen.
Indicator 1
1. Objectieve
veiligheidsindex
2. Subjectieve
veiligheidsindex
2a. Element
buurtproblemen
2b. Element vermijding
2
3. Leefbaarheidsindex
4. Misdrijven: ernstige
geweldsdelicten3
5. Misdrijven:
3
woninginbraken





Nulmeting en peildatum
80

1/1/2010

76

1/1/2010

63

Rekening Begroting
2012
2013

Bereikt
2013

Te behalen resultaat
2010-2014

70

76-72

68

76-72

1/1/2010

59

62-55

60

62-55

81
100

1/1/2010
1/1/2011

75
99

79-73
NTB

76
98

79-73
NTB

3.761

1/1/2011

3.500

3.513

3.513

NTB

5.663

1/1/2011

5.888

6.596

6.596

4.644

De objectieve veiligheidsindex voor Amsterdam is in 2013 verbeterd. Het objectieve indexcijfer bevat de elementen inbraak, diefstal, geweld, overlast, vandalisme, verkeer en drugs
De subjectieve veiligheidsindex is 1 punt toegenomen. Het subjectieve indexcijfers bestaat
uit drie elementen: veiligheidsbeleving, vermijdingsgedrag en buurtproblematiek
De leefbaarheid in Amsterdam is tussen 2010 en 2013 licht verbeterd. De
leefbaarheidsindex bestaat uit drie deelindexen (fysiek, overlast en sociaal)

1.1.2 Wat hebben we ervoor gedaan?
Om zowel de objectieve en subjectieve veiligheid als de leefbaarheid in Amsterdam verder te
verbeteren, hebben we verschillende middelen ingezet, enerzijds gebundeld in het
Veiligheidsplan Amsterdam, en anderzijds in het kader van de Bestuurlijke bestrijding
(georganiseerde) criminaliteit.
A. Veiligheidsplan Amsterdam 2012-2014
1. Top600-aanpak
 Nazorg detentie Top600: aandacht leerplichtige personen, woonbegeleiding,
ouderbijeenkomsten, nauwere samenwerking met Centraal Justitieel Incasso Bureau en met
het UWV
 Alle Top600-personen zijn opgenomen in het cliëntvolgsysteem
 De drie per programmapijler in 2013 uitgebrachte voortgangsrapportages maakten een
aantal positieve trends zichtbaar:
- 1 Lik op stuk: Het verminderen van de huidige omvang van high impact delicten
De recidive van high impact delicten daalde met 53% en de recidive van de overige
delicten daalde met 37%
- 2 Combinatie straf en zorg: Bewerkstelligen van gedragsverandering van Top600
personen
Uit een willekeurige steekproef4 binnen de Top600 bleek dat het sociaal netwerk
van de betreffendeTop600-personen versterkt,was, dat de financiën beter op
orde waren en dat er enige verbetering rond huisvesting was
2
3

De meting van de Leefbaarheidsindex is per 31 december 2012.
Tot 2013 werden voor de indicatoren 4 en 5 de aangiften geteld; vanaf 2013 wordt in verband met de vorming
van de Nationale Politie een landelijke definitie voor misdrijven gehanteerd.
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-

3 Beperken van in- en doorstroom van broertjes en zusjes
In 2013 is gebleken dat bij de kinderen die het Preventief Interventie Team (PIT) in
behandeling heeft vooruitgang wordt geboekt, vooral op de gebieden school en vrije tijd.
Van 333 broertjes en zusjes zijn er tijdens of na de PIT-aanpak 33 door de politie
aangehouden voor een delict (10%)

2. Veiligheidshuis
Het Veiligheidshuis Amsterdam-Amstelland behandelt de casuïstiek betreffende overlast en
criminaliteit. Het gaat om persoons- en gebiedsgebonden problematiek. Het gaat daarbij om
maatwerk en dit vraagt specialistische en tijdsintensieve inzet. In de aanpak is ruimte voor
preventieve maatregelen. Doel is een persoonsgerichte aanpak waarbij betrokken partners snel en
adequaat schakelen, gericht op duurzaam resultaat.
In 2013 heeft het Veiligheidshuis bij de aanpak van urgente lokale problematiek aan alle
stadsdelen ondersteuning geboden in de vorm van informatievoorziening of -verrijking, het
opstellen van een plan van aanpak of het voorzitten van uitvoeringsgremia.
3. Jeugdcriminaliteit en - overlast
Intensieve Forensische Aanpak (IFA)
Voor de ‘nazorg detentie Top600’ zijn zowel de IFA als Prison Gate Office (PGO) van het Leger
des Heils in de Bijlmerbajes gestationeerd, wat nauwe samenwerking mogelijk maakte tussen IFA,
PGO, de Penitentiaire Inrichtingen en andere partners.
Aanpak overlast van jeugd(groepen) en gezinsaanpak
In 2013 zijn vanuit de stadsdelen in totaal 170 aanmeldingen gedaan voor een huisbezoek, waarbij
de ouders geconfronteerd werden met het gedrag van hun kinderen.
4. Prostitutie en mensenhandel
Op 4 juli 2013 heeft uw raad een nieuwe APV (Algemeen Plaatselijke Verordening) vastgesteld.
Belangrijke wijzigingen zijn de verhoging van de minimumleeftijd van prostituees van 18 naar 21
jaar, sluitingstijden voor raamprostitutiebedrijven en de verplichte intake gericht op toetsing van
zelfredzaamheid van prostituees door de exploitant. Een adviesteam ging in november 2013 van
start en toezicht en handhaving zijn aangepast aan de nieuwe regelgeving. De versterking van de
samenwerking tussen politie en gemeentelijke toezichthouders, een speerpunt in 2013, leidde tot
een gezamenlijk werkplan 2014.
5. Treiteraanpak
In 2013 zijn 157 signalen binnengekomen van potentiële treiterzaken; 30 zijn vastgesteld als
daadwerkelijke treiterzaak en daarvan zijn er 5 opgeschaald naar het stedelijke Top Tien Team.
De opschaling van de meest complexe en zware treitergevallen vertraagd op gang gekomen,
waardoor er in 2013 minder zijn afgewikkeld dan voorzien.
B. Regie, toezicht en handhaving
1. Gebiedsmanagement
 De Centrale Cameratoezichtruimte (CCTR) is sinds het voorjaar van 2013 operationeel (het
nieuwe beleidskader cameratoezicht werd eind 2012 vastgesteld), zodat regie en beheer van
het cameratoezicht centraal belegd zijn
 De Vliegende Brigade is ingezet waar de overlast het grootst was (hotspots/crimes); er is een
dashboard ontwikkeld dat inzicht geeft in actuele overlastcijfers
 Er was extra preventief toezicht in winkelgebieden; het aantal overvallen daalde met ruim 30%
 Het aantal Buurtveiligheidsteams is uitgebreid tot tien (in voorkomende gevallen participeren
straatcoaches in acties van deze teams)

4

Het betreft een steekproef van 50 personen; de steekproef zal vergroot worden.
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2. Regie- unit/Organisatie Bestuurlijk Toezicht (OBT)
Het toezicht is geflexibiliseerd, waarbij 20% van alle handhavers uit verschillende (gemeentelijk en
niet-gemeentelijk) disciplines samenwerken, gericht op bestuurlijk vastgestelde thema’s, zoals
taxihandhaving, handhaving overlast, handhaving prostitutie, aanpak woonfraude en handhaving
horecaoverlast.
De kwaliteit van de uitvoering van het bestuurlijk toezicht is verhoogd door afspraken over de
uniformiteit van de bevoegdheden van de handhavers, over opleidingen, kwaliteitseisen en
handhavingsprocessen en over samenwerking met externe partners.
3. Bestuurlijke bestrijding (georganiseerde) misdaad
Regionaal Informatie en Expertise Centrum Amsterdam-Amstelland(RIECAA)
De partnerorganisaties hebben in 2013 de informatiepositie en informatieanalyse verbeterd met
betrekking tot witwassen, mensenhandel, outlaw motorclubs, Bibob, malafide horeca, fraude en
misbruik van vastgoed, spyshops en de haven.
Convenant
In januari 2013 is het convenant voor Bestuurlijke en Geïntegreerde Aanpak Georganiseerde
Criminaliteit, Bestrijding Handhavingsknelpunten en Bevordering Integriteitbeoordelingen
ondertekend. Een gezamenlijke Stuurgroep RIECAA en Noord-Holland houdt de nauwe
samenwerking tussen beide regio’s in stand.
4. Wapencontroles (preventief fouilleren)
In de vier veiligheidsrisicogebieden die op 1 april 2013 na de jaarlijkse evaluatie en op
politieadvies werden aangewezen zijn wapencontroles uitgevoerd. Ook wordt vanaf die datum
meer gericht gefouilleerd, dat wil zeggen, gericht op tijd en plaats, maar a-selectief, met uitsluiting
van ouderen, kinderen en gezinnen.
5. Overlastwet
In 2013 is prioriteit gegeven aan de Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige
overlast als instrument om ernstige, structurele overlast in de openbare ruimte, aan te pakken.
6. Horeca
De handhaving van de Drank- en Horecawet is per 1 januari 2013 overgegaan naar de
gemeenten. In dat licht hebben verschillende (voorlichtings)bijeenkomsten en overleggen met de
horeca plaatsgevonden. De handhavingsstrategie Horeca (APV en Drank- en Horecawet) is op
een aantal punten aangepast. In 2013 zijn de eerste van tien 24-uursvergunningen voor de horeca
verstrekt aan een aantal nachtzaken in de uitgaansgebieden Leidseplein en Rembrandtplein. Het
betreft een proef met de zogeheten ‘twaalfdagenregeling’: de deelnemende nachtzaken volgens
een vast rooster iedere maand gedurende één etmaal 24 uur geopend mogen blijven. In een
convenant van gemeente, Koninklijke Horeca Nederland en horecaondernemers is een vrijwillige
bijdrage aan het Nationaal Bossenfonds opgenomen ter compensatie voor de terrasverwarming.
7. Coffeeshops
De in de beleidsbrief van 11 december 2012 aangekondigde blowverboden op speelpleinen en
schoolterreinen zijn ingesteld. Binnen de pilot verplaatsing coffeeshops is één coffeeshop
verplaatst en de implementatie van het afstandscriterium is voorbereid.
8. Coalitieproject 1012
 De organisatie van het project is door een extern adviesbureau geëvalueerd op basis van
ongeveer 60 interviews met stakeholders; in december is een ronde tafelconferentie
georganiseerd waarin 180 deelnemers terugblikten en vooruitkeken
 De vastgestelde sluiting van een deel van de coffeeshops in gebied 1012 is begonnen. Elf van
in totaal zesentwintig coffeeshops hebben de cannabisverkoop gestaakt, zijn getransformeerd
of nog in transformatie
 Het bestemmingsplan herbestemmen raambordelen binnenstad is op 31 juli 2013 door de
afdeling rechtspraak van de Raad van State onherroepelijk verklaard
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Het Oudekerksplein is heringericht
In voorbereiding op de start van de uitvoering van de Rode Loper zijn alle gebouwde terrassen
op het Damrak, permanent verwijderd, op één na, waarover nog overleg plaatsvindt

9. Vreemdelingen zonder verblijfsvergunning en EU-burgers
 In 2013 kregen 116 personen/gezinnen in kwetsbare posities tijdelijk ondersteuning uit het
Fonds Gevolgen Vreemdelingenwet
 Het project Bridge to Better maakte terugkeer van 55 vreemdelingen mogelijk
 Tot eind 2013 zijn met hulp van een ingehuurde (Poolse) organisatie in totaal 234 ‘gestrande’
EU-burgers teruggeleid naar (met name) Polen en de Baltische staten
 Een wassende groep asielzoekers vroeg in 2013 veel aandacht. De groep trok, na de
ontruiming van het terrein aan de Notweg, in de ‘vluchtkerk’, waarna begin juni de ‘vluchtflat’
werd gekraakt en op de Weteringschans vervolgens het ‘vluchtkantoor’. Eind november is het
voormalige Huis van Bewaring (‘vluchthaven’) beschikbaar gesteld voor het bieden van
onderdak en hulp aan mensen die in april waren geregistreerd (groep 159). Medio december
verbleven er 97 personen in de gemeentelijke opvang, wat leidde tot een budgettaire
overschrijding
 Vluchtelingenwerk Amsterdam heeft de dossiers van ‘groep 159’ nader onderzocht en
(november 2013) geadviseerd over het perspectief. Aan 25 zeer kwetsbare personen is apart
onderdak geboden door de gemeente
10. Radicalisering
 Het Meld- en adviespunt Radicalisering heeft in 2013 meer dan 47 casussen behandeld,
daaronder waren 29 nieuwe meldingen
 Verdere activiteiten waren de opbouw van netwerken, onderzoek naar het effect van internet
op radicalisering en individuele de-radicaliseringstrajecten
11. Uitvoering Handhaving en Toezicht
In Amsterdam moet iedereen zich vrij en veilig kunnen voelen en de gemeente draagt daaraan bij
door de inzet van professioneel goed opgeleide handhavers, die stadsdeeloverschrijdend en
specialistisch werken. De opdracht is om de overlast in de openbare ruimte terug te dringen en
daarmee de veiligheid op straat en het veiligheidsgevoel van bewoner, bezoeker en ondernemer
te vergroten. Belangrijk zijn de al eerder genoemde Vliegende Brigades die optreden tegen
overlast door hangjongeren, drugshandel en druggebruik, tegen drankmisbruik en ander
oneigenlijk gebruik van de openbare ruimte. Verder is er de specifieke aanpak van grootschalige
evenementen (Meldkamer) en het cameratoezicht, met behulp van ruim 200 camera’s.
Ook het wegslepen van foutgeparkeerde voertuigen (ruim 9.000 gevallen in 2013) draagt bij aan
de kwaliteit van de openbare ruimte. De toename van het aantal weggesleepte auto’s met 30% in
de loop van 2013 en de verhoging van het wegsleeptarief, heeft geleid tot een stijging van het
aantal bezwaren en beroepen. Die namen in aantal toe van circa 80 per maand in de eerste helft
van het jaar naar circa 134 in de tweede helft.
1.1.3 Wat heeft het gekost?
(Bedragen x € 1 miljoen)

Lasten
Baten
Saldo van baten en lasten
Dotaties aan reserves
Onttrekkingen aan reserves
Mutaties reserves
Resultaat na bestemming

Rekening Begroting Begroting
2012 2013, incl. 2013 na 8maands
1e begr.
wijz.

33,9
4,9
29,08,0
7,2
0,829,8-

45,4
13,6
31,80,7
4,9
4,2
27,6-
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45,3
14,1
31,21,4
6,1
4,7
26,5-

Rekening
Verschil
2013 Rekening Begroting
na 8maands
45,2
0,115,9
1,8
29,31,9
1,5
0,1
4,2
1,92,7
2,026,60,1-
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Het saldo ten laste van de algemene middelen kwam voor 2013 uit op € 26,6 miljoen en dat is
ten opzichte van de Begroting 2013 na de 8-maandsrapportage € 0,1 miljoen hoger. Hieronder
worden de significante afwijkingen ten opzichte van de laatst vastgestelde Begroting 2013
opgesomd.
Mutaties van Begroting 2013 na 8-maandsrapportage naar Jaarrekening 2013
 Een onderschrijding op Project 1012 van € 1,2 miljoen. Er waren in 2013 geen uitgaven ten
laste van de stimuleringsregeling omdat er nog resterend budget was De geraamde
onttrekking aan de reserve van € 2,3 miljoen is nu € 1,1 miljoen en heeft geen effect op het
saldo
 Onderschrijding van € 0,6 miljoen voor het veiligheidsplan door lagere vaststelling van
subsidies en uitgestelde betalingen voor de centrale cameratoezichtruimte; het leidde tot
lagere onttrekkingen (€ 0,5 miljoen) aan de reserves OOV (€ 0,3 miljoen) en
decentralisatiegelden OOV (€ 0,2 miljoen)
 Op 28 mei 2013 besloot het college een bedrag van € 0,2 miljoen beschikbaar te stellen voor
de ‘vluchtkerk’ en daarvan € 0,1 miljoen te dekken uit vreemdelingenbeleid en € 0,1 miljoen
uit het programma Openbare orde en veiligheid
 De baten (€ 1,9 miljoen) en lasten (€ 1,8 miljoen) van uitvoering van handhaving en toezicht
zijn met € 1,9 miljoen gestegen door onder andere extra opdrachten aan de Vliegende
Brigade, de start van PDA (Personal Digital Assistant), voor beheer, en voor hogere
personele lasten bij de REO en Pool Amsterdam, in beide gevallen door latere uitstroom
(waar, eveneens in beide gevallen, hogere opbrengsten uit detachering tegenover staan)
Prioriteiten 2013
Omschrijving

S/I

(Bedragen
x € 1.000)

Top 600

I

OMPG/
Treiteraanpak
Prostitutie
Vreemdelingen
Reorganisatiebedrijf en Pool
Amsterdam
Regulier bedrijf
Stadstoezicht

I

Beschikbaar
gesteld

Ultimo
2013
betaald of
verplicht

500

500

Voorstel om
ultimo 2013
op te
nemen in
reserve
0

Omschrijving
gerealiseerd
resultaat

Volledig
uitgevoerd
? (J/N)

Uiterste
datum
geplande
uitvoering

J
N

I
I
I

1.000
667
210
3.400

672
240
210
3.400

328
427
0

N
J
J

I

5.500

5.300

0

J

1. De prioriteit van € 0,5 miljoen is incidenteel toegekend als dekking voor het
programmabureau, het Actiecentrum Top600, het organiseren van conferenties en de
communicatie rond het project.
2. De prioriteit van € 1 miljoen is incidenteel toegekend als dekking voor de aanpak
treiteraars. De aanpak van zware gevallen van treiteren is vertraagd op gang gekomen,
reden bij de 8-maandsrapportage te besluiten een bedrag van € 0,3 miljoen over te
hevelen naar 2014 om hiermee alsnog de treitergevallen uit 2013 aan te kunnen pakken.
3. De prioriteit is incidenteel toegekend voor de invoering van de nieuwe prostitutiewet en
voor een plan van aanpak. Omdat deze wet (nog) niet is aangenomen en hierdoor de
registratie (nog) geen doorgang vond, is bij de 8-maandsrapportage besloten het
hiervoor gereserveerde bedrag van € 0,4 miljoen over te hevelen naar 2014.
4. De prioriteit is toegekend als aanvulling voor het Fonds Gevolgen Vreemdelingenwet,
dat in schrijnende gevallen middelen voor levensonderhoud en/of onderdak verstrekt aan
vreemdelingen.
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5. De prioriteit bedroeg € 2,4 miljoen voor het Reorganisatiebedrijf en € 1 miljoen voor
Pool Amsterdam. Voor het reorganisatiebedrijf was er een kleine overschrijding en voor
Pool Amsterdam een kleine onderschrijding.
6. Het regulier bedrijf van Stadstoezicht is een prioriteit van € 5,5 miljoen toegekend; er
was onderschrijding op van € 0,2 miljoen.
1.1.4 Risico’s
Niet aanpassen tarief Wegsleep
In juli 2013 is het wegsleeptarief, voor het eerst sinds 2004, verhoogd van gemiddeld
€ 265 naar € 419. Het tarief heeft daarmee de wettelijk maximaal mogelijke
kostendekkendheid bereikt van 80%. De stadsdelen dekken het verschil (20%) uit hun
parkeerfondsen. Dit is in 2013 vastgelegd in de Business Case Wegsleep, die binnen
1Stad 1Opgave is vastgesteld. Het risico dat zich voordoet is tweeledig:
1. De raad heeft onderzoek gelast naar een efficiëntere inrichting van de Wegsleep in
Amsterdam en naar mogelijke besparingen door uitbesteding van (een deel van) de
werkzaamheden. Door het wegvallen van opbrengsten kan dan boventalligheid
ontstaan.
2. Het aantal bezwaren is na de stijging van het tarief en het aantal wegslepingen sterk
toegenomen, tot ruim 15% van van de zaken. De kosten stijgen daardoor sterker dan
de opbrengsten.
Leeftijdsopbouw personeel
Bij de Handhaving is 29% van de medewerkers ouder dan 55 jaar. Steeds meer
werknemers komen in aanmerking voor de 55+ regeling waardoor inzet op nachtelijke
uren lastiger wordt. Door zowel inhuur (flexibele schil), leeftijdsbewust personeelsbeleid
(instroom jongeren), als het speciaal aannemen van medewerkers voor de nachtelijke
uren bij cameratoezicht, heeft de leeftijdsopbouw in 2013 niet tot verminderde inzet
geleid.
(Dreigende) functieongeschiktheid en arbeidsongeschiktheid bij Handhaving
Bij Handhaving bestaat het risico op extra personele lasten als gevolg van arbeids- en
functieongeschiktheid. Deze ontstaat door een combinatie van wettelijk vereiste
vernieuwing en verzwaring van de functie-eisen en het opleidingsniveau voor BOA's
(buitengewoon opsporingsambtenaren) enerzijds en (gedeeltelijke)
arbeidsongeschiktheid als gevolg van uiteenlopende medische klachten anderzijds.
Risico’s Pool Amsterdam en Reorganisatiebedrijf: het niet behalen van de uitstroom.
Dit risico heeft zich gedeeltelijk voorgedaan bij de Pool Amsterdam (PAM). Hier staan
echter ook extra inkomsten uit detachering tegenover, waardoor de financiële
consequenties te overzien zijn en binnen de begroting konden worden opgelost. Per
jaareinde is wel voldaan aan de norm.
Opbrengst Bestuurlijke Straf Beschikkingen (BSB)
In 2013 hebben 7.000 Bestuurlijke Straf Beschikkingen (BSB’s) tot opbrengsten geleid.
Voor 2014 staat een verdubbeling van dit aantal in de begroting. Het betekent dat in de
praktijk nogmaals een intensivering van het repressieve optreden moet plaatsvinden.
Voor de verdere toekomst (na 2014) is het nog niet zeker of de opbrengst uit de
Bestuurlijke Straf Beschikkingen (BSB’s) blijft bestaan. De minister heeft aangegeven de
betaling aan de gemeenten (€ 40 per BSB) te heroverwegen en mogelijk al vanaf 2014 te
maximeren. Gemeenten kunnen dan wel overstappen op de bestuurlijke boete.
Continuïteit Taxihandhaving vanaf 2014
Dit risico heeft zich in 2013 niet voorgedaan. De inzet van Stadstoezicht is in 2014
gegarandeerd. Het college moet nog besluiten over de continuïteit van de taxihandhaving
vanaf 2015.
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1.2 Minder jeugdcriminaliteit en overlast
1.2.1 Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?
Indicator
1. Aantal VO scholen dat
een schoolveiligheidsteam
heeft
2. Aantal lichtcriminele
jongeren
3x. Aantal First Offenders5

Nulmeting en peildatum

Rekening
2012

Begroting
2013

Bereikt
2013

6

2011

PM

6

1.749

Nov. 2010
(O+S)
2009 (O+S)

1.575

PM

6

PM

678

375

375

Te behalen resultaat
2010-2014

375

1.2.2 Wat hebben we ervoor gedaan?
Indicator 1: Schoolveiligheidsteam (SVT)
Tot en met schooljaar 2011-2012 waren er zes SVT’s op vier scholen. In 2012 stemde
uw raad in met de doorontwikkelen van de SVT’s (als onderdeel Kwaliteitsimpuls
Voortgezet Onderwijs). De resultaten:
 Uitvoering veiligheidsaudits met onafhankelijke veiligheidsexpertise van het
Nederlands Jeugdinstituut (NJI) op 32 risicoscholen. Tien scholen kregen een
‘nameting’ door NJI nadat ze verbeteringen hadden doorgevoerd waaruit blijkt dat
deze scholen op het gebied van schoolveiligheid vooruitgang hebben geboekt
Indicatoren 2 en 3: Licht criminele jongeren
In 2013 is de jeugdketen in het Veiligheidshuis versterkt en startte de gemeente MHSgesprekken (Maatregel Hulp en Steun) met jongeren, ouders, de gezinsmanager van
BJAA/WSG7, de politie en de zorgcoördinator over de voorwaarden die de kinderrechter
heeft opgelegd bij een (jeugdreclasserings)maatregel. Het zal naar verwachting gaan om
250 zaken per jaar.
In 2013 investeerden we in de intensief Preventieve Aanpak (iPA), waarin goede
elementen uit de interventies Nieuwe Perspectieven (NP) en Lokale Trajectbegeleiding
(LTB) zijn samen gevoegd. iPA is bedoeld voor jeugdigen van 12 t/m 23 jaar die een
dusdanig risicogedrag vertonen dat zij gevaar lopen (permanente) aansluiting met school
werk, gezin en samenleving te verliezen. Tevens is er het risico van afglijden naar
(zwaardere) criminaliteit. De problematiek van deze jeugd is te specifiek voor reguliere
basiszorg en te licht voor justitieel ingrijpen of zwaardere gespecialiseerde hulp. iPA
wordt gezamenlijk uitgevoerd door Spirit en Street Cornerwork (SCW). De aansluiting en
afstemming van iPA met de ouder- en kindteams (om het Kind) wordt getest in een
proeftuin in Nieuw-West.
Preventief Interventie Team (PIT)
Het PIT signaleert en benadert risicokinderen snel, gericht en met hulp op maat om te
voorkomen dat ze afglijden in de criminaliteit of dat er sprake is van schooluitval. De hulp
bestaat uit lichte interventies dicht bij het kind, het gezin en de school. Er zijn in totaal
564 risicokinderen (uit 272 gezinnen) gesignaleerd en in begeleiding genomen. Ruim de
helft is jonger dan 13 jaar. Bij 72% van de kinderen was er geen hulpverlening (meer) in
het gezin.

5

6

7

De indicator First Offenders is toegevoegd omdat deze indicator een beter beeld geeft van het resultaat van
inspanningen binnen het preventief sociaal domein (DMO). In de begroting 2013 is uitgegaan van een verkeerd
sjabloon voor de indicator First Offenders. Dit is in de Begroting 2014 gecorrigeerd.
Voor de periode 2010-2014 heeft het Rijk een bezuiniging doorgevoerd, die resulteert in een korting van € 10
miljoen voor Amsterdam in het domein Jeugd en Veiligheid/ Risicojongeren. Inzetten op een verdere daling is
niet realistisch, als doelstelling voor het aantal minderjarige first offenders in de komende jaren zal daarom
hetzelfde aantal opgenomen als voor 2012 en 2013.
Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam/William Schrikker Groep.
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Kinderen met grensoverschrijdend en agressief gedrag zijn gescreend op sociale
leerbaarheid, om een aanpak op maat mogelijk te maken. Uit de eerste nameting (door
de Universiteit van Leiden) blijkt dat zo’n aanpak werkt en dat kinderen gemiddeld grote
sprongen voorwaarts maken. Zij laten geen zorgelijk agressief en grensoverschrijdend
gedrag meer zien en boeken ook op andere terreinen (zoals sociale problemen en
schoolresultaten) grote vooruitgang. Deze resultaten zijn gezien de zware problematiek
van de doelgroep opmerkelijk.
1.2.3 Wat heeft het gekost?
(Bedragen x € 1 miljoen)

Lasten
Baten
Saldo van baten en lasten
Dotaties aan reserves
Onttrekkingen aan reserves
Mutaties reserves
Resultaat na bestemming

Rekening Begroting Begroting Rekening
2012
2013, incl. 2013 na 8- 2013
1e begr.
maands
wijz.
6,2
0,4
5,85,8-

6,2
6,26,2-

5,2
5,25,2-

5,2
0,1
5,15,1-

Verschil
Rekening Begroting
na 8maands
0,1
0,1
0,1

Het saldo van lasten en baten is € 5,1 miljoen. Ten opzichte van de vastgestelde
Begroting 2013 zijn de baten € 0,1 miljoen hoger.
Prioriteiten 2013
Jeugd: Preventief Interventie Team (PIT) en Risicojongeren
De prioriteit Jeugd (€ 3,6 miljoen) wordt verantwoord onder doelstelling 4.3 van het
programma Jeugd en Onderwijs. Een deel van deze prioriteit is ingezet binnen het
programma Openbare orde en veiligheid, voor begeleiding van de broertjes en zusjes
van Top 600-jongeren (€ 0,8 miljoen), vroege signalering op basisscholen (€ 0,5 miljoen)
en trajecten voor risicojongeren (€ 1,1 miljoen).
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1.3 Crisisbeheersing en brandweerzorg
1.3.1 Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?
Indicatoren
1. Eerste tankautospuit
8
binnen de norm ter plaatse
2. Paraatheid: kazernes 24
9
uur bezet

Nulmeting en peildatum

Rekening
2012

Begroting
2013

Bereikt Te behalen resultaat
2013
2010-2014

-

-

72%

80%

78%

80%

98,5%

2010

95%

95%

96,6%

95%

De cijfers representeren het niveau van Amsterdam-Amstelland en niet het niveau van
de Gemeente Amsterdam. Brandweer Amsterdam-Amstelland (BAA) levert geen cijfers
op gemeenteniveau. Dit heeft te maken met het recent genomen besluit van het
Veiligheidsbestuur om de operationele grenzen en niet de gemeentegrenzen bepalend te
laten zijn voor de eerste uitruk. Alleen zo kan binnen de gehele Veiligheidsregio
Amsterdam-Amstelland de snelste opkomsttijd gegarandeerd worden en doet recht aan
het principe dat iedere burger recht heeft op de snelste hulp. Komend jaar zal BAA
onderzoeken hoe op het niveau van kleinere geografische eenheden kan worden
gerapporteerd.
Op nationaal niveau is, onder andere naar aanleiding van het in 2011 verschenen rapport
‘Ter Plaatse’ van de Inspectie Veiligheid en Justitie en ook onder invloed van de
groeiende investeringen in preventie, een discussie gestart over het bijstellen van de
wettelijke norm voor opkomsttijden. Die discussie loopt nog.
Eerste tankautospuit binnen norm ter plaatse
Voor 2013 geldt dat als de in de praktijk gangbare acceptatieminuut wordt meegerekend,
in de regio de eerste tankautospuit bij 78% van de meldingen binnen de normtijd ter
plaatse is. Dit ligt dicht tegen de in Amsterdam theoretisch opgestelde norm van 80%.
Amsterdam kent een hogere kazernedichtheid dan de Amstelland-gemeenten, zodat het
opkomstpercentage voor Amsterdam aanzienlijk hoger ligt.
Paraatheid: kazernes 24 uur bezet
De brandweervoertuigen zijn in 96,6% van de gevallen beschikbaar voor operationele
inzet.
1.3.2 Wat hebben we ervoor gedaan?
1. Brandweerzorg
Brandweer Amsterdam-Amstelland valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur
van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland.
In 2010 werd duidelijk dat ook de brandweer aan de bezuinigingen van de gemeente
moest bijdragen (€ 2,75 miljoen structureel). Eind 2011 is de transitieovereenkomst
afgesloten onder de naam ‘Brandweer Amsterdam-Amstelland op koers’. De
transitieovereenkomst kent drie hoofdthema’s: bezuinigen, vernieuwen en herstel
vertrouwen. De resultaten van de uitvoering in 2013 worden hieronder per thema kort
besproken.
Bezuinigen
De bezuiniging komt verderop aan de orde bij Prioriteiten en posterioriteit 2013.
Vernieuwen
In het kader het project ‘Brandveilig Leven’, dat bewustwording en gedragsverandering
bij burgers moet bevorderen, zijn 11.000 woningeigenaren benaderd.

8

9

De indicator geeft zicht of de opkomsttijd van de eerstelijns voertuigen wordt gehaald en is daarmee een
belangrijke factor voor de effectiviteit van de brandweerzorg: het tijdig ter plekke komen om de brand te
blussen. De opkomsttijden zijn opgenomen in het dekkingsplan waaraan een rekenmodel ten grondslag ligt en
is inclusief acceptatieminuut, conform het dekkingsplan Amsterdam- Amstelland van maart 2013.
De indicator geeft inzicht in de bezetting van alle voertuigen: de totale slagkracht (materieel + personeel) in de
regio Amsterdam-Amstelland.
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Het 24-uursrooster wordt flexibel ingericht om tot meer productiviteit te komen.
Daarnaast is een plan van aanpak voor de proeftuinkazerne, op basis van andere dan
het 24-uursrooster, is in voorbereiding.
Herstel vertrouwen
Binnen de interne bedrijfsvoering van de brandweer is het programma ‘Samen Rood’
uitgerold. Daarnaast is het organisatieonderzoek afgerond met verbeteracties. De
nevenwerkzaamheden zijn in kaart gebracht en opnieuw geanalyseerd.
2. Crisisbeheersing
 De Gemeenschappelijke Meldkamer van politie, brandweer en de Geneeskundige
Hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR), is sinds 26 mei 2013 operationeel
 Draaiboek vrede is in 2013 niet ingezet. Er waren negen incidenten in Amsterdam
waarbij volgens de Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijding Procedure
(GRIP) is samengewerkt. Dat betrof onder andere de oktoberstorm en de
Sinterklaasstorm, de troonswisseling de brand in Parkeergarage Markenhoven en het
rallyongeluk in het Westelijk Havengebied. Het beleidscentrum heeft de (bestuurlijke)
besluitvorming gefaciliteerd
 Demonstraties, manifestaties en evenementen zijn multidisciplinair, of in
driehoeksverband, voorbereid en vervolgens bestuurlijk begeleid. Meest in het oog
springend waren de troonswisseling en Koninginnedag op 30 april, de huldiging van
Ajax op 5 mei, de Gay Pride tussen 2 en 4 augustus en de intocht van Sinterklaas op
17 november. De crisissituatie rondom de groep uitgeprocedeerde asielzoekers heeft
in 2013 veel capaciteit gevraagd
 Er is een calamiteitenplan voor de ArenAPoort West gemaakt. De crisisorganisatie
wordt in dit gebied versterkt met flexibele, snel inzetbare functionarissen (hard piket),
afkomstig van verschillende bedrijven in het gebied
 Het beleidsplan Multidisciplinaire crisisbeheersing 2010-2013 is afgesloten, terwijl het
beleidsplan Multidisciplinaire crisisbeheersing 2014-2017 is voorbereid
 Het beleidscentrum is beschikbaar gebleken op de momenten waarop dat nodig was
1.3.3 Wat heeft het gekost?
(Bedragen x € 1 miljoen)

Lasten
Baten
Saldo van baten en lasten
Dotaties aan reserves
Onttrekkingen aan reserves
Mutaties reserves
Resultaat na bestemming

Rekening Begroting Begroting
2012 2013, incl. 2013 na 8maands
1e begr.
wijz.

74,2
2,1
72,172,1-

74,4
1,8
72,672,6-

73,9
1,9
72,072,0-

Rekening
Verschil
2013 Rekening Begroting
na 8maands
74,1
0,2
2,2
0,3
71,90,1
71,90,1

Het saldo ten laste van de algemene middelen kwam voor 2013 uit op € 71,9 miljoen en
dat is ten opzichte van de Begroting 2013 na de 8-maandsrapportage € 0,1 miljoen lager.
De middelen zijn besteed aan:
 Brandweerzorg: lasten € 70,4 miljoen conform begroting voor regionale en lokale
brandweerzorg
 Crisisbeheersing: € 0,7 miljoen (Koninginnedag, bestuursdwang en beleidscentrum)
is conform begroting besteed.
 de door Waternet geleverde voorziening voor het blussen van branden en het
onderhoud en de beschikbaarheid van brandweerkranen en brandbluswater (€ 0,9
miljoen)
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Prioriteiten en posterioriteiten 2013
Omschrijving

S/I

Beschikbaar
gesteld

(bedragen
x € 1.000)

Brandweer

S

Ultimo 2013
betaald of
verplicht

Voorstel om
ultimo 2013
op te
nemen in
reserve

-1.000

Omschrijving
gerealiseerd
resultaat

Volledig
uitgevoerd?
(J/N)

0

Uiterste
datum
geplande
uitvoering

J

Deze posterioriteit betreft de eerste tranche van de ombuigingstaakstelling (van € 2,75
miljoen) en is gerealiseerd door de volgende maatregelen.
 Het opleidingscentrum BOCAS heeft per 1 januari samenwerkingsafspraken met
Schiphol en omringende oefencentra om toekomstproof en state of the art te kunnen
blijven. BOCAS was in 2013 rendabel
 Andere inrichting van de repressieve dienst door totale opgaven
 Schrappen van een aantal niet wettelijke opstelplaatsen
 Schrappen van de zevende man op zes Amsterdamse autospuiten
 Samenvoegen van twee kazernes in stadsdeel Zuidoost
1.3.4 Risico’s
Crisisbeheersing
Crisisbeheersing heeft per definitie een onvermijdelijk en ongepland karakter.
Calamiteiten kunnen niet op voorhand worden begroot. Als ze zich voordoen worden
(achteraf) de budgetten en de dekking daarvan aan uw raad ter goedkeuring
aangeboden. Een belangrijke beheersingsmaatregel bestaat uit de draaiboeken en
veiligheidsplannen die in werking worden gesteld indien een crisis zich voordoet.
Belangrijk is dat deze regelmatig worden geactualiseerd onder andere op basis van
opgedane ervaringen.
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5.2 Openbaar vervoer en taxi’s zijn sociaal veilig
5.2.1 Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?
Indicatoren
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

Nulmeting en
peildatum
1.930
2011

8%

2009
2010

Rekening
Begroting
2012
2013
2.257 In
ontwikkeling

8%

6%

Bereikt Te behalen resultaat
2013
2010-2014
In ontwikkeling

7%

5%

In voorgaande jaarverslagen werd voor de beoordeling gebruik gemaakt van 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. Naar aard en opzet is de Omnibus enquête geheel verschillend van het onderzoek
van TNS Nipo. De uitkomsten zijn daarom niet met elkaar te vergelijken. Het percentage
met een 5 of lager gewaardeerde ritten is afgenomen van 8% (eind 2012) naar 7% (eind
2013).
5.2.1

Wat hebben we ervoor gedaan?

1. Taxibedrijven
Op 1 juni 2013 werd de Taxiverordening volledig van kracht en geldt in heel Amsterdam
dat chauffeurs op de opstapmarkt (standplaatsen en het aanhouden op straat)
aangesloten moeten zijn bij een Toegelaten Taxi Organisatie (TTO). Niet aangesloten
chauffeurs die toch op de opstapmarkt komen, krijgen hoge boetes. De invoering is goed
en zonder incidenten verlopen. Er zijn dertien TTO-vergunningen afgegeven en 3.100
individuele taxivergunningen aan aangesloten taxichauffeurs. De leges voor de TTOvergunningen bleken niet kostendekkend en zijn voor 2014 verhoogd.
De handhaving blijkt effectief: er zijn nauwelijks nog niet-aangesloten chauffeurs actief in
Amsterdam. In december is de handhavingstrategie op vergunde chauffeurs
aangescherpt, bijvoorbeeld door te werken met mysteryguests. Bij de TTO’s zijn audits
uitgevoerd om te controleren of de organisaties op orde zijn. Het handhaven van de orde
op de belangrijke standplaatsen Leidseplein en CS kon (en kan) echter nog niet geheel
overgelaten worden aan de taxibranche, omdat de TTO-organisaties nog in ontwikkeling
zijn en nog onvoldoende samenwerken. Gemeentelijke inzet van taxihosts en
verkeersregelaars bleef nodig.
In 2013 is het plan van aanpak Taxivoorzieningen vastgesteld voor verbetering van
standplaatsen, laad/losplaatsen, trambanen. Nieuwe standplaatsen zijn opgeleverd, of
bestaande heringericht; een gedeelte van de investeringen is doorgeschoven naar 2014.
2. Alternatief Personenvervoer (APV)
Voorjaar 2013 is het vernieuwde uitvoeringsbeleid APV door het college vastgesteld. Er
zijn nieuwe vergunningen voor fietstaxi’s uitgegeven, waarvoor de gemeenteraad de
leges in juli vaststelde. In de tweede helft van 2013 zijn handhavingsacties voor illegale
fietstaxi’s gehouden en nieuwe standplaatsen en verbodsgebieden aangewezen.
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5.2.3 Wat heeft het gekost?
(Bedragen x € 1 miljoen)

Rekening Begroting Begroting
2012 2013, incl. 2013 na 8maands
1e begr.
wijz.

Lasten
Baten
Saldo van baten en lasten
Dotaties aan reserves
Onttrekkingen aan reserves
Mutaties reserves
Resultaat na bestemming

1,5
0,5
1,01,0-

10,4
1,3
9,19,1-

11,9
2,8
9,19,1-

Rekening
Verschil
2013 Rekening Begroting
na 8maands
11,7
0,22,6
0,29,19,1-

Het saldo ten laste van de algemene middelen was met € 9,1 miljoen gelijk aan de
Begroting 2013 na de 8-maandsrapportage..
Voor een (verwachte) langere inzet van gemeentelijke taxi-hosts en verkeersregelaars is
het budget voor taxi’s bij de 8-maandrapportage met € 0,2 miljoen verhoogd tot € 1,8
miljoen. De lasten worden gedekt door baten afkomstig uit het programma Verkeer en
infrastructuur. Van dat extra budget hoefde uiteindelijk € 0,16 miljoen niet uitgegeven te
worden.
5.2.4 Risico’s
Er zijn voor doelstelling 5.2 geen risico’s gemeld.

1.4 Reserves en voorzieningen
In deze paragraaf worden alleen systeemreserves, bestemmingsreserves en voorzieningen
besproken waarin ten opzichte van de 8-Maandsrapportage 2013 significante mutaties (> € 0,5
miljoen) plaatsgevonden hebben of waarvan het verloop bestuurlijk relevant is. Bij de Jaarrekening
2013 voldoet geen van de systeemreserves en bestemmingsreserves in het programma Openbare
orde en veiligheid aan deze criteria en daarom worden ze niet op deze plaats besproken. Wel
komen ze aan de orde in een integraal overzicht met informatie over het verloop in 2013 van alle
reserves en voorzieningen per programma, dat als aparte bijlage in deze jaarrekening is
opgenomen.
Er zijn geen voorzieningen gevormd voor dit programma.
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2 Werk en inkomen
Maatschappelijk effect
Amsterdam gaat uit van de kracht van Amsterdammer en werk maakt hen onafhankelijk. Wie

kan, moet zelf in zijn levensonderhoud voorzien. Centrale doelstelling is dat
Amsterdammers economisch onafhankelijk zijn of worden. Wanneer dit niet op korte
termijn mogelijk is, worden zij gestimuleerd om zichzelf te ontwikkelen om maximale
zelfredzaamheid te bereiken. Verder is arbeid veruit de beste weg uit de armoede.

Kerncijfers
(B e dra ge n x € 1 m iljo en )

Rekening
2012

La sten per doelstelling
2.1 Me er Amsterdammers ontwikkele n zi ch
naar wer k
2.3 Een deel van de Amste rdammers in de
W et Socia le We rkvo orziening werkt bij
regu liere we rkgevers.
2.4 Amsterda mmers beh eersen de
Nederl and se taal beter e n hebben meer
kennis van de sa menlevi ng.

2.5 Klanten worde n bij uitkeri ngsaanvrag en
snel en ad equaat ge holp en
2.6 Amsterda mse mi nima krijgen
aanvul lende inko mensvoorzieningen
aang eboden en hun participatie wordt
bevord erd.
2.7 Versterke n van de schuldhul pverle nin g
Totaal las ten
Baten per doelstelling
2.1 Me er Amsterdammers ontwikkele n zi ch
naar wer k
2.3 Een deel van de Amste rdammers in de
W et Socia le We rkvo orziening werkt bij
regu liere we rkgevers.
2.4 Amsterda mmers beh eersen de
Nederl and se taal beter e n hebben meer
kennis van de sa menlevi ng.
2.5 Klanten worde n bij uitkeri ngsaanvrag en
snel en ad equaat ge holp en
2.6 Amsterda mse mi nima krijgen
aanvul lende inko mensvoorzieningen
aang eboden en hun participatie wordt
bevord erd.
Totaal ba ten
Saldo va n bat en en lasten
Toe voegingen aan r eserves
Onttr ekking en aan reserves
Mutaties reserves
Result aat na bestemming

Begroting
Begroting
2 013, incl. 1e 20 13 na 8begr. wijz.
maands

Re kening
2013

Vers chil
Rekening Begrot ing
na 8-maands

142,5

147,4

1 26,9

149,4

22,5

91,6

90,7

90,7

97,0

6,3

42,7

29,6

50,8

25,5

25,3-

636,2

659,2

6 72,9

663,1

9,8-

57,4

51,0

60,6

57,2

3,4-

12,6
983,0

19,2
997,1

18,0
1 .0 19,9

15,7
1.007,9

2,312,0-

107,4

88,8

86,5

88,2

1,7

87,6

89,3

89,3

93,3

4,0

27,7

23,0

23,1

16,9

6,2-

577,7

566,7

6 16,5

626,4

9,9

1,5
801,9
181,155,3
4,2
51,1232,2-

2,8
770,6
226,521,0
14,7
6,3232,8-

1,5
8 16,9
2 03,055,4
37,2
18,22 21,2-

2,8
827,6
180,357,6
38,7
18,9199,2-

1,3
10,7
22,7
2,2
1,5
0,722,0

Ontwikkelingen en beleidskaders


Het werkloosheidcijfer in de gemeente Amsterdam is in 2013 uitgekomen op 10%.
Ten opzichte van 2012 (7,9%) is dit een stijging van 2,1 %
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In 2013 is ongeveer 20% van de Amsterdamse jongere beroepsbevolking werkloos
(Monitor jeugdwerkloosheid 2013 O&S). Vanwege deze ontwikkeling heeft de
gemeente in 2013 de aanpak van de jeugdwerkloosheid geïntensiveerd. Onder meer
met de Actie Jongeren Fit voor Werk
In Amsterdam steeg het aantal bijstandsuitkeringen in 2013 met 5,9% (landelijk 9%).
In de andere grote steden was de stijging hoger, maar er lijkt sprake van een
stabilisatie. De lagere stijging van het klantenaantal blijkt ook uit het overschot op het
Inkomensdeel voor Amsterdam. Een deel van dit overschot wordt in 2013
gereserveerd voor toekomstige ontwikkelingen en mogelijke effecten van het
aangepaste verdeelmodel van het Rijk
In 2013 is aan 39.742 aantal huishoudens een uitkering is verstrekt en het gemiddeld
aantal klanten was in 2013 38.855
Verder zet in 2013 de ontwikkeling van voltijd- naar deeltijdwerk zich door
In 2013 is door het Kabinet naar aanleiding van het sociaal akkoord een nieuw
voorstel voor de Participatiewet ingediend. Conform de wens van gemeenten wordt
loonkostensubsidie ingevoerd te betalen uit het Inkomensbudget en wordt geen
loondispensatie met loonaanvulling in de vorm van bijstand ingevoerd. Verder wordt
de Wajong afgeschaft en wordt de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) afgesloten
voor nieuwe instroom. Gemeenten krijgen budget voor arbeidsreïntegratie /
participatie, inclusief middelen voor beschut werk
Vooruitlopend op de Participatiewet per 1 januari 2015 is Amsterdam eind 2013
gestart met een pilot voor een loonkostensubsidie op basis van loonwaarde.
Onderdeel van het sociaal akkoord is de afspraak van werkgevers om 100.000 extra
arbeidsplaatsen te realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking. De
overheidswerkgevers hebben hierboven op een toezegging gedaan van nog eens
25.000 arbeidsplaatsen
Amsterdam is eind 2013 gestart met de voorbereidingen om aan de toezegging
rondom deze arbeidsplaatsen uitvoering te geven en heeft hierover een
principebesluit genomen
Na een aankondiging in de zomer heeft het Rijk eind 2013 middelen beschikbaar
gesteld ten behoeve van het intensiveren van het armoede- en schuldenbeleid. Een
deel hiervan zal Amsterdam inzetten voor het Kindpakket wat in 2013 is ontwikkeld.
In 2013 heeft Amsterdam overigens niet alle beschikbare armoede en
schuldhulpverleningsmiddelen besteed
In 2013 zijn ruim 6.100 cursisten gestart met een cursus in het kader van Taal en/of
Inburgering. Dit is meer dan waar in de begroting rekening mee was gehouden
(5.500)
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2.1 Meer Amsterdammers ontwikkelen zich naar werk
2.1.1 Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?
Indicatoren
1. Aantal klanten met een
re-integratiedoelstelling

Nulmeting en
Rekening
peildatum
2012
38.428
(2009)
37.504

Begroting
2013
46.500

2. Uitstroom naar werk in
een jaar

2.513

(2009)

4.076

4.000

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

14%

(2009)

12,8%

14%

In aantallen:

344

(2009)

522

560

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

7,6%

(2011)

11%

10%

Bereikt Te behalen resultaat
2013
2010-2014
2011: 45.800
39.480 2012: 46.900
2013: 46.500
2014: 46.000
4.156 2010: 3.500
2011: 3.500
2012: 4.000
2013: 4.000
2014: 4.200
2011: 14%
10,3% 2012: 14%
2013: 14%
2014: 14%
2011: 490
426 2012: 560
2013: 560
2014: 588
2012: 10%
10,5% 2013: 10%
2014: 10%

Door de economische crisis loopt de werkloosheid op in Amsterdam. Dat maakt dat het
College vol inzet op continuering van het ingezette beleid. En niet zonder resultaat. In
2013 zijn 4.156 klanten uitgestroomd naar werk. Dit aantal ligt 156 klanten (3,9%) boven
de doelstelling van 4.000. Extra initiatieven hebben aan deze uitstroom bijgedragen.
Deze werden onder meer mogelijk doordat de Raad extra gelden beschikbaar heeft
gesteld via de reserve Taal en Werk. Ook zijn 2.960 werkzoekenden deeltijd aan het
werk met een aanvullende uitkering. De ambitie dat 7,7% van het klantenbestand
inkomen uit arbeid ontvangt, is daarmee gehaald. Gelijktijdig is het klantenbestand van
DWI toegenomen van 36.392 tot 38.550 uitkeringen. Daarmee onderscheidt Amsterdam
zich van de landelijke trend die een grotere stijging laat zien.
2.1.2 Wat hebben we ervoor gedaan?
1. Aantal klanten met een re-integratiedoelstelling
Bij klanten met een re-integratiedoelstelling gaat het niet alleen om mensen met een
uitkering voor werkzoekenden (WWB 65-, IOAW en IOAZ). Alhoewel deze regelingen
worden afgebouwd, rekenen wij ook werknemers met een ID-baan of een WIW-baan
mee.
De grootste klantengroep bestaat uit mensen met een werkzoekendenuitkering (WWB,
IOAW of IOAZ). Het aantal huishoudens met een dergelijke uitkering nam over heel 2013
toe met 5,9% (+2.158 huishoudens). Landelijk steeg het aantal bijstandsuitkeringen tot
en met oktober 2013 met ruim 9% (Bron: CBS Statline).
In totaal waren er 46.410 huishoudens die in 2013 op enig moment een WWB-uitkering
hadden. In 2013 was sprake van een totale instroom van 10.018 huishoudens en een
uitstroom van 7.860 huishoudens.
2. Uitstroom naar werk in een jaar
In 2013 zijn 4.156 klanten uitgestroomd naar werk. We zien dat in het jaar 2013 de
ontwikkeling van voltijd- naar meer deeltijdwerk doorzet. Sturing op het aanvaarden van
deeltijdwerk en op urenuitbreiding blijkt nuttig. Ook waar deeltijdwerk in eerste instantie
niet resulteert in uitkeringsonafhankelijkheid laten de cijfers zien dat het een belangrijke
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stap kan zijn naar volledige uitstroom. In 2013 zijn er significant meer klanten met
deeltijdwerk/-inkomsten dan het jaar daarvoor (2013 2.960 klanten ten opzichte van
2.703 in 2012).
Re-integratie in eigen beheer: RBA is onderdeel geworden van DWI
Op 19 december 2012 heeft de Raad besloten om het onderdeel Begeleiden en
Detacheren van Pantar Amsterdam samen te voegen met het onderdeel
Herstelling/Werk en Uitvoering van de Dienst Werk en Inkomen (DWI) tot het
gemeentelijk Re-integratiebedrijf Amsterdam (RBA). Het RBA richt zich met name op de
uitstroom naar werk van DWI-klanten op Trede 3. Het RBA onderzoekt welke
mogelijkheden de klant heeft (generieke diagnose), en met welke beperkingen rekening
moet worden gehouden. Er wordt ingezet op een traject zo dicht mogelijk bij de
arbeidsmarkt, bijvoorbeeld een Participatieplaats bij een reguliere werkgever. Wanneer
de klantmanager ziet dat er redenen zijn waarom de klant (nog) niet naar een reguliere
werkgever kan, wordt de klant op een intern traject bij Herstelling geplaatst, of op een
ander RBA-traject.
Inspanningsperiode (voorheen zoekperiode)
In 2011 is de inspanningsperiode ingevoerd voor alle nieuwe kansrijke Trede 4-klanten.
Amsterdam heeft per 1 juli 2013 zelf gekozen de inspanningsperiode uit te breiden naar
alle aanvragers, met uitzondering van (O)GGZ klanten. Het primaire doel van het
intensiever inzetten van de inspanningsperiode is voorkomen van onnodige instroom in
de bijstand. Sinds de uitbreiding naar alle aanvragers is bij 446 (17,7% van de totale
aanvragen) van de afgegeven inspanningperiodes de klant niet teruggekomen voor een
bijstandsaanvraag.
Alleenstaande ouders
Tot en met december zijn 396 alleenstaande ouders uitgestroomd naar werk. Er is een
toename van alleenstaande ouders die in deeltijd zijn gaan werken. In 2013 hebben 724
alleenstaande ouders een deeltijdinkomen (stijging van 5% ten opzichte van 2012).
Een deeltijdbaan biedt op termijn perspectief op uitbreiding van het aantal gewerkte uren
en de ouder blijft ‘fit’ voor de arbeidsmarkt. Op de langere termijn geeft deze ontwikkeling
meer perspectief op duurzame uitstroom naar werk. Reden van het niet halen van de 750
is flexibilisering van de arbeidsmarkt net als de flexibele beschikbaarheid van
kinderopvang. Ook hebben alleenstaande ouders verhoudingsgewijs meer te maken met
persoonlijke belemmeringen om aan het werk te komen.
Intensiveringsmaatregelen vanuit Reserve Taal & Werk
Bij behandeling van de jaarrekening 2012 en kadernota 2014 is besloten de Reserve
Taal & Werk van € 23,7 miljoen te vormen voor 2013 / 2014. In 2013 zijn een aantal
intensiveringen opgestart om meer mensen aan het werk te helpen, waaronder:
 Extra bijdrage aan het programma Educatie Werkt! (€ 2,25 miljoen) voor de
financiering van taalonderwijs voor volwassenen. In 2013 is gestart met een korter,
gerichter en selectief aanbod, met ondersteuning van zelfwerkzaamheid en
vrijwilligersprogramma’s. Als alternatief voor de relatief dure Staatsexamen 1-cursus
zijn de cursussen Taal, werk en opleiding en een verkorte Staatsexamencursus
toegevoegd. Voor cursisten met een relatief kleine afstand tot de arbeidsmarkt zijn
specifiek taalgerichte sollicitatietrainingen beschikbaar. Voor doelgerichte trainingen
op de werkvloer is opnieuw een cursusaanbod op maat beschikbaar
 Het Kanstraject voor Trede 2 klanten heeft als doel om de werkpotentie vast te
stellen en klanten (mogelijk met tussenstap) te begeleiden in de richting van betaald
werk en daarmee economische zelfstandigheid. Het traject heeft als doel klanten die
verder van de arbeidsmarkt staan te begeleiden naar participatie, taalonderwijs, zorg
of schuldhulpverlening. In 2013 zijn 15.000 klanten gesproken uit trede 2. De
tussentijdse resultaten in 2013 laten zien dat 5,3% van de klanten direct een stap zet
richting werk (trede 3 of 4), 23% wordt doorverwezen naar het Kanscafé en 26%
wordt geadviseerd meer te participeren in hun stadsdeel
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Cv’s van klanten worden door verbeterd door inzet van een team (CV Dokters)
bestaande uit voormalige klanten die hiervoor speciaal worden opgeleid en daardoor
(werk)ervaring opdoen. Van 2.800 klanten die in het reguliere proces zijn geholpen
door een cv-dokter zijn 212 personen uitgestroomd naar werk
Jobhunters hebben actief gezocht naar vacatures voor een bepaalde groep klanten
(vaak met beperkte loonwaarde of specifieke aandachtspunten) en begeleiden deze
groep bij de sollicitatie. 741 kandidaten zijn bemiddeld naar een baan
Samenwerking met een uitzendbureau op de Werkpleinen om de matchingskennis te
delen, waarbij gebruik wordt gemaakt van vacatures van het WSP en uitzendbureau
Met stadsdelen zijn afspraken gemaakt over ‘voorschakeltrajecten’ om Trede 2
klanten met bijstand of zonder uitkering te activeren. In deze trajecten wordt in
aanvulling op het kanstraject gewerkt aan competentieontwikkeling, empowerment
en oriëntatie op vervolgtrajecten en carrièremogelijkheden

Werkgeversservicepunt Groot Amsterdam (WSP GA)
In 2013 heeft het WSP GA (een samenwerking tussen Gemeente Amsterdam, het UWV,
een aantal regiogemeenten, de AM Groep en Pantar Amsterdam) ingezet op een nieuwe
benadering van de arbeidsmarkt. In 2013 zijn brancheteams geformeerd en is verder
ingezet op aanvullende werkgeversdienstverlening, zoals ondersteuning van werkgevers
in de zorgsector bij het opzetten van van-werk-naar-werk arrangementen voor met
ontslag bedreigde werknemers.
Tot en met december zijn op basis van de marktbewerking en werkgeversallianties de
volgende plaatsingen gerealiseerd:
 Bijstandsgerechtigden (in Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel): 1.132 plaatsingen
(doelstelling was 960)
 WW-ers (UWV): 1.158 plaatsingen (doelstelling 1.415)
 Wajong en WIA/WGA resp.138 (doelstelling 135) en 74 (doelstelling 50)
Ter ondersteuning van het uitstroomproces naar werk zijn diverse
werkgeversinstrumenten en -arrangementen beschikbaar, zoals loonkostensubsidie,
proefplaatsing of de no risk polis. In 2013 is Social Return verder ontwikkeld naar een
duurzaam arbeidsmarktinstrument (Social Return 2.0).
Kern is dat er ruimte is andere vormen van sociaal rendement uit te werken indien
traditionele invulling (beschikbaar stellen van werkplekken) niet mogelijk is. Vacatures die
beschikbaar komen worden regiobreed gedeeld.
3. Aandeel uitstroom vijftig plussers in de totale uitstroom naar werk
Van de 4.156 klanten die uitstromen naar werk vanuit de werkzoekendenuitkering zijn er
426 ouder dan 50. Dit is 10,3% en 3,7 procentpunt onder de begrotingsdoelstelling. Er
zijn relatief veel uitkeringsgerechtigden boven de 50 jaar. Een groot aantal van hen
bevindt zich op Trede 2 van de re-integratieladder; dat wil zeggen dat zij een grote
afstand hebben tot betaald werk. In 2013 is deze groep betrokken in het Kanstraject. Dit
heeft nog niet geleid tot extra uitstroom naar werk. Slechts 152 mensen boven 55 jaar
staan ingedeeld op Trede 4. Bij alle activiteiten blijkt dat veel 50-plussers op de huidige
arbeidsmarkt te maken hebben met forse concurrentie van jongeren.
4. Relatief % uitstroom naar werk (uitstroom naar werk / totaal klantenbestand)
Bij de behandeling van de begroting 2011 op 16 december 2010 is een motie
aangenomen (# 548) van het raadslid Shahsavari-Jansen (CDA) om de indicator
‘uitstroom naar werk’ ook als percentage van het klantenbestand op te nemen. De
doelstelling bedroeg 10%. Het resultaat in percentage bedraagt voor 2013 10,5%,
waarmee aan de doelstelling is voldaan.
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2.1.3 Wat heeft het gekost?
(Bedragen x € 1 miljoen)

Lasten
Baten
Saldo van baten en lasten
Dotaties aan reserves
Onttrekkingen aan reserves
Mutaties reserves
Resultaat na bestemming

Rekening Begroting Begroting
2012 2013, incl. 2013 na 8maands
1e begr.
wijz.

142,5
107,4
35,121,7
1,0
20,755,8-

147,4
88,8
58,67,8
7,8
50,8-

126,9
86,5
40,410,7
10,7
29,7-

Rekening
Verschil
2013 Rekening Begroting
na 8maands
149,4
22,5
88,2
1,7
61,220,812,4
1,7
12,4
1,7
48,819,1-

Het saldo ten laste van de algemene middelen (doelstelling 2.1. en 2.2.) is bij de
jaarrekening 2013 € 48,8 miljoen negatief. Ten opzichte van de 8-maandsrapportage is
dit een verslechtering van het saldo van € 19,1 miljoen. Tegenover deze verslechtering
bij doelstelling 2.1, staat overigens bij doelstelling 2.4 een verbetering van € 17,4 miljoen.
Dit heeft van doen met de reserve Taal en Werk die bij de 4-maandsrapportage op basis
van besluitvorming jaarrekening 2012 is gevormd, maar cijfermatig is verwerkt bij
doelstelling 2.4.
Het college heeft op 18 december 2012 besloten om DWI onder verscherpt toezicht te
stellen voor het W-deel van het Participatiebudget. Hiervoor heeft het college een
Toezicht Commissie ingesteld, geadviseerd door ACAM. DWI heeft begin 2013 een
verbeterplan opgesteld. Het plan richt zich erop dat DWI het re-integratiebudget volledig
beheerst, zodat afwijkingen ten opzichte van de prognoses tijdig worden gesignaleerd en
het bestuur wordt geïnformeerd ten behoeve van mogelijke bijsturing. Over het
verbeterprogramma is in bestuurlijke voortgangsrapportages aan de Gemeenteraad
gerapporteerd.
Met de Toezicht Commissie is afgesproken voor het beïnvloedbare deel van de
afwijkingen op het re-integratiebudget een bandbreedte aan te houden van 5 %. Hierbij
zijn de ontwikkelingen van belang die (mogelijk) onderkend hadden kunnen worden in de
8-maandsrapportage (categorie 3). De bewust genomen sturingsmaatregelen zijn
immers gewenste aanpassingen en geen ‘verwijtbare’ afwijkingen. Er treedt ten opzichte
van de 8-maandsrapportage een verschil op van 3,1% en is daarmee binnen de
tolerantiegrens.
Hieronder volgen de belangrijkste afwijkingen binnen doelstelling 2.1.
Samen Doen
Er zijn hogere lasten in de realisatie door een verschuiving van de bijdrage aan Samen
DOEN! In de 8-maandsrapportage 2013 zijn de lasten deels verantwoord binnen
doelstelling 2.1 ‘re-integratie’ (€ 0,4 miljoen) en deels binnen doelstelling 2.5
‘inkomensondersteuning’ (€1,0 miljoen). Bij de jaarrekening 2013 wordt dit gewijzigd,
zodat de lasten in zijn geheel vallen binnen de juiste doelstelling 2.1. Bij doelstelling 2.5
is sprake van een lagere last.
Participatiebudget
Hogere uitgaven ten laste van het Participatiebudget in 2013 van € 1,9 miljoen ten
opzichte van de 8-maandsrapportage. Dit wordt met name veroorzaakt door meer
participatie-activiteiten van klantmanagers van de uitstroomteams Trede 4 (Actief
Klantmanagement) en de daarmee samenhangende loonkosten ten laste te brengen van
het Participatiebudget. Overigens zijn er lagere lasten voor gesubsidieerde arbeid en
maatschappelijke participatie activiteiten (Trede 2). Deze afwijking heeft geen effect op
de algemene middelen, maar leidt tot een wijziging in het spaarsaldo, zie toelichting
ontwikkeling spaarsaldo.
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Uitvoeringskosten
Het totaal aan uitvoeringskosten dat in 2013 nodig was om de programma-doelstellingen
te realiseren bedraagt € 128,8 miljoen. Dit bedrag wordt met behulp van diverse
verdeelsleutels (oa. formatie, huisvesting, ICT - gebruik) verdeeld over de
programmadoelstellingen. Bij het bepalen van de verdeelsleutels wordt gekeken naar de
plausibele relatie tussen de gemaakte kosten en de activiteiten.
In 2013 heeft zich een verdeeleffect voorgedaan als gevolg van de ‘komst’ van het
onderdeel Begeleiden en Detacheren (voorheen Pantar) binnen het RBA, de toerekening
van de kosten van de uitstroomteams op de werkpleinen (operatie Actief
Klantmanagement) en de wegvallende dekking van GSB-gelden (zie doelstelling 2.4).
Het verdeeleffect is overigens saldoneutraal bezien vanuit het totaal aan
programmadoelstellingen. Dit soort bijstellingen worden niet tussentijds gedaan (bij 4- of
8-maands) maar bij de jaarrekening. Deze ontwikkeling bevestigt een reeds eerder
ingenomen standpunt om de kostenverdeelstaat opnieuw op te bouwen en bij de
Begroting 2015 een nieuw fundament voor kostentoerekening te leggen.
De lagere toerekening van € 2,8 miljoen aan uitvoeringskosten voor deze doelstelling
wordt veroorzaakt door deze verdeeleffecten en is ontstaan in het laatste kwartaal van
2013. Deze zijn het gevolg van de hierbovengenoemde ontwikkelingen. Meer
uitvoeringskosten worden rechtstreeks toegerekend aan het Participatiebudget, waardoor
de kosten niet meer op het saldo van de algemene middelen drukken.
De baten zijn in 2013 € 1,8 miljoen hoger onder andere door de definitieve beschikking
2013 van de gemeentelijke uitkering van het participatiebudget. Dit heeft geleid tot
hogere WPB-inkomsten van € 0,5 miljoen. Verder heeft een loon- en prijsbijstelling
plaatsgevonden van de WPB- inkomsten W-deel en heeft het Agentschap SZW in januari
2014 een definitieve beoordeling afgegeven inzake de ESF subsidie 2013, met als
resultaat een hogere bijdrage van € 1,0 miljoen.
Ontwikkeling spaarsaldo
Het gemeentelijk spaarsaldo ultimo 2013 bedraagt € 23,2 miljoen. Dit is € 2,0 miljoen
hoger dan bij de 8-maandsrapportage geprognosticeerd. In onderstaande tabel is de
ontwikkeling van het spaarsaldo weergegeven en daaropvolgend de tabel waarin de
verschillen rondom het spaarsaldo worden toegelicht. Een andere deel van de
ontwikkeling in het spaarsaldo wordt toegelicht bij doelstelling 2.4.
Ontwikkeling spaarsaldo
(Bedragen x 1 miljoen euro)

Gemeentelijk spaarsaldo primo (1/1)
Dotatie W-deel
Onttrekking W-deel
Onttrekking Inburgering
Gemeentelijk spaarsaldo ultimo (31/12)
Max. toegestaan spaarsaldo door Rijk
Ruimte tot aan maximaal toegestaan spaarsaldo

Rekening
2012
49,3
-17,0
-6,4
25,9
27,9
2,0
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4-maands
2013
25,9
1,7

8-maands
2013
25,9
1,4

Jaarrekening
2013
25,9
0,7

-7,1
25,5
23,8
3,3

-6,2
21,2
23,8
2,6

-3,5
23,2
23,9
0,7

72

Mutaties van Begroting 2013 na 8-maandsrapportage naar Jaarrekening 2013
Lasten
1. Technische
afwijkingen
2. Technische
afwijkingen
3. Kosten bleken Wdeclarabel

Technische wijziging bestemmingsreserve Taal en Werk

21,6 miljoen

Technische wijziging lasten voor de bijdrage aan Samen
DOEN!

1,0 miljoen

De kosten die voortvloeien uit een gerechtelijke uitspraak
(RDDF) komen ten laste het Participatiebudget. Hierdoor
is sprake van een extra vrijval ad. € 0,19 miljoen bij de
gemeentelijke re-integratiemiddelen. Deze kosten zijn Wdeclarabel gebleken, waardoor een reservering hiervoor in
de begroting vrij kan vallen.
Hogere overige uitgaven, onder meer in het kader van de
bestrijding jeugdwerkloosheid en activiteiten. Dit wordt
hoofdzakelijk veroorzaakt door betalingen aan
regiogemeenten in het kader van het regionale actieplan
‘Jongeren fit voor werk’, waarvoor via de
septembercirculaire gemeentefonds 2013 extra middelen
aan Amsterdam (als centrumgemeente) zijn toegekend.

-0,2 miljoen

5. Extra uitgaven ten
laste van
Participatiebudget

De uitgaven ten laste van het Participatiebudget waren in
2013 € 3,3 miljoen hoger ten opzichte van de 8maandsrapportage.

3,3 miljoen

6. Effect
kostenverdeelstaat
Baten
7. Hogere WPBinkomsten

Effect toerekening apparaatskosten

4. Bestrijding
Jeugdwerkloosheid

8. Lagere
inleenvergoedingen

De definitieve beschikking 2013 van de gemeentelijke
uitkering van het participatiebudget resulteert in een hoger
bedrag aan WPB-inkomsten.
Bij de inleenvergoedingen is sprake van een netto effect
van € 0,28 aan lagere ontvangsten i.v.m. toepassing
andere afrekensystematiek na de overgang van het
onderdeel Begeleiden & Detacheren van Pantar naar DWI.

0,2 miljoen

-2,8 miljoen

0,5 miljoen

- 0,3 miljoen

9. ESF baten

Hogere ESF subsidie 2013 o.b.v. definitieve beoordeling
Agentschap SZW.

0,8 miljoen

10. Spaarsaldo

Lagere dotatie aan spaarsaldo, doordat er meer uitgaven
ten laste zijn gebracht van het Participatiebudget.
Diverse overige verschillen

1,0 miljoen

Correctie onttrekking reserve Huisvestingskosten Triade
ten gunste van doelstelling 2.1
Lagere onttrekking reserve Bestrijding Jeugdwerkloosheid

-0,3 miljoen

Correctie onttrekking reserve Frictiekosten PAO ten
gunste van doelstelling 2.1
Extra lasten in het kader van preventieve
onderwijsuitgaven
Correctie vrijval reserve decentralisatie uitkering pilot
loondispensatie ten gunste van doelstelling 2.1
Uitgaven in het kader van Taal en Werk

-0,2 miljoen

11. Diverse
Reserves
12. onttrekking
reserve
13. onttrekking
reserve
14. onttrekking
reserve
15. onttrekking
reserve
16. onttrekking
reserve
17. onttrekking
reserve
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0,3 miljoen

-0,1 miljoen

0,1 miljoen
-0,2 miljoen
4,7 miljoen
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2.1.4 Risico’s
• Een nieuw risico behelst de gevraagde aanpassingen als gevolg van de nieuwe
wet WWB, mede in het licht van de risico’s rondom de invoering van de
Participatiewet. Hiervoor wordt een voorstel voor vorming van een
bestemmingsreserve gedaan.
• Verder is er sprake van een risico ten aanzien van trajectvergoedingen. Het risico
bestaat uit het aanmerken van de reiskostenvergoeding als
inkomensverstrekking. Dit wordt op dit moment onderzocht door het Bureau FAC.
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2.2 Meer jongeren gaan terug naar school of aan het werk
2.2.1 Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?
Indicatoren
1. % jongeren dat binnen
een jaar terug naar school
gaat of aan het werk is
2. % jongeren dat na
aanmelding bij het
Jongerenloket binnen 4
weken een werkleeraanbod
krijgt

Nulmeting en
peildatum
38%
(1e kw
2010)

85%

Rekening
2012
59,5%

Begroting
2013
44%

Bereikt Te behalen resultaat
2013
2010-2014
69,8%*
2011: 40%
2012: 42%
2013: 44%
2014: 45%

2009

* In 2013 zijn 2.189 jongeren binnen 12 maanden nadat ze zijn ingestroomd ook weer uitgestroomd. Hiervan zijn er
1.527 (69,8%) uitgestroomd naar school of werk.

1. % jongeren dat binneneen jaar terug naar school gaat of aan het werk is
Jongeren die zich bij het Jongerenloket melden voor een uitkering, moeten eerst vier
weken op zoek naar werk en daarnaast hun mogelijkheden binnen het regulier onderwijs
onderzoeken. De meeste jongeren die zich, na de verplichte zoekperiode, opnieuw
melden bij het Jongerenloket krijgen ondersteuning van hun klantmanager gericht op
terugkeer naar school, of werk of een combinatie daarvan.
Doelstelling voor 2013 was dat 44% van de jongeren binnen 12 maanden na instroom
terug naar school gaat of aan het werk is. De realisatie is 69,8%, waarmee de
doelstelling is gerealiseerd. Door de aanhoudende crisis in 2013 zijn meer jongeren
ingestroomd met een kleinere afstand tot de arbeidsmarkt, die gemiddeld sneller weer
uitstromen. Verder lag in 2013 de focus nog sterker op terugkeer naar school. Dit is in
het huidige economische klimaat ook een aantrekkelijkere optie voor jongeren.
2.2.2 Wat hebben we ervoor gedaan?
1. % jongeren dat binnen een jaar terug naar school gaat of aan het werk is
Aanpak Jeugdwerkloosheid
De aanpak jeugdwerkloosheid (notitie ‘Jongeren maken Amsterdam) heeft als doel om
samen met partners in de stad en vooral met jongeren zelf, ervoor te zorgen dat alle
Amsterdamse jongeren werken of op weg zijn naar werk. De aanpak wil de mismatch op
de arbeidsmarkt voor jongeren voorkomen en te bestrijden. De resultaten zijn:
 In 2013 is in het reguliere werk van het jongerenloket steeds vaker gebruik gemaakt
van de groepsaanpak. Ruim 400 jongeren hebben deelgenomen aan deze aanpak.
 Sinds de start, halverwege 2012, hebben 141 DWI-jongeren de Ajax-campus
doorlopen. Van de eerste 107 deelnemers zijn er 59 aan het werk gegaan, 8 naar
school en 25 uitgevallen door persoonlijke omstandigheden, gedrag of
belemmeringen.
Verder is van 2 jongeren de uitkering om andere redenen beëindigd en zijn 13
jongeren op een ander traject doorgegaan
 De Netwerkschool is sinds het schooljaar 2012-2013 actief voor jongeren voor wie
het reguliere onderwijs (tijdelijk) niet toereikend is en voor wie een alternatieve route
naar werk noodzakelijk is om te voorkomen dat ze thuis blijven zitten. In 2013
hebben 449 jongeren gebruik gemaakt van de Netwerkschool.
 School2Work is een leer/werk voorziening voor kwetsbare jongeren van 14 jaar en
ouder waarbij de nadruk op werk ligt (samenwerking tussen RBA, ROC Top en
Spirit). Met ingang van 2013 is gekozen voor een nieuwe aanpak waarbij werk en
school hand in hand gaan. In 2013 hebben 150 klanten gebruik gemaakt van het
traject.
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Jongeren Fit voor Werk
In 2013 is gestart met de actie ‘Jongeren Fit voor Werk’, met als doel de kansen van
jongeren tijdens de crisis te vergroten. In deze aanpak staat het ‘arbeidsfit’ maken en
houden van jongeren centraal. Arbeidsfit betekent: sta niet aan de kant, maar laat je zelf
zien, doe (werk)ervaring op, bouw aan je netwerk, ontwikkel je verder. Hiervoor heeft het
kabinet in maart 2013 middelen beschikbaar gesteld (€ 1,2 miljoen voor de
arbeidsmarktregio, waarvan € 0,9 voor Amsterdam).
2.2.3 Wat heeft het gekost?
(Bedragen x € 1 miljoen)

Lasten
Reserves (dotaties)
Totaal lasten
Baten
Reserves (onttrekkingen)
Totaal baten
Saldo t.l.v. algemene middelen
(+ = positief, - = negatief)

Rekening
2012

-

Begroting
2013, incl.
e
1 begr.
wijz.
16,5
16,5
9,0
7,5
16,5
0,0

Begroting
2013 na 8maands

Rekening
2013

-

16,3
16,3
6,0
10,0
16,0
0,3

Verschil
Rekening→
Begroting na
8-maands
- 0,2
- 3,0
2,5
- 0,5
0,3

Het bovenstaande overzicht geeft de kosten aan die specifiek voor jongeren worden
‘uitgegeven’. Deze uitgaven en de mutaties zijn onderdeel van de bij doelstelling 2.1
opgenomen tabel (hoofdstuk 3.1.3.). Dit betreft nadrukkelijk dus geen extra baten en
lasten, doch een toelichting op de financiële bewegingen ten opzichte van de begroting
2013 als het gaat om het onderdeel jongeren.
In het kader van een meer onderbouwde en transparante begroting is nagegaan hoeveel
jongeren op traject zitten, hoeveel actieve trajecten er zijn, waarop de trajecten
betrekking hebben en welke kosten daarmee gemoeid zijn. In 2013 zijn er ca. 1.300
jongeren op een traject bij DWI, waarvan ca. 100 jongeren deelnemen aan meerdere
trajecten. Daarnaast worden middelen ingezet voor preventieve onderwijs activiteiten.
Ten opzichte van de begroting zijn in de realisatie van de jaarrekening enkele verschillen
waarneembaar.
 De begroting 2013 ging nog uit van de invoering van de Wet Werken naar Vermogen

(WWnV). Aangezien deze geen doorgang heeft gevonden is de € 3 miljoen voor
arbeidgehandicapte jongeren niet uitgegeven (zie ook baten – een saldoneutrale
wijziging derhalve)
 Bij het gereedkomen van de begroting werd nog uitgegaan van het niet kunnen
dekken van kosten voor het bestrijden van Jeugdwerkloosheid. Vanwege toevoeging
van rijksmiddelen en de ruimte in de reserve Bestrijding Jeugdwerkloosheid zijn
diverse activiteiten opgestart met lasten ter hoogte van € 2,8 miljoen. (zie toelichting
onder Gemeentelijke Re-integratiemiddelen)
2.2.4 Risico’s
Voor doelstelling 2.2 zijn geen risico’s gemeld.
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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
1. % mensen dat werkzaam
is bij een werkgever via
Begeleid Werken

Nulmeting en
peildatum
12%
(2009)

Rekening
2012
9,2%

Begroting
2013
12%

Bereikt Te behalen resultaat
2013
2010-2014
8,3%
2011: 12%
2012: 12%
2013: 12%
2014: 12%

Mensen met een handicap kunnen, na indicatie door UWV, een - vrijwillig - beroep doen
op werk in de Sociale Werkvoorziening (Wet SW). 2013 was het voorlaatste jaar van de
SW in zijn huidige vorm. Met het van kracht worden van de Participatiewet in 2015 stopt
de mogelijkheid om in te stromen. Gemeenten blijven dan wel middelen ontvangen voor
bestaande SW’ers en daarnaast een – meer beperkt – budget voor het organiseren van
beschut werk.
Eind 2013 zijn 3.759 Amsterdammers in de SW aan het werk, 41 mensen minder dan
een jaar eerder. Van hen hebben 312 mensen (8,3%) een dienstverband bij een
reguliere werkgever. Dit zijn er 38 minder dan een jaar eerder (0,9 %-punt). Vertaald in
Fte betekent het dat aan het eind van 2013 3.320 fulltime WSW-standaardeenheden
(SE) zijn gerealiseerd. Hierbij wordt rekening gehouden met een eventuele deeltijdfactor;
werknemers die vallen binnen de zwaarste arbeidshandicapcategorie, tellen een factor
25% extra. Gemiddeld over het hele jaar bedroeg de realisatie 3.348,2 SE. Er was ruimte
voor gemiddeld maximaal 3.517,3 SE; daarmee is de SW-taakstelling in Amsterdam voor
meer dan 95% benut.
Werkgevers zijn in 2013 terughoudend met het aanhouden van de laagconjunctuur om
mensen in dienst te nemen, of te herplaatsen. Werkgevers in het kader van Begeleid
Werken gaan regelmatig over tot ontslag van hun SW-werknemers of zien af van
verlenging van een tijdelijk dienstverband. Zo zijn in 2013 52 klanten met een WSWindicatie in het kader van Begeleid Werken op een dienstverband bij een werkgever
geplaatst, maar een zelfde aantal is in dit jaar ontslagen. De Begeleid Werkenden die
door hun werkgever zijn ontslagen, behouden hun SW-indicatie, en worden door het Reintegratiebedrijf Amsterdam (RBA) opnieuw met voorrang op een dienstverband
herplaatst. In eerste instantie via een SW-detachering, maar met de inzet om uiteindelijk
weer een Begeleid Werken-plek voor hen te vinden.
Wat hebben we ervoor gedaan?
Bedrijven bij wie SW-werknemers gedetacheerd zijn, zijn in 2013 intensief benaderd om
hen te bewegen tot een werkaanbod in dienst van het bedrijf zelf. In de praktijk blijken
deze werkgevers niet bereid een contract aan te gaan, ondanks de mobiliteitsbonus die
ze bij de Belastingdienst voor 3 jaar kunnen krijgen. Pantar heeft in 2013 nog meer dan
in andere jaren ingezet op SW-werknemers zo veel mogelijk werkzaam te laten zijn in
groepsdetacheringen. Hiermee valt voor werknemers vaak een hogere loonwaarde te
realiseren en kan ook bespaard worden op organisatiekosten binnen Pantar. Voor dit
doel is Pantar in 2013 een samenwerking aangegaan met onder meer Jumbo en
Post.NL.
Het substantieel uitbreiden van het aandeel werknemers in groepsdetachering blijkt in de
huidige conjunctuur lastig. Eind 2013 waren 2.784 SW-werknemers werkzaam bij Pantar,
van wie 737 in groepsdetachering (26,5%). Binnen alle SW-werknemers bedraagt hun
aandeel iets minder dan 20%.
Ook de gemeente Amsterdam is een belangrijke opdrachtgever van Pantar. Bij de
vorming van het RBA is een inspanningsverplichting opgenomen van een gemeentelijke
orderportefeuille van € 16 miljoen per jaar (waarvan 13 miljoen is gerealiseerd). De
uitvoering van SW-Begeleid Werken en Individuele Detacheringen is in 2013
overgeheveld van Pantar naar DWI en maakt onderdeel uit van doelstelling 2.1.
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2.3.2 Wat heeft het gekost?
(Bedragen x € 1 miljoen)

Lasten
Baten
Saldo van baten en lasten
Dotaties aan reserves
Onttrekkingen aan reserves
Mutaties reserves
Resultaat na bestemming

Rekening Begroting Begroting
2012 2013, incl. 2013 na 8maands
1e begr.
wijz.

91,6
87,6
4,04,0-

90,7
89,3
1,41,4-

90,7
89,3
1,41,4-

Rekening
Verschil
2013 Rekening Begroting
na 8maands
97,0
6,3
93,3
4,0
3,72,33,72,3-

Het saldo van € 3,7 miljoen negatief ten laste van de algemene middelen bestaat onder
meer uit de structurele gemeentelijke bijdrage van € 1,4 miljoen en uit een aanvullende
bijdrage van € 0,9 miljoen in verband met het overnemen van het risico op het
subsidieresultaat van Pantar per 2013. Het overnemen van dit risico heeft ook een
impact op het risicoprofiel van Pantar en wordt nog navenant aangepast. Verder is uit de
jaarrekening naar voren gekomen dat het resultaat met € 1 miljoen verslechtert als
gevolg van het verschil tussen kosten ten behoeve van de begeleiding van de SWmedewerkers en de daartegenover staande inleenvergoeding. Tevens wordt € 0,4
miljoen aan overhead toegerekend. Dit is het gevolg van het in 2013 onderbrengen van
het onderdeel Begeleiden en Detacheren van Pantar bij DWI in het RBA. Vanuit de
huidige systematiek van kostentoerekening dient aan alle doelstellingen
uitvoeringskosten toegerekend te worden. Met het overgaan van Sw-medewerkers van
DWI naar Pantar zijn ook begeleiders overgekomen. De personele lasten voor deze
medewerkers en overhead wordt toegerekend aan deze doelstelling. Dit betreffen dus
uitvoeringskosten op deze doelstelling, die in het verleden niet van toepassing waren.
Dit beeld was er bij de 8-maandsrapportage nog niet.
Begeleiden & Detacheren
De ontwikkeling van de lasten is in belangrijke mate bepaald door Begeleiden en
Detacheren binnen de DWI organisatie. Daarnaast zijn er enkele autonome
ontwikkelingen met een financieel effect. De totale lasten, (bestaand uit de loonkosten
van SW gedetacheerden, de loonkostensubsidie van Begeleid Werkenden), vallen € 3,7
miljoen hoger dan de daar tegenover staande rijksbijdragen. Dit vindt zijn grondslag in de
invoeging van Begeleiden en Detacheren in DWI.
Daarnaast ontvangt Pantar, in verband met de overgang van Begeleiden en Detachering
naar DWI een vergoeding van € 2,5 miljoen1. Met het invoegen van het onderdeel
Begeleiden en Detacheren dienen er ook uitvoeringskosten te worden toegerekend aan
deze programmadoelstelling.
De definitieve rijksbijdrage voor 2013 is vastgesteld op € 91,8 miljoen. Dat is € 2,5
miljoen meer dan bij de 8-maandsrapportage is gerapporteerd. Deze aanpassing is in het
budget doorgevoerd en is één op één doorgezet naar Pantar. Daarnaast vond er een
definitieve afrekening plaats van de Rijksbijdrage over de jaren 2011 en 2012. De hogere
ontvangst ad € 0,6 miljoen is doorgezet naar Pantar. In verband met de onderrealisatie
van het aantal SE’s is zowel in de lasten als de baten de realisatie aangepast (€ 4,4
miljoen). Daarnaast worden de gerealiseerde inleenvergoedingen uit de activiteit
Begeleiden en Detacheren binnen de gemeente verantwoord en niet meer door Pantar.

1

De compensatie is 3 miljoen gebaseerd op 1 jaar op basis van ruimte in het Participatiebudget. Voor 2013 is dit 2,5
miljoen omdat Begeleiden en Detacheren per 1 maart 2013 is overgegaan.

Terug naar inhoud

78

Mutaties van Begroting 2013 na 8-maandsrapportage naar Jaarrekening 2013
Lasten
0. rijksbijdrage 2013
1. ontwikkeling
loonkosten /
loonkostensubsidie
2. Begeleiden en
Detacheren
3. rijksbijdrage 2011
en 2012
4. toerekenen
overhead
5. onderrealisatie
Standaardeenheden
(SE)
Baten
6. rijksbijdrage 2013
7.
inleenvergoedingen
8. Begeleiden en
Detacheren
9. rijksbijdrage 2011
en 2012
11. onderrealisatie
Standaardeenheden
(SE)

De definitieve rijksbijdrage voor 2013 is
vastgesteld op € 91,8 miljoen
De loonkosten van SW gedetacheerden en de
loonkostensubsidie van Begeleid Werkenden,
vallen € 3,7 miljoen hoger dan de daar tegenover
staande rijksbijdragen
Vergoeding aan Pantar in verband met overgang
van het onderdeel Begeleiden en Detacheren naar
DWI.
Definitieve afrekening van de Rijksbijdrage over de
jaren 2011 en 2012.
In 2013 is € 0,4 miljoen toegerekend.
Correctie in verband met onderrealisatie van het
aantal SE’s. Zowel de lasten als de baten van de
begroting zijn hierop aangepast.
De definitieve rijksbijdrage voor
vastgesteld op € 91,8 miljoen.
Gerealiseerde inleenvergoedingen

2013

2,5 miljoen
3,7 miljoen

2,5 miljoen
0,6 miljoen
0,4 miljoen
-4,4 miljoen

is

Vergoeding aan Pantar in verband met overgang
van het onderdeel Begeleiden en Detacheren naar
DWI, bijdrage vanuit de apparaatskosten.
Afrekening Rijksbijdrage over de jaren 2011 en
2012.
Correctie in verband met onderrealisatie van het
aantal SE’s. Zowel de lasten als de baten van de
begroting zijn hierop aangepast.

2,5 miljoen
2,7 miljoen
2,5 miljoen
0,6 miljoen
-4,4 miljoen

2.3.3 Risico’s
Naast het risico van het oplopen van het negatieve subsidieresultaat op de SW (als
gevolg van verlaging van het rijksbudget), is ook huidige financiële situatie bij Pantar
zorgelijk. Het risico op de continuiteit en toekomstbestendigheid van de sociale
werkvoorziening manifesteert zich. Dit heeft in 2013 geresulteerd in een aankondiging
van een benodigde reorganisatie en heeft begin geleid 2014 tot een aanvraag tot extra
gemeentelijke financiële ondersteuning.
Het college is voornemens deze gevraagde ondersteuning te bieden onder bepaalde
voorwaarden die in 2014 verder worden uitgewerkt. Het gaat hierbij om eisen aan de
verantwoording en onderbouwing als ook de wijze en het moment van aanlevering door
de Stichting Pantar.

Terug naar inhoud

79

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
(WEB-traject)

Nulmeting en
Rekening
peildatum
2012
e
2.514
(1 kw
4.383
2010)

2.826

(2009)

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

Begroting
2013
2.200

1.536

650

584

550

1.100

900

1.135

1.100

Bereikt Te behalen resultaat
2013
2010-2014
4.092 2011: 5.800
2012: 4.000
2013: 2.200
2014: 1.100
480 2011: 1.375
2012: 1.300
2013: 650*
2014: 650*
1.602 n.v.t.**
516 n.v.t.*

1.072 2011: 1.520
2012: 1.300
2013: 1.100
2014: 1.000

* Alle onderdelen met een * worden vanaf 2013 in lijn gebracht 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.

Per 1 januari 2013 is de Wet inburgering veranderd, en daarmee het gemeentelijk beleid
(verordening en beleidsregels). Een professionele maatwerkvoorziening (ca. 5000
cursussen) vormt de basis van het Amsterdams taalbeleid Daarnaast is ook een pijler
voor taal en vrijwilligerswerk en voor digitale zelfstudie (Venster op Amsterdam) in
ontwikkeling.
Het programma Educatie Werkt! is de opvolger van het Basisprogramma Burgerschap en
Educatie. Het programma heeft als doel het taalniveau te verbeteren van volwassen
Amsterdammers voor wie taal en andere basisvaardigheden een belemmering vormen
om werk te vinden, werk te behouden, op school betrokken te zijn of deel te nemen aan
buurtactiviteiten. De ambitie voor het aantal te starten cursisten voor 2013 was gesteld
op 5.500, het resultaat is 6.174 (indicator 1 t/m 3). De hogere realisatie zit vooral in het
grote aantal personen dat is gestart op een plek Taal en Ouderbetrokkenheid. Hiervoor
zijn geen extra middelen ingezet.
2.4.2 Wat hebben we ervoor gedaan?
1 t/m 5. Programma Educatie Werkt
Nieuwe aanbesteding taalonderwijs
Een nieuwe aanbesteding van het taalonderwijs heeft plaatsgevonden in 2013. Met het
doel voldoende individueel maatwerk te kunnen leveren:meer homogeniteit van de
cursusgroepen, een zwaarder accent op het doelperspectief (bijvoorbeeld werk) en
resultaatmeting met behulp van relevante portfolio’s.
Ter versterking van het (maatschappelijk) resultaat van de cursus zijn taaloefenplekken
ingezet. Ter stimulering van de burgerschapscomponent van het taalonderwijs werd het
digitale ‘Burgerschaps-kompas’ ontwikkeld. Deelnemers worden geworven via de
taalwijzers in de stadsdelen, publicaties van de gemeente en vanuit het bestand van
WWB-uitkeringsgerechtigden. Ook is in het Kanstraject verwezen naar taalcursussen.
Een contract met de Stichting voor vluchtelingen studenten Universitair Asiel Fonds
(UAF) is afgesloten, zodat ook voor hen succesvolle deelname aan de Amsterdamse
samenleving een stap verder is.
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Overgangsrecht
Het overgangsrecht Wet inburgering (2013 – 2017) is nog een forse opgave voor de
gemeente. In 2013 zijn in dit kader 2.809 verplichte inburgeraars geslaagd of ontheven
van hun verplichting.
Amsterdammers die na drie en half jaar nog niet aan hun plicht hebben voldaan, worden
aangezet tot een herstart op een traject. In het geval van verwijtbaarheid krijgen zij een
boete. Ultimo 2013 zijn er nog 8.742 plichtige inburgeraars van voor 1 januari 2013.
2.4.3 Wat heeft het gekost?
(Bedragen x € 1 miljoen)

Lasten
Baten
Saldo van baten en lasten
Dotaties aan reserves
Onttrekkingen aan reserves
Mutaties reserves
Resultaat na bestemming

Rekening Begroting Begroting
2012 2013, incl. 2013 na 8maands
1e begr.
wijz.

42,7
27,7
15,02,8
2,8
12,2-

29,6
23,0
6,64,2
4,2
2,4-

50,8
23,1
27,732,7
19,1
13,641,3-

Rekening
Verschil
2013 Rekening Begroting
na 8maands
25,5
25,316,9
6,28,619,1
34,9
2,2
19,6
0,5
15,31,723,917,4

Algemene toelichting
Het saldo is € 23,9 miljoen negatief en ten opzichte van de 8-maandsrapportage is dit
een verbetering van het resultaat met € 17,4 miljoen. Tegenover deze verbetering staat
een verslechtering bij doelstelling 2.1. en houdt verband met de reserve Taal en Werk.
Uitvoeringskosten
Op dit onderdeel leiden de verdeeleffecten, zoals eerder beschreven bij doelstelling 2.1
als gevolg van de komst van B&D, de toerekening van de kosten van de uitstroomteams
op de werkpleinen aan het Participatiebudget en de wegvallende dekking GSB, tot een
resultaatverbetering van € 4,0 miljoen.
Trajecten
Bij de Taal- en inburgeringstrajecten zijn de laste € 2,5 miljoen lager. Bij het bepalen van
de verplichting voor lopende taaltrajecten (TP-contract) ultimo 2013, is rekening
gehouden met een hoger uitvalpercentage dan bij de verplichtingen ultimo 2012 en bij de
verplichtingen voor de 8-maandsrapportage het geval was. Deze aanpassing van de
parameter resulteerde in een afname van oude verplichtingen, en lagere kosten, van €
1,3 miljoen. Voor bijna € 0,8 miljoen aan kosten inzake de afwikkeling van NADKcontracten is, om verantwoordings-technische redenen verrekend met de vrijval van de
oude NADKverplichtingen. Bij de JEV 8-maandsrapportage waren deze taaltrajectkosten
nog ten laste van het participatiebudget gebracht. Voor de resterende € 0,4 miljoen zijn
de oorzaken uiteenlopend en liggen op het gebied van een lagere gemiddelde prijs, meer
kosten toerekenen aan 2014 en minder aan 2013 door wijziging in
trajectduur/startmoment en meer starts dan verwacht (juist meer lasten tot gevolg).
De baten vallen € 2,7 miljoen lager uit door een lagere onttrekking uit het spaarsaldo . Dit
vanwege de lagere kosten taal/inburgeringstrajecten en lagere kosten voor
maatschappelijke begeleiding.Jaarlijks wordt op basis van feitelijk gemaakte kosten voor
taal- en inburgeringstrajecten en maatschappelijke begeleiding bezien of we kunnen
doteren dan wel dienen te onttrekken aan het spaarsaldo. Omdat het afgelopen jaar de
gemiddelde prijzen van de trajecten lager zijn uitgekomen en er ook meer
onderbrekingen zijn geweest van trajecten dan vooraf gedacht (met het gevolg een latere
start en/of langere duur van een traject) vallen de kosten lager uit.
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In 2013 is € 2,3 miljoen toegevoegd aan de reserve Uitvoeringskosten Educatie Werkt
vanuit de reserve Taal en Werk. Doel hiervan is om 4.000 volwassen Amsterdammers
educatie op het gebied van taal en inburgering te laten volgen. In 2013 is meer
onttrokken aan deze reserve voor werkzaamheden die verband houden met het
kanstraject (€ 0,3 miljoen). De dotatie vanuit de reserve Taal en Werk was hiervoor
bestemd en conform bestedingsplan 2013 / 2014.
Mutaties van Begroting 2013 na 8-maandsrapportage naar Jaarrekening 2013
Lasten
0. Technische
afwijkingen
1. neutraal / effect
kostenverdeelstaat
2. Taal en Inburgering

Baten
3. Spaarsaldo

Technische wijziging bestemmingsreserve Taal en
Werk
Effect toerekening apparaatskosten

-27,9 miljoen

Taal- en inburgeringstrajecten. Bij
vluchtelingenwerk is sprake van een
onderschrijding van € 0,5 miljoen. Het gaat onder
meer om lagere gemiddelde prijzen van de
trajecten en meer onderbrekingen van trajecten
dan vooraf gedacht.

- 2,5 miljoen

Jaarlijks wordt op basis van feitelijk gemaakte
kosten voor taal- / en inburgeringstrajecten en
maatschappelijke begeleiding bezien of we
kunnen doteren / dan wel dienen te onttrekken aan
het spaarsaldo. Ultimo 2013 kon daarom worden
vastgesteld dat we ten opzichte van de 8maandsrapportage € 0,6 miljoen minder hoeven te
onttrekken aan het spaarsaldo.

- 2,7 miljoen

2,7 miljoen

Prioriteiten 2013
Omschrijving

S/I

(bedragen x € 1.000)

Beschikbaar
gesteld

Ultimo 2013
betaald of
verplicht

Voorstel om
ultimo 2013
op te nemen
in reserve

Omschrijving
gerealiseerd
resultaat

Volledig
uitgevoerd?
(J/N)

516 koppels
1.072
vluchtelingen in
begeleiding
Volledig jaar aan
E-learning
Bereiken van
geïsoleerde
vrouwen
Flankerende
voorziening
opstarten

J
J

1. Taalcoaches
2. SVAZ

I
S

€ 250
€ 150

€ 250
€ 150

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

3. E-learning

S

€ 500

€ 500

n.v.t.

4. Verborgen vrouwen

S

€ 50

€ 50

n.v.t.

5. Vrijwilligers in
Taalonderwijs

S

€ 50

€ 48

n.v.t.

Uiterste
datum
geplande
uitvoering

J
J

J

2.4.4 Risico’s
 Vanwege de toekenning van de middelen voor het overgangsrecht is het risico op het
tekort op de uitvoeringskosten voor de komende jaren minder geworden
 De wettelijke taak loopt echter ook door in 2016 waardoor het zaak is om voor eind
2014 de mogelijkheden te hebben onderzocht voor uitvoering en afronding in 2016.
Ook de dekking van de programmakosten is voor 2014 en 2015 aanwezig. Daar waar
mogelijk is cofinanciering uit Europese subsidies beschikbaar gekomen
 De opgenomen verplichtingen voor lopende taaltrajecten (TP-contract) zijn ultimo
2013 nog aanzienlijk. Dit vindt onder meer zijn oorzaak in het feit dat nog veel
taaltrajecten niet zijn afgeslotenomdat de inburgeraar nog les volgt of na de lessen
nog niet geslaagd is voor het examen. De wettelijke inburgeringstermijn is 3,5 jaar en
de financiering van de trajecten is voor een deel afhankelijk gemaakt van het behalen
van het einddoel en niet aan een doorlooptijd gebonden. Voor de financiële ramingen
wordt rekening gehouden met een bepaald uitvalpercentage die in de realiteit anders
kan uitvallen met mogeljike financiële consequenties tot gevolg
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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
Rekening
peildatum
2012
2
(2009)
7,6

1. Klantwaardering klanten

6.8

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

87,1%
binnen 5
weken

(2009)

94,4% < 4
wk

95,9 %

(2009)

93,5%

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

95,3 %
binnen 8
weken

(2009)

93,9%< 6
wk

Begroting
2013
7

90 %
binnen 3
weken
97%

90%
binnen 5
weken

Bereikt Te behalen resultaat
2013
2010-2014
7,5 2011: 6.9
2012: 7
2013: 7
2014: 7
88,5% 2011: 90% < 4 wk.
2012: 90% < 4 wk.
2013: 90% < 3 wk.
2014 90% < 3 wk
96% 2011: 97%
2012: 97%
2013: 97%
2014: 97%
90% 2011: 90%< 7 wk.
2012: 90%< 6 wk
2013: 90%<5wk
2014: 90%<4wk.

DWI verzorgde op enig moment in 2013 de inkomensvoorziening aan 46410
huishoudens. Eind december 2013 verstrekte DWI aan 39.742 huishoudens een
bijstandsuitkering. Dat is een stijging van 5,9% ten opzichte van 2012.
In 2013 vond de afronding plaats van het plan van aanpak verbetering dienstverlening.
De effecten van deze aanpak moeten terug te zien zijn in de waardering van klanten voor
de dienstverlening. Deze waardering wordt vertolkt in de klanttevredenheidsmeting, via
(ombudsman)klachten en complimenten.
2.5.2 Wat hebben we ervoor gedaan?
1. Klantwaardering klanten
Sinds 2012 wordt het gemeentebrede klanttevredenheidsonderzoek (KTO) balie twee
keer per jaar gehouden, het KTO telefonie was een jaar eerder begonnen. Voor de balies
geldt dat het onderzoek in 2013 is uitgevoerd Uit het KTO balie van juni en november
2013 is gebleken dat 76% van de klanten tevreden is over de dienstverlening aan de
balie bij het bezoek aan DWI. Dit is praktisch gelijk aan 2012: 73%. Gemeentebreed zijn
klanten in 84% van de gevallen tevreden over de dienstverlening van de diensten. Het
gemiddelde totaaloordeel over de dienstverlening balie van DWI was in juni een 7,5 en in
het najaar een 7,6 (2012: 7,6).
De klanttevredenheid over de telefonische dienstverlening van DWI is ten opzichte van
vorig jaar gestegen. Van de mensen die DWI via de telefooncentrale hebben gebeld
(CCA), was in het voorjaar 76% tevreden, in het najaar was dit 81%.
2. Aanvragen levensonderhoud
In 2013 is in totaal 88,5% van de aanvragen voor een uitkering in drie weken
afgehandeld. De doelstelling was 90%. Ten opzichte van het jaar 2012 hanteert DWI een
verkorte termijn van 3 weken (in 2012 was dat 4 weken). Bij nagenoeg alle aanvragen
(99,4%) is, net zoals in het jaar 2012, de wettelijke 8-wekentermijn gerealiseerd. De
gemiddelde doorlooptijd is veel korter dan de doorlooptermijn van 3 weken en laat een
positief beeld zien: bij de aanvragen is deze licht verbeterd en bedraagt 12 dagen in
2013 (in 2012 was dat 13 dagen).
2

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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3. Bezwaarschriften
De doelstelling voor de afhandeltermijn van bezwaarschriften bedraagt 97% binnen de
wettelijke termijn. In 2013 is 96% van de bezwaarschriften binnen de wettelijke termijn
afgehandeld. Dit is ten opzichte van 2012 (93,5%) een stijgende lijn. Bij bezwaarschriften
geldt de doelstelling dat het aantal gegronde bezwaarschriften maximaal 1% bedraagt
van het aantal voor bezwaar vatbare besluiten. Met het percentage van 0,9 % is de
doelstelling behaald.
4. Individuele aanvragen BBZ
DWI heeft met de afhandeling van 90,0 % van de aanvragen voor Bijzonder Bijstand
binnen 5 weken, de doelstelling (90%) gerealiseerd. Ook hier is de doelstelling
aangescherpt ten opzichte van 2012 (90% binnen 6 weken naar 90% van de aanvragen
afgehandeld binnen 5 weken). 97,5% van de aanvragen werd afgehandeld binnen de
wettelijke termijn van 8 weken.
2.5.3 Wat heeft het gekost?
(Bedragen x € 1 miljoen)

Lasten
Baten
Saldo van baten en lasten
Dotaties aan reserves
Onttrekkingen aan reserves
Mutaties reserves
Resultaat na bestemming

Rekening Begroting Begroting
2012 2013, incl. 2013 na 8maands
1e begr.
wijz.

636,2
577,7
58,532,4
0,3
32,190,6-

659,2
566,7
92,521,0
2,5
18,5111,0-

672,9
616,5
56,421,0
4,2
16,873,2-

Rekening
Verschil
2013 Rekening Begroting
na 8maands
663,1
9,8626,4
9,9
36,719,7
21,0
3,5
0,717,50,754,219,0

Algemene toelichting
Het saldo ten laste van de algemene middelen is bij de jaarrekening 2013 € 54,2 miljoen
negatief. Ten opzichte van de 8-maandsrapportage is dit een verbetering van het saldo
van € 19,0 miljoen. De verklaring van deze afwijking ten opzichte van de 8maandsrapportage is vooral toe te schrijven aan een beperktere stijging van het aantal
uitkeringen van € 5,7 miljoen, aan minder toegerekende uitvoeringskosten aan dit
programma van € 4 miljoen een bijstelling van het Rijksbudget voor 2013 van € 7,3
miljoen en vrijval van de voorziening debiteuren met € 5,2 miljoen.
Voor de inkomsten is dit programma grotendeels afhankelijk van het Rijk en de
ontwikkelingen van het landelijke budget. Voor de ontwikkeling van de uitgaven is de
Amsterdamse bestandontwikkeling van belang.
Uitkeringen
Er zijn minder uitkeringen verstrekt dan bij de 8-maandsrapportage was geraamd. Vooral
in de laatste maanden van 2013 is – tegen de verwachting in – de stijging van het aantal
uitkeringen beperkt gebleven.
Daarnaast heeft zich een gunstig prijseffect voorgedaan. Daartegenover staat dat de
uitkeringslasten ingevolgde de BBZ hoger zijn uitgekomen dan eerder geraamd. Dit komt
doordat er in 2013 meer uitkeringen aan zelfstandigen zijn verstrekt met gemiddeld een
hoger bedrag.
Uitvoeringskosten
Op dit onderdeel leiden de verdeeleffecten, zoals eerder beschreven bij doelstelling 2.1
als gevolg van de komst van B&D, de omkat van de kosten van de uitstroomteams op de
werkpleinen en de wegvallende dekking GSB, tot een resultaatverbetering van € 4,0
miljoen.
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Ontwikkeling Rijksbudget
Het Rijksbudget Inkomensdeel is bijgesteld voor zowel de WWB als de BBZ. Dit heeft te
maken met een opwaartse bijstelling van de werkloosheidsramingen. Dit is na de
8-maandsrapportgge bekend geworden.
Voorziening Debiteuren
Ieder jaar wordt het debiteurenbestand (in aantallen en in omvang van de bedragen)
beoordeeld in relatie tot de daarbij horende voorziening debiteuren voor oninbaarheid.
De voorziening debiteuren kan in 2013 voor een bedrag van € 4,4 miljoen vrijvallen. Dit
komt vooral omdat de opvoer van vorderingen lager is geweest dan geraamd en tevens
omdat de ontvangsten (op kasbasis) vrijwel op peil zijn gebleven.
Mutaties van Begroting 2013 na 8-maandsrapportage naar Jaarrekening 2013
Lasten
0. uitkeringen

-5,7 miljoen

2. BBZ

Een beperktere stijging van het aantal klanten dan
voorzien
Dit betreft een bezuiniging op het project ‘Samen
Doen’ dat in 2013 eenmalig gedekt is uit het
overschot op het Inkomensdeel. Deze bezuiniging
is opdragen vanuit een collegebesluit uit 2012. Zie
ook doelstelling 2.1.
Hogere uitkeringslasten voor zelfstandigen

3. toerekenen
uitvoeringskosten

In
2013
is
minder
uitvoeringskosten.

aan

-4,0 miljoen

Het rijksbudget Inkomensdeel is bijgesteld voor
zowel de WWB als de BBZ. Dit heeft te maken met
een
opwaartse
bijstelling
van
de
werkloosheidsramingen.

7,3 miljoen

5. ontvangsten WWB
/ BBZ

Minder baten in verband met minder opvoer van
o.a. verhaalsontvangsten van debiteuren,
verrekeningen en fraudevorderingen. Dit hangt
samen met lagere aantallen klanten dan waarmee
gerekend

-2,6 miljoen

6. voorziening
debiteuren
Reserves
7. Inkomensdeel en
Conjuntuur

Vrijval voorziening debiteuren

4,4 miljoen

Een lagere onttrekking in verband met ‘meeademen’ formatie dan eerder geraamd.

0,4 miljoen

1. project Samen
Doen!

Baten
4. Rijksbudget

toegerekend

-1,0 miljoen

0,8 miljoen

2.5.4 Risico’s
 Het Inkomensdeel WWB is een open-einde regeling dat voor rekening en risico komt
van de gemeente. Hier loopt de gemeente dan ook een financieel risico, 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, de verdeling van
het Rijksbudget over de gemeenten en de baten uit vorderingen.
 Het risico op mogelijke herverdeeleffecten na aanpassing van het verdeelmodel
Inkomensdeel is aanwezig met mogeljik verstrekkende financiële gevolgen.
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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
1. Jaarlijks 1.100 meer kinderen 22.300
bereikt met
Scholierenvergoeding
+ PC-voorziening

Nulmeting en
peildatum
2010

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

Rekening
2012

Begroting
2013

Meting
over 2012
in 2013

600
(25.100)

80,4%

80%

Bereikt Te behalen resultaat
2013
2010-2014
22.618
(schoolja
ar
2012/20
13)

2011: 1.100
2012: 1.100 (24.500)
2013: 600 (25.100)
2014: 300 (25.400)

2011:
2012:
81,5%
2013:
2014:

70%
80%
80%
80%

De doelgroep kinderen is één van de prioritaire doelgroepen in het armoedebeleid. Met
de Scholierenvergoeding, PC-voorziening en de Stadspas hebben kinderen in 2013
kunnen participeren op het gebied van onderwijs, sport en cultuur. In 2013 is
aangekondigd dat het Rijk wil intensiveren in het armoedebeleid voor de komende jaren.
Het gaat hierbij in 2013 om € 20 miljoen toevoeging aan het gemeentefonds voor de
intensivering van het armoede- en schuldenbeleid.
2.6.2 Wat hebben we ervoor gedaan?
1. Scholierenvergoeding en PC-voorziening
Voor het nieuwe schooljaar 2013-2014 hebben tot en met eind december 2013 19.591
kinderen3 een Scholierenvergoedingen ontvangen. Voor de PC-voorziening bedraagt dit
aantal 1354.De aanvraagperiode van beide voorzieningen loopt van juni 2013 tot en met
mei 2014. De voorzieningen worden per schooljaar toegekend. De doelstelling was om in
2013 25.100 leerlingen te bereiken met de Scholierenvergoeding en/of de PCvoorziening.
De afgelopen schooljaren is het aantal toekenningen voor de Scholierenvergoeding
ondanks het actief informeren over deze voorziening redelijk stabiel gebleven. De
verwachting is dat dit voor het schooljaar 2013/2014 niet zal veranderen.
2. Stadspas
Mensen die bekend zijn bij de gemeente Amsterdam als minima krijgen de Stadspas
automatisch verstrekt. Andere rechthebbenden moeten de pas zelf aanvragen. In totaal
hebben in het jaar 2013 een totaal van 23.303 kinderen en jongeren (81,5% van de
28.603 rechthebbenden) daadwerkelijk de Stadspas ontvangen. In 2012 hadden 21.458
kinderen en jongeren (80,4%van de 26.669 rechthebbenden) de Stadspas ontvangen.
Vanaf 2013 is de Stadspas omgevormd tot een participatiepas voor minima. In het
verleden werd dit budget ook aangewend voor andere groepen (zoals ouderen met een
inkomen boven de 110% WSM).
Overige activiteiten
Digitalisering aanvraag armoedevoorzieningen (e-dienstverlening)
De gemeente heeft in 2013 de aanvraagprocedure voor een aantal
armoedevoorzieningen toegankelijker gemaakt door de aanvraag te digitaliseren. Dit is
gedaan voor de LDT, de Plusvoorziening, de Scholierenvergoeding en de Pcvoorziening. Met een DigiD account kunnen klanten een aanvraag indienen. Het
aanleveren van bewijsstukken is niet meer nodig. De gemeente controleert de gegevens
via diverse bronbestanden.
Werkende armen
Werkende armen zijn één van de prioritaire doelgroepen van het armoedebeleid. Het
afgelopen jaar zijn diverse interventies gepleegd gericht op duurzame uitstroom uit de
3

Tussenstand 31 december 2013
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armoede van deze doelgroep. Het afgelopen jaar is onder andere verder ingezet op
Vouchers voor zelfstandigen en een Sociaal Leenstelsel.
Voor het Sociaal Leenstelsel zijn van juni 2012 tot en met december 2013 106
aanvragen binnengekomen waarvan 28 waren toegekend. Van het aantal toegekende
aanvragen gaat het in 22 gevallen om mensen met een WWB-uitkering. De belangrijkste
reden voor het afwijzen van een lening (of het niet aanvragen) is het hebben van
schulden.
In de begeleiding van ondernemers met een inkomen tot 110% van het wettelijk sociaal
minimum en een onderneming die mogelijk levensvatbaar is kan door de klantmanager
met een voucher ondersteuning worden geboden. Met deze voucher kan de ondernemer
(deels) zelf bepalen welke van de aangeboden begeleiding het meest passend is. Sinds
de start eind 2012 is aan 159 ondernemers een voucher verstrekt (32 vouchers in 2012
verstrekt en 127 vouchers in 2013 verstrekt). De eerste ondernemers hebben in 2013 het
traject afgerond. De eerste resultaten uit een klanttevredenheidsonderzoek en een
enquête onder contractpartners zijn positief: het aanbod sluit aan op de behoefte van de
ondernemers; de meeste klanten hebben tijdens de begeleidingsperiode een doorstart
gemaakt; klanten hebben nieuwe (potentiële) opdrachten verworven en hun netwerk
versterkt; het traject heeft bijgedragen aan het versterken van het financieel beheer van
de onderneming
Aanvullende Regeling Chronisch Zieken en Gehandicapten (ATCG)
Een maatregel uit de aangekondigde Rijksmaatregelen is het afschaffen van landelijke
tegemoetkomingen voor chronisch zieken en gehandicapten.
Daarvoor in de plaats moet een gemeentelijke maatwerkregeling komen. De
gemeenteraad heeft gezien deze ontwikkelingen in april 2013 besloten de huidige ATCGregeling te handhaven in afwachting van duidelijkheid over de mogelijkheid om
categoriale bijstandsregelingen te blijven uitvoeren en de consequenties van het
afschaffen van drie rijksregelingen voor chronisch zieken en gehandicapten inzichtelijk
worden.
Woonkostenbijdrage (WKB)
De WKB is een specifieke armoedevoorziening van de gemeente Amsterdam, die in
deze jaarrekening 2013 dient te worden benoemd. Zeker gezien de gemaakte fouten met
zowel de nodige maatschappelijke als financiële consequenties tot gevolg. Bij de
toelichting over de ontwikkeling van de baten en lasten wordt hier nader op ingegaan.
Voor de Plusvoorziening is sprake van een daling van het aantal toekenningen, van
13.189 in 2012 naar 10.647 in 2013. Dit is een daling van 19,3%. De daling van het
aantal toekenningen heeft mogelijk als reden dat DWI het toezicht op rechtmatigheid van
de verstrekkingen van voorzieningen heeft verscherpt. Voor de Langdurigheidstoeslag
(LDT) is eind 2013 het aantal huishoudens met een toekenning gestegen van 25.956 in
2012 naar 27.587 in 2013. Dit is een stijging van 6,3%. Deze stijging heeft te maken met
dat mensen tot 1 juli 2013 met terugwerkende kracht de LDT konden aanvragen. DWI
heeft naar aanleiding hiervan Amsterdammers actief gewezen op de mogelijkheid om de
LDT met terugwerkende kracht aan te vragen. Dit naar aanleiding van de uitspraak van
de Centrale raad van Beroep d.d. 27 november 2012.
Eind 2013 maken 8.185 gebruik van de Amsterdamse Tegemoetkoming Chronisch
zieken en Gehandicapten (ATCG). In 2012 bedroeg het aantal gebruikers 7.277. Dit is
een stijging van 12,5%. Enerzijds weten we steeds meer mensen weten te bereiken met
de regeling, anderzijds is het aantal chronisch zieken en gehandicapten in de stad
toegenomen. De gemeenteraad heeft op 12 juni 2013 ingestemd met de uitwerking van
het voorstel voor gratis openbaar vervoer voor Amsterdamse minima met de
pensioengerechtigde leeftijd. Dit naar aanleiding van de motie (801’) van de raadsleden
Ünver en Olgun die tijdens de Begrotingsbehandeling 2013 is aangenomen. Het
experiment met het gratis openbaar vervoer loopt van 1 september 2013 tot en met 31
december 2014. Eind december 2013 maken 7.348 ouderen gebruik van deze
voorziening.
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2.6.3 Wat heeft het gekost?
(Bedragen x € 1 miljoen)

Lasten
Baten
Saldo van baten en lasten
Dotaties aan reserves
Onttrekkingen aan reserves
Mutaties reserves
Resultaat na bestemming

Rekening Begroting Begroting
2012 2013, incl. 2013 na 8maands
1e begr.
wijz.

57,4
1,5
55,91,2
0,1
1,157,0-

51,0
2,8
48,20,2
0,2
48,0-

60,6
1,5
59,11,7
3,2
1,5
57,6-

Rekening
Verschil
2013 Rekening Begroting
na 8maands
57,2
3,42,8
1,3
54,44,7
1,7
3,2
1,5
52,94,7

Algemene toelichting
Het saldo ten laste van de algemene middelen is bij de jaarrekening 2013 € 52,9 miljoen
negatief. Ten opzichte van de 8-maandsrapportage is dit een verbetering van het saldo
van € 4,7 miljoen. De verklaring voor deze afwijking ten opzichte van de 8maandsrapportage kan in 3 categorieën worden ingedeeld. Er is sprake van een
onderbesteding op het armoedebeleid van € 6,0 miljoen, een overschrijding ten aanzien
van de kwijtscheldingen afvalstoffenheffing van € 2,0 miljoen en een afwijking van € 0,2
miljoen op de Woonkostenbijdrage. Eind 2013 heeft tevens een onjuiste betaling van de
Woonkostenbijdrage plaatsgevonden met verstrekkende gevolgen.
Armoedebeleid
Voorzichtig begroten en sturen op rechtmatigheid hebben geleid tot onderbesteding op
verschillende armoederegelingen. Van de totale onderbesteding van € 6,0 miljoen wordt
€ 1,3 miljoen verklaard vanuit administratieve afwijkingen en vanuit de inhoud wordt € 4,7
miljoen verklaard. In de tabel op de volgende pagina worden de belangrijkste inhoudelijk
verklaringen gegeven.
Voor 2013 kan worden geconcludeerd dat voorzichtig is begroot en gedurende het jaar
niet de juiste bijstellingen zijn gedaan op deze prognoses. Deze onvoldoende scherpe
prognosekracht in combinatie met voorzichtigheid heeft met name geleid tot
onderbestedingen op projecten als werkende armen, alleenstaande ouders en
ondersteuning ouderen in armoede. De wijze van prognosticeren heeft daarnaast ook
effect gehad op de verwachte uitgaven Individuele Bijzonder Bijstand (IBB). Deze zijn ten
opzichte van de 8-maandsrapportage € 0,8 miljoen gedaald. Bij de 8-maandsrapportage
is uitgegaan van een te grote stijging van de uitgaven. Uiteindelijk is ten opzichte van de
oorspronkelijke begroting meer dan € 1 miljoen meer besteed aan IBB, maar de
verwachte stijging was niet realistisch.
Voor het schooljaar 2013-2014 is een nieuwe systematiek voor het declareren ingevoerd.
Toekenningen zijn nu leidend en deze vormen ook de basis voor de verantwoording van
de kosten per kalenderjaar. Door deze wijziging is onzeker in hoeverre kan worden
geleund op declaratiepatronen uit het verleden.. Het ontbreken van de benodigde
prognosekracht heeft bij de scholierenvergoeding geleid tot een onderschrijding van €
0,5 miljoen. Verder is als gevolg van scherpere sturing, efficiëntere inzet van capaciteit
en stringentere controle op rechtmatigheid sprake van onderbesteding op de
plusvoorziening ouderen als ook de projecten alleenstaande ouders en werkende armen.
Verder zijn er minder uitvoeringskosten waaronder op programmaleiding en projectleider
DIA. Ten aanzien van de Stadspas en de PC voorzieningen zijn geen financiële
afwijkingen te melden.
Kwijtschelding
De overschrijding op de kwijtschelding afvalstoffenheffing van € 2,0 miljoen is als gevolg
van een groter beroep op de regeling dan bij de 8-maandsrapportage verwacht. Ten
opzichte van 2012 is het aantal toegewezen verzoeken met 11.000 toegenomen. Dit
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komt met name door de toename van WW-gerechtigden die in 2013 de bijstand zijn
gekomen. Zoals bekend is het ramen van het aantal toewijzingen complex. In aanvulling
hierop is in 2013 de doelgroep uitgebreid met kleine ondernemers (raming aantal 2.016).
Woonkostenbijdrage (WKB)
In december 2013 heeft de eerste betaling van de WKB plaatsgevonden. Als gevolg van
technisch- en menselijke factoren heeft dit geleid tot overmaking van foutieve bedragen.
Alle bedragen waren vanwege een onjuiste notatie 100 keer te hoog. Totaal werd €
188,9 miljoen uitgekeerd in plaats van € 1,89 miljoen. Het direct geformeerde crisis team
heeft acties voorbereid en uitgevoerd teneinde de schade zoveel mogelijk te beperken. In
overleg met en met behulp van de banken kon direct € 185,0 miljoen worden hersteld.
Inmiddels is er € 186,0 miljoen terugontvangen. Voor het overige deel van het bedrag is
met de betrokken Amsterdammers individueel contact gezocht voor terugbetaling
(telefonisch / huisbezoeken). Als onderdeel van deze herstel lijn wordt maatwerk
geboden, in sommige gevallen in de vorm van het treffen van specifieke
terugbetalingsregelingen. Resultaat hiervan is dat er dagelijks terug- en deelbetalingen
worden ontvangen.
Het geschatte resterende openstaande bedrag is € 2,3 miljoen. Dit bedrag wordt in de
reguliere incassoadministratie van DBGA opgenomen en als zodanig behandeld. Naar
verwachting zal 50% van deze € 2,3 miljoen moeilijk inbaar zijn. Hiervoor wordt een
voorziening dubieuze debiteuren getroffen van € 1,2 miljoen. De kosten van het
operationele herstel bedragen € 0,25 miljoen en zijn in de apparaatslasten opgenomen.
De kosten in verband met het afboeken van de vordering worden verantwoord in het
programma Algemene dekkingsmiddelen..Op 23 december zijn verder alsnog de juiste
bedragen aan 8.955 rechthebbenden uitgekeerd.
Mutaties van Begroting 2013 na 8-maandsrapportage naar Jaarrekening 2013
Lasten
0. Technische
afwijkingen

1. Programmaleiding,
projectleider DIA en
andere
uitvoeringskosten
2. Individuele
Bijzondere Bijstand

3. Plusvoorziening
ouderen

4.
Scholierenvergoeding

5. Ondersteuning
ouderen in armoede
6. Project
alleenstaande ouders
7. Project werkende
armen

Bij armoede gaat het om open-einde regelingen
waarbij gestreefd wordt naar een maximaal bereik
om zoveel mogelijk mensen te bereiken. De
gemeente begroot voorzichtig om iig voldoende
financiële ruimte te hebben en het maximale
gebruik binnen de begroting op te vangen.
De uitvoeringslasten zijn gedaald als gevolg van
efficiënter inzet programmaleiding, scherpere
sturing en stringentere controle op deze lasten.

1,3 miljoen

De lasten zijn lager voor IBB omdat de afgegeven
prognose bij de 8 maandsrapportage niet accuraat
was. Te voorzichtig geraamd en onvoldoende
inzicht in patronen en relaties met andere
regelingen.
Lagere lasten als gevolg van veel minder
toekenningen van plusvoorzieningen dan
verwacht. Mede veroorzaakt door verbeterslagen
in het toekenningsproces en de bronbestanden die
worden gebruikt voor de toetsing op
rechtmatigheid na de 8-maandsrapportage
Lasten zijn lager als gevolg van introductie nieuwe
systematiek, waarbij sprake is van meer
toekenningen van declaraties in kalenderjaar in
plaats van schooljaar.
Lagere lasten omdat enkele geplande activiteiten
ten behoeve van ouderen in de armoede zijn niet
uitgevoerd
Lagere lasten omdat enkele geplande activiteiten
gericht op Alleenstaande Ouders hebben (nog)
niet geleid tot de verwachte uitgaven.
Lagere lasten omdat verwachte aantallen op basis
van nieuwe maatregelen niet gerealiseerd worden

0,8 miljoen
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Lasten
(i.e. tegenvallende aantal leningen in het Sociaal
leenstelsel en het aantal werkende armen dat in
het kader van de NUG-dienstverlening is gestart
op een traject Taal-intensief plus en vouchers
zelfstandigen kunnen pas na traject worden
ingeleverd en leiden dan tot kosten).
a. Lasten zijn lager omdat AGIS dossiers nog niet
zijn afgerond voor een aantal WWB klanten in de
bronheffing CVZ als ook de Vroeg Erop Af
intensivering.
b. lagere lasten omdat de reservering vanuit de
cumulatiemiddelen voor compensatie eigen
bijdrage GGZ-zorg niet volledig tot besteding zal
komen in verband met minder aanvragen dan
verwacht.
Hogere lasten als gevolg van verkeerde
verwerking bij 8-maands. In plats van opnemen
baten en lasten, was saldo verwerkt.

8. Zorgverzekering
gerelateerde
afwijkingen

9. Financieel
technisch inzake
verrekening leningen
cliënten
10. Overig
armoedemiddelen

Op de overige activiteiten in het programma
armoede is sprake van kleinere verschillen tussen
de realisatie en de 8-maandsrapportage. Dit zijn
overwegend onderbestedingen.
Lasten voor de kwijtschelding zijn hoger als gevolg
van toegenomen areaal (meer beroep op
kwijtschelding en uitbreiding doelgroep met
ondernemers)
Lagere lasten in oorsprong op de beschikbare
middelen voor WKB. Laste 2013 had moeten zijn
2,5 miljoen, maar zijn 2,3 miljoen (exclusief het
openstaande bedrag als gevolg van de foutieve
betaling verwerkt op de balans)

11. Kwijtschelding
ASH

12.
Woonkostenbijdrage

Baten
13. Leenbijstand

De baten zijn als gevolg van meervoudige
schuldenproblematiek van cliënten en preferentie
van andere vorderingen daarin verder
teruggelopen.
c. Bijdragen (baten) die zijn ontvangen van klanten
is minder omdat vanaf 2013 klanten met een
betalingsachterstand voor de aanvullende
verzekering worden geroyeerd.

8. Zorgverzekering
gerelateerde
afwijkingen

0,5 miljoen

0,6 miljoen

- 0,2 miljoen

1,0 miljoen

- 2,0 miljoen

0,2 miljoen

- 0,3 miljoen

- 0,2 miljoen

Prioriteiten 2013
Omschrijving

S/I

Beschikbaar
gesteld

Armoedebestrijding

I

€ 11.500

€ 11.500

n.v.t.

Werkende Armen

I

€ 1.000

€ 43

n.v.t.

Compensatie ATCG
(motie 367)

I

€ 1.000

€ 1.000

n.v.t.

Ouderen in Armoede
(motie 425)

I

€ 1.500

€ 875

€ 480

(bedragen x € 1.000)

Ultimo 2013
betaald of
verplicht

Voorstel om
ultimo 2013
op te nemen
in reserve
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Omschrijving
gerealiseerd
resultaat
Onderdeel van
verdeelvoorstel en
besteed aan
reguliere uitgaven
armoedebestrijding
Niet gerealiseerd
vanwege
achterblijven
aantallen
Stijging van
aantallen en meer
klanten bediend
Enkele activiteiten
niet uitgevoerd,
reservering voor
gratis OV aan
ouderen in
armoede

Volledig
uitgevoerd?
(J/N)
Ja

Uiterste
datum
geplande
uitvoering
n.v.t.

Nee

Ja

n.v.t.

Nee
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Omschrijving

S/I

Beschikbaar
gesteld

I

€ 500

(bedragen x € 1.000)
Jeugdsportfonds
(motie 426)

Ultimo 2013
betaald of
verplicht
€ 500

Voorstel om
ultimo 2013
op te nemen
in reserve
€ 100

Omschrijving
gerealiseerd
resultaat
Activiteiten van
JSF voor kinderen
uit minimagezinnen
met obesitas (extra
dotatie van 0,1
miljoen uit
cummulatiemiddele
n)

Volledig
uitgevoerd?
(J/N)

Uiterste
datum
geplande
uitvoering

Nee

Investeringen
Per 1 januari 2014 komt de Stadspas over van DMO naar DWI. Om dit mogelijk te maken
zijn in 2013 ICT voorzieningen getroffen. Deze lasten worden in 2013 gedekt uit een
beschikbaar gesteld krediet voor vervanging van het stadspasregistratiesysteem. Voor
een verdergaande digitalisering van het verouderde systeem wordt momenteel een
pakket van eisen opgesteld. Naar verwachting zal de digitalisering in 2014 of 2015
plaatsvinden.
2.6.4 Risico’s
 Het risico ten aanzien van de open einde regelingen armoede en shv zijn
samengevoegd en het verwachte risico is kleiner mede op basis van de
onderbestedingen in 2012 en nu wederom in 2013
 Een risico is de onzekerheid van het gedrag inzake de Scholierenvergoeding. In 2013
is de declaratiesystematiek gewijzigd. Hierdoor is onzeker of het, vanuit de
gemeentefinanciën bezien, bestaande uitgavenpatroon wordt voortgezet en de
bestaande begrotingsredenatie stand houdt. Als de declaraties voor het schooljaar
2013/2014 dan wel het schooljaar 2014/2015 anders verlopen dan in voorgaande
jaren dan kan komend jaar blijken dat er onvoldoende middelen beschikbaar zijn.
Deze ontwikkeling wordt nauwgezet gevolgd en zal terugkomen bij de 4- en 8maandsrapportages.
 Een gelijksoortig risico is het gedrag betreft het gebruik van het gratis openbaar
vervoer door minimaouderen. Vanwege de gekozen systematiek met een afrekening
achteraf, op grond van daadwerkelijke ritten, zijn de kosten nog lang onzeker.
 Belangrijkste nieuwe risico is de voorgenomen wijziging van de WWB per 1 januari
2015. Hierdoor is onzeker of en in welke vorm de Armoedevoorzieningen die
Amsterdam nu kent kunnen voortbestaan dan wel wat de financiële consequenties
van de wijzigingen zijn. Het gaat hierbij zowel om de inhoud van de regeling als de
manier waarop deze zou moeten worden uitgevoerd.
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2.7 Versterken van de schuldhulpverlening
2.7.1 Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?
Indicatoren
1. Geen wachtlijst
5
informatieadvies-gesprek en
intake schuldhulpverlening

Nulmeting en
Rekening
peildatum
2012
2009
1

2. aantal deelnemers
outreachende werkwijze
betalingsachterstanden

3.800

2009

3. Aantal maatjes
schuldhulpverlening

5

1 kw.
2010

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

498

1 kw.
2010

8.552

Begroting Bereikt
2013
2013
Geen 1
wachtlijst wachtlij
st bij
FIBU
8.000

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

10.555 2011: 6.500
2012: 7.000
2013: 8.000
2014: 8.000

e

237

50

277 2011: 50
2012: 50
2013: 50
2014: 50

e

600*

900

834 2011: 900
2012: 900
2013: 900
2014: 900

De uitvoering van de schuldhulpverlening is de verantwoordelijkheid van de stadsdelen,
die de uitvoering hebben ondergebracht bij de instellingen van maatschappelijke
dienstverlening. De gemeente heeft als taak om te stimuleren dat de schuldhulpbureaus
een uniforme werkwijze hanteren, ervoor te zorgen dat een stedelijk eensluidende
registratie wordt gevoerd en dat er afspraken worden gemaakt met grote, veel
voorkomende schuldeisers. De Gemeentelijke Kredietbank Amsterdam (GKA) maakt
onderdeel uit van de gemeente.
Vanwege de economische crisis, maar ook door de proactieve benadering van mensen
met schulden is de vraag naar schuldhulpverlening de afgelopen jaren gestegen.
In 2013 is de vraag gestabiliseerd en waren er er 11.703 aanmeldingen tegenover
11.518 aanmeldingen in 2012. Het aantal Vroeg Eropaf meldingen is in 2013 wederom
sterk gestegen naar 10.555, een stijging van 23,4% ten opzichte van 2012 met 8.552
Vroeg Eropaf meldingen.
2.7.2 Wat hebben we ervoor gedaan?
1. Geen wachtlijst informatieadvies gesprek en intake SHV
Eind 2013 was er geen sprake van een wachtlijst in de schuldhulpverlening. In 2013
heeft de schuldhulpverlening in de stadsdelen het hele jaar door geen wachtlijst gekend.
Hetzelfde geldt voor de gespecialiseerde schuldhulpverlening aan zelfstandigen. De
schuldhulp-verlening voor de doelgroep (O)GGZ en verslaafden door de afdeling
Financiële dienst-verlening en budgetbeheer (FIBU) had in 2013 wel te kampen met een
wachtlijst. Oorzaak voor de wachtlijst was de instroom die te groot was voor de
beschikbare personele capaciteit. Het capaciteitsprobleem is in de tweede helft van 2013
opgelost. In september 2013 was de wachtlijst verdwenen.
2. Outreachende werkwijze betalingsachterstanden
Het College wil 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 betalingsachterstanden (Vroeg Eropaf).
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Partners Vroeg Eropaf

2013

2012

Verschil

Corporaties

2.935

2.317

+ 27,5%

AGIS (regulier)

1.885

2.812

- 33%

AGIS (premie-inhouding)

1.055

n.v.t.

n.v.t.

Energiebedrijven

3.563

2.860

+ 25%

Dienst Gemeentelijke Belastingen Amsterdam
Totaal

1.099

n.b.

n.b.

10.555

8.552

+23.5%

Corporaties: De toename is toe te schrijven aan een verdere groei van het
schuldenprobleem en een intensievere samenwerking met de Amsterdamse
woningcorporaties.
Energiebedrijven: Sinds 2012 melden alle Amsterdamse actieve energiebedrijven
betalingsachterstanden aan bij Vroeg Eropaf.
AGIS (regulier): Doordat Agis gedurende meerdere maanden niet in staat geweest Vroeg
Eropaf -meldingen te doen, is het aantal reguliere Agis-meldingen met ca. 33%
afgenomen van 2.812 in 2012 tot 1.885 in 2013. Vanaf het derde kwartaal meldt Agis
weer zoals afgesproken.
AGIS (Premie-inhouding): Naast reguliere meldingen meldt Agis sinds 2013 ook
betalingsproblemen van verzekerden, waarvoor tot 2013 de premie door DWI werd
ingehouden. Voor deze groep wordt de premiebetaling weer via inhouding op de
uitkering door DWI verzorgd.
Dienst Gemeentelijke Belastingen Amsterdam: Sinds 2012 meldt ook de Dienst
Gemeentelijke Belastingen Amsterdam mensen aan voor Vroeg Eropaf. De begrote
8.000 meldingen zijn ruimschoots gehaald.
Vanaf 2011 worden Vroeg Eropaf-meldingen als geslaagd beschouwd als er een
uitgebreid gesprek met de debiteur heeft plaatsgevonden over de oorzaak van de
betalingsachterstand en er een plan van aanpak is opgesteld om te komen tot een
structurele oplossing.
Per categorie melders is het bereik in 2013:
Bereik per melder

2013

2012

2011

Corporaties

69,1%

67,1%

62,3%

AGIS

51,7%

33,7%

40,0%

Energiebedrijven

43,7%

35,5%

41,0%

Deze cijfers zijn exclusief contacten buiten de 4-weken periode en contacten die niet aan
het beschreven afspraken voldoen. DWI ondersteunt sinds 2006 het maatjesproject voor
klanten van de voedselbank. In 2010 is er een pilot gestart van maatjes voor schuldhulpverleningsklanten.
3. Maatjes schuldhulpverlening
In 2013 zijn in totaal 255 klanten gekoppeld met een maatje (195 koppelingen SHV en 60
koppelingen papermates (maatjes voor klanten met een lichte verstandelijke beperking).
In 2012 waren dit er 237 (145 koppelingen SHV, 41 koppelingen Voedselbank, 51
koppelingen papermates). Dit cijfer was dus nog inclusief de koppelingen Voedselbank.
In de indicator voor 2013 zitten niet de koppelingen Voedselbank. In 2013 zijn 234
koppelingen van Schuldhulpverleningsklanten (inclusief papermates) beëindigd waarvan
161 succesvol (69%). In 2012 waren 201 koppelingen beëindigd waarvan 130 succesvol
(64,7%). Eind 2013 waren er nog 178 koppelingen (inclusief papermates) actief.
Binnen de schuldhulpverlening zijn jongeren een speciale doelgroep. In 2013 hebben er
in totaal 453 jongeren zich voor schuldhulpverlening aangemeld via de intensieve
Jongerenschuldhulpverlening (betreft de Stadsdelen Oost, West, Zuid + Nieuw West). In
2012 waren dat 469 aanmeldingen. Een daling van 16. Eind 2013 is het project
uitgebreid met de stadsdelen Zuidoost en Noord.
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4. Deelname jongeren van ROC aan SHV
Via het project School en Schuld (met name informatie en advies) hebben 602 jongeren
zich gemeld voor hulp bij het aanpakken van schulden en op orde brengen van de
financiën. In 2012 waren dit 600 jongeren. School en Schuld is een project dat gestart is
in 2008 waarbij budgetcoaches werken op de ROC’s. Als voorwaarde voor deze inzet
zijn budgetlessen opgenomen in het curriculum van de opleidingen. In de eerste jaren
was er een hogere prognose – 900 - van het aantal leerlingen dat een beroep doet op
deze schuldhulpverlening , omdat dit aanbod startte in een situatie waar eerder geen
ondersteuning beschikbaar was. Deze eerste lichting leerlingen is nu voldoende
geholpen.
De nieuwe instroom wordt nu vooral bepaald door de algemene instroom en uitstroom
van leerlingen op de ROC’s. Verder zien we in de evaluatie van School en Schuld dat het
aantal schuldeisers en het gemiddelde bedrag aan schulden per aangemelde leerling
dalende is. Met enige voorzichtigheid kunnen we zeggen dat de preventieve inzet van
deze combinatie van informatie en adviesspreekuren, de budgetlessen die de ROC’s
geven en de inzet van schuldhulpverlening op locatie effect begint te sorteren. De
jongeren lijken nu in een vroeger stadium bereikt te worden, waardoor financiële
problemen eerder in beeld kunnen komen. In 2013 hebben 10.502 ROC leerlingen
budgetlessen gevolgd. Totaal voor 2013 van de projecten Intensieve
Jongerenschuldhulpverlening en School en Schuld is 1055. In 2012 waren dit er 1034.
2.7.3 Wat heeft het gekost?
(Bedragen x € 1 miljoen)

Lasten
Baten
Saldo van baten en lasten
Dotaties aan reserves
Onttrekkingen aan reserves
Mutaties reserves
Resultaat na bestemming

Rekening Begroting Begroting
2012 2013, incl. 2013 na 8maands
1e begr.
wijz.

12,6
12,612,6-

19,2
19,219,2-

18,0
18,018,0-

Rekening
Verschil
2013 Rekening Begroting
na 8maands
15,7
2,315,72,3
15,72,3

Algemene toelichting
Het saldo ten laste van de algemene middelen is bij de jaarrekening 2013 € 15,7 miljoen
negatief. Ten opzichte van de 8-maandsrapportage is dit een verbetering van het saldo
van € 2,3 miljoen. De de lagere lasten ten opzichte van de 8-maandsrapportage betreffen
zijn het gevolg van efficiencymaatregelen, scherpere sturing als ook stringente controle
met een onderrealisatie van ongeveer € 1,3 miljoen. Het resterende deel is van
administratieve aard (€ 0,4 miljoen) en voor een deel omdat maatregelen anders hebben
uitgepakt dan beoogd € 0,6 miljoen.
Schuldhulpverlening voor Zelfstandigen
Per 1 mei 2013 vindt de screening en doorverwijzing van zelfstandigen naar de schuldhulpverlening plaats bij Team Zelfstandigen. Enerzijds vergt dit extra capaciteit,
anderzijds wordt schuldhulpverlening meer doelgericht ingezet.
Per 1 september 2013 is tevens opnieuw aanbesteed. Het resultaat komt € 0,3 miljoen
lager uit dan bij de 8-maandsrapportage werd verwacht.
Schuldsanering
Door een efficiëntere werkwijze en de economische omstandigheden heeft de
Gemeentelijke Kredietbank een beter resultaat bereikt. Om die reden is € 0,4 miljoen
minder nodig vanuit de armoedemiddelen. Door de huidige systematiek is het pas aan
het eind van het jaar mogelijk om dit resultaat in beeld te krijgen.
Schuldhulpverlening via stadsdelen en Prioriteit Kadernota taakuitbreiding Wet SHV.
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DWI draagt bij aan de schuldhulpverlening door de Maatschappelijke Dienstverleners
(MaDi’s) via de stadsdelen. Door Wet Schuldhulpverlening en de aanverwante taakuitbreiding vinden verschillende wijzigingen plaats. Dit leidde in 2013 tot een (tijdelijk)
productieverlies bij de MaDi’s maar dit moet uiteindelijk wel gaan leiden tot een
efficiencywinst. Voor 2013 is € 0,5 miljoen minder gerealiseerd.
Intensivering Schuldhulpverlening WWB-klanten
Bij de behandeling van de 8-maandsrapportage is besloten om € 0,7 miljoen vanuit de
Reserve kwetsbare groepen in te zetten voor het intensiveren van schuldhulpverlening
aan WWB-klanten. Uiteindelijk is € 0,3 miljoen gerealiseerd.
Toegerekende uitvoeringskosten
Op dit onderdeel leiden de verdeeleffecten, zoals eerder beschreven bij doelstelling 2.1
als gevolg van de komst van B&D, de toerekening van de kosten van de uitstroomteams
op de werkpleinen aan het Participatiebudget en de wegvallende dekking GSB, tot een
resultaatverbetering van € 0,6 miljoen
Mutaties van Begroting 2013 na 8-maandsrapportage naar Jaarrekening 2013
Lasten
0. Schuldhulp voor
Zelfstandigen
1. Schuldsanering

Schuldhulpverlening wordt meer doelgericht
ingezet en daarnaast is er opnieuw aanbesteed.
Verbeterd resultaat GKA

- 0,3 miljoen

2.
Schuldhulpverlening
via stadsdelen

Een lagere bijdrage
schuldhulpverlening

voor

- 0,5 miljoen

3. Intensivering
schuldhulpverlening

intensiveren van schuldhulpverlening aan WWBklanten

- 0,4 miljoen

4. toerekenen
uitvoeringskosten

Er zijn minder algemene apparaatskosten
toegerekend aan deze programmadoelstelling.

- 0,6 miljoen

aan

de

MaDi’s

- 0,4 miljoen

Prioriteiten 2013
Omschrijving

S/I

Beschikbaar
gesteld

I

€ 700

€ 20

€0

S

€ 100

€ 98

€0

(bedragen x €
1.000)
11. Prioriteit
Schuldhulpverlening ivm Wet
SHV
AWBZ pakketmaatregel
begeleiding

Ultimo 2013
betaald of
verplicht

Voorstel om
ultimo 2013
op te nemen
in reserve

Omschrijving
gerealiseerd
resultaat

Volledig
uitgevoerd?
(J/N)

Uiterste
datum
geplande
uitvoering

Zie toelichting bij
dst. 2.7

Nee

Nvt

Zie toelichting bij
dst. 2.7

Nee

Nvt

2.7.4 Risico’s
 Het risico ten aanzien van de open einde regelingen armoede en shv zijn
samengevoegd en het verwachte risico is kleiner mede op basis van de
onderbestedingen in 2012 en nu wederom in 2013.
 De MaDi’s (maatschappelijke dienstverlening) ontvangen via beschikkingen een
voorschot op de verwachte productie. Na afloop van het jaar wordt de balans
opgemaakt en volgt de eindafrekening. Als onderdeel van de Wet gemeentelijke
schuldhulpverlening zijn veranderingen doorgevoerd in de financiering
(productfinanciering) en de registratie. Hierdoor zijn er meer onzekerheden over de
uitkomst van de eindafrekening.
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2.8 Reserves en voorzieningen
2.8.1 Reserves
In deze paragraaf zijn alleen die systeemreserves en bestemmingsreserves opgenomen waarin ten
opzichte van de 8-Maandsrapportage 2013 significante mutaties (> € 0,5 miljoen) plaatsgevonden
hebben of waarvan het verloop bestuurlijk relevant is. De overige reserves komen aan de orde in
een integraal overzicht met informatie over het verloop in 2013 van alle reserves en voorzieningen
per programma, dat in deze jaarrekening als aparte bijlage is opgenomen.
Verderop in deze paragraaf zijn de voorstellen voor resultaatbestemming ten laste van
het rekeningresultaat 2013 opgenomen.
Werk en inkomen
Reserves

Nr.
Doel-

(Bedragen x € 1 miljoen)

stelling

Bestemmingsreserve kosten Laarderhoogtweg
Bestemmingsreserve decentralisatie uitkering pilot
loondispensatie
Reserve Taal en werk
Uitvoeringskosten Educatie Werkt
Egalisatie Inkomensdeel en conjunctuur
Bestemmingsreserve Geïntegreerde Voorziening

Stand
Ultimo
2012

2.1
2.1

1,3
0,6

2.4
2.4
2.5
2.5

0,0
0,0
40,1
1,1

Gerealiseerde Stand
mutaties
Ultimo
2013
2013
+
-/0,0
1,3
0,0
0,0
0,6
0,0
23,7
11,3
21,0
0,0

4,7
4,5
3,4
0,1

Begrote
mutaties
2013
+
-/-

19,0
6,8
57,7
1,0

-

-

Bestemmingsreserve kosten Laarderhoogtweg
De reserve is niet langer nodig voor groot onderhoud aan dit huurpand. De vrijval is bij de
8-maandsrapportage wel benoemd maar niet verwerkt omdat er een mogelijk juridisch
risico resteerde, waarbij is besloten de vrijval pas bij de jaarrekening te verwerken.
Hoewel de gerechtelijke procedure nog loopt is inmiddels het inzicht dat dit juridisch
risico onvoldoende concreet is voor het treffen van een voorziening. De reserve wordt
opgeheven.
Bestemmingsreserve decentralisatie uitkering pilot loondispensatie
De reserve dient als dekking voor de uitvoering pilot loondispensatie. De pilot
loondispensatie is per 31 december 2012 van Rijkswege gestopt. De afrekening heeft
plaatsgevonden. Bij de 8-maandsrapportage is per abuis € 0,2 miljoen van deze vrijval
verwerkt. Bij de jaarrekening 2013 is ook het restant vrijgevallen en de reserve is
opgeheven.
Reserve Taal en Werk
Voor de bestedingen in het kader van de reserve Taal en Werk is voor de jaren 2013 en
2014 in totaal € 23,7 miljoen euro beschikbaar. De uitgaven in 2013 ten laste van de
reserve Taal en Werk bedragen € 4,7 miljoen, wat resulteert in eenzelfde onttrekking aan
de reserve. Van dit bedrag heeft € 2,3 miljoen betrekking op een dotatie aan de reserve
Uitvoeringskosten Educatie Werkt!. De stand van de reserve ultimo 2013 bedraagt € 19
miljoen. Deze middelen zullen in 2014 worden besteed aan diverse maatregelen voor
intensivering met Werk & Taal als doelstelling.
Bestemmingsreserve Uitvoeringskosten Educatie Werkt
In 2013 is € 11,3 miljoen gedoteerd aan de reserve, waarvan € 9,0 afkomstig is van de
reserve uitvoeringskosten E&I en € 2,3 miljoen van de reserve Taal en Werk. De
onttrekking aan de reserve uitvoeringskosten Educatie Werkt! in de jaarrekening 2013
van € 4,5 miljoen is ter dekking van de uitvoeringskosten in 2013. In de 8maandsrapportage was een onttrekking begroot van € 4,2 miljoen. Het verschil betreft de

Terug naar inhoud

96

extra kosten van E&I voor haar aanvullende/extra werkzaamheden bij de uitvoering van
het kanstraject van € 0,3 miljoen. Dit zijn extra uitgaven voor de uitvoering van het
Kanstraject, maar vallen binnen het kader van uitgaven reserve Taal en Werk 2013 en
2014.
Egalisatiereserve Inkomensdeel en Conjunctuur
De egalisatiereserve is onder meer beschikbaar om tekorten op formatielasten te dekken
als gevolg van conjuncturele fluctuaties in het klantenbestand. In 2013 is een bedrag van
€ 3,4 miljoen onttrokken ten behoeve van de hogere formatielasten door fluctuatie
(hogere stijging) in het klantenaantal, € 0,4 miljoen minder dan de 8-maandsrapportage
aangaf, omdat het aantal klanten is uitgekomen op 38.855 in plaats van de
geprognosticeerde 39.217.
Bestemmingsreserve Geïntegreerde Voorziening
De reserve is gevormd ter dekking van frictiekosten in de huisvestingslasten van
geïntegreerde voorzieningen. In 2013 is sprake van het eerste volledige exploitatiejaar
van de GV's na verlaten van het IJsbaanpad. De kosten die ten laste van de reserve
worden gebracht betreffen de hoger dan begrote huur-, facilitaire en beveiliging- en
bewakingskosten. De onttrekking is lager dan bij de 8-maands rapportage verwerkt. Bij
het opmaken van de jaarrekening is gebleken dat dit op een onjuiste berekening was
gebaseerd en dat slechts een onttrekking van € 0,1 miljoen in plaats van € 0,4 miljoen
nodig is. De reserve wordt gehandhaafd in verband met mogelijke toekomstige
frictiekosten in de huisvestingslasten.
2.8.2 Voorstellen voor resultaatbestemming
Het college doet voor het programma Werk en inkomen een aantal voorstellen voor
resultaatbestemming. Deze voorstellen (mutaties) zijn nog niet in de jaarrekening
verwerkt. De aard van het voorstel wordt weergegeven via de letters: B, R en P.
B: het voorstel grijpt terug op genomen besluiten of verband houdt met bestaand beleid.
R: het voorstel heeft te maken heeft met het afdekken van risico’s.
V: het voorstel kan door de nieuwe gemeenteraad in de afwegingen worden betrokken.
Programma
Werk en inkomen

Nieuw Bestaand Bestaand
Dotatie
Onttrekking

Bestaand
Vrijval

(Bedragen x € 1 miljoen)

B (genomen besluiten of bestaand beleid)
Dotatie reserve armoedebeleid
Dotatie reserve jeugdwerkloosheid
Dotatie reserve Educatie Werkt
Voorbereiding ESF programma
Totaal B

1,940
0,897
3,520
6,357

R (afdekken risico’s)
Nieuwe reserve intensivering schuldhulpverlening
Nieuwe reserve invoeringskosten wijz. Werk en Bijstand
Nieuwe reserve treiteraanpak en nazorg detentie
Nieuwe reserve ontwikkelingen RBA en Participatiewet
Totaal R

1,000
5,400
1,100
7,200
14,700

Totaal programma

14,700

6,357

De voorstellen voor resultaatbestemming worden per programma toegelicht in de
gelijknamige paragraaf van de financiële hoofdlijnen. Klik hier voor de toelichtingen op de
voorstellen voor dit programma.
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2.8.3 Voorzieningen
In deze paragraaf worden alleen die voorzieningen opgenomen waarin ten opzichte van de
8-Maandsrapportage 2013 significante mutaties (> € 0,5 miljoen) hebben plaatsgevonden of
waarvan het verloop bestuurlijk relevant is. Bij de Jaarrekening 2013 voldoet geen van de
voorzieningen in het programma Milieu en water aan deze criteria en daarom worden ze niet op
deze plaats besproken. Wel komen ze aan de orde in een integraal overzicht met informatie over
het verloop in 2013 van alle reserves en voorzieningen per programma, dat in deze jaarrekening als
aparte bijlage is opgenomen.
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3 Zorg
Maatschappelijk effect
Alle Amsterdammers – jong, oud, gehandicapt of niet – kunnen zelfstandig wonen en
participeren in de Amsterdamse samenleving. De zorg is toegankelijk, van goede kwaliteit en
betaalbaar.
Kerncijfers
(Bedragen x € 1 miljoen)

Rekening
2012

Lasten per doelstelling
3.1 Amsterdammers kunnen volwaardig
participeren en kiezen uit een
samenhangend pakket van zorg- woon- en
mobiliteitsvoorzieningen.
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 gezondheidszorg
3.6 De GGD bereikt bevolkingsgroepen
waarvan de gezondheid extra aandacht
behoeft. Jongeren nemen daarbij een
prominente plaats in
Totaal lasten
Baten per doelstelling
3.1 Amsterdammers kunnen volwaardig
participeren en kiezen uit een
samenhangend pakket van zorg- woon- en
mobiliteitsvoorzieningen.
3.2 Amsterdammers die dak- of thuisloos
zijn, of dreigen te worden, ontvangen zorg
3.5 Amsterdammers hebben toegang tot
kwalitatief goede openbare gezondheidszorg
3.6 De GGD bereikt bevolkingsgroepen
waarvan de gezondheid extra aandacht
behoeft. Jongeren nemen daarbij een
prominente plaats in
Totaal baten
Saldo van baten en lasten
Toevoegingen aan reserves
Onttrekkingen aan reserves
Mutaties reserves
Resultaat na bestemming

Begroting
Begroting
2013, incl. 1e 2013 na 8begr. wijz.
maands

Rekening
2013

Verschil
Rekening Begroting
na 8-maands

135,6

149,4

134,7

125,7

9,0-

69,8

72,9

59,4

57,4

2,0-

-

-

0,8

0,8

-

-

-

10,4

9,9

0,5-

50,6

48,5

48,8

49,0

0,2

118,9
374,9

120,6
391,4

121,2
375,3

126,5
369,3

5,3
6,0-

9,2

11,0

11,0

11,4

0,4

0,4

0,8

1,6

1,4

0,2-

33,8

32,7

33,0

33,1

0,1

109,0
152,4
222,57,8
3,1
4,7227,2-

110,2
154,7
236,70,3
4,0
3,7
233,0-

111,1
156,7
218,617,6
8,5
9,1227,7-

117,3
163,2
206,117,0
6,6
10,4216,5-

6,2
6,5
12,5
0,61,91,311,2
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Ontwikkelingen en beleidskaders
Decentralisaties
2013 stond in het teken van de voorbereiding op de taken die overkomen vanuit de AWBZ,
de extramurale begeleiding en de persoonlijke verzorging met daaraan gekoppeld een
aanzienlijke taakstelling.
Tweede beleidsbrief zorg
Op 28 mei 2013 bracht het college zijn tweede beleidsbrief Amsterdamse zorg; Noodzaak
voorop uit, waarin de kaders geschetst worden voor het nieuwe stelsel van langdurige
ondersteuning en zorg voor volwassen Amsterdammers. Hiermee gaat Amsterdam voort met
de twee jaar geleden gekozen driesporen veranderstrategie:
 basisaanbod dat Eigen Kracht ondersteunt
 Instellen Wijkzorgteams
 Doelmatige inkoop in de tweede lijn
Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR)
De GHOR was in de eerste maanden van 2013 gericht op de troonswisseling. Dankzij de
grondige voorbereiding in samenwerking met de gemeentelijke partners, politie, brandweer,
Ambulance Amsterdam en andere betrokkenen, is deze dag feestelijk en veilig verlopen.
Verpleeg- en verzorgingshuizen
De Inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ)1 heeft in 2013 geconstateerd dat de kwaliteit in
de verpleeg- en verzorgingshuizen in Amsterdam lager ligt dan de rest van Nederland. Het
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport (VWS) heeft meerdere partijen in
Amsterdam (zorgaanbieders, Achmea, VWS en IGZ) bijeengebracht met het doel de
zorgkwaliteit te verbeteren. Aan een onderzoeksbureau is de opdracht verstrekt in 2014 een
verbeterplan kwaliteit intramurale ouderenzorg Amsterdam op te leveren.
Obesitas
Voorjaar 2013 is het programmaplan Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht bekrachtigd.
Najaar 2013 is het Pact Gezond Gewicht gesloten met ruim 20 Amsterdamse organisaties.
Het pact verenigt de ambities uit de bestaande plannen en initiatieven, maar wil die sneller
(in 2015) en met meer daadkracht realiseren voor de Amsterdamse jeugd. In 2013 hebben
ruim 200 bedrijven, organisaties en personen zich aangemeld om mee te werken aan een
gezond gewicht voor de Amsterdamse Jeugd.
Gemeenschappelijke regeling GGD Amsterdam-Amstelland
Op 12 juni 2013 heeft de gemeenteraad de gemeenschappelijke regeling (GR) GGD
Amsterdam-Amstelland vastgesteld. De instelling van deze GR werd noodzakelijk door een
wijziging van de wet publieke gezondheid (Wpg).
Huiselijk geweld
De Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (Wet meldcode) is in
werking getreden. De wet biedt professionals betere tools (zoals een stappenplan) om met
vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling om te gaan, hulp te regelen of een
melding te doen. Het Steunpunt Huiselijk geweld heeft als gevolg van de wet de
bevoegdheid gekregen na melding een onderzoek te doen.

1

De verpleeg- en verzorgingshuizen vallen onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en zijn een
rijksverantwoordelijkheid. Het Zorgkantoor (in Amsterdam Achmea) voert de AWBZ uit en koopt de zorg in.
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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
2012

Begroting
2013

Bereikt
2013

50%

60%

60%

1. Wmo
openeinderegeling:
Indicatiesysteem
minder
bureaucratisch

Indicatie-systeem
HbH en AOV 25%
via beslisboom;
75% via MO-zaak

2010

2. Wmo
openeinderegeling:
Minder
bureaucratische
aanvragen door
lichtere
verantwoordingspro
cedure

15% van de
overige
verantwoordingen
via steekproef

1-6-2010

3. Wmo
openeinderegeling:
Tevredenheid
burgers over AOV,
HbH en Maatwerk
4. Wmo
openeinderegeling:
Bevorderen van de
keuzevrijheid onder
meer door
verstrekkingen
pgb’s

AOV en HbH per
kwartaal een
rapportcijfer van 7

2009

8

>7

AOV: 8
HbH: 8
Maatwerk: 7

Percentage pgb’s
is 11%

1-6-2010

13%

14%

14% van
HbH 1 en 2

3.1.2

50%
40%
40%
Niet
85% licht
75% licht
gerealiseerd verantwoord verantwoord
in 2012 15% van de 25% zwaar
overige verantwoord
verantwoor- (steekproef:
dingen via 15% en alle
steekproef
nieuwe
cliënten)

Te behalen
resultaat 20102014
75%

25%
85% van de
bestaande cliënten
moet licht
verantwoorden en
15% via steekproef
Alle nieuwe
cliënten zwaar
verantwoorden
>7

16%

Wat hebben we ervoor gedaan?

Indicatoren 1 & 2. Indicatiesysteem minder bureaucratisch / Minder bureaucratische
aanvragen door lichtere verantwoordingsprocedure
Begin 2013 is de eindrapportage van het programma Innovatie WMO-ICT bestuurlijk
vastgesteld. Met de uitvoering van het programma zijn belangrijke stappen gezet in het
verbeteren van de dienstverlening aan de Amsterdamse burger. Het programma en het
verbeterplan 2013 hebben geresulteerd in verkorte doorlooptijden bij de afhandeling van
aanvragen, 30% minder klachten ombudsman en minder bezwaar- en beroepszaken.
In 2013 is van 60% van de aanvragen Hulp bij Huishouden (HbH) en Aanvullend Openbaar Vervoer
(AOV) het product via de beslisboom bepaald en verstrekt (indicator 1). Het grootste deel van de
aanvragen, 75%, verloopt via een lichte verantwoordingsprocedure en 25% via een zwaardere.
Hiermee is de doelstelling voor 2013 net niet gerealiseerd (indicator 2).
Indicator 3. Tevredenheid burgers over Aanvullend Openbaar Vervoer (AOV), Hulp bij
Huishouden (HbH) en Maatwerk: klanttevredenheidsonderzoeken (KTO’s)
In 2013 zijn voor de vier vervoersproducten 2 van AOV KTO’s uitgevoerd, en in alle gevallen
werd een 8 gescoord (waar de contractueel te behalen norm een zeven of hoger is). Voor HbH
zijn in 2013 de twee jaarlijks te houden KTO’s uitgevoerd, bij Amstelring en Tzorg. Amstelring
scoorde een 8,2 en de uitkomst bij Tzorg wordt in de loop van januari 2014 verwacht. Het KTO
voor de dienstverlening binnen het Maatwerk (gemiddelde score een 7) geeft aan dat de
meerderheid van de respondenten tevreden is met de begeleiding van de casemanager, al zijn
er ook verbeterpunten: de communicatie en de lengte van de levertijden.

2

Het AOV levert vier vervoersproducten: Beschermd vervoer en Deur tot deur samenreizend vervoer uitgevoerd door
Connexxion en Deur tot deur plus en Kamer tot kamer uitgevoerd door Transvision.
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Indicator 4. Bevorderen keuzevrijheid onder meer door verstrekkingen van pgb’s
14% van de cliënten HbH heeft een persoonsgebonden budget (pgb) en daarmee is de ambitie
voor 2013 gerealiseerd.
In 2012 is 100% van de cliënten gevraagd om een verantwoording van de pgb. Het betrof een
combinatie van de lichte (75%) en de zware (25%) variant, die zowel aan de WMO beleidsregels
voldeed als aan de aanbeveling van ACAM bij de Jaarrekening 2012. De resultaten zijn
vergelijkbaar met het voorgaande jaar. 93% van de 2.922 cliënten diende een verantwoording in.
De verantwoording (c.q. het uitblijven daarvan) leidde in 42% van de gevallen tot een
terugvordering 3 van (een deel van) het pgb. Er werd door 230 cliënten bezwaar gemaakt tegen
de eindbeschikking, waarvan de helft alsnog tot een volledige verantwoording leidt.
3.1.3

Wat heeft het gekost?

(Bedragen x € 1 miljoen)

Lasten
Baten
Saldo van baten en lasten
Dotaties aan reserves
Onttrekkingen aan reserves
Mutaties reserves
Resultaat na bestemming

Rekening Begroting Begroting
2012 2013, incl. 2013 na 8maands
1e begr.
wijz.

135,6
9,2
126,41,1
0,4
0,7127,1-

149,4
11,0
138,41,0
1,0
137,4-

134,7
11,0
123,710,4
0,6
9,8133,5-

Rekening
Verschil
2013 Rekening Begroting
na 8maands
125,7
9,011,4
0,4
114,39,4
10,4
0,1
0,510,30,5124,68,9

Het saldo ten laste van de algemene middelen is € 124,6 miljoen negatief, wat ten opzichte van
de 8-maandsrapportage een verbetering is van € 8,9 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt
door lagere lasten voor de HbH, Woonvoorzieningen en WMO gerelateerde activiteiten.
Mutaties van Begroting 2013 na 8-maandsrapportage naar Jaarrekening 2013
Lasten
1. Lagere lasten Hulp bij het Huishouden
2. Hogere lasten Aanvullend openbaar vervoer
3. Lagere lasten Woonvoorzieningen
4. Hogere lasten Vervoersvoorzieningen
5. Hogere lasten WMO overige apparaatskosten
6. Lagere lasten WMO gerelateerde activiteiten
Baten
7. Hogere baten Hulp bij het Huishouden
8. Hogere baten WMO gerelateerde activiteiten
Reserves
9. Lagere onttrekking aan WMO reserve

€ 2,3 miljoen
€ 0,2 miljoen
€ 3,5 miljoen
€ 0,3 miljoen
€ 0,3 miljoen
€ 2,5 miljoen
€ 0,3 miljoen
€ 0,1 miljoen
€ 0,5 miljoen

Hulp bij het huishouden (HbH)
De lagere lasten van € 2,3 miljoen worden vooral veroorzaakt doordat er minder HbH geleverd is
als gevolg van het project Herindicatie (aanpassing normtijden HbH naar kortere zorgperiode:
- € 0,4 miljoen) en de per 1 januari 2013 ingevoerde wettelijke mogelijkheid van het toepassen
van een vermogensinkomensbijtelling (VIB) op de hoogte van de eigen bijdrage. De invoering
van de VIB heeft aan de ander kant ook geleid tot een hogere eigen bijdrage van € 0,2 miljoen,
ondanks een afname van de productie HbH.

3

Over het algemeen is er bij terugvorderingen sprake van onderbesteding van het budget – bijvoorbeeld als gevolg van
vakantie of ziekenhuisopname – en is er geen discussie met de cliënt over het terugvorderingbesluit.
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In de 8-maandsrapportage is al eerder een onderbesteding voor HbH gemeld, waarvan € 1,3
miljoen in 2013 is ingezet voor uitvoeringskosten voor AWBZ-gerelateerde transitieprojecten.
Dit bedrag is overigens niet volledig besteed omdat projecten later van start zijn gegaan.
Aanvullend Openbaar Vervoer
Het jaar 2013 was het eerste jaar voor het Aanvullend Openbaar Vervoer na aanbesteding (in
2012 zijn de contracten Transvision en Connexxion respectievelijk gestart per medio april en
september). Op basis van de ervaringsgegevens van vorig jaar is voor 2013 een raming van de
te verrijden ritten en kilometers opgesteld. De praktijk in 2013 heeft uitgewezen dat de verreden
productie in het najaar bij beide vervoerders hoger is uitgevallen, met een negatief resultaat van
€ 0,7 miljoen.
Woon- en vervoersvoorzieningen
De lagere lasten Woonvoorziening in 2013 van € 3,8 miljoen zijn het gevolg van een lager
volume en afwikkeling van oude verplichtingen. In de 8-maandsrapportage is de vorming van de
voorziening verhuiskostenvergoedingen opgenomen. Door aanpassing van onderbouwing is de
voorziening aanzienlijk verlaagd en valt er een hoger bedrag vrij.
Voor de Vervoersvoorzieningen is het van belang dat in 2013 als gevolg van een
systeemwijziging in WMO-Ned4 een beter zicht is verkregen op de verdeling van de
verplichtingen per jaarschijf. Bij de afwikkeling vervoersvoorziening oude jaren heeft deze
systeemwijziging tot hogere lasten geleid van € 0,2 miljoen.
WMO-gerelateerde activiteiten
De lagere lasten van € 2,5 miljoen voor de WMO-gerelateerde activiteiten in 2013 zijn het gevolg
van lagere vaststelling van subsidies en onderschrijding voor Wonen, Zorg en Dienstverlening
en Amsterdam voor Elkaar. Daarnaast waren er lagere vaststellingen van subsidies uitvoering
AWBZ pakketmaatregel en subsidies uit voorgaande jaren voor het Stimuleringsfonds
gehandicapten en lagere subsidieaanvragen voor de vrijwilligerscentrale en de versterking van
cliëntenorganisaties. Tenslotte waren er lagere uitgaven voor de invoering AWBZ. Het tempo
van besteding van middelen is onder meer afhankelijk van de besluitvorming op rijksniveau rond
de decentralisatie van de AWBZ. De gepland onttrekking aan de reserve invoeringskosten
AWBZ heeft niet plaatsgevonden vanwege vertraging van de invoering.
3.1.4

Risico’s

Decentralisatie AWBZ
De decentralisatie van AWBZ (begeleiding en overgangsrechten) in 2015 brengt
maatschappelijke en financiële risico’s met zich mee (uitvoeringskosten en middelen voor
transitiejaren). In november 2013 is bekend geworden dat de opdracht voor de
decentralisatie AWBZ taken naar de WMO is gewijzigd. De persoonlijke verzorging wordt
gedecentraliseerd naar de Zorgverzekeraars in plaats van de gemeenten.
Doorlopen indicaties HbH-cliënten in 2015
Als gevolg van vertraagde wetgeving door het Rijk is het niet mogelijk HbH cliënten vóór 1
januari 2015 van een nieuwe indicatie te voorzien. De beleidsregels gebaseerd op de nieuwe
WMO-wet kunnen in Amsterdam niet tijdig vastgesteld kunnen worden. De omvang van
eventuele claims wordt nog onderzocht maar wordt voorlopig gesteld op maximaal 40% van
de HbH-begroting.

4

WMO-Ned is een softwarepakket voor de ondersteuning van de uitvoering van de WMO, van de eerste aanmelding tot
de uitbetaling.
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3.2 Amsterdammers die dak- of thuisloos zijn, of dat dreigen te worden,
ontvangen zorg
3.2.1

Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?

Indicatoren

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

3.2.2

Nulmeting en
peildatum
3.966
cliënten

1.064, is
36%
minder
ten
opzichte
van 2005

Rekening
2012

Begroting
2013

Bereikt
2013

4.190 (6%)

4.588 +
nieuwe
instroom

(4.588 +
590) =
5178

1-1-2005 420 minder
-39%

574
minder;
-54%
t.o.v. 2005

440
minder;
- 41 %
t.o.v. 2005

1-1-2011

Te behalen
resultaat 20102014
3.966 + nieuwe
instroom

Wat hebben we ervoor gedaan?

Indicator 1. Cliënten met een integraal traject rond wonen, zorg, inkomen en dagbesteding
In 2013 zijn 5.178 cliënten in een integraal traject rondom wonen, zorg, inkomen en
dagbesteding, waarvan 590 cliënten nieuwe instroom.
Ketenaanpak
De gemeente versterkte de ketenaanpak. Alle dak- en thuislozen die bekend zijn bij de gemeente
krijgen een traject waarvan de voortgang gemonitord wordt. Mensen die niet in aanmerking komen
krijgen een adequaat aanbod dat hen in staat stelt zelf oplossingen te ontwerpen. De inkoop
binnen de ketenaanpak op persoonsniveau vindt gezamenlijk met de zorgverzekeraar plaats,
zodat de samenhang bewaakt kan worden.
Nieuwe opvangvoorziening Robert Kochplantsoen
In november 2013 is aan het Robert Kochplantsoen een nieuwe opvangvoorziening voor ruim 40
personen opgeleverd.
Pilot dagbesteding Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ)
In 2013 is gestart met de pilot dagbesteding OGGZ met als doel, vooruitlopend op de
veranderingen in de Wmo (decentralisatie AWBZ; invoering Participatiewet) een innovatief en
goedkoper aanbod van dagbesteding voor de OGGZ-doelgroep te realiseren. Ook wil het college,
ondanks de afbouw van re-integratiemiddelen voor dagbesteding, de dagbestedingsmogelijkheden
voor de doelgroep behouden, omdat deelname daaraan een belangrijke bijdrage levert aan het
herstel van de cliënten. Op jaarbasis kan aan 1.500 personen dagbesteding worden aangeboden.
Indicator 2. Aantal huisuitzettingen (preventie)
Uitstroom uit de voorzieningen heeft topprioriteit, omdat hiermee optimaal regie wordt gegeven
aan cliënten en omdat het bijdraagt aan betaalbare zorg en opvang. Alle cliënten in de
woon/opvangvoorzieningen worden gescreend op vermogen om uit te stromen waarna ze
aangemeld worden voor de uitstroomtafel.
Project Herstartstudio’s
Het project Herstartstudio’s, waarin op basis van de motie Hoek ter bevordering van de uitstroom
uit de maatschappelijke opvang 300 woningen gerealiseerd, heeft een flinke impuls gekregen.
Over de eerste locaties zijn definitieve afspraken gemaakt met zorginstellingen die als exploitant
zullen optreden. Voor meerdere kansrijke panden worden haalbaarheidsonderzoeken uitgevoerd.
Voorjaar 2014 worden de eerste studio’s toegewezen aan bewoners die uitstromen uit de
maatschappelijke opvang om zelfstandig te gaan wonen, maar hun financiële situatie niet op orde
hebben, zodat ze (nog) niet in aanmerking kunnen komen voor een ‘reguliere’ sociale huurwoning.
Naar verwachting kunnen in 2014 meerdere panden worden verbouwd voor deze doelgroep.
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3.1.1

Wat heeft het gekost?

(Bedragen x € 1 miljoen)

Rekening
2012

Lasten
Baten
Saldo van baten en lasten
Dotaties aan reserves
Onttrekkingen aan reserves
Mutaties reserves
Resultaat na bestemming

Begroting Begroting Rekening
2013, incl. 2013 na 8- 2013
1e begr.
maands
wijz.

69,8
0,4
69,45,1
1,1
4,073,4-

72,9
0,8
72,11,3
1,3
70,8-

59,4
1,6
57,86,1
4,7
1,459,2-

57,4
1,4
56,05,5
3,8
1,757,7-

Verschil
Rekening Begroting
na 8maands
2,00,21,8
0,60,90,31,5

In deze tabel zijn de lasten en baten voor de doelstelling 3.2, 3.3. en 3.4 samengevoegd.
Het saldo ten laste van de algemene middelen is € 57,7 miljoen negatief, een verbetering van
€ 1,5 miljoen ten opzichte van de 8-maandsrapportage. Dit wordt met name veroorzaakt door
lagere uitgaven maatschappelijke opvang.
Mutaties van Begroting 2013 na 8-maandsrapportage naar Jaarrekening 2013
Lasten
1. Lagere lasten Maatschappelijke opvang
2. Lagere lasten apparaat programma’s zorg
3. Lagere lasten Boedelbeheer
4. Lagere lasten huisverboden
5. Lagere lasten na vaststelling subsidies
Baten
4. Lagere baten Boedelbeheer
Reserves
5. Lagere dotatie reserve kapitaallasten Noodhotel
6. Lagere onttrekking VZ begeleid wonen

€ 1,6 miljoen
€ 0,3 miljoen
€ 0,3 miljoen
€ 0,4 miljoen
€ 0,1 miljoen
€ 0,3 miljoen
€ 0,3 miljoen
€ 0,6 miljoen
€ 1,0 miljoen

Maatschappelijke opvang
Aan maatschappelijke opvang wordt in 2013 € 1,6 miljoen minder uitgegeven, als gevolg van
het niet realiseren van de renovatie Noodhotel in 2013, de lagere vastgestelde subsidies als
ook minder uitgaven aan de pilot dagbesteding. Via de gemeentefondscirculaire is een
decentralisatie uitkering maatschappelijke opvang toegekend, maar het is niet nodig geweest
om dit in 2013 in te zetten. De lagere baten houden verband met lagere baten en lasten voor
boedelbeheer. Voor de opvang van slachtoffers van mensenhandel zijn geen afwijkingen te
melden. Wat betreft minder slachtoffers van huiselijk geweld is er sprake van een
onderbesteding op de lasten huisverboden.
Prioriteiten 2013
Omschrijving

S/I

(bedragen x € 1.000)

Beschikbaar
gesteld

Ultimo 2013
betaald of
verplicht

Voorstel om
ultimo 2013
op te nemen
in reserve

Omschrijving
gerealiseerd
resultaat

Volledig
uitgevoerd?
(J/N)

Uiterste
datum
geplande
uitvoering

€ 330

€ 330

€0

Bekostiging
programma o.a. P&G
292
Daklozenkrant.

J

1-1-2013

J

1-1-2013

Huisbewaring
gedetineerden
Boedelbeheer
kostendekkend
gemaakt
Taakstelling IOH1,
totaal € 1,8 miljoen

J

1-1-2013

J

1-1-2013

J

1-1-2013

1. Stichting Bonjo

I

2. Boedelbeheer

I

€ 50

€ 50

€0

3. Stichting Z

S

€ 25

€ 25

€0

4. Continuering
uitstapprogramma’s
prostituees
5. Maatschappelijke
opvang

S

€ 90

€ 90

€0

S

-€ 900

-€ 900

€0

3.1.2 Risico’s
Voor doelstelling 3.2 zijn geen risico’s gemeld.

Terug naar inhoud

105

3.3 Slachtoffers van mensenhandel worden opgevangen
3.3.1

Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?

Indicatoren

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

3.3.2

Nulmeting en
peildatum
100
cliënten

1-1-2010

Rekening
2012

Begroting
2013

Bereikt
2013

182
cliënten

100
cliënten

105
cliënten

Te behalen
resultaat 20102014
100
cliënten

Wat hebben we ervoor gedaan?

Indicator 1. Aantal cliënten dat via het ACM 24 uur per dag hulp krijgt binnen
integrale ketenaanpak
In Amsterdam is er opvang gerealiseerd voor slachtoffers van menshandel.
Meerderjarige vrouwelijke slachtoffers en hun kinderen worden opgevangen via het
Amsterdams Coördinatiepunt Mensenhandel (ACM). Spirit vangt in Amsterdam
minderjarige vrouwelijke slachtoffers op. Beide organisaties hebben voor deze taken van
de gemeente subsidie ontvangen.
Voor de slachtoffers van mensenhandel hebben de regiogemeenten eind 2013 tien
woningen met in totaal twintig plekken beschikbaar gesteld in samenwerking met HvOQuerido. Dit leidt er toe dat de doorstroom vanuit het ACM wordt bevorderd. Eind 2013
waren vier woningen bewoond. De ketenaanpak is in 2013 verder doorontwikkeld.
3.3.3

Wat heeft het gekost?

(Bedragen x € 1 miljoen)

Lasten
Baten
Saldo van baten en lasten
Dotaties aan reserves
Onttrekkingen aan reserves
Mutaties reserves
Resultaat na bestemming

Rekening Begroting Begroting
2012 2013, incl. 2013 na 8maands
1e begr.
wijz.
-

-

0,8
0,80,8-

Voor deze doelstelling zijn geen financiële afwijkingen te melden.
3.3.4 Risico’s
Voor doelstelling 3.3 zijn geen risico’s gemeld.
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Rekening
Verschil
2013 Rekening Begroting
na 8maands
0,8
0,80,8-

3.4 Minder slachtoffers van huiselijk geweld
3.4.1

Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?

Indicatoren

Nulmeting en
peildatum

Rekening
2012

Begroting
2013

Bereikt
2013

Te behalen
resultaat 20102014
omvorming
gezamenlijke
frontoffice
AMK-SHG

1. Alle functies van het
Steunpunt Huiselijk Geweld
Amsterdam zijn
operationeel:
1.Expertisecentrum
2. frontoffice 3.
netwerkfunctie 4. preventieen voorlichtingsfunctie en 5.
registratiefunctie
2. Toename huisverboden

functies
2 en 3

1 juni
2011

functies
1-4;
functie 5 in
ontwikkeling

nnb

omgevormd
naar
frontoffice
AMKSHG

280

31-122011

267

265

minimaal 211
maximaal 353

3. Op ieder huisverbod volgt
een zorgtraject

115
zorgtrajecten

1 juni
2011

267
zorgtrajecten
Per 31-122012

minimaal
211
maximaal
363
211-265

265

211-353
zorgtrajecten

3.4.2

Wat hebben we ervoor gedaan?

Indicator 1. Steunpunt Huiselijk geweld Amsterdam(SHGA) 5
Wet meldcode
De Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (Wet meldcode) is op 1 juli 2013 in
werking getreden. Amsterdam voert de wet in de regio Amsterdam-Amstelland uit. Het
Steunpunt Huiselijk geweld heeft als gevolg van de wet bevoegdheid gekregen om een
onderzoek te doen na melding.
Professionals in verschillende sectoren zijn verplicht de Wet meldcode na te leven. Daarom
zijn in voorbereiding op de wet zijn talrijke aandachtsfunctionarissen van organisaties
getraind. In opdracht van Amsterdam werden e-learning modules ontwikkeld, die specifieke
groepen professionals ondersteunen in het signaleren van (potentiële) mishandeling.
In 2013 liep het samenwerkingsproject ‘Als mantelzorg ontspoort’. Aan de hand van een
stappenplan gebaseerd op de Wet verplichte meldcode, wordt de focus gelegd op ontsporing
van mantelzorgers. Ook mantelzorgers maken we bewust van het bestaan en het ontstaan
van ontsporing, en hoe en waar hulp gevraagd kan worden. Er zijn onder andere een aantal
voorlichtingsproducten ontwikkeld over ontspoorde mantelzorg en verspreid onder
professionals en mantelzorgers.
Aanpak seksueel en huiselijk geweld
Het uitvoeringsplan aanpak seksueel geweld (waarmee Amsterdam landelijk voorop loopt) is
vastgesteld. Sinds 2013 is er voor slachtoffers van aanranding of verkrachting, die naar de
zedenpolitie gaan, 24 uur per etmaal hulp van een forensisch verpleegkundige beschikbaar.
Verder is het aantal trainingen seksuele weerbaarheid op de Amsterdamse ROC’s is
uitgebreid.
Er zijn scenario’s ontwikkeld voor het samenvoegen van het Advies- en Meldpunt
Kindermishandeling en de Steunpunten Huiselijk Geweld in de regio Amsterdam-Amstelland
tot één (front-office) Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK).
Dit proces heeft een voorkeursscenario opgeleverd, waarbij tegelijkertijd integratie met de
crisisdiensten plaats vindt.
5
Het Steunpunt Huiselijk Geweld Amsterdam is geëquipeerd om alle vragen en meldingen van huiselijk geweld (en alle
verschijningsvormen) van burgers en professionals alsmede meldingen door politie met kennis van zaken op te pakken,
door onderzoek, verwijzing, outreachende aanpak en samenwerking met andere partners zoals het Advies- en Meldpunt
Kindermishandeling.
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Indicatoren 2 en 3. Huisverboden
Het aantal huisverboden in 2013 was conform verwachting (indicator 2) en ging in alle
gevallen gepaard met een zorgtraject (indicator 3).
Het aantal huisverboden schommelt rond de 265 per jaar (verwacht op jaarbasis), maar blijft
daarmee nog wel aan de lage kant, gemeten naar het aantal gevallen van huiselijk geweld
met politie-ingrijpen (20-30 per dag). Met name het aantal preventief opgelegde
huisverboden (zonder strafrechtelijk traject) blijft achter.
In samenwerking met politie en GGD is onderzocht hoe het opleggen van een huisverbod
minder tijdrovend gemaakt kan worden voor de politie, met als oogmerk het aantal
huisverboden omhoog te brengen. Dat laatste is noodzakelijk, nu uit een effectstudie van
Regioplan (uitgevoerd in opdracht van het Rijk) blijkt dat na de oplegging van een
huisverbod vaker hulp kan worden ingezet dan wanneer een huisverbod achterwege blijft én
dat hulp leidt tot afname van het aantal incidenten van huiselijk geweld en huisverboden.
3.4.3

Wat heeft het gekost?

(Bedragen x € 1 miljoen)

Lasten
Baten
Saldo van baten en lasten
Dotaties aan reserves
Onttrekkingen aan reserves
Mutaties reserves
Resultaat na bestemming

Rekening Begroting Begroting
2012 2013, incl. 2013 na 8maands
1e begr.
wijz.

0,1
0,10,1-

-

10,4
10,40,4
0,4
10,0-

Rekening
Verschil
2013 Rekening Begroting
na 8maands
9,9
0,59,90,5
0,4
0,4
9,50,5

Er is voor deze doelstelling een onderbesteding van € 0,5 miljoen op de huisverboden.
Het aantal daadwerkelijk opgelegde huisverboden is afhankelijk van de politie-inzet.
Meer scholing en verbetering van de werkprocessen bij de politie heeft nog niet geleid
tot het gewenste aantal, met als gevolg minder uitgaven.
Zie tabel mutaties bij 3.2.3.
3.4.4 Risico’s
Voor doelstelling 3.4 zijn geen risico’s gemeld.
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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
1. Percentage aangemelde
cliënten dat binnen twee weken in
behandeling zijn genomen door
Vangnet Jeugd

Nulmeting en
peildatum
85%

Rekening
2012

Begroting
2013

2009

100%

Bereikt Te behalen resultaat
2013
2010-2014
100%

2010: 85% naar 2014:
100%

Alle aangemelde cliënten in 2013 zijn binnen twee weken in behandeling genomen door Vangnet
Jeugd.
3.5.2

Wat hebben we ervoor gedaan?

Gemeenschappelijke regeling (GR) GGD Amsterdam-Amstelland
De gewijzigde Wet publieke gezondheid verplicht gemeenten binnen een veiligheidsregio een
regionale GGD in stand te houden op dat schaalniveau. In de veiligheidsregio AmsterdamAmstelland voldeed de situatie niet aan de gewijzigde wet. Om die reden werd in juni 2013 de
gemeenschappelijke regeling (GR) GGD Amsterdam-Amstelland ingesteld.
Vangnet Maatschappelijke Geestelijke Gezondheidszorg (MGGZ)
De herinrichting van het Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld en de start van de nieuwe regionaal
georganiseerde jeugdzorgactiviteiten hebben gezorgd voor groei. Het aantal cases is in 2013 met
circa 30% toegenomen, ook als gevolg van een verbeterde inrichting van de meldprocessen in de
stadsdelen en de afwikkeling binnen Vangnet. ‘Lichte’ jeugdzaken worden opgepakt door de Samen
Doen- en Ouder/kind-teams en zullen op termijn uit het pakket van Vangnet gaan.
Overige taken
De gemeente voert naast het Vangnet Jeugd ook nog de Wet op de Lijkbezorging (WOL) uit en
verzorgt een gemeentelijke noodvoorziening voor mensen die door brand of andere calamiteiten
onbehuisd zijn geraakt. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door het Team Rampen
Uitvaarten en Pension (TRUP). In 2013 zijn voor rekening van de gemeente 352 begrafenissen
uitgevoerd.
3.5.3

Wat heeft het gekost?

(Bedragen x € 1 miljoen)

Lasten
Baten
Saldo van baten en lasten
Dotaties aan reserves
Onttrekkingen aan reserves
Mutaties reserves
Resultaat na bestemming

Rekening Begroting Begroting
2012 2013, incl. 2013 na 8maands
1e begr.
wijz.

50,6
33,8
16,81,4
1,1
0,317,1-

48,5
32,7
15,80,2
1,3
1,1
14,7-

48,8
33,0
15,80,4
1,7
1,3
14,5-

Rekening
Verschil
2013 Rekening Begroting
na 8maands
49,0
0,2
33,1
0,1
15,90,10,3
0,11,2
0,50,9
0,415,00,5-

Het saldo ten laste van de algemene middelen is € 15 miljoen negatief, ten opzichte van de
8-maandsrapportage een verslechtering van € 0,5 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt
door hogere lasten voor Openbare geestelijke gezondheidszorg en lagere baten Algemene
gezondheidszorg, gecombineerd met afwijkende mutaties in de reserves.
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Openbare geestelijke gezondheidszorg(OGGZ)
De OGGZ heeft in 2013 € 2,8 miljoen hogere lasten en € 2,4 miljoen hogere baten. De
belangrijkste afwijkingen vinden plaats binnen Vangnet MGGZ en de Geïntegreerde
voorzieningen MGGZ.
Het Vangnet MGGZ heeft hogere lasten van € 1,5 miljoen en hogere baten van € 0,6 miljoen
ten opzichte van de 8-maandsbegroting.
De lonen en sociale lasten overschrijden met € 0,5 miljoen door hogere pensioenpremies en
het relatief lange dienstverband van de medewerkers binnen Vangnet, waardoor deze in de
maximale periodiek bereikt hebben, wat niet aansluit op de begrotingssystematiek. De
belangrijkste afwijkingen binnen Vangnet hangen samen met extra werkzaamheden en
aanstelling externe projectleider voor de Top600, hotelopvang van urgente thuis- en
daklozen, met name vrouwen met (kleine) kinderen. Hogere lasten en baten van € 0,2
miljoen.
Geïntegreerde voorzieningen MGGZ heeft € 0,9 miljoen hogere lasten en € 1,3 miljoen
hogere baten. De hogere lasten bestaan voor € 0,3 miljoen uit lonen en sociale lasten, voor
€ 0,2 miljoen hogere overheadkosten en voor € 0,3 miljoen uit hogere clusterkosten.
De hogere baten bestaan voor € 0,1 miljoen uit de ministeriële vergoeding voor
heroïnebehandeling, voor € 1 miljoen uit opbrengsten van zorgverzekeraars en een bijdrage
van € 0,3 van DWI voor de huisvestingskosten.
Algemene gezondheidszorg
De Algemene gezondheidszorg kent € 0,7 miljoen lagere lasten (materiele kosten en interne
doorberekeningen) en € 0,9 miljoen lagere baten (interne en externe opbrengsten).
Daarnaast was er een lagere dotatie aan de reserve R&D.
Overige activiteiten GGD en frictiekosten Arbo
De overige activiteiten binnen deze doelstelling leiden tot € 0,9 miljoen lagere lasten
(personeelslasten en materiële uitgaven) en 0,1 miljoen lagere baten.
Mutaties van Begroting 2013 na 8-maandsrapportage naar Jaarrekening 2013
Lasten
1 Lagere lasten GHOR
2 Hogere lasten OGGZ
3 Lagere lasten Algemene Gezondheidszorg
4 Lagere lasten Spoedeisende medische hulp
5 Lagere lasten leefomgeving
6 Lagere lasten Overige activiteiten
Baten
7 Lagere baten GHOR
8 Hogere baten OGGZ
9 Lagere baten Algemene gezondheidszorg
10 Lagere baten Milieu en gezondheid
11 Lagere baten Overige activiteiten
12 Lagere baten Spoedeisende medische hulp
Reserves
13 lagere dotatie reserve R&D
14 lagere onttrekking reserve R&D
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1,0 miljoen
2,8 miljoen
0,7 miljoen
0,02 miljoen
0,05 miljoen
0,85 miljoen
1,0 miljoen
2,4 miljoen
0,9 miljoen
0,2 miljoen
0,1 miljoen
0,02 miljoen
0,1 miljoen
0,5 miljoen

110

Prioriteiten 2013
Omschrijving

S/I

(bedragen x €
1.000)

Beschikbaar
gesteld

Ultimo 2013
betaald of
verplicht

Voorstel om
ultimo 2013
op te nemen
in reserve

Omschrijving
gerealiseerd
resultaat

Volledig
uitgevoerd?
(J/N)

1. Wegvallen
doeluitkering
Veiligheid

I

700

700

0

Continuïteit
garanderen van
de inzet voor de
Crisisdienst in de
Veiligheidsregio.
Dit is gelukt. Er
is sprake van
een geleidelijke
toename van
crisisgevallen
vanuit de politie
aangemeld.

J

2. Top 600 Peiler
2

I

800

800

0

Top 600. Dit
innovatieve
samenwerkingsp
roject is in 2013
verder
voortvarend
aangevat,
inclusief een
aantal
belangrijke
rapporten van
EDG. Cumulatief
zijn er nu 461
screeningen
uitgevoerd,
waarvan 98 in
2011, 197 in
2012 en 167 in
2013.

J

3.5.4

Uiterste
datum
geplande
uitvoering

Risico’s

Incidentele financiering voor structurele activiteiten
Het incidenteel toekennen van middelen voor structurele activiteiten binnen de MGGZ Top
600, Crisisdienst, korting van het Rijk voor de medische heroïneverstrekking en WW-gelden
kan bij niet toekennen van financiële middelen leiden tot stopzetting van deze activiteiten.
Een structurele financiering kan de voortgang van deze activiteiten waarborgen.
Vergoedingen Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Door de jaren heen laat het aantal consulten op de Soa polikliniek een stijgende lijn zien. De
consulten worden vergoed door het RIVM waarbij onderscheid wordt gemaakt in het type
consult en de gevonden soa. Omdat de aantallen en dus kosten voor RIVM blijven stijgen
heeft het RIVM laten weten de regelgeving per 2014 aan te gaan passen. Naar verwachting
wordt er een subsidieplafond ingesteld waardoor nog slechts een deel van de consulten
wordt vergoed.
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3.6 De GGD bereikt bevolkingsgroepen waarvan de gezondheid extra
aandacht behoeft. Jongeren nemen daarbij een prominent plaats in
3.6.1

Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?

Indicatoren

1. Meer aandacht voor
bewegen en gezondheid voor
jong, oud en gehandicapt.
Aantal basisscholen waar
Jump-in wordt toegepast
2. Aantal deelnemende
scholen aan De Gezonde
School en Genotmiddelen
(Voortgezet onderwijs)
3. Aantal VMBO scholen waar
Topscore DO-iT wordt
toegepast
4. Aantal kinderen dat
meedoet in JOGG in
stadsdeel Nieuw-West
5. Percentage kindercentra en
gastouderbureaus dat door de
inspectie van de GGD jaarlijks
is geïnspecteerd

Nulmeting en
peildatum

Rekening
2012

60

2009

70

70

Te behalen
resultaat 20102014
69
70

40

2007/ 2008

44

52

40

52

11

2010/2011

11

10 (gestopt
per juli 2013)

11

2.500

2010/2011

2.882

2.822

2.882

95%

2005

100%

100%

100%

100%

Begroting
2013

Bereikt 2013

Amsterdam heeft in 2013 volop ingezet op de Zorgketen obesitas in Amsterdam, onder
andere door het sluiten van het PACT Gezond Gewicht met ruim twintig Amsterdamse
organisaties en het vaststellen voorjaar 2013 van het programmaplan Amsterdamse Aanpak
Gezond Gewicht (AAGG).
Ruim 200 bedrijven, organisaties en personen hebben zich aangemeld om mee te werken
aan een gezond gewicht voor de Amsterdamse Jeugd. Allen hebben antwoord gekregen en
met twintig is samenwerking opgestart, zoals met Fifteen's Kookklas van Jamie Oliver.
3.6.2

Wat hebben we ervoor gedaan?

Indicator 1. Aantal basisscholen waar Jump-In wordt toegepast
Op dit moment doen in Amsterdam 69 scholen mee aan Jump-in en worden 19.053 kinderen
bereikt. Omdat het programmaplan AAGG in de loop van het schooljaar is ontwikkeld heeft
de opstart van nieuwe scholen tijdelijk stil gelegen. Eind schooljaar 2012/2013 is een Top 25
van zwaarste scholen opgesteld met het streven alle Top 25 scholen nog dit kalenderjaar
laten starten. Dertien van deze scholen waren reeds Jump-in school en met elf van de
overige scholen zijn Jump-in intake gesprekken gevoerd voor deelname aan het vernieuwde
programma. Van deze scholen is in 2013 ook een deel gestart.
Indicator 2 en 3. Aantal deelnemende scholen aan De Gezonde School en
Genotmiddelen & Aantal VMBO scholen waar DOiT wordt toegepast
Het project Topscore DOiT is per juli 2013 gestopt. Gezonde schoolkantines blijven wel een
belangrijke ambitie in de Amsterdamse aanpak van gezond gewicht: in mei 2013 startte het
nieuwe project De Gezonde School en Genotmiddelen. De schoolkantinebrigade is dit jaar al
langs geweest bij 19 Amsterdamse scholen met advies.
Indicator 4. Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG)
De JOGG aanpak is in 2013 onderdeel geworden van de Amsterdamse Aanpak Gezond
Gewicht. In het project Gezonde lunch zijn vrijwel alle 320 gezinnen bereikt met de
communicatiematerialen. Aan de georganiseerde lunchworkshops verspreid over twee
scholen deden in totaal 34 moeders mee. Er zijn verbeteracties in het lunchrestaurant
doorgevoerd waarmee wekelijks ongeveer 282 leerlingen worden bereikt. Het project
Waterdrinken is van start gegaan.
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3.6.3

Wat heeft het gekost?

(Bedragen x € 1 miljoen)

Lasten
Baten
Saldo van baten en lasten
Dotaties aan reserves
Onttrekkingen aan reserves
Mutaties reserves
Resultaat na bestemming

Rekening Begroting Begroting
2012 2013, incl. 2013 na 8maands
1e begr.
wijz.

118,9
109,0
9,90,1
0,5
0,4
9,5-

120,6
110,2
10,40,1
0,4
0,3
10,1-

121,2
111,1
10,10,7
1,1
0,4
9,7-

Rekening
Verschil
2013 Rekening Begroting
na 8maands
126,5
5,3
117,3
6,2
9,20,9
0,8
0,1
1,1
0,3
0,18,90,8

Het saldo ten laste van de algemene middelen is € 8,9 miljoen negatief, een lichte
verbetering ten opzichte van de 8-maandsrapportage van € 0,8 miljoen.
Mutaties van Begroting 2013 na 8-maandsrapportage naar Jaarrekening 2013
Lasten
1 Hogere lasten Infectieziektenbestrijding
2 Lagere lasten JGZ
3 Hogere lasten Onderzoek
gezondheidsbevordering en beleid(EDG)
Baten
4 Hogere baten Infectieziektenbestrijding
5 Lagere baten JGZ
6 Hogere lasten Onderzoek
gezondheidsbevordering en beleid(EDG)
Reserves
7 hogere dotatie reserve Streeklaboratorium

4,7 miljoen
0,7 miljoen
0,8 miljoen
5,0 miljoen
0,5 miljoen
1,3 miljoen
0,1 miljoen

Infectieziektenbestrijding
Infectieziektenbestrijding heeft € 4,7 miljoen hogere lasten, € 5,0 miljoen hogere baten en er
is € 0,5 miljoen meer gedoteerd aan de reserves. De belangrijkste afwijkingen worden
hieronder zijn:


Voor Streeklaboratorium leidt saldering van hogere kosten voor interne klanten van € 0,9
miljoen en lagere salaris- en kapitaallasten van € 0,3 miljoen tot € 0,6 miljoen hogere
lasten en saldering van lagere externe baten (huisartsen en OLVG) van € 1 miljoen en
hogere interne baten van € 2 miljoen tot € 1 miljoen hogere baten. De afwijking in de
interne baten wordt voornamelijk veroorzaakt door een stijgend aantal bezoekers aan de
SOA-polikliniek. Het Streeklab heeft daarnaast € 0,4 miljoen meer gedoteerd aan de
reserve R&D



SOA-bestrijding heeft € 2,7 miljoen hogere lasten en € 2,8 miljoen hogere baten. De
hogere lasten worden voor een bedrag van € 2,8 miljoen veroorzaakt door een toename
van interne projecten. De hogere baten zijn voor € 1,5 miljoen het gevolg van een
toenemend aantal klanten op de poli en een hogere vergoeding per consult dan
voorgaande jaren. Daarnaast zijn de interne projecten voor € 1,3 miljoen intern
doorbelast

Onderzoek Gezondheidsbevordering en Beleid
Onderzoek Gezondheidsbevordering en Beleid heeft € 0,8 miljoen hogere lasten en € 1,3
miljoen hogere baten. De belangrijkste lastenafwijkingen: € 0,3 miljoen Onderzoek en
informatie, € 0,3 miljoen Academische werkplaatsen en € 0,2 miljoen taken Cluster
Epidemiologie, Documentatie en Gezondheidsbevordering (EDG).
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De belangrijkste batenafwijkingen: € 0,3 miljoen Onderzoek en informatie, € 0,3 miljoen
Academische werkplaatsen en € 0,5 miljoen de EDG-taken. Voor deze onderdelen geldt dat
er een groter aantal externe onderzoeken is uitgevoerd en doorbelast.
Jeugdgezondheidszorg
Jeugdgezondheidszorg heeft € 0,7 miljoen lagere lasten en € 0,5 miljoen lagere baten.
Daarnaast is er een hogere dotatie aan de reserve bedrijfsvoering frictie WW van € 0,2
miljoen. De lastenwijking is te verklaren door € 2,6 miljoen lagere doorbelasting naar GGD
centraal, hogere materiële lasten van € 0,7 miljoen en voor € 1,4 miljoen aan hogere interne
verrekeningen. De batenafwijking komt voort uit een € 1,2 miljoen lagere doorbelasting naar
GGD centraal, voor € 0,4 miljoen aan interne verrekeningen en € 0,3 miljoen aan hogere
externe ontvangsten.
Kleinere afwijkingen zijn het gevolg van verschillende nieuw gestarte projecten en
subsidierelatie die DMO mede namens de stadsdelen is aangegaan met Cordaan voor de
voortzetting van de eetspreekuren en de cursus gezond voor de bestrijding van overgewicht
van kinderen en jongeren. Zie ook prioriteiten 2013.
Prioriteiten 2013
Van de prioriteit Uitvoering Sportplan is € 0,2 miljoen ingezet voor de uitvoering van het
programma Gezond gewicht.
3.6.4 Risico’s
Voor doelstelling 3.6. zijn geen risico’s gemeld.
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3.7 Reserves en voorzieningen
3.7.1

Reserves

In deze paragraaf zijn alleen die systeemreserves en bestemmingsreserves opgenomen waarin ten
opzichte van de 8-Maandsrapportage 2013 significante mutaties (> € 0,5 miljoen) plaatsgevonden
hebben of waarvan het verloop bestuurlijk relevant is. De overige reserves komen aan de orde in een
integraal overzicht met informatie over het verloop in 2013 van alle reserves en voorzieningen per
programma, dat als aparte bijlage in deze jaarrekening is opgenomen. Daarnaast zijn verderop de
voorstellen voor resultaatbestemming ten laste van het Rekeningresultaat 2013 opgenomen.
Zorg
Reserves
(Bedragen x € 1 miljoen)

WMO-egalisatiereserve (sys)
Kapitaallasten en verbouwing Noodhotel (sys)
Reserve Voorziening begeleid wonen
Bestemmingsres. Research en Development (sys)
Omvangrijke/niet jaarlijks terugkerende kosten (sys)

Nr.
Stand Gerealiseerde Stand
Doel- Ultimo
mutaties
Ultimo
stel2012
2013
2013
ling
+
-/0,1
12,0
3.1
12,1
3.2
0,1
0,1
3.2
2,0
1,6
3,6
3.5
3,4
0,3
1,2
2,5
3.6
0,2
0,2
0,1
0,3

Begrote
mutaties
2013
+
-/0,7
1,6
1,0
0,4
1,7
0,1
0,1

Systeemreserve WMO-egalisatiereserve
Ten opzichte van de 8-maandsrapportage is € 0,9 miljoen minder onttrokken aan de WMOegalisatiereserve, omdat die niet nodig was voor de dekking van de WMO-gerelateerde
activiteiten en verklaart voor een deel de lagere lasten. Het doel van de reserve is het
opvangen van fluctuaties in de openeinderegelingen binnen de WMO. Het budgettair kader
van de WMO-begroting daalt in 2013 naar € 119,9 miljoen (van € 121,1 miljoen in 2012)
waardoor de maximale omvang van de egalisatiereserve wordt verlaagd met € 0,1 miljoen.
De onttrekking wordt toegevoegd aan het positieve resultaat van de jaarrekening.
Systeemreserve Kapitaallasten en verbouwing Noodhotel
Bij de 8-Maandsrapportage 2013 is de reserve kapitaallasten Noodhotel gevormd. Door
vertraging bij de overdracht van het Noodhotel van DWI naar DWZS zijn de verbouwingen
later gestart, de reden dat de dotatie aan de reserve € 0,6 miljoen lager is uitgevallen.
Reserve Voorziening begeleid wonen
Ten opzichte van de 8-maandsrapportage is er sprake van een lagere onttrekking van € 1
miljoen voor realisatie van kleinschalige opvangvoorzieningen voor begeleid wonen. De
reden is dat het vinden van geschikte panden voor de doelgroep moeizaam is verlopen.
Systeemreserve Research en Development
In 2001 is door de gemeenteraad besloten dat de GGD bij een positief resultaat voor B-taken
gelden mag toevoegen aan de reserve R&D. De toevoegingen zijn op een minimale afwijking
na conform de 8-maandsrapportage. Alle middelen, behoudens de toevoegingen in de
Jaarrekening 2013, zijn belegd in lopende projecten. De uitgaven voor deze projecten zijn
vertraagd, waardoor de onttrekking € 0,5 miljoen lager is uitgevallen dan begroot.
Systeemreserve Omvangrijke en niet jaarlijks terugkerende kosten (GGD)
Ten opzichte van de 8-maandsrapportage wordt € 0,1 miljoen meer gedoteerd aan deze
systeemreserve. Deze dotatie is ten behoeve van het Streeklaboratorium, waar men
voornemens is een BSL3 (Bio safety level 3) laboratorium in te richten om aan de
veiligheidseisen te kunnen blijven voldoen die voor bepaalde werkzaamheden gesteld
worden. Continuïteit van diagnostiek is onmisbaar voor de klantenbinding. Om deze
continuïteit te waarborgen gedurende toekomstige verbouwingen kan frictieruimte nodig zijn
of moet diagnostiek uitbesteed worden. Het betreft hier overigens geen reserve gevormd uit
de algemene middelen, maar is gevormd vanuit een B taak. Zie ook mutaties en toelichting
in de 8-Maandsrapportage 2013.
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3.7.2 Voorstellen voor resultaatbestemming
Het college doet voor het programma Zorg een aantal voorstellen voor resultaatbestemming.
Deze voorstellen (mutaties) zijn nog niet in de jaarrekening verwerkt. De aard van het
voorstel wordt weergegeven via de letters: B, R en P.
B: het voorstel grijpt terug op genomen besluiten of verband houdt met bestaand beleid.
R: het voorstel heeft te maken heeft met het afdekken van risico’s.
V: het voorstel kan door de nieuwe gemeenteraad in de afwegingen worden betrokken.
Programma
Zorg

Nieuw

Bestaand
Dotatie

Bestaand
Onttrekking

Bestaand
Vrijval

(Bedragen x € 1 miljoen)

B (genomen besluiten of bestaand beleid)
Dotatie reserve vrouwenopvang
Dotatie reserve 'voorziening begeleid wonen'
Dotatie reserve 'voorziening begeleid wonen'
Totaal B
R (afdekken risico’s)
Dotatie frictiekosten AWBZ
Dotatie invoeringskosten AWBZ
Totaal R

21,200
0,400
21,600

V (ter afweging nieuwe gemeenteraad)
Dotatie reserve 'voorziening begeleid wonen'
Totaal V
Totaal programma

0,100
0,213
0,070
0,383

1,300
1,300
23,283

3.7.3 Voorzieningen
In deze paragraaf zijn alleen die voorzieningen opgenomen waarin ten opzichte van de 8Maandsrapportage 2013 significante mutaties (> € 0,5 miljoen) plaatsgevonden hebben of
waarvan het verloop bestuurlijk relevant is. De overige voorzieningen komen aan de orde in
een integraal overzicht met informatie over het verloop in 2013 van alle reserves en
voorzieningen per programma, dat als aparte bijlage in deze jaarrekening is opgenomen.
Voorziening verhuiskostenvergoeding
Op de openstaande verplichtingen Verhuiskostenvergoedingen uit oude jaren is in 2012 een
nominale voorziening gevormd van € 7,5 miljoen. In 2013 is de voorziening (over de jaren
2010-2013) onderbouwd op basis van ervaringscijfers uit het verleden, en gewaardeerd voor
€ 1,8 miljoen. Bij de 8-maandsrapportage is conform besluitvorming € 3 miljoen onttrokken
en op advies van de ACAM is bij de jaarrekening nog eens € 2,7 miljoen, zodat het totaal
aan onttrekkingen op € 5,7 miljoen komt.
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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.

Kerncijfers
(Bedragen x € 1 miljoen)

Rekening
2012

Lasten per doelstelling
4.1 De Amsterdamse jeugd doorloopt een
volledige schoolloopbaan op goede en
aantrekkelijke scholen
4.2 De Amsterdamse jeugd geniet onderwijs
in geschikte gebouwen
4.3 kinderen, jongeren en ouders krijgen
vroegtijdig en zo nodig gedwongen hulp en
ondersteuning om zich optimaal te
ontwikkelen.
4.4 Discriminatie neemt af en sociale cohesie
neemt toe
4.5 Amsterdammers kunnen gebruik maken
van de faciliteit bibliotheken
Totaal lasten
Baten per doelstelling
4.1 De Amsterdamse jeugd doorloopt een
volledige schoolloopbaan op goede en
aantrekkelijke scholen
4.2 De Amsterdamse jeugd geniet onderwijs
in geschikte gebouwen
4.3 kinderen, jongeren en ouders krijgen
vroegtijdig en zo nodig gedwongen hulp en
ondersteuning om zich optimaal te
ontwikkelen.
4.5 Amsterdammers kunnen gebruik maken
van de faciliteit bibliotheken
Totaal baten
Saldo van baten en lasten
Toevoegingen aan reserves
Onttrekkingen aan reserves
Mutaties reserves
Resultaat na bestemming

Begroting
Begroting
2013, incl. 1e 2013 na 8begr. wijz.
maands

Rekening
2013

Verschil
Rekening Begroting
na 8-maands

102,8

103,5

107,0

109,2

2,2

46,2

51,5

51,9

52,4

0,5

30,1

22,4

28,8

27,9

0,9-

8,1

6,7

6,8

6,4

0,4-

18,8
206,0

18,2
202,3

18,2
212,7

18,4
214,3

0,2
1,6

67,7

71,0

72,1

79,5

7,4

0,1

0,3

0,3

0,3

-

5,4

1,7

5,6

5,0

0,6-

3,4
76,6
129,40,3
0,4
0,1
129,3-

3,3
76,3
126,02,0
2,0
124,0-

3,4
88,2
126,14,9
4,4
0,5126,6-

0,1
6,9
5,3
0,80,84,5

3,3
81,3
131,44,9
5,2
0,3
131,1-

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.

Belangrijke ontwikkelingen en beleidskaders
 De gemeente bereidt zich voor op de decentralisatie van de jeugdzorg per 2015. De

gemeenteraad heeft in mei 2013 het Koersbesluit Om Het Kind vastgesteld. Daarin zijn
de hoofdlijnen van de inrichting en besturing van het nieuwe jeugdzorgstelsel
vastgelegd. Ondersteuning die het onderwijs biedt en jeugdhulp (Om het Kind) moeten
op elkaar aansluiten
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 In 2013 is voor de eerste keer een Discriminatiebeeld gemaakt en gepubliceerd.

Deze publicatie bevat een samenhangend beeld van de discriminatie in
Amsterdam en in de regio Amsterdam-Amstelland
 De gemeente bereidt zich voor op de Decentralisatie van de jeugdzorg per
2015. In februari 2014 ligt de nieuwe jeugdwet voor in de Eerste Kamer
 De gemeenteraad heeft in mei 2013 het Koersbesluit Om Het Kind vastgesteld.
Daarin zijn de hoofdlijnen van de inrichting en besturing van het nieuwe
jeugdzorgstelsel vastgelegd
 In 2013 is de nieuwe subsidieregeling Burgerschap en Diversiteit vastgesteld
die per 1 januari 2014 van start gaat.
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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?
Indicatoren

1. Aantal doelgroep
peuters dat deelneemt
aan voorschoolse
educatie (% bereik
1
doelroep)
2. Aantal voorschool
plaatse
3. % 23- jarigen dat
als leerplichtige VO en
of MBO heeft gevolgd
met een
startkwalificatie
4. Zwakke
basisscholen volgens
3
oordeel inspectie

Nulmeting en
peildatum

Rekening
2012

Begroting
2013

Bereikt
2013
73%
(4.581 van
6.305)

55%

2010

4.116
(71%)

5.044
(80%)

5.739

2010

7.157

7.750

70%
(schoolnovember
jaar 2009/ 2010
2010)

72%

73%

2

18

Juli 2010 10 scholen
4 scholen
arrangement ‘zwak’ (arrangement
en 2 scholen ‘zeer ‘zwak’)
zwak’4

Te behalen
resultaat 20102014
85%
(5.359 van
6.305)

7.750 (in 2013)
73%

4 scholen
(arrangement
‘zwak’)

74%

Geen zwakke
scholen5

De gemeente heeft zich in 2013 volop gericht op de voorbereiding van de decentralisatie
van de jeugdzorg per 2015. De Gemeenteraad heeft in mei 2013 het Koersbesluit Om Het
Kind vastgesteld. Daarin zijn de hoofdlijnen van de inrichting en besturing van het nieuwe
jeugdzorgstelsel vastgelegd. Ondersteuning die het onderwijs biedt en jeugdhulp (Om het
Kind) moeten op elkaar aansluiten. In een aantal proeftuinen Om het Kind wordt er sinds
zomer 2013 geoefend met het nieuwe stelsel.
1 & 2. Aantal doelgroep peuters dat deelneemt aan VVE / Aantal voorschool plaatsen
Met het Rijk zijn voor de voorschoolse educatie resultaatafspraken gemaakt voor 2013.
Voor indicator 1 is de omvang van de doelgroep voor 2013-2014 vastgesteld op 6.305. De
voortgang is gedurende 2013 maandelijks gemeten en op 1 december is 2013
verantwoord. De voor- en vroegschoolse educatie (VVE) wordt bekostigd uit de
doeluitkering en uit middelen van stadsdelen en schoolbesturen.
Verder is in 2013 gewerkt aan stelselherziening van voorschoolse educatie: de
Amsterdamse peuterschool. Per 1 januari 2014 starten 10 pilots met peuterscholen.
3. Startkwalificatie
In schooljaar 2013-2014heeft 73% van de jongeren op het moment dat zij de leeftijd van
23 jaar bereiken een startkwalificatie.
4. Zwakke basisscholen volgens oordeel inspectie
Volgens de inspectie is In 2013 het aantal deelnemende scholen aan de verbeteraanpak in
gestegen naar 96 (i2012: 85), zijn er vier scholen met het predicaat zwak en zijn er geen
‘zeer zwakke’ scholen meer.
4.1.2 Wat hebben we ervoor gedaan?
Indicatoren 1 & 2. Aantal doelgroep peuters dat deelneemt aan VVE / Aantal
voorschool plaatsen

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
In 2011-2012 heeft 72% van de jongeren een startkwalificatie als zij 23 jaar worden.
3
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.
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.
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Per 1 december zijn 8.138 voorschoolplaatsen gerealiseerd, een stijging van 981 plaatsen. In
2013 namen 4.581 doelgroeppeuters deel aan de voorschool (bereik 73%), dat zijn er 465 meer
dan in 2012. In totaal kregen 7.682 kinderen een aanbod voor voorschool. 26 combinaties van
scholen met voorschool en kinderopvang hebben deelgenomen aan de pilot KVVE.
Indicator 3. % 23-jarigen dat als leerplichtige VO en of MBO heeft gevolgd met een
startkwalificatie
In het schooljaar 2012/2013 is het voortijdig schoolverlaten ten opzichte van het schooljaar
2006-2007 met 32% afgenomen. Daarmee was Amsterdam de best presterende grote
stad op dit gebied. Ook in de zomer van 2013 is het Voortijdig Schoolverlaten-zomer
offensief uitgevoerd, waarbij jongeren risico lopenom uit te vallen opgespoord worden en
gestimuleerd om door te leren.
Indicator 4. Aantal zwakke basisscholen in het primair onderwijs (PO) volgens
oordeel Inspectie
Het verbeteren van de kwaliteit van het basisonderwijs is in de eerste plaats een
verantwoordelijkheid van de schoolbesturen, niettemin ondersteunde de gemeente
schoolbesturen ook in 2013 met de Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam.
In 2013 is het Praktijkboek Goed Onderwijs uitgebracht, als een gemeenschappelijke
uitgave van KBA en de Amsterdamse schoolbesturen. Ook is de derde editie van de
Kwaliteitswijzer uitgebracht, die bijdraagt aan het transparant maken van de kwaliteit van
het basisonderwijs in Amsterdam. De online kwaliteitswijzer maakt het voor ouders
makkelijk om scholen onderling te vergelijken op basis van verschillende criteria,
waaronder dit jaar voor het eerst, de leerwinst tussen de verschillende jaren.
Dit is uniek in Nederland. Amsterdam loopt hiermee voor op de landelijke ontwikkeling.
Overige activiteiten
Ruim 1.750 leerlingen in het basisonderwijs volgen in het schooljaar 2013/2014 extra
taalles om hun taalachterstand in te lopen (schakelklassen, vakantiescholen Taal en
kopklassen). Er zijn 23 klassen voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar die in Amsterdam zijn
komen wonen en geen Nederlands spreken. Deze nieuwkomers krijgen in het schooljaar
2013-2014 intensieve Nederlandse les voordat zij doorstromen naar het reguliere
onderwijs.
De aanpak meer- en hoogbegaafdheid is eind 2013 vastgesteld door de gemeenteraad en
de implementatie van Passend Onderwijs, per 1 augustus 2014, is voorbereid.
Hieronder in het kort belangrijke resultaten en activiteiten in 2013 per beleidsonderdeel.
Behoud kwaliteit Voor- en vroegschoolse educatie
 94% van de pedagogisch medewerkers(vaste krachten) voldoet aan de taalnorm (de
rest volgt nascholing)
 319 pedagogisch medewerkers hebben het certificaat starttraining behaald
 195 pedagogisch medewerkers hebben het certificaat Basistraining VVE behaald
 26 combinaties van scholen met voorschool/kinderopvang hebben deelgenomen aan
de pilot KVVE (Kwaliteitsaanpak Voor- en Vroegschoolse Educatie)
 9 voorschoolaanbieders hebben deelgenomen aan de pilot met de inzet van hbo’ers in
de voorschool. Er zijn circa 300 voorschoolgroepen bereikt
Ouderbetrokkenheid:
 115 groepen van minimaal 10 ouders zijn gestart met een thuisprogramma
 900 taalarme gezinnen zijn 20 weken lang voorgelezen door een vrijwilliger waardoor
het voorleesritueel in de gezinnen is geïntroduceerd of versterkt (Voorleesexpress)
 Er is oudermateriaal ontwikkeld en verspreid onder circa 1.750 ouders om kinderen in
het primaire onderwijs te ondersteunen in hun taalontwikkeling
 Ouderorganisatie OCO bood individuele ondersteuning en aan 50 oudernetwerken
(financiële) steun
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Website Taaltips (www.amsterdam.nl/taaltips) is gelanceerd, met praktische tips voor
ouders over hoe zij thuis samen met hun kind aan de slag kunnen gaan met taal.

Voortgezet Onderwijs Amsterdam
 22 scholen namen deel aan de kwaliteitstrajecten, 14 meer dan in 2012
 Voor het techniekonderwijs zijn samenwerkingsafspraken tussen scholen en met
bedrijven gemaakt, die in 2014 tot daadwerkelijke onderwijsprojecten zullen leiden
 Het aantal uitlotingen is in 2013 opnieuw gedaald (402 leerlingen in de eerste ronde)
Leerlingenvervoer
2.400 kinderen maakten dagelijks gebruik van leerlingenvervoer, circa 1.400 leerlingen in
het aangepaste vervoer, 800 in het openbaar vervoer en 200 kinderen in eigen vervoer.
Luchtmaatregelen
Er zijn in 2013 op 14 basisscholen in totaal in 173 klaslokalen luchtmaatregelen getroffen.
Een deel van de werkzaamheden wordt in 2014 afgerond.
Toelatingsbeleid basisonderwijs
In 2013 is het toelatingsbeleid voor het basisonderwijs verder uitgebreid: 105 basisscholen
(50%) werken samen bij aanmelden en plaatsen (25% in 2012).
4.1.3 Wat heeft het gekost?
(Bedragen x € 1 miljoen)

Lasten
Baten
Saldo van baten en lasten
Dotaties aan reserves
Onttrekkingen aan reserves
Mutaties reserves
Resultaat na bestemming

Rekening Begroting Begroting
2012 2013, incl. 2013 na 8maands
1e begr.
wijz.

102,8
67,7
35,10,3
0,335,4-

103,5
71,0
32,51,1
1,1
31,4-

107,0
72,1
34,91,0
1,0
33,9-

Rekening
Verschil
2013 Rekening Begroting
na 8maands
109,2
2,2
79,5
7,4
29,75,2
0,8
0,20,8
0,228,95,0

Het saldo ten laste van de algemene middelen is bij de jaarrekening € 28,9 miljoen
negatief, een verbetering van € 5 miljoen ten opzichte van de 8-maandsrapportage. Dit
wordt met name veroorzaakt door de VVE middelen die voor een hoger bedrag zijn
verantwoord aan het Rijk met een onderbesteding van € 6,1 miljoen op de gemeentelijke
middelen tot gevolg. Verder zijn aanzienlijk meer scholen bereikt via het programma
Kwalliteit Basisonderwijs Amsterdam (KBA), waardoor de lasten € 1,5 miljoen hoger zijn.
Aanvullend is er een overschrijding op de lasten School maatschappelijk werk (SMW). Van
de niet begrote uitgaven van € 2,2 miljoen is een bedrag van € 2,1 miljoen door de
deelnemende schoolbesturen bijgedragen. De extra ureninzet en uitbreiding van het SMW
op scholen was onvoldoende in de begroting 2013 opgenomen.
De vaststelling van de laatste vier tijdvakken van de financiële gelijkstelling ten behoeve
van het (speciaal) basisonderwijs heeft geleid tot € 0,3 miljoen meer aan lasten.
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Prioriteiten 2013
Omschrijving

S/I

(bedragen x € 1.000)

Beschikbaar
gesteld

Ultimo
2013
betaald of
verplicht

Voorstel om
ultimo 2013
op te nemen
in reserve

Omschrijving
gerealiseerd
resultaat

Volledig
uitgevoerd?
(J/N)

Luchtmaatregel
en in 14
scholen
96
basisscholen
deelname
Verbeteraanpak
en 23
kwaliteitstraject
en VO- en VSO
scholen
Zie hierboven

J

Uiterste
datum
gepland
e
uitvoeri
ng
n.v.t.

J

n.v.t.

J

n.v.t.

1.
Binnenluchtkwaliteit
Schoolgebouwen
2. Kwaliteit
onderwijs

I

2.000

2.000

n.v.t.

I

2.500

2.500

n.v.t.

3. Kwaliteit
onderwijs

S

500

n.v.t.

500

4.1.4 Risico’s
Voor doelstelling 4.1 zijn geen risico’s gemeld.
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4.2 De Amsterdamse jeugd geniet onderwijs in geschikte gebouwen
4.2.1 Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?
Indicatoren

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

Nulmeting en peildatum

VO en SO scholen
1 januari
maken gebruik van
2011
100 zelfstandige
gebouwen. Waarvan
55 op orde, 14 wordt
aan gewerkt en voor
31 zijn plannen in
voorbereiding

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

Begroting
2013

Bereikt
2013

Oplevering 4
opgeknapte/
nieuwe
gebouwen

Te behalen
resultaat 20102014
Oplevering PM
opgeknapte/ nieuwe
gebouwen.
Start bouw/ renovatie
PM gebouwen

Start bouw
renovatie
6 gebouwen

1. Aantal gebouwen en aandeel gebouwenbestand geschikt voor onderwijs
Het Integraal Huisvestingsprogramma is uitgevoerd, binnen het Regionaal Plan
Onderwijsvoorzieningen en conform de Verordening huisvestingsvoorzieningen voortgezet
onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. Er zijn in het VO en (V)SO 8 nieuwe c.q
gerenoveerde gebouwen opgeleverd, in 9 scholen gingen grote (ver)bouwprojecten van start.
4.2.2 Wat hebben we ervoor gedaan?
1. Aantal gebouwen en aandeel gebouwenbestand geschikt voor onderwijs
Het aantal opgeleverde gebouwen is groter dan verwacht. In de Begroting 2013 is de doorlooptijd
soms te lang ingeschat en een aantal uit 2012 doorgeschoven opleveringen is voor 2013
meegeteld. Hetzelfde geldt voor het aantal gestarte bouwprojecten en renovaties. 6
Asbestinventarisaties
De door de gemeenteraad gevraagde inventarisatie van de stand van zaken asbest is in 2013
afgerond. Daarbij waren 272 schoolgebouwen in het primair onderwijs, 75 in het voortgezet
onderwijs, 43 in het speciaal onderwijs en 10 particuliere scholen en bijbehorende gymzalen
betrokken. Waar dat nodig was zijn maatregelen getroffen.
Vierde Gymnasium
In 2013 kwam van een aantal eerder toegekende investeringen vast te staan dat ze niet of niet
binnenkort tot uitvoering zouden komen. Ook is een aantal gerealiseerde gebouwen afgerekend
met een positief resultaat (bijvoorbeeld door meevallers in de aanbesteding als gevolg van de
crisis in de bouw). De financiële ruimte in de kredieten is deels ingezet voor de versnelde bouw
van het Vierde gymnasium in de Houthavens.
4.2.3 Wat heeft het gekost?
(Bedragen x € 1 miljoen)

Lasten
Baten
Saldo van baten en lasten
Dotaties aan reserves
Onttrekkingen aan reserves
Mutaties reserves
Resultaat na bestemming

Rekening Begroting Begroting Rekening
2012
2013, incl. 2013 na 8- 2013
1e begr.
maands
wijz.
46,2
0,1
46,146,1-

51,5
0,3
51,251,2-

51,9
0,3
51,651,6-

52,4
0,3
52,152,1-

Verschil
Rekening Begroting
na 8maands
0,5
0,50,5-

Het saldo ten laste van de algemene middelen is bij de jaarrekening € 52,1 miljoen
negatief. Ten opzichte van de 8-maandsrapportage is er sprake van een verslechtering
6

In 2013 zijn de volgende nieuwbouw projecten gestart of gerealiseerd: De Dreef, Alphons Laudy, O.G. Heldring, Het
Plein, Mytyl/Tyltyl, Amstellyceum/ Cosmicus, Montessori Lyceum Amsterdam, Cygnus gymnasium (het Schip gebouw),
Bindelmeer College, Sporthal Laan aan Spartaan, Fons Vitae Lyceum, Berlage Lyceum, Geert Groote College,
Hubertus/Berkhof vakschool, Tobiasschool, t’ Hogelant (nog niet afgerekend), Zuiderlicht tweede fase.
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van € 0,5 miljoen. Dit wordt onder andere verklaard door de door de stadsdelen
ingediende gereedmeldingen van de in de huisvestingsprogramma’s toegekende en
gerealiseerde investeringen en voorzieningen speciaal basis onderwijs. Door een later dan
verwachte indiening moesten deze kosten alsnog met terugwerkende krachten vergoed
moesten worden voor 2013.
Prioriteiten 2013
Omschrijving

S/I

Beschikbaar
gesteld

Ultimo
2013
betaald of
verplicht

Voorstel
om ultimo
2013 op te
nemen in
reserve

S

3.150

-

S

2.400

I

4.920

(bedragen x € 1.000)

1.
Onderwijshuisvesting:
realisatie van diverse
projecten (waaronder
nieuwbouw en
uitbreiding)
2. Opgenomen bij
concerncontroller,
bestemd voor dekking
kapitaallasten
3.
Onderwijshuisvesting:
dekking
huisvestingslasten

4.
Onderwijshuisvesting:
dekking
huisvestingslasten

Omschrijving
gerealiseerd
resultaat

Volledig
uitgevoerd?
(J/N)

Uiterste
datum
gepland
e
uitvoeri
ng

-

Deze prioriteit
wordt ingezet voor
de dekking van de
met het
huisvestingsprogramma 2013
beschikbaar
gestelde kredieten

N

n.v.t.

2.400

-

J

n.v.t.

4.920

-

Deze prioriteit
wordt ingezet voor
dekking van
andere kosten
zoals huurkosten v
van tijdelijke
huisvesting van
lokalen,
sportvelden en
gymzalen,
verzekerings-lasten
en erfpacht
Zie hierboven,
maar dan
incidenteel

J

n.v.t.

Investeringen
De netto investeringen 2013 bedragen € 60,5 miljoen (€ 61,6 miljoen – uitgaven; € 1,1
miljoen – vervroegde aflossing van het rendabele krediet Mytyl/Tyltyl). De netto
investeringen wijken van de 8 maandsrapportage met € 0,4 miljoen af.
Een deel van de afgesloten kredieten ad € 11,1 miljoen wordt (her)ingezet voor de
financiering van de versnelde bouw van het Vierde Gymnasium conform het vastgestelde
onderwjishuisvestingsprogramma Voortgezet- en (Voortgezet) Speciaal Onderwijs 2014.
Door het schoolbestuur Orion is een vervroegde aflossing gedaan van € 1,1 miljoen van
het door de Raad met het raadsbesluit van 21 september 2011 (BD2011-003223)
beschikbaar gestelde rendabel krediet Mytyl/Tyltyl.
4.2.4 Risico’s
Overdracht taken en bevoegdheden onderwijs
De taken en bevoegdheden voor onderwijs zijn overgedragen van de stadsdelen naar de
centrale stad. Door deze overdracht wordt komend jaar het beleid en de financiën voor
primair onderwijs geüniformeerd. De uniformering kan leiden tot hogere lasten.
Onderhoud schoolgebouwen
Er heeft een wetswijziging plaatsgevonden waardoor de verantwoordelijkheid voor het
onderhoud van de schoolgebouwen van de gemeente aan de schoolbesturen wordt
overgedragen. Daarmee verliest de stad de grip op de staat van het onderhoud en kwaliteit
van het schoolgebouw (met mogelijk op midden lang termijn mogelijke investeringslasten
voor (achterstallig) onderhoud tot gevolg.
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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?
Indicatoren

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
Extra indicator: Aantal
huishoudens Samen Dien in de
Buurt begeleid door de Teams

Nulmeting en
peildatum

Rekening
2012

Begroting
2013

Bereikt
2013

7

250

275
235

2010

PM

90
260

2010
2007

90

Te behalen
resultaat 20102014
100 tot 200

90

90

300

300

850

850

90

288
850

PM

9

2010

850

2012

3000-6000

8

300
850

10.000

3.689

22.000

4.3.2 Wat hebben we ervoor gedaan?
1. Aantal gezinnen dat instroomt in de multiprobleemgezinnen aanpak
In 2013 maakten naar schatting 250 gezinnen gebruik van de aanpak. De instroom is ten
opzichte van 2012 fors gedaald. Reden voor deze daling is dat de doelgroep beperkt wordt
tot gezinnen waarbij sprake is van ernstige complexiteit/stagnatie. Overige gezinnen worden
overgedragen aan Samen Doen en de reguliere lokale en regionale jeugdzorg.
2. Aantal tienermoeders in een traject naar school of werk
Voortzetting van bestaand beleid en waar mogelijk betere aansluiting met de keten.
 75 jonge moeders volgen een traject ‘Weer aan de slag’. Van alle deelneemsters wordt
circa 80% succesvol ondersteund bij of teruggeleid naar school (met name ROC) of
werk.
 15 jonge moeders met meervoudige problematiek worden begeleid in een traject Weer
aan de Slag-plus.
3. Zwerfjongeren in Maatschappelijke opvang
In totaal zijn er 377 gemeentelijk gesubsidieerde plekken in de maatschappelijke opvang
voor zwerfjongeren en jongeren die dreigen dakloos te raken. Hiervan zijn 148 woon-leerwerk projecten. Zowel bij Altra Fiom als bij de maatschappelijke opvangvoorzieningen voor
zwerfjongeren en jonge dakloze moeders is er sprake van een wachtlijst. Voor 2013 is het
nog niet berekend voor de zwerfjongeren, maar we weten wel uit het jaarverslag van de
GGD dat in 2012 er 12% van de jongeren binnen zes weken een plek had in de opvang. De
helft van de jongeren was na ongeveer 33 weken ingestroomd.
4. Aantal jonge moeders dat ondersteuning krijgt van Fiom
De Fiom biedt psychologische hulp, informatie en advies rondom onbedoelde
zwangerschappen, tienerouderschap, risicomoeders met jonge kinderen en hulp na adoptie.
De laagdrempelige hulp zorgt ervoor dat de inzet van zwaarder aanbod minder vaak nodig
is. Bij Altra10 vindt jaarlijks een telling plaats, met als resultaat voor 2013
 500 adviesconsulten
 220 fiomhulpverleningen
 125 hulpverleningen-plus
 5 afstandsbegeleidingen
7

In 2011 zaten 308 gezinnen in de MPG aanpak. Het aantal met de MPG aanpak te bedienen gezinnen wordt vanaf
2012 zo veel mogelijk beperkt tot ernstige complexiteit/stagnatie. Overige gezinnen worden bediend vanuit het
reguliere (verstrekte) aanbod.
8
Aangepaste doelstelling voor 2014 zoals geformuleerd in doorontwikkeling MPG-aanpak
9
Het aantal huishoudens dat op 1-1-2012 wordt begeleid door de teams bedraagt 3.000, per 31-12-2012 is dat
toegenomen tot 6.000 huishoudens.
10

Altra is een grote instelling voor speciaal onderwijs en jeugd & opvoedhulp in Amsterdam en omstreken.
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Extra indicator. Aantal huishoudens Samen Doen in de buurt
Per 1 november 2013 hebben de Samen DOEN teams 3.689 huishoudens (9.370 personen)
bereikt in twintig buurten in Amsterdam. Dit resultaat blijft achter bij de oorspronkelijke
doelstelling van 10.000 huishoudens. Dat kwam omdat de gemeente en de zorginstellingen
meer tijd nodig hadden om de nieuwe werkwijze Nieuw voor Oud toe te passen. Het gevolg was
dat partners minder formatie beschikbaar stelden dan de benodigde. Van de 3357 huishoudens
die door de Samen DOEN teams zijn bereikt, zijn 1.586 cases afgesloten en 1.771 in beheer
(actief en passief) bij de teams. Kenmerkend voor de werkwijze van Samen DOEN zijn de
multidisciplinaire teams die op buurtniveau hulp aan kwetsbare huishoudens bieden. De vraag
vanuit het huishouden is leidend en niet het aanbod. De helft van de doelgroep bestaat uit
risicogezinnen.
Samen DOEN bereikt bijna evenveel huishoudens met kinderen (1550) als (overige)
huishoudens (1448). Van deze huishoudens kampt 75% met problemen op 3 tot 5 of meer
(leef)domeinen. Het gaat om problemen op het gebied van dagbesteding (80%) en inkomen c.q.
toeleiding naar werk (77%) komen het meest voor, gevolgd door maatschappelijke participatie
(48%) en geestelijke gezondheid (44%). De MPG-aanpak wordt gefaseerd geïntegreerd in
Samen DOEN. De aanvankelijk stagnatie van de uitrol van de Samen DOEN teams werd einde
2013 ingelopen, op 1 november 2013 waren er 19 operationeel en op1 januari 2014 26.
Overige activiteiten
Er zijn in 2013 belangrijke stappen gezet in de voorbereiding van de transitie naar
decentralisatie van de jeugdzorg per 2015. Besluitvorming door het college heeft
plaatsgevonden over het budgettair kader, uitvoerende instellingen voor jeugdbescherming en
jeugdreclassering, de inkoopstrategie voor de gespecialiseerde zorg, de informatievoorziening
en het Amsterdamse Pgb-stelsel. Ander belangrijke mijlpalen in 2013 in het reguliere
Jeugdbeleid waren de verdere uitwerking van de aanpak van risicojongeren via de intensief
Preventieve Aanpak (iPA), en de implementatie van de nieuwe aanpak van de
zwerfjongerenketen.
Toezicht en handhaving in de kinderopvang
In 2013 heeft de gemeente de keten toezicht en handhaving in de kinderopvang versterkt. Er
was capaciteitsuitbreiding bij Bureau Handhaving Kinderopvang (BHK). De werkprocessen en
zijn verbeterd en ook de samenwerking tussen GGD, BHK en DMO enerzijds en DMO en de
branche anderzijds. De Kwaliteitswijzer Kinderopvang is samen met ouders en
kinderopvangorganisaties geëvalueerd en waar nodig aangepast. Om de positie van ouders in
de kinderopvang te versterken, ondersteunt de Belangenvereniging voor ouders in de
kinderopvang (Boink) op verzoek van de gemeente de ontwikkeling van een Amsterdams
Netwerk van Oudercommissies. De gemeente heeft checklists uitgebracht die ouders kunnen
helpen bij het vinden van een goede bso, gastouder of een goed kinderdagverblijf.
Preventie seksueel misbruik in het vrijwilligerswerk
De Vrijwilligers Centrale Amsterdam, die het programma Preventie seksueel misbruik in het
vrijwilligerswerk voor de gemeente uitvoert heeft in 2013:
 bijeenkomsten en trainingen georganiseerd voor ambtenaren en vrijwilligersorganisaties om
de bewustwording te vergroten en preventieve maatregelen te implementeren
 voor organisaties een evaluatieformulier ontwikkeld om zelf scherp te krijgen op welk punt zij
informatie of advies nodig hebben
 het onderwerp preventie seksueel misbruik ook integraal opgenomen in eigen trainingen,
communicatie en bij adviesgesprekken met organisaties en overheid
Sport is een aparte lijn binnen dit project, met onder meer de volgende resultaten:
 70% van de trainers en 90 % van de combinatiefunctionarissen hebben een
bewustwordingstraining gevolgd
 zo’n 180 verenigingen zijn bij thema bijeenkomsten over dit onderwerp aanwezig geweest,
20 verenigingen hebben een preventietraining gevolgd en er zijn 26
vertrouwenscontactpersonen opgeleid
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Maatschappelijke participatie jeugd met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB)
De gemeente ondersteunt, in het verlengde van de WMO (uitvoering AWBZ pakketmaatregel),
de maatschappelijke participatie van kinderen en jongeren van 0-23 jaar met een LVB, met een
bedrag van € 1,9 miljoen. Naar schatting 60 á 70% van de doelgroep wordt mede door deze
maatregel met een passend ondersteuningsaanbod bereikt.
4.3.3 Wat heeft het gekost?
(Bedragen x € 1 miljoen)

Rekening Begroting Begroting
2012 2013, incl. 2013 na 8maands
1e begr.
wijz.

Lasten
Baten
Saldo van baten en lasten
Dotaties aan reserves
Onttrekkingen aan reserves
Mutaties reserves
Resultaat na bestemming

30,1
5,4
24,724,7-

22,4
1,7
20,70,1
0,1
20,6-

28,8
5,6
23,24,8
3,4
1,424,6-

Rekening
Verschil
2013 Rekening Begroting
na 8maands
27,9
0,95,0
0,622,90,3
4,8
3,1
0,31,70,324,60,0

Het saldo ten laste van de algemene middelen is bij de jaarrekening € 24,6 miljoen negatief en
gelijk aan de 8-maandsrapportage. Wel zijn er lagere lasten en lagere baten voor Samen Doen.
Op de vertraging van de uitrol van Samen Doen wordt ingelopen, maar de doelstelling Bereiken
van 10.000 huishoudens wordt in 2013 niet gehaald. Daarom is aan het project Samen Doen in
de Buurt circa € 1 miljoen minder besteed en de inkomsten (bijdragen stadsdelen, DWI, DMO)
en onttrekking aan de reserve waren samen eveneens circa € 1 miljoen lager.
Prioriteiten 2013
Omschrijving

S/I

Beschikbaar
gesteld

Ultimo
2013
betaald of
verplicht

Voorstel om
ultimo 2013
op te nemen
in reserve

Jeugd divers

I

3.600

3.600

0

Kinderopvang
follow up
zedenzaak

I

450

450

0

(bedragen x €
1.000)

Omschrijving
gerealiseerd
resultaat

Middelen ingezet
voorbereiding
transitie jeugdzorg,
begeleiding van
broertjes en zusjes
van Top 600
jongeren en traject
risicojongeren
Middelen ingezet
kwaliteitsaanpak
kindcentra obv
aanbevelingen
commissie
Gunning. Deel
ingezet voor
preventie seksueel
misbruik

Volledig
uitgevoerd?
(J/N)

Uiterste
datum
geplande
uitvoering

J

n.v.t.

J

n.v.t.

Investeringen
Met het raadsbesluit BD2013-010753 van 18 december 2013 is een investeringskrediet
van € 4,1 miljoen verleend ten behoeve van de informatisering voor het programma Om
het kind – Hervorming zorg voor de Jeugd, waarvan in 2013 € 0,7 miljoen is besteed. Er
zijn voorbereidingen getroffen voor een goede inrichting van de informatievoorziening rond
de transitie Jeugdzorg, onder meer resulterend in de uitvoering (inclusief evaluatie) van
een proeftuin Digitaal gezinsdossier en de ontwikkeling van een module voor de
ondersteuning van ouder-kind adviseurs in de proeftuinen.
4.3.3 Risico’s
Voor doelstelling 4.3 zijn geen risico’s gemeld.
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4.4 Discriminatie neemt af en sociale cohesie neemt toe
4.4.1 Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?
Indicatoren

1. Percentage ervaren
11
discriminatie in Amsterdam
2. Percentage ervaren
discriminatie op grond van
seksuele geaardheid
Mannen
Vrouwen
3. Aantal gesubsidieerde
activiteiten (vanuit de SIP
13
subsidies ) gericht op
integratie, participatie en
sociale cohesie

21%

19%
7,5%

Nulmeting en
peildatum

Rekening
2012

Burgermonitor
2010
Onderzoek
Dienst O&S

16%

374

2010

Begroting
2013

Bereikt
Te behalen
2013 resultaat 20102014
17%

17%

12

20%
13 %
gemiddeld
18%
8%

249

10%
(gemiddel
d)
18% 19%
7% 2%
250 200

280

1 & 2. Percentage ervaren discriminatie in Amsterdam / Percentage ervaren discriminatie
op grond van seksuele geaardheid
Het beoogde resultaat, 17% ervaren discriminatie in Amsterdam, is bereikt. Volgens de
Amsterdamse Burgermonitor 2013 heeft circa 10% van de Amsterdammers 2013 te maken
gehad met discriminatie op grond van seksuele gerichtheid (vrouwen 2%; mannen 19%).
3. Aantal gesubsidieerde activiteiten gericht op integratie, participatie en sociale cohesie
Er zijn in 2013 200 activiteiten gericht op integratie, participatie en sociale cohesie mogelijk
gemaakt. Dat komt neer op 80 minder dan begroot voor 2013. De oorzaak hiervan is dat de aard
van de aanvragen verschuift naar langer lopende en meer uitgediepte eenmalige
projectaanvragen.
4.4.2 Wat hebben we ervoor gedaan?
Indicator 1. Percentage ervaren discriminatie in Amsterdam
Gedeeld verleden
Naast herdenken is educatie een belangrijke lijn van het programma Gedeeld verleden. Rond de
viering van 150 jaar afschaffing van de slavernij waren er museale- theater- en historische
producties, het symposium van het NINSEE (i.s.m. de VU) en bijeenkomsten voor leerkrachten
en besturen van PO en VO. Lesbrieven en boeken zijn beschikbaar gesteld.
Aanpak Radicalisering en Polarisatie (ARP)
De ARP loopt tot einde 2014. Er zijn in 2013 netwerken ontsloten (o.a. binnen de Somalische
gemeenschap) en de ontwikkeling van een systematiek (‘de Uitkijkpost’), voor monitoring en
beoordeling van spanningen in stad, land en buitenland is in gang gezet.
Discriminatiebeleid
De Veiligheidsmonitor die informeert over door burgers ervaren discriminatie, specifiek op het
vlak van agressie en geweld is uitgevoerd. De zogeheten treiteraanpak is gestart en er is een
nieuwe werkwijze tegen discriminatie in het uitgaansleven ontwikkeld.
Voor leerkrachten is een teamtraining discriminatie en homoseksualiteit ontwikkeld en op 32
basisscholen gegeven of gepland. Ook zijn voor scholen bijeenkomsten voor netwerken en
kennisdeling georganiseerd.
De stadsdelen stelden discriminatie aan de orde in de zogeheten ‘ambitiegesprekken’, die zij
jaarlijks met de basisscholen voeren in het kader van Jong Amsterdam.
11

De indicator ‘aantal meldingen van discriminatie’ is gewijzigd in de indicator ‘ervaren discriminatie’, omdat dit meer
zegt over het te bereiken van het maatschappelijk effect en beter aansluit bij de doelstelling ‘minder discriminatie’.
12
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.
13
In 2011 hebben we 278 activiteiten gehad in de Subsidieverordening Integratie, Participatie en sociale cohesie (SIP).
Dit lagere aantal in relatie tot 2010(374) heeft te maken met minder meerjaren- en andere periodieke subsidies, waarin
veel kleine activiteiten plaatsvinden, en meer projecten die vaak per project één uitgebreidere activiteit omvatten.
Omdat dit een nog verder doorzettende tendens is gaan we voor 2013 van 250 activiteiten uit.
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Arbeidsparticipatie
De arbeidsparticipatie van etnische minderheidsgroepen, ouderen, jongeren, vrouwen en
mensen met een beperking liep ook in 2013 achter bij die van andere groepen. Discriminatie
die voortkomt uit impliciete, (on)bewuste stereotyperingen bij het beoordelen van sollicitanten
kan hierbij een rol spelen. In dit kader is aandacht besteed aan discriminatie door
uitzendbureaus en er zijn gesprekken met werkgevers over dit onderwerp georganiseerd.
De jaarlijkse georganiseerde netwerkbijeenkomst met circa 200 actieve organisaties en
burgers in de stad had in 2013 arbeidsmarkt en discriminatie als thema.
Zwarte Piet
De maatschappelijke discussie over discriminatie en racisme is in 2013 verder opgelopen naar
aanleiding van Zwarte Piet. Meer dan 200 mails en brieven van burgers over dit onderwerp zijn
beantwoord. Begin december is een evenement mogelijk gemaakt in het Koninklijk Instituut
voor de Tropen in het kader van de tentoonstelling Zwart & Wit.
Indicator 2. Percentage ervaren discriminatie op grond van seksuele geaardheid
Bevorderen veiligheid, positieve zichtbaarheid en sociale acceptatie van Lesbiennes,
Homoseksuelen, Biseksuelen en Transgenders (LHBT's)
Het beleid voor lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders wordt verankerd in
regulier beleid. Amsterdam wil haar internationale LHBT-voortrekkersrol blijven vervullen en
neemt actief deel aan het Rainbowcities-netwerk van 18 Europese LHBT-steden.
Vrouwenemancipatie
Het Servicepunt Emancipatie (SPE) heeft ruim 20 projecten van vrijwilligersorganisaties
georganiseerd, en bijeenkomsten ter bevordering van netwerken en deskundigheid mogelijk
gemaakt.
Economische Zelfstandigheid
Voor mannen van Turkse en Marokkaanse afkomst zijn sessies over de economische
zelfstandigheid van vrouwen in hun gemeenschap gorganiseerd. Er is een pilot uitgevoerd
gericht op arbeidsdeelname van alleenstaande moeders.
Zelfbeschikking
De gemeente droeg bij aan trainingen en workshops om zelfbeschikking en zelfredzaamheid
van moeders bevorderen, waarmee 130 zijn vrouwen bereikt. Voor tienermoeders en
alleenstaande moeders zijn Vrouw en Geldbijeenkomsten belegd, gericht op bevordering van
financiële kennis en zelfredzaamheid.
Zelfbewust Opgroeien:
In samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam en via (pilot)projecten is
geïnvesteerd in verdere ontwikkeling van meidenwerk. Het verbinden van succesvolle
(jonge) vrouwen met meisjes die behoefte hebben aan extra steun is projectmatig
bevorderd.
Emancipatie van Vaders:
Verschillende initiatieven gericht op vaders zijn ondersteund. Voorbeelden zijn ‘Vaders op
school’ en opvoedingsdebatten van vaders met professionals.
Zichtbaarheid van Lesbische Vrouwen
Activiteiten van het Girlpowerteam, dat bestaat uit jonge lesbische vrouwen met diverse
culturele achtergronden zijn ondersteund.
Indicator 3. Aantal gesubsidieerde activiteiten gericht op integratie, participatie en
sociale cohesie
Subsidieregeling Burgerschap en Diversiteit
De gemeente heeft ongeveer 200 activiteiten van vrijwilligersorganisaties mogelijk
gemaakt die bijdragen aan de doelstellingen van de regeling. In 2013 is de nieuwe
subsidieregeling vastgesteld die per 1 januari 2014 van start gaat.
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Burgerschap
Het programma Burgerschap is gerealiseerd aan de hand van uitvoeringsagenda voor
2012-2013. Er is geïnvesteerd in de ontwikkeling van burgerschapsvaardigheden (socialeen werknemersvaardigheden) van jongeren. Voor het voortgezet onderwijs is de methode
Vreedzame Wijk in ontwikkeling.
In vervolg op het onderzoeksrapport De staat van de integratie Amsterdam-Rotterdam
(2012) zijn bijeenkomsten en een symposium georganiseerd met deelnemers uit beide
steden.
In oktober 2013 is de Scorekaart Burgerschap en Diversiteit is gepresenteerd, die laat zien
hoe met de emancipatie, met de identificatie van Amsterdammers met hun stad en met
respect tussen Amsterdammers onderling zit. De scorekaart toont ook hoe drie
bevolkingsgroepen (vrouwen, jongeren en burgers van niet-Westerse afkomst) het doen
ten opzichte van het Amsterdamse gemiddelde. Ook de scores van de zeven stadsdelen
ten opzichte van de gemiddelde scores in de stad zijn in kaart gebracht.
4.4.3 Wat heeft het gekost?
(Bedragen x € 1 miljoen)

Rekening Begroting Begroting
2012 2013, incl. 2013 na 8maands
1e begr.
wijz.

Lasten
Baten
Saldo van baten en lasten
Dotaties aan reserves
Onttrekkingen aan reserves
Mutaties reserves
Resultaat na bestemming

8,1
8,18,1-

6,7
6,70,4
0,4
6,3-

6,8
6,80,1
0,4
0,3
6,5-

Rekening
Verschil
2013 Rekening Begroting
na 8maands
6,4
0,46,40,4
0,1
0,1
0,30,36,40,1

Mutaties van Begroting 2013 na 8-maandsrapportage naar Jaarrekening 2013
Het saldo ten laste van de algemene middelen is bij de jaarrekening € 6,4 miljoen negatief.
Ten opzichte van de 8-maandsrapportage is er nagenoeg geen effect op het saldo. Wel is
er sprake van een afwijking ten opzichte van de 8-maandsrapportage. De beschikbare
middelen voor preventie radicalisering en polarisatie zijn niet benut in 2013 en zorgt ervoor
dat de lasten lager zijn. Daar tegenover staat overigens ook een lagere onttrekking aan de
reserve. Dit komt door de gekozen risk-based aanpak, waarbij meer inzet van middelen
niet noodzakelijk bleek.
Prioriteiten 2013
Omschrijving
(bedragen x €
1.000)
Programma
Burgerschap
Discriminatiebestrij
ding

Herdenking
slavernijverlede
n

S/I

Beschikbaar
gesteld

Ultimo
2013
betaald of
verplicht

Voorstel om
ultimo 2013
op te nemen
in reserve

Omschrijving
gerealiseerd
resultaat

Volledig uitgevoerd? (J/N)

Uiterste
datum
geplande
uitvoering

250

250

0

Programma is uitgevoerd

J

n.v.t.

100

100

0

Ingezet voor
antidiscriminatievoorziening: het
Meldpunt Discriminatie Regio
Amsterdam (MDRA
Herdenking heeft
plaatsgevonden en kleinere
grassroots organisaties zijn
betrokken en hebben
ondersteuning ontvangen

J

n.v.t.

J

n.v.t.

250

250

0

4.4.4 Risico’s
Voor doelstelling 4.4 zijn geen risico’s gemeld.
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4.5 Amsterdammers kunnen gebruik maken van de faciliteit bibliotheken
4.5.1 Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?

De Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) heeft als doel het vrije verkeer van informatie
in de Amsterdamse samenleving te bevorderen. Met een centrale bibliotheek en 27
wijkbibliotheken verzorgt OBA het bibliotheekwerk van Amsterdam, Diemen en OuderAmstel.
4.5.2 Wat hebben we ervoor gedaan?

De gemeente subsidieert de centrale vestiging van de OBA op basis van het operationeel
plan 2013 waarin doekstellingen zijn opgenomen over functie, activiteiten en bereik.
Tevens wordt een jaarlijkse verantwoording hieromtrent gevraagd.
4.5.3 Wat heeft het gekost?
(Bedragen x € 1 miljoen)

Lasten
Baten
Saldo van baten en lasten
Dotaties aan reserves
Onttrekkingen aan reserves
Mutaties reserves
Resultaat na bestemming

Rekening Begroting Begroting
2012 2013, incl. 2013 na 8maands
1e begr.
wijz.

18,8
3,4
15,40,4
0,4
15,0-

18,2
3,3
14,90,4
0,4
14,5-

18,2
3,3
14,90,4
0,4
14,5-

Rekening
Verschil
2013 Rekening Begroting
na 8maands
18,4
0,2
3,4
0,1
15,00,10,4
0,4
14,60,1-

Mutaties van Begroting 2013 na 8-maandsrapportage naar Jaarrekening 2013
Het saldo ten laste van de algemene middelen is bij de jaarrekening € 14,6 miljoen
negatief. Ten opzichte van de 8-maandsrapportage is er nagenoeg geen effect op het
saldo.
4.5.4 Risico’s

Voor doelstelling 4.5 zijn geen risico’s gemeld.
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4.6 Reserves en voorzieningen
4.6.2 Reserves
In deze paragraaf zijn alleen die systeemreserves en bestemmingsreserves opgenomen waarin ten
opzichte van de 8-Maandsrapportage 2013 significante mutaties (> € 0,5 miljoen) plaatsgevonden
hebben of waarvan het verloop bestuurlijk relevant is. De overige reserves komen aan de orde in een
integraal overzicht met informatie over het verloop in 2013 van alle reserves en voorzieningen per
programma, dat als aparte bijlage is opgenomen in deze jaarrekening. Daarnaast zijn de voorstellen
voor resultaatbestemming ten laste van het Rekeningresultaat 2013 opgenomen.
Mutaties ten opzichte van de 8-maandsrapportage
Reserve Centralisatie Onderwijs
Het college heeft op 17 december 2013 ingestemd met de heraanlevering van de Sisabijlage 2012 voor het onderdeel Onderwijsachterstandenbeleid 2011-2014. In de loop van
2013 heeft een extra controle plaatsgevonden bij de stadsdelen, waardoor meer
activiteiten die in 2012 zijn uitgevoerd voldoen aan de voorwaarde die worden gesteld voor
de besteding van deze rijksuitkering. Dit leidt tot een vrijval uit de vooruitontvangen
doeluitkering Onderwijsachterstandenbeleid in de Jaarrekening 2013 van € 6 miljoen.
Op de inzet van deze middelen rusten geen restricties, waardoor het de gemeente vrij
staat deze middelen te herbestemmen. In deze jaarrekening zal een bestemmingsvoorstel
worden gedaan om deze middelen binnen de portefeuille onderwijs te herbesteden.
4.6.3 Voorstellen voor resultaatbestemming
Het college doet voor het programma Educatie, jeugd en diversiteit een aantal voorstellen
voor resultaatbestemming. Deze voorstellen (mutaties) zijn nog niet in de jaarrekening
verwerkt. De aard van het voorstel wordt weergegeven via de letters: B, R en P.
B: het voorstel grijpt terug op genomen besluiten of verband houdt met bestaand beleid.
R: het voorstel heeft te maken heeft met het afdekken van risico’s.
V: het voorstel kan door de nieuwe gemeenteraad in de afwegingen worden betrokken.
Programma
Educatie, jeugd en diversiteit

Nieuw

Bestaand
Dotatie

Bestaand
Onttrekking

Bestaand
Vrijval

(Bedragen x € 1 miljoen)

B (genomen besluiten of bestaand beleid)
Dotatie LHTB emancipatiebeleid
Totaal B

0,032
0,032

V (ter afweging nieuwe gemeenteraad)

Totaal V

4,500
0,200
0,100
4,800

Totaal programma

4,800

Nieuwe reserve Centralisatie Onderwijs
Nieuwe reserve Hoogbegaafdheid
Nieuwe reserve Jeugd GGZ

0,032

De voorstellen voor resultaatbestemming worden per programma toegelicht in de
gelijknamige paragraaf van de financiële hoofdlijnen. Klik hier voor de toelichtingen op de
voorstellen voor dit programma.
4.6.4 Voorzieningen
In deze paragraaf worden alleen die voorzieningen opgenomen waarin ten opzichte van de
8-Maandsrapportage 2013 significante mutaties (> € 0,5 miljoen) hebben plaatsgevonden of waarvan
het verloop bestuurlijk relevant is. Bij de Jaarrekening 2013 voldoet geen van de voorzieningen in het
programma Educatie, jeugd en diversiteit aan deze criteria en daarom worden ze niet op deze plaats
besproken. Wel komen ze aan de orde in een integraal overzicht met informatie over het verloop in
2013 van alle reserves en voorzieningen per programma, dat als aparte bijlage is opgenomen in deze
jaarrekening.
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5 Verkeer en infrastructuur
Maatschappelijk effect
Amsterdammers en bezoekers kunnen zich veilig en efficiënt verplaatsen in een
bereikbare, aantrekkelijke en schone stad.
Kerncijfers
(Bedragen x € 1 miljoen)

Rekening
2012

Lasten per doelstelling
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
Baten per doelstelling
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 baten
Saldo van baten en lasten
Toevoegingen aan reserves
Onttrekkingen aan reserves
Mutaties reserves
Resultaat na bestemming

Begroting
Begroting
2013, incl. 1e 2013 na 8begr. wijz.
maands

Rekening
2013

Verschil
Rekening Begroting
na 8-maands

6,0

7,2

6,4

4,9

1,5-

8,9
23,2
150,8
8,2
165,2
362,3

1,7
20,3
459,9
10,0
171,4
670,5

2,4
32,2
287,6
10,3
199,7
538,6

2,3
27,0
265,2
7,9
185,4
492,7

0,15,222,42,414,345,9-

0,2
15,3
121,0
5,1
76,8
218,4
143,963,1
82,5
19,4
124,5-

12,4
174,1
4,4
81,7
272,6
397,9124,7
382,7
258,0
139,9-

15,9
192,1
4,4
92,3
304,7
233,9608,9
732,2
123,3
110,6-

16,1
204,9
5,7
81,6
308,3
184,4125,2
193,9
68,7
115,7-

0,2
12,8
1,3
10,73,6
49,5
483,7538,354,65,1-

Belangrijke ontwikkelingen






Het belang van de bereikbaarheid van Amsterdam blijft onverminderd groot. Vooralsnog blijkt uit
de cijfers van verkeersonderzoek een kleine verandering van de problematiek in en om
Amsterdam: het aantal files en de doorstroming zijn iets afgenomen. Als Amsterdam maximaal
ruimte wil bieden aan de economische ontwikkeling is een slagvaardige aanpak van de
bereikbaarheid noodzakelijk
Binnenstedelijk is sprake van twee trends: 1) de grotere verscheidenheid aan vervoersmiddelen;
2) toenemende druk op de openbare ruimte. Dat laatste komt vooral tot uiting door een tekort
aan parkeerplaatsen voor auto’s en fietsers, in relatie tot de toenemende vraag. Als gevolg
hiervan lijkt de verkeersveiligheid onder druk te staan.
Vanwege de economische recessie is er minder geld beschikbaar voor nieuwe infrastructuur.
Kostenbewust en toekomstgericht omgaan met en optimaal benutten van het gemeentelijk
areaal van wegen, bruggen, sluizen, kademuren en verkeerssystemen (assets) wordt daarom
van steeds groter belang. Nog meer dan voorheen is een afweging tussen prestatie, kosten en
risico van investeringen en beheer en onderhoud gewenst, passend bij het gebruik dat van de
infrastructuur wordt gemaakt. Assetmanagement is een relatief nieuw maar landelijk al beproefd
instrument om dat te doen. Om assetmanagement op een juiste wijze binnen de gemeente door
te voeren is tijd nodig. In 2013 is prioriteit gegeven aan het op orde krijgen van de basis. De
aandacht voor dit spoor loopt door tot eind 2015. Voor een toelichting over assetmanagement bij
openbare verlichting wordt verwezen naar 5.6.2
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5.1 Minder ernstige verkeersslachtoffers
5.1.1. Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?
De doelstelling van het Meerjarenplan Verkeersveiligheid is het terugdringen van het
aantal ongevallen met 25% in tien jaar tijd.
Indicatoren
Het aantal ernstige
verkeersslachtoffers

353

Nulmeting en
Rekening Begroting
Bereikt 2013 Te behalen resultaat
peildatum
2012
2013
2010-2014
2010
Geen betrouw- 105
Nog geen gege- 105
bare meting
vens bekend

Het aantal ernstige verkeersslachtoffers
De afgelopen jaren waren er geen betrouwbare gegevens over het precieze aantal (ernstige)
slachtoffergevallen in Amsterdam voorhanden. Dit kwam door een wijziging in de landelijke
ongevallenregistratie. Hierdoor is het voor de gemeente op dit moment niet mogelijk om de
doelstelling te monitoren. De raad is per brief gemeld dat in de zomer van 2014 kan worden
gerapporteerd over het jaar 2013.
5.1.2. Wat hebben we ervoor gedaan?
1. Verkeersveiligheid
Het Meerjarenplan Verkeersveiligheid 2012-2015 beschrijft de doelen voor de komende
(college)periode en het daaraan gekoppelde uitvoeringsprogramma op hoofdlijnen en op basis
van de volgende twee pijlers: (1) veiliger maken van de infrastructuur en (2) veiliger gedrag
van de verkeersdeelnemers.
Veiliger maken van de infrastructuur
De programma’s voor het veiliger maken van de infrastructuur verlopen grotendeels volgens
planning. Hieronder een overzicht per programma:
Programma 1.
Fietsveiligheid op 50
km/h wegen zonder vrij
liggende fietspaden
Programma 2.
Voorkomen enkelvoudige
ongevallen op het
fietspad
Programma 3.
Snelheidsreductie
kruispunten
Programma 4.
Voorkomen ongevallen
vrachtverkeer
Programma 5. Snorfiets
naar de rijbaan

Programma 6. Veiliger
maken omgeving rond
basisscholen

Op wegen die niet duurzaam veilig zijn ingericht en niet op korte termijn
worden gereconstrueerd, worden tot en met 2015 de fietsstroken rood
geasfalteerd en waar mogelijk verbreed. Het gaat totaal om circa 15 km
fietsstroken, waarvan 6 km al gereed is.
In een stadsbrede aanpak hebben de stadsdelen in de periode september december, de overbodige en onveilige paaltjes grotendeels verwijderd of
aangepast. Dit volgens het principe ‘geen paaltjes, tenzij aantoonbaar
noodzakelijk’.
Alle kruispunten zijn geanalyseerd in 2012. Op twee kruispunten zijn in 2013
snelheidreducerende maatregelen genomen.
Geanalyseerd is welke kruispunten kunnen worden verbeterd door de aanleg
van een opgeblazen fiets opstelstrook (OFOS). Op een aantal daarvan wordt
extra opstelruimte voor de fietser gecreëerd.
De gemeente is gestart met het weren van snorscooters in zoveel mogelijk
parken en voetgangersgebieden en met het verplaatsen van bromfietsen
naar de rijbaan op zoveel mogelijk plekken. Deze projecten lopen door in
2014. De handhavingscampagne SlowRiders is op verzoek van de raad
stopgezet, wegens aantoonbaar te weinig effect. De pilot ‘het verplaatsen
van snorscooters naar de rijbaan in 30 km-zones (zoals J.P. Heijstraat) is niet
verder uitgerold, omdat de maatregel niet effectief kan worden gehandhaafd.
Het eindbeeld van Amsterdam – snorscooterrijders met helm op de rijbaan –
wordt ondersteund door de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek
Verkeersveiligheid (SWOV). De SWOV verwacht van de maatregel ongeveer
40% minder slachtoffers. Amsterdam heeft het Rijk in G4-verband verzocht
instrumenten ter beschikking te stellen voor de effectieve bestrijding van
snorscooteroverlast (waaronder helmplicht).
In samenwerking met de Stadsregio, DRO en de stadsdelen zijn mogelijke
maatregelen rond basisscholen onderzocht in de stadsdelen Zuid en West.
Dit jaar is bij 36 basisscholen proefgedraaid.
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Programma 7. Overige
generieke maatregelen

Omdat er regelmatig ongevallen plaatsvinden zijn de oversteekplaatsen voor
langzaam verkeer op onverharde trambanen onderzocht. Dat leverde het
inzicht op dat uniforme inrichting de verkeersveiligheid kan verbeteren. Vanaf
begin 2014 wordt daaraan uitvoering gegeven.

Bij aanvang van 2013 waren er nog 22 blackspots, waarvan er in 2013 15 zijn
aangepakt. Op 25 solitaire voetgangersoversteekplaatsen en 6 red routes (wegvakken
met relatief veel verkeersslachtoffers) zijn verbetermaatregelen uitgevoerd. Op 15
locaties waarop in 2013 dodelijk ongelukken plaats vonden zijn quick scans uitgevoerd,
die in 6 gevallen hebben geleid tot aanpassingen.
Verkeersveiligheid: gedragsbeïnvloeding en verkeerseducatie
In 2013 zijn verkeerseducatieve activiteiten ontplooid (verkeerslessen, theoretisch en
praktisch verkeersexamen, verkeersouders, ‘samen naar het voortgezet onderwijs’) en
veiligheidscampagnes georganiseerd (Fietsverlichting, BOB, Snelheid). In de tweede
helft van 2013 startte de aanbesteding van de organisatie voor de uitvoering van
verkeerseducatie (een ambitie uit het MJP Verkeersveiligheid). Vanaf schooljaar 2014/
2015 zal het nieuwe verkeerseducatiepunt operationeel zijn, zowel voor het voorschools
onderwijs, als de basisscholen en het voortgezet onderwijs.
2. Renovatie Amsterdamse Wegtunnels
Het project Renovatie Amsterdamse Wegtunnels (RAW) omvat de IJtunnel, de Piet
Heintunnel en de Amsterdam Arena tunnel. De scope omvat zowel het uitvoeren van
groot onderhoud als het treffen van veiligheidsmaatregelen volgens de nieuwe wet- en
regelgeving (Wet Aanpassing Regels Veiligheid Wegtunnels).
IJtunnel
Het streven was de renovatie in 2013 volledig af te ronden, maar er waren twee (reeds in
de 8-maandsrapportage vermelde) tegenvallers. De ene betrof de omgevingsvergunning
voor het ventilatiesysteem, de andere noodzakelijke restwerkzaamheden om aan het
geëiste kwaliteitsniveau te kunnen voldoen. Waar bij de 8-maandsrapportage nog
december 2013 was voorzien, worden ze medio 2014 afgerond, met hogere proces- en
omgevingskosten als gevolg
(zie ook 5.1.4 Risico’s).
Piet Heintunnel
De aanpak van de renovatie van de Piet Heintunnel is gewijzigd ten opzichte van het
jaarplan. Er wordt nu gestuurd op een integraal prestatiecontract voor de renovatie van
de Piet Heintunnel en het jaarlijks onderhoud van alle Amsterdamse wegtunnels
gedurende een langere periode. Medio 2013 startten de eerste verkenningen voor het
prestatiecontract zijn, voor de voorbereiding waarvan uw raad in juli 2013 een krediet
heeft toegekend (waaruit ook het asfalt- en betonreparatiewerk wordt gedekt).
5.1.3. Wat heeft het gekost?
(Bedragen x € 1 miljoen)

Lasten
Baten
Saldo van baten en lasten
Dotaties aan reserves
Onttrekkingen aan reserves
Mutaties reserves
Resultaat na bestemming

Rekening Begroting Begroting
2012 2013, incl. 2013 na 81e begr.
maands
wijz.
6,0
6,04,4
4,4
1,6-

7,2
7,25,5
5,5
1,7-

Terug naar inhoud

6,4
6,44,9
4,9
1,5-

Rekening
Verschil
2013 Rekening Begroting
na 8maands
4,9
1,54,91,5
3,6
1,33,6
1,31,30,2
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Het saldo ten laste van de algemene middelen is bij de jaarrekening 2013 € 1,3 miljoen
negatief. Ten opzichte van de 8-maandsrapportage is dit een verbetering van het saldo
van € 0,2 miljoen. Binnen deze doelstelling zijn de budgetten opgenomen voor het
Meerjarenplan Verkeersveiligheid, gladheidsbestrijding van de hoofdinfrastructuur en de
veiligheidsbeambte van de gemeentelijke wegtunnels.
Mutaties van Begroting 2013 na 8-maandsrapportage naar Jaarrekening 2013
 De uitgaven aan programma’s van verkeersveiligheid zijn € 1,3 miljoen lager dan
begroot, hierdoor is ook de onttrekking aan het Mobiliteitsfonds ter dekking van deze
kosten € 1,3 miljoen lager dan begroot
 De lasten voor gladheidsbestrijding op de hoofdinfrastructuur zijn € 0,2 miljoen lager
dan begroot in wegens het zachte winterseizoen eind 2013
Investeringen
Aanvullende kredieten tunnelveiligheid
Hoewel de verwachting is dat het toegekende totaalbudget voor tunnelveiligheid volstaat,
vertoont de IJtunnel een overschrijding op het krediet, De Ruijtertunnel een
onderschrijding op het krediet en worden de werkzaamheden aan de Piet Heintunnel
conform het toegekende krediet verricht.
5.1.4. Risico’s
Renovatie IJtunnel
Op grond van een in juli gehouden risico-inventarisatie is een financiële prognose Einde
Werk opgesteld, die een overschrijding van het krediet van € 1,72 miljoen voorspelde.
deze overschrijding is in deze jaarrekening niet gewijzigd en kan mogelijk nog toenemen
door ongedekte restrisico’s (de post onvoorzien is volledig belegd). Het risico bestaat dat
er meer corrigerende werkzaamheden dan verwacht nodig zijn om de
omgevingsvergunning te verkrijgen en dat restwerkzaamheden zoals
brandcompartimentering en wandreparaties omvangrijker zijn dan voorzien. De maximale
(gezamenlijke) waarde van deze twee risico’s is geraamd op circa € 1 miljoen.
Daarnaast dreigt de aannemer – zoals gemeld in eerdere rapportages – met een
juridische claim vanwege de uitgevoerde scopewijziging. De gemeente werkt aan een
tegen claim vanwege de hogere proceskosten als gevolg van de door de aannemer
veroorzaakte vertraging. Over de Prognose Einde Werk is aan Ingenieursbureau
Gemeente Rotterdam een beoordeling gevraagd. Deze beoordeling wordt begin 2014
verwacht. Mede op basis hiervan kan de prognose in het eerste kwartaal van 2014
worden geactualiseerd.
Prestatiecontract Amsterdamse tunnels
Voor een drietal tunnels zijn in het kader van tunnelveiligheid extra middelen beschikbaar
gesteld. De IJtunnel laat een overschrijding zien, de Piet Heintunnel kan binnen budget
worden aangepakt en de De Ruijtertunnel vertoont een surplus. De verwachting is dat
het toegekende totaalbudget volstaat. Echter, de voorbereiding van het prestatiecontact
bevindt zich in de beginfase, dit brengt onzekerheid over het risicoprofiel en de
kostenraming met zich mee.
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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
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

Nulmeting en
peildatum
1.930
2011

8%

2009
2010

Rekening
Begroting
2012
2013
2.257 In
ontwikkeling

8%

6%

Bereikt Te behalen resultaat
2013
2010-2014
In ontwikkeling

7%

5%

Percentage negatieve beoordelingen over taxiritten in Amsterdam
In voorgaande jaarverslagen werd voor de beoordeling van de kwaliteit van de
taxidienstverlening gebruik gemaakt van door TNS Nipo uitgevoerd onderzoek in de vier
grote steden. In 2012 is overgestapt naar de Omnibus enquête, die jaarlijks door O+S
wordt uitgevoerd. Naar aard en opzet is de Omnibus enquête geheel verschillend van het
onderzoek van TNS Nipo. De uitkomsten zijn daarom niet met elkaar te vergelijken. Uit
de Omnibusenquetes blijkt dat het percentage met een 5 of lager gewaardeerde ritten is
afgenomen van 8% (eind 2012) naar 7% (eind 2013).
5.2.2

Wat hebben we ervoor gedaan?

1. Taxibedrijven
Op 1 juni 2013 werd de Taxiverordening volledig van kracht. In heel Amsterdam moeten
chauffeurs op de opstapmarkt (standplaatsen en het aanhouden op straat) aangesloten
zijn bij een Toegelaten Taxi Organisatie (TTO). Niet aangesloten chauffeurs die toch op
de opstapmarkt komen, krijgen hoge boetes. De invoering is goed en zonder incidenten
verlopen. Er zijn dertien TTO-vergunningen afgegeven en 3.100 individuele
taxivergunningen aan aangesloten taxichauffeurs. De leges voor de TTO-vergunningen
bleken niet kostendekkend en zijn voor 2014 verhoogd.
De handhaving blijkt effectief: er zijn nauwelijks nog niet-aangesloten chauffeurs actief in
Amsterdam. In december is de handhavingstrategie op vergunde chauffeurs
aangescherpt, bijvoorbeeld door te werken met mysteryguests. Bij de TTO’s zijn audits
uitgevoerd om te controleren of de organisaties op orde zijn. Het handhaven van de orde
op de belangrijke standplaatsen Leidseplein en CS kon (en kan) echter nog niet geheel
overgelaten worden aan de taxibranche, omdat de TTO-organisaties nog in ontwikkeling
zijn en nog onvoldoende samenwerken. Gemeentelijke inzet van taxihosts en
verkeersregelaars blijft nodig.
In 2013 is het plan van aanpak Taxivoorzieningen vastgesteld voor verbetering van
standplaatsen, laad/losplaatsen, trambanen. Nieuwe standplaatsen zijn opgeleverd, of
bestaande heringericht; een gedeelte van de investeringen is doorgeschoven naar 2014.
2. Alternatief Personenvervoer (APV)
Voorjaar 2013 is het vernieuwde uitvoeringsbeleid APV door het college vastgesteld. Er
zijn nieuwe vergunningen voor fietstaxi’s uitgegeven, waarvoor de gemeenteraad de
leges in juli vaststelde. In de tweede helft van 2013 zijn handhavingsacties voor illegale
fietstaxi’s gehouden en nieuwe standplaatsen en verbodsgebieden aangewezen.
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5.2.3

Wat heeft het gekost?

(Bedragen x € 1 miljoen)

Lasten
Baten
Saldo van baten en lasten
Dotaties aan reserves
Onttrekkingen aan reserves
Mutaties reserves
Resultaat na bestemming

Rekening Begroting Begroting Rekening
2012
2013, incl. 2013 na 8- 2013
1e begr.
maands
wijz.
8,9
0,2
8,71,1
1,1
7,6-

1,7
1,71,7
1,7
-

2,4
2,42,4
2,4
-

2,3
2,32,3
2,3
-

Verschil
Rekening Begroting
na 8maands
0,10,1
0,10,1-

Dit budget betreft de lasten voor taxibeleid en sociale veiligheid in taxi’s en het openbaar
vervoer. Deze lasten worden gedekt door een onttrekking aan het Mobiliteitsfonds.
Mutaties
Bij de 4-maandsrapportage 2013 is het Centraal Mobiliteitsfonds geactualiseerd, hierdoor
zijn voor deze doelstelling de lasten en de onttrekking aan het Mobiliteitsfonds € 0,7
miljoen hoger dan begroot.
5.2.4 Risico’s
Er zijn voor doelstelling 5.2 geen risico’s gemeld.
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5.3 Amsterdam is bereikbaar
5.3.1

Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?

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

Nulmeting en
peildatum
270.000

Rekening
2012
501.000

Begroting Bereikt Te behalen resultaat
2013
2013
2010-2014
520.000 594.551
In 2014 530.000
geparkeerde auto’s

Aantal parkerende auto’s op Amsterdamse P+R terreinen
De indicator geeft inzicht in het gebruik van de P+R-terreinen en daarmee indirect de
bereikbaarheid van Amsterdam van buiten de gemeente. De indicator wordt gemeten op basis
van het aantal verstrekte parkeerkaarten.
5.3.2

Wat hebben we ervoor gedaan?

Aantal parkerende auto’s op Amsterdamse P+R terreinen
 Het totaal aantal nieuw gecontracteerde P+R plaatsen bedroeg 5.950 eind 2013. De eerste
450 daarvan (bij VU-mc) zijn in de eerste helft van 2013 geopend. De opening vindt
gefaseerd plaats vanaf februari 2014. De P+R Gaasperplas (320 plaatsen) is in mei 2013
gesloten
 De automatisering van het serviceconcept is in 2013 uitgewerkt en in februari 2014 op de
P+R-locatie’s ingevoerd. De voorbereiding hiervan heeft veel tijd gevergd mede omdat het
GVB in december 2012 te kennen gaf niet de geautomatiseerde uitgifte van OV-kaartjes te
zullen gaan verzorgen. Voor de gemeentelijke P+R-locaties wordt deze automatisering
door de gemeente verzorgd en voor de private locaties door de betreffende exploitanten
 Het dynamisch maken van de P+R-bewegwijzering (aanbrengen vol/vrij-aanduiding) op het
snelwegennet is in 2013 begonnen en wordt in de eerste helft van 2014 voltooid
Projecten ter verbetering van de capaciteit en kwaliteit van het Openbaar Vervoer
Aan de ambitie van de Amsterdamse OV-Visie het aandeel van het openbaar vervoer in de
agglomeratie en regio Amsterdam te vergroten is met de volgende activiteiten bijgedragen.
 Westelijke tramlijnen. In 2013 zijn drie van de grote infrastructurele maatregelen uit de
verkenningstudie nader uitgewerkt in een planstudie: nota Willemsparkweg-Koniginneweg
is bestuurlijk vastgesteld in december 2013; nota’s Zeilstraat-Heemstedestraat en
Calandlaan zijn gereed voor inspraak; overige nota’s volgen voorjaar 2014. De uitvoering
vindt plaats tussen 2015 en 2019
 HOV Westtangent. De verkenning voor de hoogwaardige openbaar vervoerverbinding
tussen Station Sloterdijk en Schiphol(-Oost) is afgerond en door betrokken partijen
bestuurlijk geaccordeerd. De planstudie heeft een concept voorkeurstracé opgeleverd. Op
basis van een effectiviteitstudie (MKBA Light)1 is een geoptimaliseerde variant opgesteld,
die naar verwachting in maart 2014 door het college wordt vrijgegeven voor inspraak
 Verbreding tracé Mosplein-Klaprozenweg. Het definitief ontwerp van project Klaprozenweg
is in nauwe samenhang met de reconstructie Mosplein opgesteld omdat de
projectengrenzen aansluiten. Nadat uw raad op 6 november het uitvoeringskrediet
verstrekte is de uitvoeringsfase gestart, waarin het project Klaprozenweg (de verbreding
van de Klaprozenweg tussen de Cornelis Douwesweg en het Mosplein) is samengevoegd
tot één project (Verbreding tracé Mosplein-Klaprozenweg.)

1

Een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) is een hulpmiddel om besluiten te nemen over ingrijpende
ruimtelijke projecten.

Terug naar inhoud

139

5.3.3Wat heeft het gekost?
(Bedragen x € 1 miljoen)

Lasten
Baten
Saldo van baten en lasten
Dotaties aan reserves
Onttrekkingen aan reserves
Mutaties reserves
Resultaat na bestemming

Rekening Begroting Begroting
2012 2013, incl. 2013 na 81e begr.
maands
wijz.
23,2
15,3
7,96,2
6,2
1,7-

20,3
12,4
7,97,1
7,1
0,8-

32,2
15,9
16,312,2
12,2
4,1-

Rekening
Verschil
2013 Rekening Begroting
na 8maands
27,0
5,216,1
0,2
10,95,4
8,0
4,28,0
4,22,91,2

Binnen deze doelstelling zijn budgetten opgenomen voor P+R terreinen, pontveren
Noordzeekanaal en de betere bereikbaarheid van de stad. Het saldo ten laste van de
algemene middelen is bij de jaarrekening € 2,9 miljoen negatief en dat is ten opzichte
van de 8-maandsrapportage een verbetering van € 1,2 miljoen.
Mutaties van Begroting 2013 naar na 8-maandsrapportage
 Vrijval na voltooiing project Westrandweg-Tweede Coentunnel:€ 0,1 miljoen;
 Extra uitgaven voor betere bereikbaarheid van de stad: € 4,8 miljoen), gedekt door
onttrekking aan de reserve mobiliteitsfonds
 P+R stijgen vanwege de uitbreiding van locaties en nieuwe automatisering (€ 3,7 miljoen)
Mutaties van Begroting 2013 na 8-maandsrapportage naar Jaarrekening 2013
 In de Begroting 2013 zijn een aantal aannames gedaan over (1) verdere uitbreiding van
P+R-terreinen en (2) de kosten van de automatisering. De uitbreiding van de terreinen
Sloterdijk en Noord (1) is niet doorgegaan. De laatste heeft een afhankelijkheidsrelatie met
scope en planning van Busstation Noord (wat leidt tot een onzekerheid van € 2,6 miljoen).
Het budget voor automatisering P+R (2) bestaat uit twee delen: aanschaf en de post
onvoorzien. Aanschaf later dan gepland gevolgd door succesvolle operationalisering heeft
maakte inzet van de post onvoorzien (€ 1,6 miljoen) uit de projectraming overbodig
 Bij besluitvorming over het nieuwe P+R-beleid was bekend dat er nog ruimte was binnen
het P+R-budget, maar niet hoeveel. Wel is toen besloten de vrijval van de reserve P+R ten
gunste van de algemene dienst te brengen en dit levert een vrijval op van € 2 miljoen
 Extra kosten door de ontsluiting van het Arenagebied bij evenementen: 0,1 miljoen
5.3.4 Risico’s

Busstation Noord (Buikslotermeerplein)
In 2013 zijn de eisen en financiën van het project door de betrokkenen (DIVV, Dienst Metro,
Stadsregio Amsterdam en stakeholders zoals projectbureau Noordwaarts) geactualiseerd,
leidend tot een uitvoeringsbesluit in november. Onder dit besluit ligt een integrale
kostenraming, inclusief een post onvoorzien (van € 6,8 miljoen) die voldoende groot wordt
geacht om de risico’s van het project op te vangen. Eind 2013 past de financiële prognose,
inclusief de risico’s, nog binnen dit vastgestelde uitvoeringsbudget. (Eind 2013 bedraagt de
verwachtingswaarde van de onderkende risico’s € 3,6 miljoen). De planningstechnische en
fysieke raakvlakken met de Noord/Zuidlijn maken dat het project vooral tijdkritisch blijft. Mocht
na de beschouwing van het ontwerp begin 2014 een eenvoudiger ontwerp met lagere totale
investeringskosten mogelijk blijken, dan bestaat het risico dat het Amsterdamse aandeel
daarin (relatief) hoger uitvalt. De Stadsregio subsidieert de voorbereidings- en proceskosten
immers slechts tot een bepaald maximum.
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5.4 Goede mobiliteit in Amsterdam
5.4.1

Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?

Indicatoren
1. Bushaltes die toegankelijk
zijn voor mensen met een
fysieke beperking
2. Aantal auto’s dat stadsdeel
Centrum in- en uitrijdt op een
gemiddelde werkdag tussen
7.00 en 19.00 uur
3. Aantal reizigerskilometers
per fiets in Amsterdam op een
gemiddelde werkdag
4. Bezettingsgraad
fietsparkeervoorzieningen CS

Nulmeting en
peildatum
0 haltes
aangepast

Rekening
2012
39

Begroting
2013
Afhankelijk
van nieuwe
haltelijsten
147.000
144.000

156.000

2009

2.260.000

20052008

2.304.000

2.354.000

117%

2011

115%

110%

Bereikt Te behalen resultaat
2013
2010-2014
75 200 haltes aangepast

Geen
telling
in 2013

135.000

Nog
niet
bekend
120%

2.411.000

100%

1. Bushaltes die toegankelijk zijn voor mensen met een fysieke beperking
Als gevolg van nieuwe ontwikkelingen zoals de bezuinigingen bij het Rijk, Stadsregio is de
aanpak voor het ophogen van de bushaltes gewijzigd. Er is nu gekozen voor een aanpak die
zich richt op het reizigersvolume met een ambitie om 90% hiervan te voorzien van
toegankelijke bushaltes.. De meest gebruikte haltes en die haltes bij zorginstellingen worden
als eerste aangepakt.
2. Aantal auto’s
Iedere twee jaar wordt (deels in het voorjaar en deels in het najaar) een grote verkeerstelling
uitgevoerd, waarvan de gegevens in het daarop volgende jaar grondig geanalyseerd worden
en getoetst op betrouwbaarheid. De tellingen uit 2013 worden in 2014 onderzocht en in de
loop van het jaar via publicatie vrijgegeven.
3. Aantal reizigerskilometers per fiets in Amsterdam op een gemiddelde werkdag
Het aantal reizigerskilometers fiets is een goede indicator voor het succes van het fietsbeleid.
In de verzamelde fietskilometers zijn alle kilometers van alle ritten van, naar en binnen
Amsterdam opgeteld, op basis van enquêtes van O&S. Deze data zijn medio 2014
beschikbaar.
4. Bezettingsgraad fietsparkeervoorzieningen CS
Tellingen bij fietsparkeervoorzieningen CS geven aan dat de piekbelasting 120% is, als gevolg
van de toename van het aantal reizigers. Het toont eens te meer aan dat uitbreiding van de
fietsvoorzieningen op deze plek noodzakelijk is.
5.4.2

Wat hebben we ervoor gedaan?

Indicator 1. Toegankelijkheid bushaltes
Volgens de regeling Toegankelijkheid van het openbaar vervoer moet ten minste 46% van de
haltes voor 2016 voldoen aan de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische
ziekte (Wghb-cz). Dat betekent dat in 2014 en 2015 325 haltes aangepakt moeten worden.
Uiteindelijk is de doelstelling om 59% van de solitaire bushaltes (675) toegankelijk te maken voor
2018, waarmee 90% van het reizigersvolume wordt voorzien van toegankelijke bushaltes. In
2013 zijn 75 haltes aangepast.
Informatiepanelen voor Dynamisch Reizigers Informatie Systeem (DRIS)
Het project DRIS is door de gemeente overgedragen aan GVB. De invoering van DRIS wordt
opgenomen in de nieuwe OV-concessie van de Stadsregio Amsterdam.
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IJsei/Indy
Binnen het project IJsei (vernieuwing van de IJ-zijde van het Centraal Station: busstation,
overkapping, autotunnel (De Michiel de Ruijtertunnel) en openbare ruimte) is medio 2013 door
de Noord/Zuidlijn het middendeel van de autotunnel opgeleverd. Een definitief ontwerp voor de
(tunnel)technische installaties is opgesteld, waaruit blijkt dat de uitvoering daarvan minder zwaar
kan zijn wat een besparing oplevert op het investeringsbedrag. De verwachting is dat de
autotunnel eind 2014 opengesteld kan worden (en niet pas begin 2015). De kruising ten oosten
van de autotunnel is bijna gereed en ook de herinrichting van de westelijke kruising is inmiddels
in uitvoering. Het busplatform is afgebouwd en de verdere inrichting van het busstation is
begonnen. De raad stelde daarvoor in november 2013 een krediet beschikbaar.
Bij de 8-maandsrapportage is gemeld dat de afronding van het project IJsei, inclusief de
inrichting van de openbare ruimte, doorschuift van 2015 naar 2016. Het voornemen bestaat om
het project ‘De Ruijterkade’, als onderdeel van de Entree, toe te voegen aan de scope van IJsei.
Voor de toevoeging van het budget wordt een kredietaanvraag aan de raad voorgelegd.
Meerjarenplan Fiets
Op 19 december 2012 stelde de raad het meerjarenplan fiets is vast. De doelstellingen van het
MJP Fiets zijn snel, veilig en comfortabel kunnen fietsen en parkeren, uitgewerkt in 51
maatregelen, variërend van infrastructuur en parkeren, tot handhaving en gedragsbeïnvloeding.
In 2013 is een programmaorganisatie opgebouwd. De zes belangrijkste mijlpalen van het
programma zijn:
1. het investeringsbesluit Fietsenstalling Mahlerplein
2. opening fietspunt Amstelstation (pilot)
3. 6 km rood asfalt
4. 30 wachttijdindicatoren in planning/uitvoering
5. te verwijderen paaltjes op fietspaden geïnventariseerd en grotendeels uitgevoerd
6. besluitvorming aanvullende financiering opgave gebouwde voorzieningen fietsparkeren
Fietspassage Rijksmuseum
Sinds 13 mei 2013 is de passage van het Rijksmuseum geopend voor fietsers.
Systemen om de doorstroming van de fiets te bevorderen (wachttijdvoorspellers)
Met de wachttijdvoorspellers wordt de fietser geïnformeerd over de te verwachten wachttijd tot
het verkeerslicht op groen springt. Vanwege de positieve reacties van fietsers worden er 24 vri’s
voorzien van nieuwe wachttijdvoorspellers en 12 reeds bestaande wachttijdvoorspellers worden
zodanig aangepast dat ze voldoen aan het wettelijk bepaalde signaalbeeld. De werkzaamheden
zijn in 2013 voorbereid en de uitvoering is voorzien voor 2014.
Langzaam verkeerspassage Centraal Station
De Langzaam verkeerpassage (LVP) is een nieuwe directe, sociaal- en verkeersveilige
verbinding voor fietsers èn voetgangers onder de sporen tussen de IJ-zijde en de stadszijde van
Centraal Station. Deze belangrijke schakel in het regionale en Amsterdamse fietsnetwerk is eind
2013 opgeleverd, al zijn er een aantal punten die begin 2014 nog aangepakt moeten worden. De
LVP kan veilig in gebruik worden genomen wanneer het autoverkeer door de Michiel de
Ruijtertunnel (eind 2014) rijdt en de kruising Martelaarsgracht–Prins Hendrikkade is aangepast.
Langzaam verkeerverbinding Mosplein–Meeuwenlaan
De fietsroute langs de Johan van Hasseltweg maakt het toekomstige metrostation Van
Hasseltweg bereikbaar voor fietsers en voetgangers. De totale fietsverbinding wordt in twee
fasen uitgevoerd. Fase 1 is in juni 2013 in gebruik genomen. Het betreft de fietsroute vanaf de
Wingerdweg tot en met de aansluiting bij de Meeuwenlaan, inclusief een beweegbare brug over
het Noordhollandschkanaal.
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Mobiliteitsaanpak Amsterdam
De Mobiliteitsaanpak Amsterdam (MAA) is na inspraak op 13 juni 2013 vastgesteld in de
gemeenteraad, als het overkoepelende kader voor het Mobiliteitsbeleid van de Gemeente
Amsterdam in de periode tot 2025. Het is de uitwerking van de Structuurvisie ten aanzien van
verkeer en vervoer en openbare ruimte. In december 2013 is de Doorstroomagenda Plusnetten
Amsterdam en het doorstroomplan voor de auto gepresenteerd.
Touringcarbeleid
Door onvoldoende toezicht en handhaving geeft het gebruik van enkele touringcarplaatsen in de
binnenstad overlast. Na overleg met de touringcarbranche en de stadsdelen stelde uw raad in
2012 een stedelijk beleid voor touringcars vast, dat in 2013 verder is uitgevoerd. De nadruk lag
op het uitwerken van een (privaat) betaalmodel voor het haltemanagement. Met de hulp van
externe bemiddeling en overleg met de branche wordt dit verder uitgewerkt. Daarnaast zijn er
afspraken gemaakt met de sector over de beschikbaarheid van haltes op verschillende locaties
(o.a. Stationseiland, Zuidelijke IJ-oever, Stadionplein).
Veren
Crowdmanagement
Medio 2013 is als proef gestart met het aanbrengen van groene en rode vakken bij de
aanlandingsplaats in Noord op de drukke pontverbinding CS-Buiksloterweg, om de toestroom
van aankomende en vertrekkende passagiers veilig te laten verlopen. De resultaten zijn
veelbelovend en de proef wordt uitgebreid naar de aanlandingen bij CS.
Integratie contracten en financiële strategie
Sinds 1 juli 2013 is het nieuwe exploitatiecontract voor de Amsterdamse Veren operationeel.
Daarin zijn de contracten voor het Noordzeekanaal en het IJ geïntegreerd en is vorm gegeven
aan de structurele financiële taakstelling.
Eind 2013 is de financiële strategie voor de veren vastgesteld, waarvan de kern is dat na de
integratie van de stelsels vervanging en eventuele capaciteitsuitbreiding van de IJ-veren uit de
voorziening Veren worden gedekt. Het huidige systeem van kapitaallasten voor de IJ-veren
wordt beëindigd. Ook de taakstelling van € 2,5 miljoen per jaar is onderdeel van het besluit over
de financiële strategie. Aanvullend is besloten tot een extra besparing op de algemene middelen
van € 1 miljoen per jaar. Dit is mogelijk door de lagere kosten voor groot onderhoud en het
reviseren in plaats van vervangen van vijf schepen van de veren op het Noordzeekanaal.
Parkeerplan Amsterdam
Sinds mei 2013 zijn 500 parkeerplaatsen in gemeentelijke parkeergarages beschikbaar gemaakt
voor dubbelgebruik door vergunninghouders. Als eerste is de garage Markenhoven (200
plaatsen) toegankelijk gemaakt, in het najaar gevolgd door de Piet Hein garage (200 plaatsen)
en de Willemspoortgarage (100 plaatsen). Het gemiddeld gebruik van Markenhoven ligt tussen
de 50 en 60%, en van vergunninghouders zijn zeer positieve reacties ontvangen. Met
commerciële partijen zijn contracten gesloten voor de huur van 1.250 dubbelgebruikplekken in
en rond het centrumgebied. Deze plaatsen zullen vanaf 1 maart 2014 ter beschikking komen na
realisatie van de benodigde technische aanpassingen. Tussen centrale stad en de stadsdelen
Centrum, Oost, West en Zuid zijn de afspraken over het parkeerplan vastgelegd in een
convenant. De nieuwe Ondernemersjaarkaart is begin 2014 ingevoerd als experiment. Via een
Parkeerplanbarometer wordt de voortgang gemonitord. Er is met terugwerkende kracht naar 1
januari 2013 een nulmeting uitgevoerd.
De subsidieregeling voor Langparkeren bij de Ring A10 is vertraagd omdat de juridische
uitwerking meer tijd kostte dan ingeschat. De invoering staat nu gepland in het tweede kwartaal
van 2014. De uitkoopregeling voor vergunninghouders wordt niet gerealiseerd, maar wordt
opgevangen door een uitbreiding van de spijtoptantenregeling in 2014 van twee naar drie jaar,
wat vastgelegd is in de parkeerverordening 2014.
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Parkeergebouwen
Parkeergarage Rokin
Op het metrostation Rokin is door Dienst Metro een ondergrondse parkeergarage gebouwd: de
Rokingarage. In het Parkeerplan is besloten de Rokingarage (circa 300 parkeerplekken) te
exploiteren als garage met gemengde bestemming (bezoekers èn vergunninghouders). Met het
oog op deze gemengde bestemming en gezien de grote maatschappelijke belangen bij de
exploitatie van parkeervoorzieningen in de binnenstad is het wenselijk de exploitatie in
gemeentelijke handen te houden. Het voornemen is het casco van de Rokingarage per 1 januari
2016 van Dienst Metro aan Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer over te dragen.
Voor de binnengemeentelijke overdracht van de Rokingarage (van Dienst Metro aan DIVV, de
beoogde gemeentelijke exploitant) moet een overdrachtswaarde vastgesteld worden. Het
college stelt overdracht voor tegen de toegerekende stichtingskosten van € 20 miljoen.
Na overdracht wordt de boekwaarde van het casco van de garage afgewaardeerd van € 20
miljoen naar € 13,5 miljoen. Mocht (naast de reeds geplande fietsenstalling bij het metrostation)
een deel van de garage gedeeltelijk worden bestemd voor fietsparkeren, dan zal voor dat deel
de overdrachtswaarde worden bepaald op basis van de stichtingskosten voor ondergrondse
voorzieningen fietsparkeren en zo nodig worden aangepast.
Bij de besluitvorming zijn diverse waarderingsmethodieken overwogen. Op basis van de
volgende argumentatie is gekozen voor de bovenstaande waarderingsmethodiek:
In december 2013 is de Strategische nota Parkeergebouwen vastgesteld waarin richtlijnen zijn
opgenomen voor de financiële beoordeling van investeringen in parkeervoorzieningen. De
belangrijkste financiële elementen van de nieuwe richtlijnen zijn:
 waardering op basis van economische en niet op basis van boekhoudkundige
uitgangspunten
 waardering inclusief een opslag voor te lopen risico’s, met 3% als referentiewaarde
 realistische en onderbouwde aannames met betrekking tot kosten, omzet- en
tarievenontwikkeling
 meewegen van alle financiële gevolgen, inclusief omzetverlies bij andere gemeentelijke
parkeervoorzieningen
 een objectieve toets van een derde, onafhankelijke partij
 structurele financiële dekking (inclusief het opvangen van risico’s) bij de
investeringsbeslissing om te voorkomen dat de kosten impliciet worden afgewenteld
De nieuwe richtlijnen voor de waardering van parkeergarages vormen het uitgangspunt voor het
bepalen van de overdrachtswaarde. Bij deze waardebepaling wordt uitgegaan van de inzet als
bezoekersgarage. De onrendabele top die ontstaat doordat gekozen wordt voor gemengde
exploitatie is voor de transactie tussen Dienst Metro en DIVV niet relevant; deze onrendabele
top is voor rekening van het parkeerdomein. De waardebepaling is uitgevoerd door een
onafhankelijke externe partij, Fakton.
Fakton komt tot de volgende waardering.
 Fakton heeft op basis van modelberekeningen de verwachte opbrengst van de garage
voor de gemeente, bij onvoorwaardelijke verkoop aan een commerciële exploitant per
1 januari 2016, geschat op € 25,5 miljoen in afgebouwde staat;
 De parkeergarage wordt door Dienst Metro in cascostaat opgeleverd; de afbouwkosten in
2014 worden geraamd op circa € 8,5 miljoen;
 Fakton heeft verder geschat wat de financiële effecten van een dergelijke commerciële
exploitatie zouden zijn voor de overige parkeeractiviteiten van de gemeente. Vanuit de
verwachting dat de garage nauwelijks tot extra bezoekers voor de binnenstad zal leiden,
schat Fakton dat deze gederfde inkomsten elders jaarlijks € 796.000 (prijspeil 2016) niet
onaanzienlijk zijn. Dit jaarlijkse verlies vertegenwoordigt conform de gemeentelijke
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waarderingsrichtlijnen een negatieve huidige waarde van € 12,4 miljoen (€ 796.000,
jaarlijks geïndexeerd met de inflatie over de minimaal verwachte levensduur van 40 jaar,
met een discontovoet van 7,5%, opgebouwd uit de nominale risicovrije rente van 4,5% en
een risico-opslag van 3%).
Deze waarderingsmethodiek zou ertoe leiden dat de garage wordt gewaardeerd op € 4,8
miljoen. Het besluit tot aanleg van de parkeergarage is echter genomen lang voordat de nieuwe
richtlijnen voor parkeervoorzieningen vastgesteld werden. Het is daarmee niet redelijk om alle
financiële gevolgen inclusief omzetverlies bij andere gemeentelijke parkeervoorzieningen met
terugwerkende kracht toe te rekenen aan de Dienst Metro. Ook heeft deze methodiek tot gevolg
dat het opbrengstpotentieel bij Dienst Metro met € 25,2 miljoen moet worden verlaagd en er
daarmee een forse tegenvaller ontstaat voor het rekeningresultaat 2013.
De Dienst Metro heeft de opbrengstwaarde van de parkeergarage stapsgewijs op basis van
uitgebreide (externe) analyses en marktscans verlaagd naar een door het college vastgesteld
bedrag van € 30 miljoen per ultimo 2012, uitgaande van commerciële exploitatie zonder
rekening te houden met gederfde gemeentelijke parkeerinkomsten elders. Het
opbrengstpotentieel à € 30 miljoen zou de stichtingskosten van de parkeergarage à € 20 miljoen
dekken en zou een extra opbrengst van € 10 miljoen opleveren ter dekking van overige
Noord/Zuidlijn-kosten.
Tegelijkertijd leidt een hoge waardering, in lijn met de huidige opgenomen opbrengstwaarde van
€ 30 miljoen, tot aanzienlijk risico’s voor het parkeerdomein. De waardering is in dat geval hoger
dan de door Fakton geschatte waarde van de garage voor een commerciële exploitant. Dat
betekent dat de markt de garage tegen dit overnamebedrag waarschijnlijk niet kostendekkend
kan exploiteren. Het is de vraag of een gemeentelijke exploitant daar wel in zal slagen. In ieder
geval wordt deze zo gedwongen om primair commerciële doelen na te streven en niet
maatschappelijke doelen. Dat kan bijvoorbeeld leiden tot extra bezoekersverkeer in de piek en
een lage bezetting in het dal. Hierbij moet worden opgemerkt dat in de nieuwe richtlijnen is
opgenomen dat er geen garages met onrendabele top worden overgenomen door
Parkeergebouwen zonder een structurele dekking van elders.
Bovendien wordt het parkeerdomein bij een dergelijk hoog bedrag niet gecompenseerd voor
gederfde parkeerinkomsten op straat. Die compensatie is echter nodig om de kosten van het
faciliteren van vergunninghouders conform het Parkeerplan te dekken. Daarmee komen de
doelstellingen van het Parkeerplan (een autoluwere binnenstad, lagere parkeerdruk en kortere
wachtlijsten), voor wat betreft de Rokingarage in het geding.
Uiteindelijk ligt de meerwaarde van de parkeergarage Rokin voor Amsterdam in het faciliteren
van vergunninghouders in ondergrondse parkeervoorzieningen om zo de doelen van het
Parkeerplan te realiseren. De Rokingarage is onderdeel van een grotere groep nieuw te bouwen
parkeergarages. Op dit moment werken de stadsdelen aan de Singelgrachtgarage, de
Boerenweteringgarage en de Vijzelgrachtgarage en het college heeft in het parkeerplan de
ambitie uitgesproken om in de toekomst meer nieuwe garages voor vergunninghouders te
ontwikkelen.
Vanuit deze achtergrond in het redelijk om de kosten van een zelfstandige ondergrondse garage
in de binnenstad als ondergrens voor de overdrachtswaarde te nemen. Voorzichtigheidshalve is
daarbij uitgegaan van een hoge inschatting van de bouwkosten à € 75.000 per parkeerplek,
aanzienlijk hoger dan de actuele raming van de kosten van de andere te ontwikkelen garages.
De waarde van de Rokingarage in afgebouwde staat komt daarmee op € 22 miljoen en de
waarde van het casco op € 13,5 miljoen.
Indien de garage gedeeltelijk wordt bestemd voor fietsparkeren (in aanvulling op de reeds
geplande fietsenstalling bij het metrostation), dan zal voor dat deel de overdrachtswaarde
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worden bepaald op basis van de stichtingskosten van ondergrondse fietsparkeervoorzieningen
en zo nodig worden aangepast.
De Rokin-garage wordt in deze jaarrekening in vijf stappen verwerkt:
1. overdracht vindt plaats tegen de toegerekende stichtingskosten van € 20 miljoen
2. na overdracht wordt de boekwaarde van het casco van de garage afgewaardeerd van € 20
miljoen naar €13,5 miljoen
3. een voorziening van € 6,5 miljoen is getroffen ten laste van het rekeningresultaat 2013 in
verband met de afwaardering van de boekwaarde van het casco van de garage na
overdracht
4. de begrote netto opbrengst uit de Rokingarage van € 10 miljoen vervalt en als compensatie
dient € 10 miljoen toegevoegd te worden aan de reserve ‘gemeentelijke bijdrage
Noord/Zuidlijn
5. de toevoeging van € 10 miljoen wordt betrokken in de besluitvorming over
resultaatbestemming van de Jaarrekening 2013 (zie 2.4 Voorstellen voor
resultaatbestemming in de Bestuurlijke en financiële hoofdlijnen)
Organisatorische ontwikkeling Parkeergebouwen in 2013
In 2013 is gebleken dat de reorganisatie van 2012 niet de gewenste verbeteringen bij
Parkeergebouwen ging opleveren en dat de financiële resultaten zonder ingrijpende
maatregelen niet snel zouden verbeteren. In 2013 is vervolgens nader onderzoek verricht naar
de financiële positie van Parkeergebouwen.
Het nadelige resultaat van Parkeergebouwen heeft drie hoofdoorzaken:
inefficiënt operationeel beheer, portfolio keuzes uit het verleden en tegenvallende economische
conjunctuur. Met het nieuwe parkeerplan en het P+R-plan is intussen ook de maatschappelijke
(naast bedrijfsmatige) opgave voor Parkeergebouwen aangescherpt.
Kern van de huidige problemen is enerzijds onvoldoende focus in het verleden op de
beleidsdoelen van de gemeente door het ontbreken van een visie op de rol van
Parkeergebouwen en anderzijds inefficiënt operationeel beheer waardoor de kosten te hoog zijn.
Deze twee problemen worden aangepakt met een verschuiving van de gemeentelijke rol van
eigen uitvoering van het beheer van parkeergarages naar de regie op parkeren.
Op basis van dit uitgangspunt is een visie op de gemeentelijke parkeervoorzieningen en de
consequenties daarvan voor de portfolio, financiën en organisatie van Parkeergebouwen
uitgewerkt en aangeboden aan de raad.
Uit een benchmark blijkt dat de totale operationele kosten fors hoger zijn dan van een
vergelijkbare organisatie. De organisatie wordt als bijzonder inefficiënt gekenschetst. Daarom
heeft het college op 17 december 2013 besloten tot een verdere reorganisatie van
Parkeergebouwen tot een transitieorganisatie. Deze organisatie gaat zich bezighouden met het
uitvoeren van maatregelen in het parkeerplan, de overgang van beheeractiviteiten naar de markt
en het afstoten van delen van het portfolio.
Omzetontwikkelingen in 2013 en verder
In zijn algemeenheid blijft de omzet achter bij de verwachtingen als gevolg van de economische
recessie. In het centrumgebied is daarnaast sprake van toenemende concurrentie. Het
exploitatieresultaat is uitgekomen op een verlies van € 2,5 miljoen. Ook voor 2014 wordt nog
een negatief resultaat van € 0,8 miljoen verwacht. Voor 2015 en 2016 worden een positief
resultaat van respectievelijk € 0,1 miljoen en € 0,5 miljoen verwacht. Dit is conform de brief van
het college van 18 december 2013 over de uitwerking van de visie op gemeentelijke
parkeervoorzieningen.
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In 2013 is het real time parkeren volledig ingevoerd voor alle garages in het centrumgebied.
Parkeergebouwen heeft in het kader van het parkeerplan de garages Markenhoven, Piet Hein
en Willemspoort beschikbaar gesteld voor parkeren door vergunninghouders.
Bewonersgarages Zuidoost
In april 2013 heeft het college besloten tot de overdracht van de garage Develstein aan
Stadsdeel Zuidoost om hier de ontwikkeling van een ‘World of Food’ mogelijk te maken. In juli
heeft het college richtinggevende besluiten genomen over de toekomst van alle
bewonersgarages in Zuidoost. De exploitatie van vier rendabele garages (Groesbeekdreef,
Haardstee, Hakfort en Hoptille) zal worden voortgezet. Uitgangspunt bij de overige (structureel
verlieslatende) garages is dat de gemeente zal overgaan tot sloop, tenzij stadsdeel en/of
bewoners gaan bijdragen aan een kostendekkende exploitatie. Het stadsdeel heeft daarop
aangegeven in te stemmen met de overdracht van vijf garages in de D- en E buurt (Daalwijk,
Echtenstein, Eeftink, Egeldonk en Kleiburg/Koningshoef) aan het stadsdeel, zodat het
Projectbureau Vernieuwing Bijlmermeer kan overgaan tot sloop of herontwikkeling. Begin
november heeft de raad besloten tot overdracht van deze vijf garages aan het stadsdeel. De
eenmalige lasten voor de ontruiming en afboeking van boekwaardes van de in 2013
overgedragen zes garages bedragen € 4,3 miljoen.
De Opgang
In februari 2009 is een krediet verleend van € 15 miljoen voor aankoop van de parkeergarage
De Opgang in het CAN gebied in stadsdeel Noord. Bij oplevering in 2009 bleek de garage
aanmerkelijke bouwkundige gebreken te vertonen. De gemeente heeft ingezet op ontbinding van
de koopovereenkomst. De eigenaar heeft vervolgens de gemeente gedagvaard en nakoming
van de koopovereenkomst geëist. Eind januari 2014 heeft de rechter geoordeeld dat de verkoper
weliswaar te kort is geschoten, maar dat de gemeente de koopovereenkomst wel dient na te
komen per juli 2009 en dat de exploitatie van de garage sinds 2009 voor rekening en risico van
de gemeente is. De renteclaim van de verkoper is afgewezen. De directe financiële
consequentie van de uitspraak is een last van € 4 miljoen voor de Jaarrekening 2013, bestaande
uit € 2,7 miljoen exploitatietekorten en € 1,3 miljoen afschrijvingen over de periode 2009-2013.
De garage is in de huidige opzet sterk verlieslatend. Gezien het veranderde perspectief van de
ontwikkelingen in het CAN gebied sinds 2009, de nog steeds ruime beschikbaarheid van
parkeerplaatsen op straat en de lagere parkeertarieven dan in 2009 voorzien, is het niet
realistisch te verwachten dat de garage op korte termijn kostendekkend te exploiteren zal zijn. Er
worden maatregelen uitgewerkt om de exploitatietekorten zo veel als mogelijk te beperken.
Parkeerregieorgaan
Het ParkeerRegieOrgaan (PRO) is in 2013 opgericht als een samenwerkingsverband van alle
stadsdelen en de centrale stad. Het is de uitwerking van maatregel 10 uit het programma 1S1O.
Doel is om het opdrachtgeverschap voor de fiscale parkeerketen efficiënt verder te
professionaliseren, de fiscale expertise binnen Amsterdam te bundelen en in 2015 een
kostenbesparing op het parkeerbeheer te realiseren van circa € 20 miljoen op jaarbasis. Deze
besparing moet bereikt worden door de parkeerketen volledig te digitaliseren, het aantal
parkeerautomaten uit te dunnen en de handhaving volledig uit te voeren door het scannen van
kentekens. Hiermee verdwijnt de parkeerbon achter de ruitenwisser en worden boetes alleen
nog kenbaar doordat deze thuisgestuurd worden. Als onderdeel van de voorbereiding op de,
begin 2014 uit te schrijven, aanbesteding van de parkeerdienstverlening heeft PRO in juni 2013
een marktconsultatie gehouden. De voorbereidingen voor de aanbesteding ligt op schema en de
besluiten over het bestek worden in februari aan het bestuur voorgelegd. De belangrijkste
risico’s voor de komende periode zijn verdere vertraging van de aanbesteding en/of het niet
realiseren van de verwachte technologische sprong bij de handhaving door Cition. Dit kan
gevolgen hebben voor de besparingsdoelstellingen voor 2014 en 2015. PRO stuurt actief op het
nemen van corrigerende maatregelen.
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5.4.3

Wat heeft het gekost?

(Bedragen x € 1 miljoen)

Lasten
Baten
Saldo van baten en lasten
Dotaties aan reserves
Onttrekkingen aan reserves
Mutaties reserves
Resultaat na bestemming

Rekening Begroting Begroting
2012 2013, incl. 2013 na 8maands
1e begr.
wijz.
150,8
121,0
29,863,1
63,3
0,2
29,6-

459,9
174,1
285,8111,8
358,5
246,7
39,1-

287,6
192,1
95,5608,9
702,3
93,4
2,1-

Rekening
Verschil
2013 Rekening Begroting
na 8maands
265,2
22,4204,9
12,8
60,335,2
125,2
483,7174,1
528,248,9
44,511,49,3-

Binnen deze doelstelling worden onder meer de budgetten verantwoord voor de aanleg van de
Noord/Zuidlijn, de parkeergebouwen van de Gemeente Amsterdam, het busstation bij het
centraal station (IJsei), exploitatie pontveren, de mobiliteitsaanpak Amsterdam en het
meerjarenplan Fiets. Het saldo ten laste van de algemene middelen is bij de jaarrekening
€ 11,4 miljoen negatief en dat is ten opzichte van de 8-maandsrapportage een verslechtering
van € 9,3 miljoen.
Mutaties van Begroting 2013 naar Begroting 2013 na 8- Maandsrapportage 2013
 Bij de 8-maandsrapportage heeft een financieel-technische correctie plaatsgevonden
bij de reserve gemeentelijk aandeel Noord/Zuidlijn. In de administratie stond deze
reserve op twee volgnummer geboekt en dat is gecorrigeerd, via een neutrale
boeking van bijna € 485 miljoen bij het onderdeel reserves
 De uitgaven voor het gemeentelijk aandeel Noord/Zuidlijn dalen met € 171 miljoen;
het betreft een verschuiving in het kasritme
 Er waren extra kosten voor handhaving op de dossiers taxi en alternatief personen
vervoer (fietstaxi) en kosten voor opening van de passage onder het Rijksmuseum
 De vrijval voorziening risico’s Noord/Zuidlijn (€ 20 miljoen). In de besluitvorming van
de Integrale Financiële Risico Analyse 2012 (IFRA) is besloten om de voorziening
voor exogene risico’s voor het project Noord/Zuidlijn in beheer te plaatsen bij de
concerncontroller. Als gevolg van dit besluit is € 20 miljoen vrijgevallen uit de
risicovoorziening NZL die door Dienst Metro wordt beheerd en is bij DMC een nieuwe
voorziening ter grootte van € 20 miljoen gevormd. De vrijval maakt onderdeel uit van
het financieel resultaat van Dienst Metro
 De vrijval reserve Noord/Zuidlijn (€ 13,7 miljoen) die is in de 4-Maandsrapportage
2013 als onderdeel van de IFRA 2012 verwerkt
Mutaties van Begroting 2013 na 8-maandsrapportage naar Jaarrekening 2013
 Minder uitgaven aan het meerjarenplan fiets (€ 2 miljoen), dit programma is in 2013
opgezet en uitvoering van de onderdelen vindt de komende jaren plaats
 Minder uitgaven aan het parkeerplan vanwege het later aangaan van contracten voor
het dubbel gebruik van parkeerplaatsen (€ 8,3 miljoen)
 In 2013 zijn er minder werkzaamheden aan het project IJSEI uitgevoerd dan in de
begroting is voorzien
 Het saldo wordt negatief beïnvloed door een bijzondere lasten van € 7,2 miljoen en
het exploitatieresultaat bij parkeergebouwen:
- -/- € 4,5 miljoen voorziening frictie
- -/- € 0,5 miljoen voorziening ontruiming
- -/- € 2,55 miljoen afboeking boekwaarde
- + € 0,3 miljoen beter exploitatieresultaat
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Lagere uitgaven voor het gemeentelijk aandeel Noord/Zuidlijn (€ 19,3 miljoen) en
hiermee samenhangend een lagere onttrekking aan de reserve gemeentelijk aandeel
Noord/Zuidlijn. Het gaat om een verschuiving in het kasritme

5.4.4

Risico’s

IJsei
 Zoals gemeld in de 8-maandsrapportage bestaat er door de oplevering van het
middendeel van de autotunnel geen risico meer op vertraging als gevolg van de
Noord/Zuidlijn. IJsei en Noord/Zuidlijn zijn in overleg over verrekening van onderlinge
werkzaamheden en vertragingen. Afwijking van de verwachte uitkomst van deze
verrekeningen vormt een van de grootste financiële risico’s voor IJsei
 Voor de autotunnel is het belangrijkste (plannings)risico nu het aangepaste
voorzieningenniveau van de tunneltechniek. Dit moet nog worden geaccordeerd door
onder andere Brandweer en Omgevingsdienst
 In het juridisch geschil met parkeerexploitant P1 heeft de rechter een uitspraak
gedaan. Dit betekent dat er meer houvast bestaat over de hoogte van de te betalen
compensatievergoeding aan P1. Er zijn echter nog verschillen van inzicht tussen
IJsei en P1, waarover partijen nu in gesprek zijn. Mogelijk kan het risico P1 niet
volledig worden opgevangen binnen het projectbudget. Dit specifieke risico is om die
reden als restrisico gemeld
 De rechtszaak met de erven Fentener van Vlissingen en Ymere (Naco/Waterplein
Oost) loopt nog. In 2013 is er nog geen definitief vonnis uitgesproken, omdat partijen
nog in gesprek zijn over minnelijke schikking
 Eind 2013 is de risicoanalyse van IJsei geactualiseerd. De verwachtingswaarde van
het totaal aan (bekende) risico’s is € 5,7 miljoen. In het projectbudget is een post
onvoorzien van € 7,2 miljoen opgenomen
Langzaam verkeerpassage CS
Zoals gemeld in de 4-maandsrapportage is DIVV met ProRail een nieuw financieel
projectkader overeengekomen, waarbij ProRail de (financiële) risico’s van verdere
vertraging draagt en bovendien een aantal projectkosten voor zijn rekening neemt.
Hierdoor is het voor de gemeente resterende financiële tekort gedaald naar € 1,7 miljoen.
Bij de 8-maandsrapportage is besloten deze overschrijding te dekken uit de
onderschrijding van de een aantal andere kredieten van DIVV, wat conform deze
besluitvorming is verwerkt in deze jaarrekening. Punt van aandacht is de
verantwoordelijkheid voor het toekomstige beheer en onderhoud van de passage.
Hierover maken DIVV en Stadsdeel Centrum naar verwachting begin 2014 definitieve
afspraken.
Parkeergebouwen
 Piet Heingarage: de bouwkundige staat is niet conform het beheerskader. Er is
sprake van door de ontwikkelaar gemaakte uitvoerings- en bouwfouten en mogelijk
verkeerde keuzes in het ontwerp en/of ambitieniveau van de garage. Dit leidt tot
hoge onderhoud- en herstelkosten die niet kunnen worden gedekt uit de exploitatie.
De kapitaallasten van het rendabele deel van de 2e en 3e fase (circa € 3,3 miljoen)
zijn in de exploitatie verwerkt. Een voorstel over wie het onrendabele deel van de
fasen 2 en 3 moet dekken is onderdeel van analyse van de risico’s die bij de
4-maandsrapportage 2014 wordt gepresenteerd


P10/Plaza Arena: de overdracht van het restant van de boekwaarde door de
ontwikkelaar (OGA) naar DIVV wordt bemoeilijkt door herstel- en afbouwkosten en
achterstallig onderhoud, waarvan de omvang nog niet definitief vaststaat. De
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verwachting was dat een aanvullend krediet van € 5,3 miljoen nodig zou zijn om deze
kosten alsmede het restant van het door OGA over te dragen boekwaarde te dekken.
Vooruitlopend op het besluit tot het toekennen van dit krediet heeft DIVV een eerder
overeengekomen investeringsbedrag van € 4 miljoen opgenomen. De hieruit
voortvloeiende kapitaallasten zijn vanaf 2012 in de exploitatie verwerkt. Het financiële
risico voor DIVV betreft tenminste het niet voorziene investeringsbedrag van € 1,3
miljoen en de daaraan gerelateerde kapitaallasten. Op dit moment bestaat nog
onduidelijkheid over de financiële omvang van het over te nemen deel en de
eventueel hogere onderhoudskosten. Het streven is hier bij de 4-Maandsrapportage
2014 inzicht in te hebben en een dekkingsvoorstel te doen.


Parkeergarage De Opgang: het eigendom van de parkeergarage is (ondanks
oplevering in juli 2009) nog niet aan de gemeente overgedragen, omdat de garage
ernstige gebreken vertoont (onder andere lekkages, kapot wegdek, scheurvorming in
balken). Het is het zeer twijfelachtig of het oorspronkelijke krediet van € 15 miljoen
nog rendabel is te maken gelet op de stagnatie in de gebiedsontwikkeling en de
ontwikkeling van de tarieven in Amsterdam-Noord. Daarnaast bestaat een extra
risico van € 5 miljoen voor rentelasten en btw die mogelijk als compensatie dient te
worden betaald alsmede het risico voor de herstelkosten, die nog niet geraamd zijn.
De eigenaar heeft de gemeente gedagvaard en nakoming van de koopovereenkomst
geëist. Eind januari 2014 heeft de rechter geoordeeld dat de verkoper weliswaar te
kort is geschoten, maar dat de gemeente de koopovereenkomst wel dient na te
komen per juli 2009 en dat de exploitatie van de garage sinds 2009 voor rekening en
risico van de gemeente is. De renteclaim van de verkoper is afgewezen. De
(financiële) gevolgen van de uitspraak en mogelijke vervolgstappen zijn in kaart
gebracht en worden betrokken bij het besluit over het jaarverslag 2013

Noord/Zuidlijn
De Dienst Metro rapporteert ieder kwartaal zeer uitgebreid over de meest actuele stand
van het risicodossier. Hiervoor wordt verwezen naar de vierde kwartaalrapportage 2013.
BTW- risico
In het kader van het Parkeerplan zijn in 2013 gemeentelijke garages opengesteld voor
een beperkte groep parkeervergunninghouders. Dat zal worden uitgebreid naar andere
parkeergarages en meer vergunninghouders. De belastingdienst heeft laten weten dat
het gratis gebruik van parkeergarages gevolgen heeft voor de aftrekbaarheid van de
daarmee gerelateerde BTW op stichtings- en exploitatiekosten. De gemeente deelt dit
standpunt niet. Vooralsnog is het BTW risico gering. Met de Belastingdienst lopen
gesprekken over deze kwestie.
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5.5 Betere luchtkwaliteit in Amsterdam
5.4.5

Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?

Indicatoren
1. Oordeel NSL of
Amsterdam op schema ligt
om doel 2015 te bereiken
Stikstofdioxide knelpunt
straten in 2015
Fijnstof knelpunt straten
Aantal verstrekte subsidies
per type voertuig:
 Vrachtwagens
 Bestelwagens
 Personenwagen
(zakelijke veelrijder)
 Personenwagen (taxi)

Nulmeting en
peildatum

2

Rekening Begroting
Bereikt Te behalen resultaat
2012
2013
2013
2010-2014
OntOntOntOntwikkeling op
wikkeling
wikkeling
wikkeling
schema
op schema op schema op schema
2011
3
0

5

2011

0
0
0

2011
2011
2011

5
40
25

70
0
313

73
79
92

0

2011

55

156

130

0

0

Stikstofdioxide knelpuntenstraten in 2015 en Fijnstof knelpuntstraten
Het huidige programma luchtkwaliteit loopt van 2011 t/m 2015. In het programakkoord is
de ambitie opgenomen te voldoen aan Europese normen, ook de toekomstige. Voor
luchtkwaliteit betekent dit het halen van de normen voor fijnstof (2010) en stikstofdioxide
(2015). Voor het halen van de norm stikstofdioxide is Amsterdam in hoge mate
afhankelijk van inspanningen van het Rijk, provincies en andere lokale overheden. Het
aantal genoemde knelpunten stikstofdioxide betreft het aantal verwachte knelpunten
(straten) in 2015. De prognose hiervan komen uit het hiervoor opgezette landelijk
rekenmodel. Dit wordt voortdurend aangepast aan laatste inzichten en geijkt op
metingen. Hierdoor fluctueren de prognoses voor Amsterdam sterk, ondanks een
gemeten structurele verschoning van de lucht., ook in Amsterdam De raad wordt jaarlijks
op de hoogte gebracht van de landelijke prognoses en is meermalen geïnformeerd over
(mogelijke) consequenties van het gevoerde beleid.
Aantal verstrekte subsidies per type voertuig
Het programma luchtkwaliteit behelst een veel breder pakket maatregelen dan de
subsidieregelingen voor schonere voertuigen. In het programakkoord zijn ook geen
verwachte aantallen subsidieverleningen opgenomen. Op 2 oktober 2013 is de raad
akkoord gegaan met de ‘Evaluatie Amsterdamse Maatregelen Luchtkwaliteit’. Hierin is
uitgebreid ingegaan op de ambities (voor 2015) per maatregel, de stand van zaken en de
al dan niet bijgestelde verwachtingen over het halen van deze ambities.
5.4.6

Wat hebben we ervoor gedaan?

Evaluatie maatregelenpakket
In 2013 is het in juni 2011 vastgestelde maatregelenpakket om tijdig aan de
luchtkwaliteitsnormen te voldoen geëvalueerd. Naar aanleiding van deze evaluatie is
besloten om de voorgenomen milieuzone voor bestelauto's niet in te voeren. Tevens is
het aantal te verschonen voertuigen naar beneden bijgesteld vanwege de economische
crisis en de beperkte beschikbaarheid van voertuigen. Op basis van de middelen die in
2011 hiervoor waren gereserveerd en het budget dat nog definitief moest worden
bestemd is een pakket van aanvullende maatregelen geformuleerd. Op deze wijze blijft
maximale inzet om de NO2-norm in 2015 te halen mogelijk. Deze aanvullende
maatregelen worden nu voorbereid en uitgevoerd.
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Stimulering aanschaf schone voertuigen zakelijke veelrijders
In de evaluatie is de doelstelling van 6.000 elektrische voertuigen vastgesteld voor 2015.
Dit aantal moet mede dankzij een stimuleringsregeling en het uitbreiden van de
oplaadinfrastructuur gehaald worden. Er rijden zo’n 1.100 elektrische voertuigen rond in
Amsterdam. Eind 2013 is voor 280 voertuigen subsidie aangevraagd, in 110 gevallen is
dit gehonoreerd. Voor bestelauto's was er ook dit jaar voldoende animo en voor
personenauto’s evenzeer. Vaak kon echter niet voldaan worden aan de voertuigeisen of
aan het ‘veelrijder’-criterium. Voor taxi's en vrachtwagens blijven de aanvragen achter bij
de prognose. In totaal is in 2013 ruim € 1,3 miljoen aan subsidie verstrekt. Hier tegenover
staat een investering van ongeveer € 3,5 miljoen door het bedrijfsleven.
Schone dieselvoertuigen
In 2013 was er, voor schonere Euro 6/VI dieselmotoren, een aanschafsubsidie voor in
totaal 340 voertuigen. Dit betrof grote vrachtwagens en bussen. De aanvragen lopen
achter op schema; dit heeft te maken met de verlate beschikbaarheid van Euro VI
voertuigen op de markt en de macro-economische omstandigheden. In december is via
een klantgerichte benadering de subsidieregeling heel intensief en nadrukkelijk onder de
aandacht gebracht van vervoerders, touroperators, fabrikanten en dealers.
Openbare oplaadinfrastructuur
Amsterdam bezit al enkele jaren het grootste en best gebruikte netwerk van elektrische
oplaadpunten ter wereld. Plaatsing van oplaadpunten vindt vraaggericht plaats. Het
afgelopen jaar is het aantal oplaadpunten gegroeid van 450 openbare punten eind 2012
naar 800 openbare punten eind 2013.
Rondvaart
In 2013 is er voor 27 elektrische en Fase III (of gelijkwaardige) vaartuigen een subsidie
verleend voor een totaal van ongeveer € 0,3 miljoen. Er zijn nog acht aanvragen in
behandeling. Dit overtreft de doelstelling van 24 vaartuigen ruim. Een aantal grotere
bestaande rondvaartboten gaan wel over op Fase III-gelijkwaardige motoren; volledig
elektrisch is technisch nog niet eenvoudig haalbaar.
Milieuzone vrachtauto’s
Medio 2013 is de milieuzone voor vrachtauto's aangescherpt: alleen vrachtwagens die
voldoen aan de normen van Euro IV hebben nog toegang. Ook is het ontheffingenbeleid
aangepast.
5.4.7

Wat heeft het gekost?

(Bedragen x € 1 miljoen)

Lasten
Baten
Saldo van baten en lasten
Dotaties aan reserves
Onttrekkingen aan reserves
Mutaties reserves
Resultaat na bestemming

Rekening Begroting Begroting
2012 2013, incl. 2013 na 8maands
1e begr.
wijz.
8,2
5,1
3,13,1
3,1
-

10,0
4,4
5,65,6
5,6
-

10,3
4,4
5,95,9
5,9
-

Rekening
Verschil
2013 Rekening Begroting
na 8maands
7,9
2,45,7
1,3
2,23,7
2,2
3,72,2
3,7-

Op deze plaats worden de lasten verantwoord voor het programma Luchtkwaliteit. Deze
lasten worden gedekt door een onttrekking aan het mobiliteitsfonds.
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Mutaties van Begroting 2013 na 8-maandsrapportage naar Jaarrekening 2013
De lagere uitgaven aan het programma luchtkwaliteit moeten vooral toegeschreven
worden aan de een lagere subsidieverstrekking, omdat er, vanwege de economische
omstandigheden, minder vraag naar subsidies was.
5.4.8

Risico’s

Luchtkwaliteit
Al in het plan ‘Schone Lucht voor Amsterdam’ werd gewezen op risico’s bij de
doelstellingen uit het Amsterdamse maatregelenpakket. Deze risico’s waren ook een
belangrijke reden voor het destijds al aankondigen van een evaluatie in 2013. Ook voor
de komende jaren blijven er een aantal belangrijke risico’s. Risico’s die de doelstellingen
van de eigen maatregelen kunnen frustreren, en risico’s die er voor kunnen zorgen dat
de achtergrondconcentraties in 2015 hoger blijken te zijn dan nu. De belangrijkste risico’s
zijn:
 de markt levert minder modellen schone voertuigen en/of de prijzen daarvan blijven
langer hoog dan verwacht. Met name door het langer beschikbaar blijven van
nieuwe, minder schone (met name EuroV/5) voertuigen
 verder tegenvallende prognoses achtergrondconcentraties luchtverontreiniging. De
kans bestaat dat de verwachte uitstoot per voertuigtype in de praktijk opnieuw blijkt
tegen te vallen. Dit kan leiden tot hogere prognoses achtergrondcontracties
stikstofdioxide en fijnstof in 2015
 de rijksoverheid zet de fiscale gelijktrekking van zogenaamde ‘youngtimers’ (auto's
met een leeftijd van 10 tot 25 jaar, waarvan verwacht wordt dat ze een oldtimer
worden) niet door, waardoor de verkoop hiervan weer aantrekt
 Bij de berekening (door TNO) van effecten van maatregelen worden noodgedwongen
veel aannames gedaan. Alhoewel deze aannames gebeuren op basis van de laatste
inzichten en op zo veel mogelijke ‘harde’ data, blijkt ook uit deze evaluatie het risico
dat deze later moeten worden bijgesteld. Overigens leert deze evaluatie dat de
uitkomst hiervan ook een positief effect kan opleveren
 Amsterdam is voor het halen van de norm afhankelijk van de inzet van andere NSL
partners, met name de rijksoverheid
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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, %
van totale rijbaan
oppervlak hoofdnet auto

Nulmeting en
peildatum
voldoende: 81%
matig: 4%
onvoldoende:
15%

Rekening
2012
voldoende: 83%
matig: 6%
onvoldoende:
11%

Begroting
2013
sober:
voldoende:
57%
matig: 26%
onvoldoende:
17%

Bereikt 2013 Te behalen resultaat
2010-2014
voldoende:
sober:
85%
voldoende 57%
matig: 4%
matig 26%
onvoldoende: onvoldoende 17
11%

Technische kwaliteit verharding wegvak, % van totale rijbaan oppervlak hoofdnet
auto
De streefwaarde voor de Begroting 2013 is gebaseerd op het onderhoudsniveau sober
en is een cijfer voor het hele netwerk. Het zal enige jaren duren voordat de afname in
kwaliteit zichtbaar wordt op straat en in de cijfers. De nu gebruikte streefwaarden houden
hier geen rekening mee. De streefwaarden worden in de Begroting 2015 aangepast naar
reële waarden. In 2013 is het hele hoofdnet auto geïnspecteerd. Uit de inspectie blijkt dat
de kwaliteit van het hoofdnet Auto vrijwel op het zelfde niveau ligt als voorgaande jaren
en dat er zelfs van een lichte verbetering sprake is. Dit komt door een na-ijlend effect van
projecten die al waren opgestart toen het beheerniveau verzorgd nog van toepassing
was.
5.6.2

Wat hebben we ervoor gedaan?

Amendement 434 - Plak en klad verwijdering
Er is in 2012 een amendement aangenomen waardoor het onderhoudsniveau van
openbare verlichting, verkeersregelinstallaties en kunstwerken op onderdelen weer voor
twee jaar op het niveau verzorgd kan worden uitgevoerd. Met de middelen kan de
ontstane achterstand op klad en plak worden weggewerkt. Op 31 december 2013 is
100% van de objecten (bij DIVV in beheer) in de binnenring van de stad opgenomen in
het graffitibestrijdingsprogramma. Buiten de binnenring is dat 65%.
Nieuwe wetgeving bruggen
In 2012 is nieuwe wet- en regelgeving (Bouwbesluit 2012) en bijbehorende normering
vanuit het Rijk opgesteld voor de constructieve veiligheid van alle bruggen naar
aanleiding van problemen met infrastructuur in het rijkswegennet (autosnelwegen).
De normering is dusdanig streng dat bestaande bruggen in een stedelijke omgeving
(bruggen voor het lichtere, minder intensieve stadsverkeer dan het rijkswegennet) hier
veelal niet aan voldoen. Het rijkswegennet is het zwaarst belaste wegtracé in Nederland.
Bij toetsing van een aantal bruggen (ongeveer 10%) in de Amsterdamse
hoofdinfrastructuur bleek inderdaad een groot aantal bruggen (ongeveer 60%) niet aan
de nieuwe normen te voldoen. Dit betekent niet dat de bruggen onveiliger zijn dan in het
verleden. Bij inspecties van de Amsterdamse bruggen is geen schade geconstateerd die
gerelateerd kan worden aan de nieuwe landelijke norm van het Bouwbesluit. Om het
totale bruggenareaal aan de nieuwe norm van het Bouwbesluit te laten voldoen is een
grote financiële inspanning noodzakelijk voor gehele of gedeeltelijke vervanging, terwijl
het de vraag is of dit met oog op de werkelijke veiligheid noodzakelijk is.
De regelgeving laat ruimte om een eigen toetsingskader te ontwikkelen dat de veiligheid
van de stedelijke bruggen aantoont. Hierbij wordt gekeken naar de constructieve sterkte
van de bruggen die het stadsverkeer dragen. Voor de verzwaarde normering bruggen
zou in 2013 een apart normenkader voor de Gemeente Amsterdam worden ontwikkeld.
Met andere niet-rijksoverheden die bezig zijn met het ontwikkelen van een normenkader
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wordt de samenwerking gezocht. De bedoeling is om samen met een aantal van deze
partijen (andere gemeenten, de waterschappen, provincies en Rijkswaterstaat in NoordHolland) te bepalen of wij gezamenlijk een normenkader kunnen ontwikkelen voor nietrijksoverheden. Door deze keuze is het normenkader niet in 2013 opgeleverd. Wel is in
de bedoelde samenwerking in 2013 tot stand gekomen en zijn de extra inspecties
gedaan. De ontwikkeling van het normenkader gaat geruime tijd in beslag nemen. In
afwachting van het nieuwe normenkader worden bruggen voortdurend geschouwd en
maatregelen getroffen. Indien noodzakelijk wordt het onderhoud van bepaalde bruggen
wel al in voorbereiding genomen. Over de oplevering wordt de raad uiterlijk in het vierde
kwartaal van 2014 geïnformeerd.
Amsteldijk
Vanaf februari 2013 is de uitvoering gestart van het project Amsteldijk. De Amsteldijk
tussen J. Israelskade en Stadhouderskade is 1-op-1 vervangen. Op 28 september is
deze weg vier weken eerder dan verwacht, in gebruik genomen.
Rode Loper
Het project Rode Loper is met de reconstructie van het Damrak op 2 september 2013
begonnen. De renovatie van de kademuur is eind mei 2013 gestart. Naar verwachting
zullen beide werken eind 2014 zijn afgerond. Het project is een coalitieproject met
Stadsdeel Centrum.
Herinrichting Leidseplein en omgeving
Het Leidseplein is een coalitieproject met Stadsdeel Centrum. In juni 2013 is bestuurlijk
gekozen voor een ondergrondse fietsenstalling onder het Kleine-Gartmanplantsoen, als
voornaamste oplossingen voor het fietsparkeerprobleem op en rondom het Leidseplein.
Andere opties bleken minder effectief dan wel duurder. De Leidsebrug moet worden
vernieuwd. In 2013 zijn mogelijkheden gezocht om de brug, eventueel met
risicobeperkende maatregelen, in stand te houden. Na onderzoek hebben interne en
externe deskundigen geadviseerd om de brug te renoveren. Het voorontwerp voor de
herinrichting van de Stadhouderskade is gezamenlijk met de plannen voor het
Leidseplein in de inspraak gebracht in de zomer van 2013. Naar verwachting zal het
definitieve plan voor herinrichting in maart 2014 door de gemeenteraad worden
vastgesteld.
IJweg West, Westerdoksdijk en Westelijk Stationseiland
Als onderdeel van de Zuidelijke IJ-oevers is de Westerdoksdijk in 2013 ingericht. In het
kader van de inhuldiging op 30 april heeft er een versnelling van de werkzaamheden
plaatsgevonden. De verdieping van de Westertoegang is gewenst als onderdeel van
Voorkeursnet Goederenvervoer en als belangrijke aanrijdroute voor het OV richting het
busstation op CS. Daarnaast wordt voor de nieuwe inrichting van de De Ruijterkade de
kade een aantal meter richting het IJ opgeschoven.
In 2013 is op het project in het kader van de uitvoeringsorganisatie Stationseiland een
review uitgevoerd. De voorbereidingswerkzaamheden zijn hiervoor vanaf maart 2013
tijdelijk opgeschort. In 2014 wordt het project opgesplitst in Westertoegang en De
Ruijterkade. Deze zullen respectievelijk toegevoegd worden aan de projecten
Stationseiland en IJsei. In 2013 is ook het bestemmingsplan voor dit gebied opgesteld en
op 6 november 2013 vastgesteld door de raad.
Amstelveenseweg
In 2013 is gestart met de fase van de nota van uitgangspunten voor de reconstructie van
de Amstelveenseweg tussen de Zeilstraat en de Stadionweg. Om tot een
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voorkeursvariant te komen wordt van verschillende varianten onderzocht wat het effect is
op de doorstroming.
Beheer en onderhoud wegtunnels
Het dagelijks beheer en onderhoud van de IJtunnel, Piet Heintunnel en Arenatunnel is in
2013 volgens programma uitgevoerd. In de IJtunnel gebeurt dit samen met de
renovatiewerkzaamheden. Voor de IJtunnel is een eerste versie van het
Veiligheidsbeheerplan gemaakt, waarin de tunnelbeheerder aangeeft hoe hij de
veiligheid in de tunnel beheerst en welk restrisico hij accepteert. Voor elke nieuwe en
gerenoveerde tunnel moet een dergelijk plan worden gemaakt. Dit plan moet in werking
zijn bij de aanvraag van de openstellingvergunning.
Parkeerautomaten
In 2013 is het aantal parkeerautomaten op straat gedaald van ruim 3.800 naar circa
2.365 als gevolg van de digitalisering van de parkeerketen. Alle parkeerautomaten zijn
nu van hetzelfde type met touchscreen en zijn alleen geschikt voor betalen met pin,
creditcard of chipknip. Met het verdwijnen van het contant geld uit de automaten is het
fenomeen braakschade vrijwel verdwenen.
Stadsilluminatie
In 2013 bestond de grachtengordel 400 jaar en zijn alle installaties met verlichte
brugbogen grondig geïnspecteerd en waar nodig hersteld. Voor de uitvoering van de
motie illuminatie en 400 jaar grachtengordel zijn 52 gevels van monumentale panden
aangelicht.
Openbare Verlichting en verkeersinstallaties
Door analyses in spoor 7+8 inkoop Grond & Weg- Waterbouw (GWW) in het kader van 1
stad, 1 opgave (1s1o) in 2012 is gebleken dat er besparingsmogelijkheden zijn op de
beheer- en onderhoudskosten van de openbare verlichting en verkeersinstallaties.
In het kader van 1S1O is besloten dat er vanaf 2014 op de budgetten van de centrale
stad € 4 miljoen per jaar bespaard moet worden op de uitgaven voor de openbare
verlichting, € 1 miljoen per jaar op VerkeersRegelInstallaties (VRI) en € 2,9 miljoen per
jaar op verhardingen. Dit bedrag wordt gerealiseerd door het verlagen van de
kredietaanvragen van zowel voor als na 2014 (voor verhardingen geldt dat een klein deel
van de besparingen valt in de begroting algemene dienst). Hieronder kort een toelichting
van de wijze van besparing per onderdeel
In 2013 is een ‘nee tenzij’ beleid opgesteld voor het verplaatsen en bijplaatsen van
lantaarnpalen om voor te sorteren op de doorgevoerde bezuiniging in 2014. Er wordt veel
kritischer gekeken naar de levensduur van lantaarnpalen (mast en armatuur) in plaats
van direct vernieuwen. Daarnaast zijn de voorbereidingen gestart voor het in de markt
zetten van een prestatiecontract. Het prestatiecontract wordt eind 2014 op de markt
gezet. In het prestatiecontract worden prikkels opgenomen om te blijven verbeteren en
vernieuwen.
Door de invoering van assetmanagement en een andere samenwerking met de markt
kunnen de kosten per activiteit substantieel worden verlaagd.
Naar aanleiding hiervan is DIVV voorlopig gestopt met het oude traject om de
marktwerking bij het beheer en onderhoud van openbare verlichting en
verkeersinstallaties te verhogen. Deze taken maakten in het verleden onderdeel uit van
het gemeentelijk energiebedrijf en de ontvlechting is een ingewikkeld en tijdrovend
proces. Hierdoor kan DIVV momenteel voorbereidingen treffen voor de aanbesteding van
de onderhoudscontracten voor de openbare verlichting (OVL), de
verkeersregelinstallaties (VRI) en verkeersinformatiesystemen (VIS). De aanbesteding is
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gericht op het op een moderne manier contracteren van marktpartijen. Dit wordt
gecombineerd met de transitie naar assetmanagement: het beheer en onderhoud wordt
getransformeerd van een traditionele onderhoudsafdeling, gestuurd op budget en
activiteiten, naar een afdeling die op basis van assetmanagement stuurt op kosten,
prestaties en risico’s.
In 2013 is dit traject met urgentie opgepakt en inmiddels is het voornemen tot de
aanbesteding van de nieuwe contracten gepubliceerd. De planning is dat de nieuwe OVL
en VRI/VIS contracten in het vierde kwartaal 2014 worden gesloten en dat de periode tot
eind eerste kwartaal 2015 benut wordt voor de overgang naar en implementatie van de
nieuwe contracten.
Deze operatie betekent dat de lopende contracten met directievoerder en aannemers
voor de laatste keer met een jaar zijn verlengd; dit als overbruggingsperiode naar de
nieuwe contracten. Het contract met de directievoerder is echter nooit op de markt gezet,
waardoor er sprake is van een onrechtmatige opdracht.
5.6.3

Wat heeft het gekost?

(Bedragen x € 1 miljoen)

Lasten
Baten
Saldo van baten en lasten
Dotaties aan reserves
Onttrekkingen aan reserves
Mutaties reserves
Resultaat na bestemming

Rekening Begroting Begroting
2012 2013, incl. 2013 na 8maands
1e begr.
wijz.
165,2
76,8
88,44,4
4,4
84,0-

171,4
81,7
89,712,9
4,3
8,698,3-

199,7
92,3
107,44,5
4,5
102,9-

Rekening
Verschil
2013 Rekening Begroting
na 8maands
185,4
14,381,6
10,7103,83,6
3,7
0,83,7
0,8100,12,8

Binnen deze doelstelling worden onder meer de lasten verantwoord voor beheer en
onderhoud aan de hoofdinfrastructuur, beheer en onderhoud aan de railinfrastructuur,
stadsverlichting en parkeerbeheer. Ook worden hier de baten verantwoord van
parkeerbeheer en de rijksbijdrage voor de exploitatie van het openbaar vervoer.
Het saldo ten laste van de algemene middelen is bij de jaarrekening € 100,1 miljoen
negatief. Ten opzichte van de 8-maandsrapportage is dat een verbetering van € 2,8
miljoen.
Mutaties van Begroting 2013 naar Begroting 2013 na 8-maandsrapportage
 Het verschil in lasten wordt verklaard door de overheveling van twee voorzieningen in
het kader van de oprichting van het ParkeerRegieOrgaan. De baten stegen door een
hogere verwachte rijksbijdrage voor de exploitatie openbaar vervoer
 De begrote dotatie in 2013 aan de reserve Rode Loper had voornamelijk betrekking
op de incidentele middelen die in de begroting 2013 beschikbaar zijn gesteld voor de
Rode Loper. Deze middelen zijn bij de 4-Maandsrapportage 2013 overgeheveld naar
Stadsdeel Centrum
Mutaties van Begroting 2013 na 8-maandsrapportage naar Jaarrekening 2013
 Minder uitgaven aan parkeerbeheer onder andere door het verminderen van het
automaten en het anders inrichten van de parkeerketen: € 2,3 miljoen
 Uitgaven aan het project IJ-weg west zijn lager vanwege de samenvoeging van
projectonderdelen na de herijking van Stationseiland: € 0,5 miljoen
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Het onderhoud van de stedelijke infrastructuur is achtergebleven bij de begroting
door vertraging bij de uitvoering of vanwege het optimaliseren van de aanbesteding
van het werk (bruggen) leidend tot een onderschrijding: € 0,7 miljoen
De baten rijksbijdrage Openbaar vervoer dalen met ruim € 10 miljoen, hier staat een
daling van de lasten tegenover. Dit volgt enerzijds uit het ontbreken van een
definitieve eindafrekening voor het beheer en onderhoud van de railinfrastructuur en
anderzijds uit realisering van een aantal projecten niet in 2013 maar in 2014

5.6.4

Risico’s

Brug 116 (Ceintuurbaan ter hoogte Hobbemakade)
Het toprisico betreft instabiel worden van het middengedeelte dan wel zettingen in de
houten fundering waardoor het brugdek gaat zetten (krimpen). Gevolg van dit risico is dat
het tramverkeer over brug 116het uit exploitatie genomen moet worden, er
noodmaatregelen getroffen moet worden, of aanpassingen doorgevoerd van de
bouwwijze. De beheersmaatregelen betreffen monitoring, voorbereiding van
noodmaatregelen en gecontroleerd slopen en aanbrengen van palen. Berekeningen
hebben aangetoond dat het risico zeer klein is, de kosten hiervoor kunnen echter
oplopen tot € 1,5 miljoen en kunnen niet in het project worden gedekt.
IJweg West
In de voorbereiding zijn risico's naar voren gekomen met betrekking tot onder andere de
doorlaatbaarheid van de kademuur langs de Westertoegang, de constructie van de
Haringpakkersbrug en de uitvoeringsmethode. De verwachting is dat het onderdeel
Westelijk Stationseiland niet binnen budget kan worden uitgevoerd. Als in de huidige
scope verder wordt gegaan, dan zal er voor WSE een overschrijding van € 2,7 miljoen
zijn, vooral voor de De Ruijterkade waarvoor in deze jaarrekening een voorstel is
opgenomen. Naar verwachting wordt deze overschrijding door samenvoeging binnen de
uitvoeringsorganisatie Stationseiland verminderd.
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5.7 Reserves en voorzieningen
5.7.1 Reserves
In deze paragraaf zijn alleen die systeemreserves en bestemmingsreserves opgenomen waar
sprake is van significante mutaties (> € 0,5 miljoen) of waarvan het verloop bestuurlijk relevant is. De
overige reserves komen aan de orde in een integraal overzicht met informatie over het verloop in
2013 van alle reserves en voorzieningen per programma, dat als aparte bijlage is opgenomen in
deze jaarrekening.
Daarnaast zijn de voorstellen voor resultaatbestemming ten laste van het
Rekeningresultaat 2013 opgenomen.
Verkeer en infrastructuur
(Bedragen x € 1 miljoen)

Gemeentelijk aandeel kosten Noord/Zuidlijn (sys)
Mobiliteitsfonds - bestemmingsreserve
Gemeentelijk aandeel auto-onderdoorgang
busstation

Nr.
Stand Gerealiseerde Stand
Doel- Ultimo
mutaties
Ultimo
stel2012
2013
2013
ling
+
-/68,1 127,3 453,2
5.4
494,3
5.4
62,1
51,3
45,2
68,2
5.4

23,6

0,0

10,1

Begrote
mutaties
2013
+
-/494,3
49,3 64,1

13,5

-

-

Gemeentelijk aandeel kosten Noord/Zuidlijn
De lagere dan geraamde onttrekking is het gevolg van een wijziging in het kastritme.
Indien de uitgaven per ultimo 2013 lager uitkomen dan begroot, is ook de onttrekking aan
de reserve lager dan begroot. Daarnaast vindt jaarlijks een actualisatie van de risico’s
plaats waardoor er gemuteerd wordt tussen de reserve gemeentelijk aandeel
Noord/Zuidlijn en de voorziening risicofondsen Noord/Zuidlijn.
In de 4-Maandsrapportage 2013 is de vrijval uit de reserve Noord/Zuidlijn als onderdeel
van de integrale financiële risicoanalyse 2012 verwerkt. De raad heeft bij de Begroting
2011 ingestemd met een toevoeging van € 65 miljoen in 2011 aan de Algemene Risico
Reserve, als dekking voor de extra kosten van het onder druk ontgraven van het station
Vijzelgracht van de Noord/Zuidlijn. Inmiddels is de ontgraving voltooid en de
raadscommissie geïnformeerd over de kosten en de dekking daarvan. De post van € 65
miljoen in de Algemene Risico Reserve kan daarom worden overgeheveld naar de
reserve gemeentelijke bijdrage Noord/Zuidlijn. Dit is in de Begroting 2013 verwerkt.
Daarnaast is € 10 miljoen toegevoegd ter compensatie van het dekkingsverlies door de
overheveling van de Rokingarage naar DIVV. De overige € 3,1 miljoen betreft een
overheveling vanuit de risicofondsen Noord/Zuidlijn. De onttrekking heeft betrekking op
kosten die niet geactiveerd mogen worden.
Mobiliteitsfonds - bestemmingsreserve
In totaal is er ruim € 45,2 miljoen onttrokken aan deze reserve en € 51,3 miljoen
toegevoegd. Zie voor een toelichting 5.8 Ontwikkeling Centraal Mobiliteitsfonds.
Gemeentelijk aandeel auto-onderdoorgang busstation
De reserve is gevormd voor de financiële dekking van het gemeentelijk aandeel in de
aanlegkosten voor het busstation / auto-onderdoorgang.
5.7.2 Voorstellen voor resultaatbestemming
Het college doet voor het programma Verkeer en infrastructuur een aantal voorstellen
voor resultaatbestemming. Deze voorstellen (mutaties) zijn nog niet in de jaarrekening
verwerkt. De aard van het voorstel wordt weergegeven via de letters: B, R en P.
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B: het voorstel grijpt terug op genomen besluiten of verband houdt met bestaand beleid.
R: het voorstel heeft te maken heeft met het afdekken van risico’s.
V: het voorstel kan door de nieuwe gemeenteraad in de afwegingen worden betrokken.
Programma
Verkeer en infrastructuur

Nieuw

Bestaand
Dotatie

Bestaand
Onttrekking

Bestaand
Vrijval

(Bedragen x € 1 miljoen)

B (genomen besluiten of bestaand beleid)
Dotatie reserve POR
Totaal B

2,264
2,264

V (ter afweging nieuwe gemeenteraad)
Dotatie reserve Noord/Zuidlijn
Totaal V

10,000
10,000

Totaal programma

10,000

2,264

De voorstellen voor resultaatbestemming worden per programma toegelicht in de
gelijknamige paragraaf van de financiële hoofdlijnen. Klik hier voor de toelichtingen op de
voorstellen voor dit programma.
5.7.3 Voorzieningen
In deze paragraaf zijn alleen die voorzieningen opgenomen waarin in 2013 significante mutaties (> €
0,5 miljoen) plaatsgevonden hebben of waarvan het verloop bestuurlijk relevant is. De overige
voorzieningen komen aan de orde in een integraal overzicht met informatie over het verloop in 2013
van alle reserves en voorzieningen per programma, dat als aparte bijlage is opgenomen.
Verkeer en infrastructuur

Stand Gerealiseerde Stand
Ultimo
mutaties
Ultimo
(Bedragen x € 1 miljoen)
2012
2013
2013
+
-/Exploitatie NZK-veren
243,1
10,7
11,9
241,9
Risicofondsen Noord/Zuidlijn
186,5
23,1
163,4
Voorziening ontruimingskosten garages Zuidoost (nieuw)
0,5
0,5
Voorziening reorganisatiekosten Parkeergebouwen (nieuw)
4,5
4,5

Begrote
mutaties
2013
+
10,6 13,1
20,0
-

Exploitatie NZK-veren
Eind 2013 is de financiële strategie voor het verendossier vastgesteld. Daarmee zijn deze
veren nu betrokken bij het integrale verendossier en is deze voorziening niet alleen meer
specifiek voor de NZK-veren. Het college zal derhalve bij de 4-Maandsrapportage 2014 de
omschrijving wijzigen naar ‘Integraal vervoerssysteem veren’.
Risicofondsen Noord/Zuidlijn
In de bestuurlijke besluitvorming van de Integrale financiële risicoanalyse 2012 is besloten
om de voorziening voor exogene risico’s voor het project Noord/Zuidlijn te plaatsen binnen
Algemene dekkingsmiddelen. Als gevolg van dit besluit is € 20 miljoen vrijgevallen uit de
risicovoorziening Noord/Zuidlijn binnen het programma Verkeer en infrastructuur en is
binnen Algemene dekkingsmiddelen een nieuwe voorziening ter grootte van € 20 miljoen
gevormd. De overige € 3,1 miljoen is overgeheveld van de voorziening naar de reserve
gemeentelijk aandeel Noord/Zuidlijn.
Voorziening ontruimingskosten garages ZuidOost
Toevoeging heeft betrekking op de ontruimingskosten die na 2013 gemaakt worden als
gevolg van de overdracht van de garages Zuidoost.
Voorziening reorganisatiekosten Parkeergebouwen
Dotatie betreft de vorming van een reorganisatievoorziening in het kader van het besluit tot
reorganisatie Parkeergebouwen.
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5.8 Ontwikkeling Centraal Mobiliteitsfonds
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. De stadsdelen zijn verplicht een deel van deze inkomsten af te staan aan het
Centraal Mobiliteitsfonds van de centrale stad, dat beheerd wordt door DIVV. 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 september afgelopen jaar wordt het opdrachtgeverschap richting Cition verzorgd
door het Parkeerregieorgaan en worden de stadsdelen netto uitbetaald conform de
afspraken rond 1S1O.
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.
Opbrengsten
In de actualisatie van het bestedingsvoorstel is ten behoeve van het Mobiliteitsfonds
€ 46,75 miljoen aan parkeerinkomsten begroot. Afstemming met Cition geeft op basis
van de nog niet gewaarmerkte gegevens aan dat de inkomsten € 1,9 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 2012 is iets lager dan de veronderstellingen bij de
rekening 2012. Het positieve saldo van deze bedragen zullen worden benut bij de
actualisatie van het Meerjaren Werk- en Investeringsprogramma.
Bestedingen
Het Centraal Mobiliteitsfonds wordt jaarlijks geactualiseerd en geprogrammeerd voor een
periode van 5 jaar. Hiermee liggen de uitgaven en activiteiten voor de periode tot en met
2017 vast. Conform de verordening Mobiliteitsfonds blijven vrijvallende middelen
onderdeel uitmaken van het fonds. Binnen de meerjarige kasreeks kan er sprake zijn van
een verschuiving door een vertraging in de realisatie van de plannen. Een verschuiving
van kasritme levert geen besparing op, omdat de activiteiten wel worden gerealiseerd
binnen de looptijd die voor het meerjarenplan of het project staat.
De geraamde uitgaven uit het Centraal Mobiliteitsfonds voor 2013 bedragen € 53,2
miljoen. In het jaarverslag wordt een onderschrijding van € 23,8 miljoen gepresenteerd.
Het betreft hier hoofdzakelijke de grote meerjarenplannen en meerjaren programma’s.
Naar verwachting zullen de plannen en programma’s komende jaren wel tot de beoogde
hoge uitgaven komen.
In de opsomming hieronder worden de grootste onderschrijdingen toegelicht en wordt
aangegeven of dit jaar de begroting wordt gerealiseerd.
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1. Meerjarenplan Fiets (€ 2,0 miljoen)
Het Meerjarenplan Fiets (MJP Fiets) is op 19 december 2012 door de gemeenteraad
vastgesteld. De doelstellingen van het MJP Fiets (snel, veilig en comfortabel kunnen
fietsen en parkeren) zijn uitgewerkt in 51 maatregelen die zich laten verdelen in twee
pijlers: (1) infrastructuur en (2) parkeren. Daarnaast is er ook veel aandacht op de
terreinen van gedrag en communicatie. Bij het opstellen van het MJP Fiets en het
verwerken ervan in het Centraal Mobiliteitsfonds is er pragmatisch voor gekozen om elk
jaar eenzelfde budget toe te kennen. Begin 2013 is er daadwerkelijk gestart met de
programmatische aanpak qua uitwerking van het MJP, organisatie, uitvoeringsplanning
en het betrekken van de andere (gemeentelijk) organisaties waar een belangrijk deel van
de feitelijke realisatie is belegd. Sinds medio 2013 is de focus van alle betrokkenen
gericht op het binnen de doorlooptijd van het programma met het beschikbare budget
feitelijk behalen van de resultaten zoals vastgelegd in het MJP. Uit de doorkijk voor de
komende jaren blijkt dat die opgave haalbaar is. Dus om die redenen een beperkte
onderuitputting van het budget 2013, maar tegelijkertijd een volledige uitnutting van het
4-jarig programmabudget. Uw raad is in de commissie van 21 november 2013
geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot het MJP Fiets en de planning
voor de komende periode.
2. Parkeerplan (€ 8,3 miljoen)
De afspraken met de stadsdelen over het parkeerplanconvenant zijn later afgerond dan
vooraf gepland. Hierdoor is het aangaan van verplichtingen met marktpartijen over de
inhuur van dubbelgebruikplekken ook later dan gepland. Met deze verplichtingen is een
groot deel van het budget gemoeid. Deze verplichtingen staan nu gepland voor het
eerste kwartaal van 2014, terwijl ook het begrote budget voor 2014 volledig wordt
uitgeput. De onderschrijding in 2013 zal dan ook worden aangewend in 2014. De
voortgang van het parkeerplan wordt in het eerste kwartaal van 2014 toegelicht in de
raad. Hierbij zal inzichtelijk worden gemaakt wat de voortgang is onder andere met
betrekking tot de realisatie van dubbelgebruikplekken, de introductie van de
ondernemersjaarkaart en het ringparkeren.
3. Uitbreiding P+R (€ 2,3 miljoen)
In de begroting 2013 zijn een aantal aannames gedaan over (1) verdere uitbreiding van
P+R-terreinen en (2) de kosten van de automatisering. (1) de uitbreiding van de terreinen
Sloterdijk en Noord hebben zich niet voorgedaan, waarbij de laatste afhankelijk is van de
planning en scope van busstation Noord. Deze onzekerheid blijft dus ook in 2014
bestaan. (2) De kosten voor automatisering bestaan uit twee delen, namelijk de aanschaf
en een post onvoorzien. Doordat de aanschaf van de automatisering later is gedaan dan
in de oorspronkelijke planning, maar sinds 12 februari 2014 wel operationeel, bleven de
uitgaven achter in 2013. Dit had ook gevolgen voor de post onvoorzien (€ 1,6 miljoen),
want deze werd daarom niet aangesproken. In 2014 worden meer uitgaven gedaan voor
automatisering dan in het jaarplan 2014 was opgenomen. Uit de eerste bevindingen blijkt
namelijk dat de capaciteit van de automatisering onvoldoende is. De post onvoozien zal
hierbij als dekkingsbron dienen. Eind 2013 is er ook geprobeerd zoveel mogelijk te
verplichten, dit heeft wel enig effect gehad op de onderuitputting, maar niet in de omvang
die in eerdere rapportages werd geschetst.
4. Subsidieregelingen luchtkwaliteit (€ 2,7 miljoen)
De Evaluatie Amsterdamse Maatregelen luchtkwaliteit is door de raad vastgesteld op 2
oktober 2013. In deze evaluatie is de naar beneden bijgestelde verwachting van het
aantal te verlenen subsidies luchtkwaliteit gepresenteerd.. Hierover wordt gesteld:
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‘Vooral de aanhoudend slechte economische situatie en ontwikkelingen in de markt (en
het aanbod) van schoner vervoer leiden tot een lagere inschatting van het haalbaar
aantal te verschonen voertuigen tot 2015’
Bij de evaluatie heeft de raad ingestemd met het bestedingsvoorstel voor de resterende
middelen Luchtkwaliteit. In de evaluatie is ook opgenomen dat u elk halfjaar en
voortgangsrapportage ontvangt. De commissie VVL ontvangt de eerste rapportage in het
eerste kwartaal van 2014.
5. Fietsenstalling Leidseplein (€ 1,0 miljoen)
Op 3 juli 2013 is de Raad geïnformeerd over de mogelijke oplossingen voor het
fietsparkeren op het Leidseplein. Hierbij is aangegeven dat inpandige oplossingen
kostbaar zijn en relatief weinig plekken opleveren, en dat een ondergrondse stalling op
het plein het meest geschikte alternatief is. De onderschrijding van € 1,0 miljoen komt
voort uit het feit dat er dit jaar geen inpandige oplossingen worden gerealiseerd. De
middelen zullen nu worden gebruikt voor de realisatie van de fietsenstalling onder het
Leidseplein.
6. Dynamische reizigersinformatie (€ 0,7 miljoen)
In de brief van 4 juni 2013 aan de raadscommissie VVL is de stand van zaken inzake
project DRIS geschetst. Daarbij is aangegeven dat GVB voor zichzelf een rol ziet bij het
verstrekken van actuele reisinformatie. Inmiddels is afgesproken dat financieringen
trekkerschap voor dit project bij GVB liggen en de gemeente Amsterdam een
coördinerende rol zal vervullen met de SRA als opdrachtgever. De middelen voor dit
project kunnen derhalve binnen het Centraal Mobiliteitsfonds vrijvallen en worden
betrokken bij de actualisatie in 2014.
De Algemene Reserve
In onderstaand overzicht wordt de ontwikkeling van de Algemene Reserve
Mobiliteitsfonds geschetst.
Algemene Reserve Centraal Mobiliteitsfonds (CMF)
Beginbalans
Vrijval uit bestemmingsreserve
Afrekening parkeerinkomsten 2012
Hogere afdracht dan raming 2013
Overloop 2012
Dotatie aan bestemmingen conform MWP
Eindbalans

Totaal
4.078.167,53
3.001.394,61
186.707,13
1.982.808,79
737.711,42
2.581.611, 00
7.031.764,22

De afwijking ten opzichte van de begroting wordt vooral veroorzaakt door de hogere
parkeerinkomsten en de vrijval uit de bestemmingsreserve. Daarnaast zijn in 2013 nog
subsidies ontvangen voor werkzaamheden die in 2012 zijn verantwoord in het fonds. Ook
hebben niet alle meegenomen verplichtingen uit 2012 geresulteerd in daadwerkelijk
betaalde facturen. Ook deze overloop is gedoteerd aan de algemene reserve. Bij de
behandeling van de begroting 2008 heeft het College van B&W besloten dat een buffer in
de Algemene Reserve van € 1,5 miljoen voor onvoorziene omstandigheden noodzakelijk
is. Afgelopen baak is dit verlaagd tot € 1,2 miljoen Dit betekent dus dat van de reserve
ca. € 5,8 miljoen kan worden ingezet bij de actualisatie van het Meerjaren Werk- en
Investeringsprogramma.
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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
(Bedragen x € 1 miljoen)

Rekening
2012

Lasten per doelstelling
6.1 Een sterkere groenstructuur voor een
leefbare en aantrekkelijke metropoolregio
Amsterdam.
6.2 De openbare ruimte is kwalitatief
hoogwaardig en homogeen ingericht en voor
alle Amsterdammers toegankelijk
6.3 Sportbeoefening in Amsterdam op
olympisch niveau
6.4 Bijdragen aan de dierenbescherming in
amsterdam
Totaal lasten
Baten per doelstelling
6.1 Een sterkere groenstructuur voor een
leefbare en aantrekkelijke metropoolregio
Amsterdam.
6.3 Sportbeoefening in Amsterdam op
olympisch niveau
Totaal baten
Saldo van baten en lasten
Toevoegingen aan reserves
Onttrekkingen aan reserves
Mutaties reserves
Resultaat na bestemming

Begroting
Begroting
2013, incl. 1e 2013 na 8begr. wijz.
maands

Rekening
2013

Verschil
Rekening Begroting
na 8-maands

26,8

27,6

26,6

22,3

4,3-

8,4

9,7

6,0

5,7

0,3-

23,5

23,0

23,3

24,3

1,0

1,2
59,9

1,2
61,5

1,2
57,1

1,2
53,5

3,6-

1,4

3,9

4,9

2,7

2,2-

3,5
4,9
55,02,8
12,4
9,6
45,4-

3,4
7,3
54,20,9
7,1
6,2
48,0-

3,4
8,3
48,87,7
18,4
10,7
38,1-

4,4
7,1
46,47,6
16,1
8,5
37,9-

1,0
1,22,4
0,12,32,20,2

Belangrijke ontwikkelingen en beleidskaders











De structuurvisie Amsterdam 2040 ‘Economisch sterk en duurzaam’, dient onder meer als
toetsingskader voor de ruimtelijke plannen binnen de hoofdgroenstructuur en de ecologische
visie (om ongewenste ontwikkelingen te voorkomen)
De Puccinimethode wordt in het kader van 1 Stad 1 Opgave herijkt en uitgewerkt in het
handboek Puccini dat de uitgangspunten en standaardprincipes voor de inrichting van de
openbare ruimte bevat. Op 11 maart 2014 is het eerste deel over ‘Verhardingen' vastgesteld
door het college. De delen over groen, water en straatmeubilair volgen later
De gemeente onderhoudt de subsidierelaties met de dierenwelzijnsinstellingen. De grondslag
voor de subsidies is in 2013 geëvalueerd en zal vanaf 2014 gebaseerd zijn op een vergoeding
per opgevangen zwerfdier
Beheer en onderhoud van gebieden in Westpoort (Sloterdijken) is in kwalitatieve afspraken
met de in 2013 verzelfstandigde Haven Amsterdam NV vastgelegd
De Voedselvisie ‘Voedsel en Amsterdam, een visie en een agenda voor de inzet van voedsel’
geeft concrete handvaten om de productie, distributie en consumptie van voedsel duurzamer
en gezonder te maken
Sportplan 2013-2016 (geeft onder andere de kaders voor het gemeentelijk topsportbeleid)
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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?
De Groengelden worden geïnvesteerd in kwaliteitsverhoging van het groen in de
woonomgeving, in de functieverbetering van stadsparken en in het beter bereikbaar maken
van de groene gebieden rond de stad.
Indicatoren
1. % Amsterdammers dat
het Amsterdamse Bos wel
eens bezoekt
2. Algemene waardering
van het Bos (gemiddeld
rapportcijfer)
3. Aantal fulltime
werkplekken voor reintegratie, stages en taakgestraften aangeboden in
het Amsterdamse Bos

Nulmeting en peildatum
50%

2008

Rekening
2012
-

Begroting
2013
52%

Bereikt Te behalen resultaat
2013
2010-2014
76%
75%

7,5

2008

-

7,5

7,9

7,5

100

2011

100

110

110

150

De indicatoren gelden specifiek voor het Amsterdamse Bos.
6.1.2 Wat hebben we ervoor gedaan?
Indicatoren 1 en 2
Van de Amsterdammers brengt 76% wel een bezoek aan het Amsterdamse Bos – een stijging
ten opzichte van de Begroting 2013 van 24 procentpunten – van alle parken en
recreatiegebieden van de stad het hoogste cijfer: een 7,9.
Indicator 3
In 2013 hebben 890 mensen (2012: 670) gebruik gemaakt van de 110 aangeboden
werkplekken. Op maandbasis zijn gemiddeld 334 mensen (2012: 208) op deze wijze in het
Amsterdamse Bos aan het werk geweest. Gemiddelde waardering van de deelnemers is 7,7.
Akkoord met Amstelveen
Het college heeft met de Gemeente Amstelveen een akkoord bereikt over de invoering van
betaald parkeren in het Amsterdamse Bos, te beginnen op het hoofdparkeerterrein. Daarnaast
is overeengekomen dat het Amsterdamse Bos op basis van een nieuw evenementenbeleid
meer evenementen mag gaan uitvoeren.
Overige activiteiten in 2013
 De gemeente subsidieert Artis en Hortus Botanicus. Met behulp van co-financiering (door
onder andere de Vrienden van de Hortus) is voor € 450.000 een nieuw Kweekhuis
gerealiseerd
 In het afgelopen jaar zijn de geplande projecten Groene Wijkaanpak gerealiseerd (onder
andere postzegelparken in de Indische buurt diverse en een spiegeltuin in Nieuw-West op
een braakliggende terrein aan het August Allebéplein)
 De volgende mede uit de Groengelden gefinancierde projecten zijn voltooid:
Natuurspeeltuin Sloterpark, subsidie groene daken voor particulieren en het oplossen van
ruim dertig ecologische knelpunten. Verder weerden de openbaar toegankelijke daktuinen
op de VU en NEMO opgeleverd
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6.1.3 Wat heeft het gekost?
(Bedragen x € 1 miljoen)

Rekening Begroting Begroting
2012 2013, incl. 2013 na 8maands
1e begr.
wijz.

Lasten
Baten
Saldo van baten en lasten
Dotaties aan reserves
Onttrekkingen aan reserves
Mutaties reserves
Resultaat na bestemming

26,8
1,4
25,42,3
5,9
3,6
21,8-

27,6
3,9
23,75,4
5,4
18,3-

26,6
4,9
21,71,9
5,4
3,5
18,2-

Rekening
Verschil
2013 Rekening Begroting
na 8maands
22,3
4,32,7
2,219,62,1
1,8
0,13,1
2,31,3
2,218,30,1-

De belangrijkste uitgaven waren de kosten voor beheer en onderhoud van het Amsterdamse
Bos (€ 7,0 miljoen), de subsidies aan Artis (€ 5,5 miljoen) en de kosten voor de Groene
Plantage inclusief subsidie aan de Hortus Botanicus (€ 0,8 miljoen), de beleidscapaciteit voor
het jaarprogramma Openbare Ruimte en Groen 2013 (€ 1,2 miljoen), investeringen (ten laste
van de Groengelden) in groen (€ 3 miljoen), inzet Investeringsbudget stedelijke vernieuwing (€
1,1 miljoen), bijdragen aan de recreatieschappen (€ 2,4 miljoen) en kapitaallasten Groenfonds
(€ 0,7 miljoen).
Mutaties
Significante afwijkingen ten opzichte van de laatst vastgestelde Begroting 2013:
 De uitgaven aan projecten ten laste van de Groengelden zijn € 2,2 miljoen lager dan
begroot (aan drie projecten uit de Groengelden 2011 is uitstel verleend: Cabralstraat/
Vespuccimarkt, Bruggen Noorderpark en Oosterpark). De lagere lasten resulteren in een
lagere onttrekking aan de reserves, zodat de mutatie saldoneutraal is
 Het gedeeltelijk uitstellen van het project bruggen Noorderpark heeft ertoe geleid dat van
de € 3 miljoen aan ISV-gelden 2011 t/m 2013 die daarvoor bestemd zijn, € 1,9 miljoen
minder is uitgegeven en dat de baten met datzelfde bedrag verlaagd zijn
Prioriteiten 2013
Omschrijving
(bedragen x €
1.000)
1. Groengelden 2013

S/I

Beschikbaar
gesteld

Ultimo 2013
betaald of
verplicht

1.941

230

Voorstel om
ultimo 2013
op te nemen
in reserve
1.711

Omschrijving
gerealiseerd
resultaat
Uitgaven en
verplichtingen
ecologische
knelpunten en
bestuursopdracht parken

Volledig
uitgevoerd?
(J/N)
Nee

Uiterste
datum
geplande
uitvoering
Conform
reglement
Groengeld
en uiterlijk
2015

6.1.4 Investeringen
In het Amsterdamse Bos vonden in 2013 de volgende investeringen plaats:
 (opdracht voor) een deel van het herstel botenloods á € 0,2 miljoen; herstel is volledig
gereed vóór het WK-roeien in augustus 2014
 renovatie bruggen Amsterdamse Bos voor een bedrag van € 0,4 miljoen; het krediet wordt
in deze jaarrekening afgesloten
 afronding inrichting evenemententerrein Land van Bosse e.o. voor een bedrag van € 0,5
miljoen; het krediet wordt in deze jaarrekening afgesloten
 er was voor € 0,6 miljoen aan vervangingsinvesteringen (routinematige investeringen),
waarvan € 0,3 miljoen voor het sportpark en de Bosbaan
6.1.5 Risico’s
Voor doelstelling 6.1 zijn geen risico’s gemeld.
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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?

Door deskundige interne advisering van bestuur en stadsdelen was er sprake van een
adequaat beleid voor de openbare ruimte.
6.2.2






Wat hebben we ervoor gedaan?

Gekoppeld aan de hervorming van de stedelijke vernieuwing, is geïnvesteerd in openbare
ruimteprojecten in Oost (Makassarplein en de Tugelawegtunnel) en Noord (Van der
Pekplein)
De Leidraad voor lijnen voor blindengeleiding is opgesteld
De planning voor de vernieuwing van het Leidseplein is in 2013 gereed gekomen en zal de
komende jaren worden uitgevoerd
Het deel van het handboek Puccini over ‘verharding’ is gereed en vastgesteld

6.2.3

Wat heeft het gekost?

(Bedragen x € 1 miljoen)

Lasten
Baten
Saldo van baten en lasten
Dotaties aan reserves
Onttrekkingen aan reserves
Mutaties reserves
Resultaat na bestemming

Rekening Begroting Begroting Rekening
2012
2013, incl. 2013 na 8- 2013
1e begr.
maands
wijz.
8,4
8,40,16,5
6,6
1,8-

9,7
9,71,7
1,7
8,0-

6,0
6,05,0
13,0
8,0
2,0

5,7
5,75,0
13,0
8,0
2,3

Verschil
Rekening Begroting
na 8maands
0,30,3
0,3

Dit betreft budget voor de projecten Museumplein en Leidseplein en Openbare Ruimte
projecten.
Mutaties
 Bij de 4-maandsrapportage 2013 is de resultaatbestemming bij de jaarrekening 2012
verwerkt, te weten een dotatie van € 5,0 miljoen aan de reserve ‘ De Rode Loper’ en
tegelijkertijd is een onttrekking begroot van € 5,0 miljoen zodat de reserve geheel wordt
onttrokken en overgedragen aan het stadsdeel ter dekking van de kosten van ‘ De Rode
Loper’ in de jaren 2013-2017.
 In de 8-maandsrapportage 2013 is vrijval van € 5,8 miljoen van de reserve Leidseplein
geraamd, waardoor het saldo € 5,8 miljoen positiever uitvalt.
 Verder is in de 8-maandsrapportage 2013 als gevolg van de verzelfstandiging van de
Haven Amsterdam binnen deze doelstelling een budget van € 4,2 miljoen vervallen als
bijdrage van de gemeente in de kosten van het onderhoud en de vernieuwing van wegen
in het havengebied.
 De uitgaven aan de Openbare Ruimte projecten zijn lager uitgevallen (€ 0,1 miljoen). Het
restant bedrag valt vrij.
6.2.4 Risico’s
Voor doelstelling 6.2 zijn geen risico’s gemeld
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6.3

Sportbeoefening in Amsterdam op olympisch niveau

6.3.1 Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?
De sportinfrastructuur is verbeterd, topsportevenementen hebben hun plaats gekregen in
Amsterdam en het Centrum voor Topsport kreeg een bredere basis. Sportparticipatie is vooral
daar versterkt, waar kinderen het meest met overgewicht kampen. De Sportmonitor toont aan
dat sportdeelname gestegen is van 65 procent in 2010 naar 67 procent in 2013.
Indicatoren

1. Aantal kinderen en jongeren 4 t/m
18 jaar dat deelneemt aan
naschoolse 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
deelneemt aan gemeentelijke
sportstimuleringsprogramma’s voor
het bereiken van sociaal
maatschappelijke doelen
4. Adequate accommodatiecapaciteit
basis sportvoorzieningen:
a. sporthalcapaciteit
b. aantal hockeyvelden
c. aantal tennisbanen
5. Aantal programma’s en bonden
verankerd in Centrum voor Topsport
en Onderwijs (CTO)
6. Aantal internationale
sportevenementen:
a. jaarlijks terugkerend
b. aantal van EK/WK niveau
georganiseerd in 2011-2014
(streven is 11 in totaal)
c. aantal grote evenementen
geacquireerd in 2011-2014 voor
de periode ná 2014

Nulmeting en
peildatum

Rekening
2012

Begroting
2013

Bereikt
2013

Te behalen
resultaat 20102014

8.109

2010

11.500

11.000

10.000

11.500

PO: 12.763
VO: 5.185
SO: 2.003

2010
2010
2010

23.700
11.211
3.710

13.000
5.300
2.100

42.965
18.840
4.806

13.200*
5.500*
2.200*

221

2011

215

230

230

240

22
38
231

2011

23
39
235

23
40
245

24
39
245

25
40
244

Progr: 14
Bonden: 8

2011
2011

15
8

12
6

14
6

15
9
In totaal

2011
7
4

10
5

7

7
6

7
11

1

1

2

1

4

6.3.2 Wat hebben we ervoor gedaan?
Indicator 1. Aanbod van sport en beweging
Jump-in is sinds 2013 onderdeel van de Amsterdamse Aanpak gezond gewicht en biedt
intensieve kennismakingslessen met verschillende sporten en (oriëntatie op) structurele
sportactiviteiten aan. Nieuw zijn de Gym+ activiteiten: sport en beweegaanbod voor kinderen
die niet (kunnen) participeren in het reguliere aanbod van sport en beweging. De deelname
aan naschoolse sport en het aanbod via Jump-in of Topscore is gedaald. Van invloed was dat
Topscore en Jump-in vooral (en met succes) gericht waren op de benadering van inactieve
jongeren, omdat voor hen de noodzaak te bewegen het grootst is.
Via het Jeugdsportfonds zijn in achterstandwijken extra middelen ingezet ter bestrijding van
overgewicht, obesitas en inactiviteit bij kinderen. Van de scholen voor PO heeft 98% nu een
vakdocent bewegingsonderwijs. Het aantal scholen dat Motorische Remedial Teaching
aanbiedt aan leerlingen met een motorische achterstand is gestegen. Op scholen wordt actief
buitenspelen gestimuleerd.
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Indicator 2. Aantal uren sportaanbod in primair, voortgezet en speciaal onderwijs
Er zijn meer uren van combinatiefunctionarissen ingezet op primair onderwijs, enerzijds door
verhoging van inzet op de uitvoering en anderzijds door verschuiving van uren van
sportverenigingen naar onderwijs. Deze vermeerdering van naschoolse sportmomenten was
vooral gericht op wijken met een lage sportparticipatie.
Indicator 3. Aantal sportverenigingen gericht op sociaal maatschappelijke doelen
De intensivering van de inzet van de combinatiefunctionarissen op de bestaande
sportstimuleringsprogramma’s heeft de binding met sportverenigingen versterkt.
Indicator 4. Adequate accommodatiecapaciteit basissportvoorzieningen
Uitbreiding van capaciteit is vooral gezocht in het efficiënter gebruik van de bestaande
accommodaties. Sporthal Laan van Spartaan is aan de sporthalvoorraad toegevoegd. Het
veertigste hockeyveld was voorzien voor 2013, maar zal in 2014 opgeleverd worden.
Indicator 5. Programma’s en bonden in Centrum voor Topsport en Onderwijs (CTO)
Twee fulltime trainingsprogramma’s voor nationale selecties zijn bij CTO, dat onderdeel is van
de Stichting Topsport Amsterdam, afgehaakt. De volleybalbond heeft het talentenprogramma
voor jongens verplaatst naar Papendal en de Squashbond is met zijn fulltime programma
gestopt. Niettemin nam het aantal fulltime programma’s toe met twee. Nieuw zijn
rugbyprogramma’s voor meisjes (talenten) en dames, een basketbalprogramma voor dames
en een paralympisch roeiprogramma.
Indicator 6. Aantal internationale sportevenementen
De jaarlijkse topsportevenementen die in 2012 plaatsvonden zijn ook in 2013
georganiseerd. Het trackrecord van topsportevenementen van EK/WK niveau is in 2013 verbeterd.
6.3.2

Wat heeft het gekost?

(B edragen x € 1 miljoen)

Lasten
Baten
Saldo van baten en lasten
Dotaties aan reserves
Onttrekkingen aan reserves
Mutaties reserves
Resultaat na bestemming

Rekening Begroting Begroting
2012 2013, incl. 2013 na 8maands
1e begr.
wijz.

23,5
3,5
20,00,6
0,620,6-

23,0
3,4
19,60,9
0,920,5-

23,3
3,4
19,90,8
0,820,7-

Rekening
Verschil
2013 Rekening Begroting
na 8maands
24,3
1,0
4,4
1,0
19,90,8
0,820,7-

De budgetten zijn bestemd voor sportaccommodaties, de Amsterdamse Sportraad,
stimuleringsbeleid sportdeelname en voor grote (internationale) sportevenementen.
De belangrijkste mutatie was een (uit voorgaande jaren resterende) eenmalige extra inkomst
van € 0,5 miljoen voor schoolzwemmen; een deel is ingezet als kwaliteitsimpuls (extra uren,
materieel en instructiebevordering).
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Prioriteiten en posterioriteiten 2013
Omschrijving

S/I

Beschikbaar
gesteld

1.

Olympische ambitie

2.000

2.000

Voorstel om
ultimo 2013 op
te nemen in
reserve
0

2.

Evenementen

1.500

1.500

0

3.

Combinatiefunctionarissen
A’damse Jeugd op
gezond gewicht
Inkomstenstijging
Sporthallen Zuid
Stopzetten
subsidieverordening
Vervoersregeling
Jeugdteams

400

400

0

400

400

0

- 50

-50

0

- 50

-50

0

(bedragen x € 1.000)

4.
5.
6.

Ultimo 2013
betaald of
verplicht

Omschrijving
gerealiseerd
resultaat

Volledig
uitgevoerd?
(J/N)

Bijdrage aan
breedtesport- en
topsportevenementen
Bijdrage aan breedtesport- en topsporteve.
92,3
combifunctionarissen
Sportactiviteiten voor
de Jeugd
Toename van
inkomsten
Beëindiging
vervoerregeling
jeugdteams
sportverenigingen

J

Uiterste
datum
geplande
uitvoering
2013

J

2013

J

2013

J

2013

J

2013

J

2013

1. Olympische Ambitie
De € 2 miljoen die in 2013 beschikbaar was voor deze prioriteit is onder anderen besteed aan:
 Een breed scala van breedtesport en (top)sportstimulering (‘Jump-in’; programma Aanpak
Over Gewicht; Amsterdams Sportweekend; side-events gekoppeld aan topsport
evenementen; Mission Olympic; CTO Amsterdam; Sportmonitor; aanpassen Sloterparkbad
aan topsport; overdracht van Velodrome aan centrale stad)
 Bijdragen aan samenwerkingsverbanden met derden: Topsport Amsterdam; lectoraat
Sport van UvA/HvA; Netherlands Institute for Sport Science & Innovation (NISSI)
 Sportas: positioneren gebied tussen het Olympisch Stadion en het Wagener Stadion
 Dotatie aan het EK Atletiek 2016
 Bevorderen media-aandacht voor sportevenementen in Amsterdam
2. Evenementen
Als aanvulling op de (indirecte) bijdrage aan evenementen vanuit de rompbegroting is een deel
van de prioriteit van € 1,5 miljoen voor sportevenementen besteed aan het komende (en
strategische) EK Atletiek 2016 (benodigde dotatie) en daarnaast aan drie categorieën van
sportevenementen:
 sportevenementen voor zowel topsporters als recreanten die in dienst staan van
citymarketing en economie: Europa League Finale (voetbal), Jumping Amsterdam, TCS
Amsterdam Marathon, BMX Red Bull Framed Reaction en de Amsterdam City Swim
 sportevenementen die vooral goed zijn om een specifieke sport op een hoger niveau te
brengen: de IRB World Series Women (Rugby sevens), het EK squash voor landenteams,
WK Nederland (multicultureel voetbal), EK hiphop/streetdance en het EK twirling
 andersoortige aan sport gerelateerde evenementen: 4 mei sportherdenking, de huldiging
van de Amsterdamse nationale kampioenen en medaillewinnaars op officiële EK en WK's
3. Combinatiefunctionarissen
De prioriteit van € 0,4 miljoen is gecombineerd met rijksmiddelen ingezet. Voor de buurtsportcoaches dragen sectoren als welzijn, zorg, gezondheid en buitenschoolse opvang 60%
van de kosten dragen terwijl de gemeente de rest subsidieert.
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4. Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht
Er was een prioriteit van € 0,4 miljoen (plus € 0,4 miljoen uit de prioriteit Olympische Ambitie)
voor de continuering en gedeeltelijk uitbreiding van de interventieprogramma’s van Jump-in
voor kinderen met risico op overgewicht en obesitas.
5. Inkomstenstijging Sporthallen Zuid
De posterioriteit is gerealiseerd door intensivering van de verhuur activiteiten, wat leidde tot
toename van het aantal gebruikers.
6. Stopzetten Subsidieverordening Vervoersregeling Jeugdteams
Voor het vervoer van jeugdteams van sportverenigingen naar uitwedstrijden zijn per 1 januari
2013 bij de begroting geen middelen meer beschikbaar gesteld.
Investeringen
Voorbereiding herinrichting Nieuwe Kalfjeslaan
Resterend budget is circa € 0,2 miljoen. Begin 2014 is het plan van aanpak voor de
herinrichting Nieuwe Kalfjeslaan gereed.
1/3 regeling
Jaarlijks is € 0,6 miljoen beschikbaar voor aanpassing accommodaties van buiten- en
watersportverenigingen (op basis van 1/3 lening, 1/3 subsidie, 1/3 eigen bijdrage). Er is € 0,5
miljoen besteed, aan onder andere de accommodaties van de verenigingen Athena (hockey),
OVVO (honk- en softbal) en IJburg (voetbal).
Sportaccommodatiefonds
Er is € 0,6 miljoen besteed in 2013; beschikbaar krediet is volledig geoormerkt, laatste betaling
wordt in 2014 verwacht (voor Sporthal Laan van Spartaan).
Sportaccommodatieplan
Met besteding van € 0,5 miljoen is het krediet volledig besteed en kan worden afgesloten.
Gymlokalen
In 2013 is € 0,6 miljoen besteed. Het investeringstempo van de € 0,8 miljoen voor
sportaccommodatie De Eendracht is per raadsbesluit (in 2010) gewijzigd, waardoor de laatste
investering in 2014 of 2015 plaatsvindt (maar het budget geoormerkt blijft voor De Eendracht).
Sporthallen Zuid
In 2013 is van het krediet voor routinematige investeringen in 2013 € 0,5 miljoen besteed aan
onder andere de vervanging van de vloer van Hal 2 en asbestsanering en vervanging van de
gevelplaten. Uit het krediet routinematige investeringen 2012 is € 0,5 miljoen besteed aan de
vervanging gevels, de vervanging van de vloer van Hal 3 en aan luchtcirculatiepompen. Alle
geplande werkzaamheden zijn hiermee verricht en beide kredieten kunnen worden afgesloten.
Programma Maatschappelijke investeringen (PMI)
Vanuit het PMI is een krediet van € 4,1 miljoen beschikbaar gesteld, ondermeer voor een
verbouwing aan het Olympisch Stadion (conform Raadsbesluit EK Atletiek) ad € 2 miljoen en
voor uitbreiding van het Olympisch Trainingscentrum (OTC), aan de Bosbaan, ad € 0,4 miljoen
(als onderdeel van een totale investering van € 2,1 miljoen). In 2013 is € 0,1 miljoen
uitgegeven aan de voorbereiding van het EK atletiek 2016. Voor het OTC aan de Bosbaan is
een subsidie verleend aan de Koninklijke Nederlandse Roeibond, die eigenaar is van het
gebouw.
6.3.3 Risico’s
Voor doelstelling 6.3 zijn geen risico’s gemeld.
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6.4

Bijdragen aan de dierenbescherming in Amsterdam

6.4.1 Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?
Deze doelstelling is bereikt door subsidiering van dierenwelzijnsinstellingen op basis van de
subsidieverordening.
6.4.2

Wat hebben we ervoor gedaan?

Vanaf 2010 is er toenemende aandacht voor het portefeuilleonderdeel dierenwelzijn, wat tot
uiting kwam in het beantwoorden van schriftelijke vragen en coördinatie met stadsdelen.
Activiteiten
Belangrijke gesubsidieerde activiteiten:
 Vervoer van hulpbehoevende dieren door de Dierenambulance
 Dierenopvang:
- honden en katten door onder andere Dierenopvangcentrum Amsterdam en Dierenasiel
Amsterdam-Noord/Oostzaan
- vogels en vrij levende zoogdieren door De Toevlucht
- konijnen door Konijnenopvang Osdorp en Rabbit Hutch
- reptielen en amfibieën door Dierenhulpdienst Nederland
 Vangen van zwerfkatten door Stichting Amsterdamse Zwerfkatten
 Voorlichting op scholen door de Dierenbescherming afdeling Amsterdam
Project chippen katten minimahuishoudens
Om eigenaren te stimuleren hun kat te laten chippen en registreren heeft de Gemeente
Amsterdam samen met de dierenorganisaties en dierenartsen vanaf 1 juli 2013 een speciale
actie gehouden. Katten van huishoudens met een minimum inkomen werden kosteloos gechipt
en geregistreerd bij deelnemende organisaties aan deze actie. De gemeente stelde hiervoor
een subsidie van €120.000 beschikbaar. Het chippen en registreren kost €15 per kat, zodat de
subsidie toereikend was voor het chippen en registreren van 8.000 katten.
6.4.3

Wat heeft het gekost?

(Bedragen x € 1 miljoen)

Lasten
Baten
Saldo van baten en lasten
Dotaties aan reserves
Onttrekkingen aan reserves
Mutaties reserves
Resultaat na bestemming

Rekening Begroting Begroting
2012 2013, incl. 2013 na 8maands
1e begr.
wijz.

1,2
1,21,2-

1,2
1,21,2-

1,2
1,21,2-

Rekening
Verschil
2013 Rekening Begroting
na 8maands
1,2
1,21,2-

De gemeente stelde de chipregistratie van katten van huishoudens met een minimum inkomen
een subsidie van €120.000 beschikbaar. Het chippen en registreren kost €15 per kat, zodat de
subsidie toereikend was voor het chippen en registreren van 8.000 katten. In november 2013
werd de actie uitgebreid met sterilisatie en castratie van katten.
6.4.4 Risico’s
Voor doelstelling 6.4 zijn geen risico’s gemeld.
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6.5

Reserves en voorzieningen

6.5.1 reserves en voorzieningen
In deze paragraaf worden alleen systeemreserves, bestemmingsreserves en voorzieningen besproken
waarin ten opzichte van de 8-Maandsrapportage 2013 significante mutaties (> € 0,5 miljoen)
plaatsgevonden hebben of waarvan het verloop bestuurlijk relevant is. Bij de Jaarrekening 2013 voldoet
geen van de systeemreserves, bestemmingsreserves en voorzieningen in het programma Openbare
ruimte, groen, sport en recreatie aan deze criteria en daarom worden ze niet op deze plaats besproken.
Ze komen aan de orde in een integraal overzicht met informatie over het verloop in 2013 van alle reserves
en voorzieningen per programma, dat als aparte bijlage is opgenomen in deze jaarrekening.
Wel zijn hieronder de voorstellen voor resultaatbestemming ten laste van het rekeningresultaat
2013 opgenomen.
6.5.2 Voorstellen voor resultaatbestemming
Het college doet voor het programma Openbare ruimte, groen, sport en recreatie een aantal
voorstellen voor resultaatbestemming. Deze voorstellen (mutaties) zijn nog niet in de
jaarrekening verwerkt. De aard van het voorstel wordt weergegeven via de letters: B, R en P.
B: het voorstel grijpt terug op genomen besluiten of verband houdt met bestaand beleid.
R: het voorstel heeft te maken heeft met het afdekken van risico’s.
V: het voorstel kan door de nieuwe gemeenteraad in de afwegingen worden betrokken.
Programma
Openbare ruimte, groen, sport en recreatie

Nieuw

Bestaand
Dotatie

Bestaand
Onttrekking

Bestaand
Vrijval

(Bedragen x € 1 miljoen)

B (genomen besluiten of bestaand beleid)
Nieuwe reserve Vinkeveense plassen t.b.v.
onderhoud beschoeiingen tot en met 2024
Nieuwe reserve EK atletiek 2016
Totaal B

3,363
1,8

3,363

V (ter afweging nieuwe gemeenteraad)
Totaal V

5,0
5,0

Totaal programma

6,8

Nieuwe reserve EK voetbal 2020

3,363

De voorstellen voor resultaatbestemming worden per programma toegelicht in de gelijknamige
paragraaf van de financiële hoofdlijnen. Klik hier voor de toelichtingen op de voorstellen voor
dit programma.
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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
(Bedragen x € 1 miljoen)

Rekening
2012

Lasten per doelstelling
7.1 Het gebouwde, archeologische en
cultuurlandschappelijke erfgoed wordt
behouden, versterkt en duurzaam
ontwikkeld.
7.2 Kunstenplan
7.3 Een Amsterdams mediabeleid
7.4 Overige kunst en cultuur
Totaal lasten
Baten per doelstelling
7.1 Het gebouwde, archeologische en
cultuurlandschappelijke erfgoed wordt
behouden, versterkt en duurzaam
ontwikkeld.
7.2 Kunstenplan
7.3 Een Amsterdams mediabeleid
Totaal baten
Saldo van baten en lasten
Toevoegingen aan reserves
Onttrekkingen aan reserves
Mutaties reserves
Resultaat na bestemming

Begroting
Begroting
2013, incl. 1e 2013 na 8begr. wijz.
maands

Rekening
2013

Verschil
Rekening Begroting
na 8-maands

5,6
124,6
6,8
16,4
153,4

6,4
113,7
4,0
14,2
138,3

6,7
118,9
4,0
14,0
143,6

6,3
118,4
3,2
13,9
141,8

0,40,50,80,11,8-

1,5
16,5
2,3
20,3
133,12,7
2,5
0,2133,3-

2,7
17,5
2,3
22,5
115,80,6
1,3
0,7
115,1-

2,7
17,8
2,3
22,8
120,80,4
4,2
3,8
117,0-

2,6
19,0
2,3
23,9
117,90,6
4,0
3,4
114,5-

0,11,2
1,1
2,9
0,2
0,20,42,5

Ontwikkelingen en beleidskaders
De Hoofdlijnennota 2013-2016 en het advies van de Amsterdamse Kunstraad (AKr)
vormden de basis voor het Kunstenplan 2013-2016.
Kunstenplan 2013-2016
Er is met ingang van 2013 structureel bezuinigd op kunst en cultuur, door zowel het Rijk
als de gemeente. Dat maakt de hieronder kort beschreven hervormingen noodzakelijk.
Een hervormd stelsel van subsidieverlening.
Om binnen het Kunstenplan 2013-2016 per discipline een sterke keten van instellingen in
stand te houden is bij de subsidieverdeling de Amsterdamse culturele infrastructuur als
uitgangspunt genomen, met daarbinnen een indeling naar functies en een vrije ruimte.
Een ontwikkeling naar meer ondernemerschap en meer publiek.
Van alle gesubsidieerde instellingen wordt verwacht dat ze de mogelijkheden van
kostenbesparing verkennen, samenwerking aangaan en meer inkomsten uit publiek en
markt genereren. Voor de periode 2013-2016 is per instelling een inkomstennorm gesteld.
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Nieuwe gemeentelijke rol: aandacht voor sturing op prestaties en monitoring van beleid
Het nieuwe systeem voor de verdeling van de subsidies voor kunst en cultuur is door de
heldere subsidievoorwaarden opener en transparanter. Voor een betere monitoring en
verantwoording zijn voor het eerst prestatieafspraken gemaakt met de gesubsidieerde
instellingen, op basis van hun activiteitenplanning voor de periode 2013-2016.
Herijking cultureel vastgoed.
Met alle instellingen waar sprake is van een vastgoedcomponent, zijn afspraken op maat
gemaakt over het onderhoud van de betrokken cultuurgebouwen.
Basispakket Kunst- en Cultuureducatie
Met de invoering van het Basispakket Kunst- en Cultuureducatie kunnen alle kinderen in
Amsterdam vanaf jonge leeftijd kennismaken met kunst en cultuur en hun talenten
ontwikkelen en krijgen drie uur cultuureducatie per week, waarvan één uur over muziek,
één uur over erfgoed en beeldende vorming en één uur over een kunstdiscipline naar
keuze. Op 20 maart 2013 hebben centrale stad en stadsdelen met de schoolbesturen in
het primair en speciaal onderwijs het convenant Basispakket Kunst- en Cultuureducatie
gesloten dat een looptijd heeft van tien jaar.
Op 16 december 2013 hebben de Gemeente Amsterdam, het ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap en de G35-gemeenten1 het bestuurlijk kader Cultuur en
Onderwijs ondertekend voor de periode 2013-2023, waarmee de partijen het belang van
goed cultuuronderwijs onderstrepen.
Lokale Media
Sinds 1 juli 2012 is de lokale nieuwsvoorziening ingericht conform de Mediawet. In 2013
verliep de subsidierelatie via Publieke Omroep Amsterdam als houder van de lokale
zendmachtiging en opdrachtgever van ATV (de producent van AT5).

1

De G35 zijn de 35 gemeenten die deelnamen aan de Regeling Cultuurparticipatie voor gemeenten en provincies
2009-2012 en per 2013 deelnemen aan het programma Cultuureducatie met kwaliteit in het primair onderwijs.
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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 maatschappelijke effect bereikt?
Indicatoren
1. Adviezen en
onderzoeken m.b.t.
cultuurhistorische objecten
2. Archeologische adviezen
en onderzoeken
3. Bezoekers Open
Monumenten Dag

Nulmeting en
peildatum
2010

Rekening
2012
952

Begroting
2013
1.300

2010

178

180

203

180

2010

35.000

39.000

70.000

39.000

30.000

Bereikt Te behalen resultaat
2013
2010-2014
1.300
1.300

7.1.2 Wat hebben we ervoor gedaan?
Indicator 1. Adviezen en onderzoeken betreffende cultuurhistorische objecten
Er zijn 1.200 adviezen gegeven voor bouwprojecten in het kader van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht2 (Wabo), 600 rechtstreeks (schriftelijk) en 600 gemandateerd via de
stadsdelen (Centrum: 300; West: 176; Zuid: 86; Oost: 35; overig 8).
Er zijn 98 cultuurhistorische adviezen gegeven in het kader van ruimtelijke processen
(bestemmingsplannen, bouwplannen) en procedures voor aanwijzing van gemeentelijke
monumenten en dat was meer dan het geraamde aantal. Dat is mede het gevolg van het
aanhaken van cultuurhistorie bij binnenstedelijke inbreidingen als Project 1012 en het
Marineterrein. Er wordt steeds vaker gekozen voor transformatie, renovatie of verduurzaming
van bestaande gebouwen, en niet voor nieuwbouw, zodat de herstel- en verbouwmarkt
groeiende is
Indicator 2. Archeologische adviezen en onderzoek
Er zijn 160 archeologische adviezen gegeven in het kader van ruimtelijke processen
(bestemmingsplannen en bouwvergunningen) en 43 onderzoeken uitgevoerd in verband met
bouwprojecten, waarvan 4 uitgebreidere veldwerkprojecten en 40 kortdurende begeleidingen of
waarnemingen. Het aantal archeologische adviezen was 13% hoger dan geraamd en ook hier
het gevolg de verschuiving die waarneembaar is van grootschalige nieuwbouwplannen naar
meer kleinschalige, binnenstedelijke inbreidingen.
Indicator 3. Bezoekers Open Monumentendag
In het feestjaar 2013 heeft niet één, maar hebben vier edities van de Open Monumentendag
(Amsterdam Heritage Days) plaatsgevonden. Het leidde tot een verdubbeling van het aantal
bezoekers.
Overige activiteiten
Advisering als graadmeter en bron van kennis
Aan het aantal adviezen dat BMA verstrekt, kan worden afgemeten in hoeverre er bereidheid
bestaat te investeren in behoud, vernieuwing en benutting van cultureel erfgoed. Bovendien
vormen ze een bron van kennis op die ingezet wordt bij educatie en bij de vergroting van
draagvlak, bewustwording en economisch rendement. De komst van de nieuwe Omgevingswet
vergroot de noodzaak om in een vroeg stadium
interdisciplinair afwegingen te maken. Zo kunnen bij complexe behoud- en
herbestemmingsopgaven verbanden gelegd tussen erfgoed en andere beleidsvelden (water,
groen, toerisme, ruimtelijke ordening, stedenbouw en duurzaamheid).

2

Voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een gebouwd ‘beschermd monument
(rijksmonument), of voor het zodanig herstellen of (laten) gebruiken van het monument waardoor het wordt ontsierd
of in gevaar gebracht, is een omgevingsvergunning vereist.
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Voorlichting, beheer en conservering
Eigenaren van monumenten en andere belanghebbenden licht BMA voor via de website,
exposities, lezingen publicaties, rapportages en brochures. In 2013 waren er extra activiteiten en
evenement georganiseerd, waarmee het Amsterdamse erfgoed wereldwijd is uitgedragen.
De archeologische collectie, die de resultaten bevat van circa 40 jaar archeologisch onderzoek
in Amsterdam, wordt beheerd en geconserveerd en ontsloten voor het publiek. Daarnaast zijn er
nauwe contacten met het hoger en wetenschappelijk onderwijs, onder andere in de vorm van
aangeboden stages en samenwerking bij onderzoek en de totstandkoming van publicaties.
7.1.3 Wat heeft het gekost?
(Bedragen x € 1 miljoen)

Rekening Begroting Begroting
2012 2013, incl. 2013 na 8maands
1e begr.
wijz.

Lasten
Baten
Saldo van baten en lasten
Dotaties aan reserves
Onttrekkingen aan reserves
Mutaties reserves
Resultaat na bestemming

5,6
1,5
4,10,1
0,1
4,0-

6,4
2,7
3,70,1
0,1
3,6-

6,7
2,7
4,00,1
0,2
0,1
3,9-

Rekening
Verschil
2013 Rekening Begroting
na 8maands
6,3
0,42,6
0,13,70,3
0,1
0,1
0,10,13,70,2

Het resultaat na bestemming sluit met een positief bedrag van € 0,2 miljoen ten opzichte
van de Begroting 2013 na 8-maandsrapportage. De bij eerdere besluitvorming
vrijgemaakte € 0,2 miljoen voor kunst in metrostation Rokin is in 2013 nog niet tot
besteding gekomen. Voorgesteld wordt dit bedrag toe te voegen aan de nieuw te vormen
reserve ‘kunst metrostation Rokin’.
Prioriteiten 2013
Omschrijving

S/I

(bedragen x € 1.000)
1. ISV

I

Beschikbaar
gesteld

Ultimo 2013
betaald of
verplicht

1.500

1.500

Voorstel om
ultimo 2013
op te nemen
in reserve
0

Omschrijving
gerealiseerd
resultaat
Restauratie
diverse
projecten

Volledig
uitgevoerd?
(J/N)
N

Uiterste
datum
geplande
uitvoering
2014-2016

ISV aanvraag monumenten
De € 1,5 miljoen uit het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) is conform verdeelbesluit
van het college toegekend aan elf restauratieprojecten, waaronder Onze Lieve Heer op Solder
(Oudezijdsvoorburgwal) en de Josephkerk (Erik de Roodestraat).
7.1.4 Risico’s
Vanaf 2014 vervalt het ISV budget waardoor de subsidies voor Amsterdamse Monumenten komen
te vervallen. Dit staat op gespannen voet met de ambitie uit het programakkoord waar wordt ingezet
om het staande erfgoedbeleid voort te zetten.
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Doelstelling 7.2 Kunstenplan: pluriform aanbod voor een breed publiek,
cultureel ondernemerschap, cultuureducatie en talentontwikkeling,
wereldklasse en cultureel vastgoed
7.2.1 Hoe hebben we het maatschappelijke effect bereikt?
Indicatoren

Nulmeting en
peildatum
Verantwoording 2013
7. . Pluriform
aanbod voor een 2013
breed publiek
Totaal aantal bezoeken in
Amsterdam
2. Cultureel ondernemerschap Verantwoording 2013
Percentage (van totaal 145 )
2013
Kunstenplaninstellingen dat
eigen inkomstennorm van 25%
3
haalt
3. Cultuureducatie en
Verantwoording 2013
talentontwikkeling
2013
Percentage scholen dat
muziekeducatie binnen het
Basispakket Kunst- en
4
Cultuureducatie implementeert
4. Wereldklasse
Verantwoording 2013
Aantal bezoeken internationaal
2013
5. Cultureel vastgoed
Cultureel vastgoed is op
onderhoudsniveau 3 :
een redelijke staat van
onderhoud

Voortgangsrapportage
Cultuur onder
Dak, op basis
meerjaren
onderhoudsplannen
van culturele
instellingen

Feb.
2010

Rekening
Begroting Bereikt
2012
2013
2013
n.v.t. 7.432.014
April
2014

Te behalen resultaat
2010-2014
7.3431.33

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

April
2014

n.v.t.

n.v.t. 50%

April
2014

60%

n.v.t. 12.258

April
2014

12.259

85% 95%

95%

95%

7.2.2 Wat hebben we ervoor gedaan?
Met het Kunstenplan 2013-2016 heeft de gemeente ingezet op een bloeiend, rijkgeschakeerd en
kwalitatief hoogstaand cultureel aanbod in Amsterdam. Het uitgangspunt was dat er ruimte moest
zijn voor ontwikkeling van talenten, (re)productie van cultuur, onderzoek, experiment en excellentie.
In 2013 zijn binnen het Kunstenplan 145 culturele instellingen op het gebied van muziek, theater,
dans, podia, festivals, musea, beeldende kunst, fotografie, nieuwe media, architectuur, film,
letteren en cultuureducatie gesubsidieerd. Vanwege de start van het nieuwe Kunstenplan 20132016 geldt 2013 als nieuwe peildatum met als ‘nulmeting’ een ambitiemeting op basis van de
verwachte prestaties uit de activiteitenplannen van de instellingen. De realisatiecijfers over 2013
uit de jaarverantwoording van de Kunstenplaninstellingen worden in 2014 gepubliceerd in de
rapportage Kunst en Cultuur in cijfers. In 2013 is de overgangsregeling Kunstkijkuren uitgevoerd.
Basispakket Kunst- en Cultuureducatie
In het schooljaar 2013-2014 is op 70% van de scholen (170) een start gemaakt met
muziekeducatie in groep 3-4 en met de instellingen binnen de functie muziekeducatie zijn
afspraken gemaakt over de uitvoering daarvan. De gemeente financiert training en coaching op
het gebied van muziek (10 uur per school) en de inzet van een vakdocent muziek (13 uur per
jaar).
3

Aan het eind van de periode 2013-2016 wordt een eigen inkomstenpercentage verwacht van minimaal 25%, het
resultaat van deze indicator is daarmee pas in 2016 definitief.
4
De indicatoren betreffen het onderdeel muziekeducatie (groeimodel Basispakket Kunst- en Cultuureducatie).
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Indicator 1. Pluriform aanbod voor een breed publiek
In 2013 zijn met de kunstenplaninstellingen prestatieafspraken gemaakt over het aantal
activiteiten, het aantal bezoeken in Amsterdam, de bijdrage aan de verbreding van het
publieksbereik, de pluriformiteit van het aanbod en diversiteit en de rapportage daarover in
‘Kunst en Cultuur in cijfers’.
Indicator 2. Cultureel ondernemerschap
Een prestatieafspraak met de Kunstenplaninstellingen is dat minimaal 25% van de totale
inkomsten aan het eind van de periode 2013-2016 eigen inkomsten zijn en dat uitvoering
gegeven wordt aan cultureel ondernemerschap en samenwerking binnen de sector.
Indicator 3. Cultuureducatie en talentontwikkeling
Van alle culturele instellingen in het Kunstenplan wordt een bijdrage verwacht aan
cultuureducatie en/of talentontwikkeling. In 2013 zijn prestatieafspraken gemaakt over het aantal
te bereiken scholen en scholieren (primair onderwijs en VMBO) en/of het aantal via programma’s
opgeleide jonge makers. Het basispakket Kunst- en Cultuureducatie wordt uitgevoerd als
groeimodel. In 2013 startte de discipline muziek (zie indicatorentabel). Er zijn raamleerplannen5
gemaakt voor de disciplines cultureel erfgoed, beeldend onderwijs en muziek.
Indicator 4. Wereldklasse
Met de instellingen in het Kunstenplan waarop dit van toepassing is, zijn prestatieafspraken
gemaakt over het aantal internationale activiteiten en internationale bezoeken in Amsterdam en
wordt verantwoording verwacht over de wijze waarop ze Amsterdam positioneren als een
internationale cultuurstad van wereldklasse.
Indicator 5. Cultureel Vastgoed
Met de instellingen die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van cultureel vastgoed is een
prestatieafspraak gemaakt over de naleving van hun Meerjaren Onderhoudsplan6 en de
besteding van de geoormerkte bijdrage voor onderhoud binnen hun Kunstenplansubsidie. Er is
een planning gemaakt voor verbouw van en nieuwbouw voor culturele instellingen.
7.2.3 Wat heeft het gekost?
(Bedragen x € 1 miljoen)

Lasten
Baten
Saldo van baten en lasten
Dotaties aan reserves
Onttrekkingen aan reserves
Mutaties reserves
Resultaat na bestemming

Rekening Begroting Begroting Rekening
2013, incl. 2013 na 8- 2013
2012
1e begr.
maands
wijz.
124,6
16,5
108,12,7
2,2
0,5108,6-

113,7
17,5
96,20,6
1,2
0,6
95,6-

118,9
17,8
101,10,3
4,0
3,7
97,4-

118,4
19,0
99,40,5
3,9
3,4
96,0-

Verschil
Rekening Begroting
na 8maands
0,51,2
1,7
0,2
0,10,31,4

Ten opzichte van de Begroting 2013 na de 8-maandsrapportage zijn er lagere lasten van € 0,5
miljoen en hogere baten van € 1,2 miljoen, voornamelijk doordat de voorziening Kunst en
Cultuur (bestemd voor eenmalige kosten voortvloeiend uit het nieuwe Kunstenplan) niet volledig
is besteed waardoor het restant van € 0,6 miljoen vrij valt in de jaarrekening. Ook de stelposten
zijn niet volledig tot besteding gekomen, met name de stelpost onderhoud en investeringen
vastgoed. Daarnaast is er vrijval vanwege afwikkeling subsidies voorgaande jaren, wat de € 0,5
miljoen aan lagere lasten dan begroot verklaart.
5

Een raamleerplan is geen lesmethode, maar een instrument voor scholen, leerkrachten en vakspecialisten,
waarmee zij hun eigen visie kunnen omzetten in een gestructureerd plan met (doorlopende) leerlijnen voor cultureel
erfgoed, beeldend onderwijs en muziek.
6
Zie ook de verplichte paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen.
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Prioriteiten 2013
Omschrijving

S/I

Beschikbaar
gesteld

(bedragen x € 1.000)
1. Herstel en behoud
de Waag
2. Verlagen
onderhoudskosten
stadhuis (IoH2)

I

0

S

156

Ultimo 2013
betaald of
verplicht
7

0

Voorstel om
ultimo 2013
op te nemen
in reserve
0

156

Omschrijving
gerealiseerd
resultaat
In 2013 is de
onderhoudsbes
paring
incidenteel
alternatief
ingevuld

Volledig
uitgevoerd?
(J/N)
N

Uiterste
datum
geplande
uitvoering
n.v.t.

J

Herstel en behoud De Waag
Dit betreft de prioriteit De Waag uit de kadernota 2013. In 2010 werd in de Waag zorgwekkende
scheurvorming geconstateerd, die vooral de Metselaarstoren bedreigde. De oorzaak bleek een
verzakking, die opgelost kan worden door integraal herstel van de fundering. De kapitaallasten
die vanaf 2014 uit dit project voortvloeien zullen deels gedekt worden door een verlaging van de
dotatie aan de reserve Onderhoud Cultuurpanden en voor € 0,1 miljoen uit de prioriteit.
Investeringen
Nieuwbouw Stedelijk Museum
Het Stedelijk Museum werd in september 2012 heropend. In 2013 is € 1 miljoen uitgegeven en
€ 0,9 miljoen aan inkomsten ontvangen. Naar verwachting kan het krediet bij de Jaarrekening
2014 zonder overschrijdingen worden afgesloten.
Depot Amsterdam Museum
Het depot is mei 2011 opgeleverd. De laatste betalingen hebben in 2013 plaats gevonden. Het
krediet is bij de Jaarrekening 2013 zonder overschrijding afgesloten.
Verbouwing Prins Hendrikkade 142 voor De Appel.
Het gebouw van De Appel aan de Prins Hendrikkade is op 7 juni 2012 na een grondige
verbouwing geopend. De laatste facturen zijn in 2013 betaald. Het krediet is bij de Jaarrekening
2013 zonder overschrijdingen afgesloten.
Danshuis
Op 2 december 2013 heeft stichting Beheer Danshuis Amsterdam het college laten weten niet
aan de voorwaarden te kunnen voldoen, zoals gesteld in het raadsbesluit d.d. 16 mei 2013, en
dat betrokken partijen geen overeenstemming hebben kunnen bereiken. De betrokken partijen
zijn gevraagd de gevolgen voor hun organisatie in kaart te brengen en hun toekomstplannen,
inclusief huisvesting in te dienen. Op basis hiervan zal het college een nader besluit nemen en
dit voorleggen aan de gemeenteraad in februari/maart 2014.
De Waag
Het herstel van de fundering van De Waag is in volle gang. Van het toegekende krediet van
€ 5,1 miljoen is in 2013 € 1,8 miljoen besteed. Afronding van het project wordt nog steeds
verwacht voor 1 december 2014.
7.2.4 Risico’s
Voor doelstelling 7.2 zijn geen risico’s gemeld.

7

Dit betreft een prioriteit voor kapitaallasten. Deze worden pas gerealiseerd vanaf 2014. De prioriteit is daarom pas
vanaf 2014 in de begroting opgenomen.
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7.3 Een Amsterdams mediabeleid waarbij de functie van de media
centraal staat, de pluriformiteit van de media bewaakt wordt, zodat deze
een weerspiegeling vormt van de samenleving; het actief stimuleren van
innovatie en experiment
7.3.1 Hoe hebben we het maatschappelijke effect bereikt?
Indicatoren
1. Kijkdichtheid van lokale
media onder
Amsterdammers
2. Aantal website bezoeken
per maand (AT5)
3. Aantal
programmamakers dat
gebruik maakt van de
Publieke Omroep
Amsterdam (Salto)
4. Aantal website bezoeken
per maand (Salto)

Nulmeting en
peildatum
Juli 2012

Rekening
2012
n.v.t.

Begroting
2013
73%

Juli 2012

n.v.t

500.000

Juli 2012

205

180

Juli 2012

40.000

55.000

Bereikt Te behalen resultaat
2013
2010-2014
Cijfers
73%
volgen
Cijfers
volgen
Cijfers
volgen

500.000

Cijfers
volgen

55.000
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7.3.2 Wat hebben we ervoor gedaan?
Op basis van de Mediawet heeft de gemeente Amsterdam een zorgplicht voor Publieke
Omroep Amsterdam. ATV verzorgde in 2013 de lokale publieke nieuwsvoorziening op de
zender AT5 volgens richtlijnen van de Mediawet.
De subsidierelatie verliep in 2013 via Publieke Omroep Amsterdam als houder van de
lokale zendmachtiging en opdrachtgever van ATV en behelst de subsidiëring van
Publieke Omroep Amsterdam inclusief de nieuwsvoorziening (AT5).
Naast het televisiekanaal voor AT5 en het radiokanaal voor FunX (radiozender voor
jongeren) beheert Publieke Omroep Amsterdam twee public access televisiekanalen en
zes public access radiokanalen. In 2013 is verantwoording gevraagd over de
kijkdichtheid, het aantal websitebezoeken en aantal programmamakers dat gebruik
maakte van de Publieke Omroep Amsterdam 8.
7.3.3 Wat heeft het gekost?
(Bedragen x € 1 miljoen)

Lasten
Baten
Saldo van baten en lasten
Dotaties aan reserves
Onttrekkingen aan reserves
Mutaties reserves
Resultaat na bestemming

Rekening Begroting Begroting
2012 2013, incl. 2013 na 8maands
1e begr.
wijz.

6,8
2,3
4,50,2
0,2
4,3-

4,0
2,3
1,71,7-

4,0
2,3
1,71,7-

Rekening
Verschil
2013 Rekening Begroting
na 8maands
3,2
0,82,3
0,90,8
0,90,8

Ten opzichte van de bij de 8-maandsrapportage vastgestelde Begroting 2013 zijn er
lagere lasten van € 0,8 miljoen en vrijwel gelijke baten. Dit wordt onder andere verklaard
door lagere kosten voor het sociaal plan van AT5, wat leidde tot vrijval van€ 0,5 miljoen.

8

Realisatiecijfers 2013 zijn voorhanden na verantwoording over het subsidiejaar 2013, vanaf april 2014.
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7.4 Overige kunst en cultuur
7.4.1 Hoe hebben we het maatschappelijke effect bereikt?
Onder ‘Overige kunst en cultuur’ vallen de subsidie aan het Amsterdams Fonds voor de
Kunst (AFK), de apparaatskosten van DMO en een aantal kleinere posten.
De subsidieverlening aan het AFK had in 2013 de volgende doelen:
 versterking van de Amsterdamse culturele sector via a) projectsubsidies voor het
maken en presenteren van kunst en b) verstrekking van leningen als investering in
cultuurinstellingen en in de beroepspraktijk van kunstenaars
 betrekken van Amsterdammers bij kunst en cultuur via subsidies voor projecten en
programma’s die de belangstelling voor kunst en cultuur vergroten, een breed publiek
aanspreken en de pluriformiteit van het kunstaanbod in stand houden
7.4.2 Wat hebben we ervoor gedaan?
In 2013 heeft het AFK ingezet op twee regelingen voor project- en
programmafinanciering: de ene een regeling professionele kunsten, voor het maken en
presenteren van kunst, de andere een regeling cultuurparticipatie, voor het betrekken
van de Amsterdammers bij kunst en cultuur.
De Cultuurlening en het crowdfundingprogramma ‘Voor de Kunst’ geeft het AFK de
mogelijkheid ondernemerschap te bevorderen.
Het AFK heeft binnen het Kunstenplan 2013-2016 een specifieke taak in de
ondersteuning van cultuureducatie door bij te dragen aan buitenschoolse projecten en
programma’s voor de fase ‘bekwamen’.
7.4.3 Wat heeft het gekost?
(Bedragen x € 1 miljoen)

Lasten
Baten
Saldo van baten en lasten
Dotaties aan reserves
Onttrekkingen aan reserves
Mutaties reserves
Resultaat na bestemming

Rekening Begroting Begroting
2012 2013, incl. 2013 na 8maands
1e begr.
wijz.

16,4
16,416,4-

14,2
14,214,2-

14,0
14,014,0-

Rekening
Verschil
2013 Rekening Begroting
na 8maands
13,9
0,113,90,1
13,90,1

Als gevolg van lagere apparaatskosten kunst en cultuur en lagere lasten bij het AFK
kwamen de lasten € 0,1 miljoen lager uit dan begroot in de Begroting 2013 na de
8-maandsrapportage.
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7.5 Reserves en voorzieningen
7.5.1 Reserves
In deze paragraaf zijn alleen die systeemreserves en bestemmingsreserves opgenomen
waarin ten opzichte van de 8-Maandsrapportage 2013 significante mutaties (> € 0,5
miljoen) plaatsgevonden hebben of waarvan het verloop bestuurlijk relevant is. Bij de
Jaarrekening 2013 voldoet geen van de systeemreserves en bestemmingsreserves in het
programma Cultuur en monumenten aan deze criteria en daarom worden ze niet op deze
plaats besproken. Ze komen aan de orde in een integraal overzicht met informatie over het
verloop in 2013 van alle reserves en voorzieningen per programma, dat als aparte bijlage
is opgenomen in deze jaarrekening.
Wel zijn hieronder de voorstellen voor resultaatbestemming ten laste van het
rekeningresultaat 2013 opgenomen.
7.5.2 Voorstellen voor resultaatbestemming
Het college doet voor het programma Cultuur en monumenten een aantal voorstellen
voor resultaatbestemming. Deze voorstellen (mutaties) zijn nog niet in de jaarrekening
verwerkt. De aard van het voorstel wordt weergegeven via de letters: B, R en P.
B: het voorstel grijpt terug op genomen besluiten of verband houdt met bestaand beleid.
R: het voorstel heeft te maken heeft met het afdekken van risico’s.
V: het voorstel kan door de nieuwe gemeenteraad in de afwegingen worden betrokken.
Programma
Cultuur en monumenten

Nieuw

Bestaand
Dotatie

Bestaand
Onttrekking

Bestaand
Vrijval

(Bedragen x € 1 miljoen)

B (genomen besluiten of bestaand beleid)
Nieuwe systeemreserve Kunstenplan 2013 - 2016
Totaal B

0,1
0,1

V (ter afweging nieuwe gemeenteraad)

Totaal V

0,2
0,2
0,4

Totaal programma

0,5

Nieuwe reserve kunst metrostation Rokin
Nieuwe reserve onderzoek naoorlogs erfgoed

De voorstellen voor resultaatbestemming worden per programma toegelicht in de
gelijknamige paragraaf van de financiële hoofdlijnen. Klik hier voor de toelichtingen op de
voorstellen voor dit programma.
7.5.3 Voorzieningen
Op deze plaats worden alleen de voorzieningen besproken waarin significante mutaties
plaatsgevonden hebben (> € 0,5 miljoen) of waarvan het verloop bestuurlijke relevantie
heeft. Een integraal overzicht van alle voorzieningen per programma, inclusief
toelichtingen op het verloop, is opgenomen als aparte bijlage in deze jaarrekening.
Voorziening Kunstenplan
De voorziening was bedoeld om éénmalige kosten op te vangen die uit het nieuwe
Kunstenplan voortvloeiden. De uitgaven hebben in 2013 plaatsgevonden. De voorziening
bedroeg € 4,2 miljoen en € 3,6 miljoen is in 2013 uitgegeven. Het restant van de
voorziening valt vrij (€ 0,6 miljoen).
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8 Milieu en water
Maatschappelijk effect
Een duurzame en gezonde stad, tegen de laagste mogelijke kosten voor bewoners en bedrijven.
Amsterdam is een geliefde plek om te wonen.

Kerncijfers
(Bedragen x € 1 miljoen)

Rekening
2012

Lasten per doelstelling
8.1 Afval en rioolslib worden zo duurzaam
mogelijk verwerkt, binnen het financiële
kader
8.2 Amsterdam is vitaal, leefbaar en
duurzaam
8.3 Het openbare water in Amsterdam is
schoon en toegankelijk
8.4 Efficiënt inzamelen en afvoeren van
afvalwater.
8.5 Amsterdammers hebben toegang tot
schoon drinkwater
Totaal lasten
Baten per doelstelling
8.1 Afval en rioolslib worden zo duurzaam
mogelijk verwerkt, binnen het financiële
kader
8.2 Amsterdam is vitaal, leefbaar en
duurzaam
8.3 Het openbare water in Amsterdam is
schoon en toegankelijk
8.4 Efficiënt inzamelen en afvoeren van
afvalwater.
8.5 Amsterdammers hebben toegang tot
schoon drinkwater
Totaal baten
Saldo van baten en lasten
Toevoegingen aan reserves
Onttrekkingen aan reserves
Mutaties reserves
Resultaat na bestemming

Begroting
Begroting
2013, incl. 1e 2013 na 8begr. wijz.
maands

Rekening
2013

Verschil
Rekening Begroting
na 8-maands

212,2

213,1

212,8

210,0

2,8-

39,0

33,6

54,7

52,0

2,7-

16,1

17,9

16,8

16,7

0,1-

71,1

67,8

67,3

66,3

1,0-

104,6
443,0

110,0
442,4

111,0
462,6

111,6
456,6

0,6
6,0-

223,8

224,1

223,9

220,9

3,0-

17,1

10,6

22,7

22,5

0,2-

2,3

3,7

3,7

3,3

0,4-

74,9

71,0

71,0

72,3

1,3

110,6
428,7
14,36,8
1,0
5,820,1-

108,3
417,7
24,70,1
1,8
1,7
23,0-

108,6
429,9
32,713,7
20,2
6,5
26,2-

110,1
429,1
27,513,9
19,2
5,3
22,2-

1,5
0,85,2
0,2
1,01,24,0

Ontwikkelingen en beleidskaders




De verzelfstandiging van AEB is met succes uitgevoerd er zijn overeenkomsten gesloten met
de Belastingdienst en met de werknemersbonden, maar ook op commercieel gebied en er is
een degelijke businesscase voor de financiering samengesteld. Er is vorm gegeven aan de
inrichting en de governance van de nieuwe AEB Amsterdam groep
Het Strategisch plan AEB 2014 – 2018 is in december 2013 door de gemeenteraad
vastgesteld. In het plan geeft richting aan de invulling in de komende periode aan de transitie
naar een duurzaam energie- en grondstoffenbedrijf. Daartoe worden businesscases – waarin
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zowel financiële als milieueffecten worden gewogen – opgesteld voor een stoomnet, een
sorteerlijn voor grof- en huishoudelijk afval en een GFT installatie
De nieuwe Advanced Dry Recovery installatie is in 2013 officieel in gebruik genomen. Dit
leidt naast een hogere omzet recyclematerialen tot een extra CO2-besparing en hergebruik
van grondstoffen
In 2013 is de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD-NZKG) van start gegaan. Dit is
een Regionele Uitvoeringsdienst, een gemeenschappelijke regeling tussen de Provincie
Noord-Holland, de Gemeente Amsterdam en verscheidene omliggende gemeenten. De
Dienst Milieu- en bouwtoezicht is goeddeels in opgegaan in de OD-NZKG en opgeheven per
1 januari 2014. Dit heeft geleid tot frictiekosten
Het nieuwe vaarbeleid kreeg zijn beslag in de Nota Varen die in november 2013 door de
gemeenteraad is vastgesteld.
De registratie van de gegevens van boten is vollediger geworden door de introductie van het
digitale vignet
Met het programma Amsterdam Rainproof is in 2013 een begin gemaakt met terugdringen
van de oorzaken van wateroverlast
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8.1 Afval en rioolslib worden zo duurzaam mogelijk verwerkt, binnen het
financiële kader
8.1.1 Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?

Het Afval Energiebedrijf (AEB) heeft in 2013 707.138 ton CO2 bespaard en levert daarmee de grootste
bijdrage aan doelstellingen van de Gemeente Amsterdam.
Het stadswarmtenet dat samen met Nuon wordt aangelegd en waarvoor AEB duurzame warmte
levert, is in 2013 verder uitgebreid met 2.644 woningequivalenten. Aansluiting van het netwerk in
Noord op het warmtenet (en de voordelige en duurzame warmte) van Westpoort, via een leiding onder
het IJ, wordt voorbereid.
Indicatoren
1. Verwerking
stedelijk/bedrijfsafval in
tonnen
2. Verwerking rioolslib in
tonnen
3. Verwerking gevaarlijk
afval in tonnen
4. Verwerking grof afval in
tonnen
5. Elektriciteitsproductie in
MWh
6. Terugwinning Ferro/nonFerro metalen in tonnen

Nulmeting en
peildatum
1.328.80 2010
0

Rekening
2012
1.412.528

Begroting
2013
1.374.721

Bereikt Te behalen resultaat
2013
2010-2014
1.385.4
1.374.721
88

76.000

2010

78.800

82.700

81.464

82.700

16.162

2010

15.036

15.000

16.221

15.000

81.832

2010

74.195

73.000

67.896

73.000

920.200

2010

967.473

1.002.898 979.586

1.002.898

24.400

2010

31.691

33.563

34.149

33.563

1. Verwerking stedelijk/bedrijfsafval in tonnen
Het Afval Energiebedrijf (AEB) verwerkt afval zo duurzaam mogelijk, door afval in te zetten als
brandstof in innovatieve installaties met hoge milieurendementen.
2. Verwerking rioolslib in tonnen
Het Afval Energiebedrijf (AEB) verwerkt rioolslib zo duurzaam mogelijk, door het in te zetten als
brandstof in innovatieve installaties met hoge milieurendementen.
3. Verwerking gevaarlijk afval in tonnen
Gevaarlijk afval wordt via het depot gevaarlijk afval ingezameld. Deze afvalstromen worden
zorgvuldig gescheiden en waar mogelijk hergebruikt. Het resterende afval wordt in de installaties
omgezet in energie.
4. Verwerking grof afval in tonnen
Grof huishoudelijk afval wordt via de Afvalpunten ingezameld. Deze afvalstromen worden
zorgvuldig gescheiden en waar mogelijk hergebruikt. Het resterende afval wordt in de installaties
omgezet in energie.
5. Elektriciteitsproductie in MWh
Het stedelijk afval, bedrijfsafval, gevaarlijk afval en grof afval dat niet kan worden hergebruikt,
wordt omgezet in groene elektriciteit en groene warmte. Bijna alle restwarmte die wordt
geproduceerd tijdens de afvalverbranding, wordt geleverd aan Westpoort Warmte BV, een joint
venture met Nuon, die een stadswarmtenetwerk in Amsterdam aanlegt, zodat burgers en
bedrijven kunnen profiteren van groene stadswarmte. Hierdoor wordt een hoge CO2-besparing
gerealiseerd.
6. Terugwinning ferro en non-ferro metalen in tonnen
Reststoffen uit de ruwe bodemas worden teruggewonnen, onder andere voor hergebruik van
metalen en grondstoffen voor bouwmaterialen. Deze indicator meet hoeveel ton ijzer en metaal
is gewonnen in 2013.
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8.1.2 Wat hebben we ervoor gedaan?

Indicator 1. Verwerking stedelijk/bedrijfsafval in tonnen
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) hoger dan begroot.
Indicator 2. Verwerking rioolslib in tonnen
Als gevolg van opstartproblemen met het slib van waterschap Zuiderzeeland is er in 2013
minder slib verbrand dan verwacht.
Indicator 3. Verwerking gevaarlijk afval in tonnen
In navolging van 2012 heeft de recessie ook in 2013 geleid tot minder gevaarlijk afval dan in de
begroting was ingeschat.
Indicator 4. Verwerking grof afval in tonnen
Door de recessie wordt er minder grof huishoudelijk afval aangeleverd. De daling in 2011 en
2012 heeft zich in 2013 verder voortgezet.
Indicator 5. Elektriciteitsproductie in MWh
De productie van elektriciteit ligt zowel voor de AEC als de HRC onder begroting. Dit is
voornamelijk te wijten aan de lagere dan verwachte beschikbaarheid van de installatie.
Indicator 6. Terugwinning Ferro/non-Ferro metalen in tonnen
AEB heeft in het kader van de transitie in 2013 de Advanced Dry Recovery installatie in gebruik
genomen. Met die installatie worden nog meer ferro en non-ferro metalen uit de bodemassen
gehaald, waarmee AEB verder bijdraagt aan hergebruik van grondstoffen. Daartegenover staat
dat in 2013 meer Engels afval is verwerkt. Dit afval kent een voorscheidingsproces waardoor het
minder recyclematerialen bevat. Hierdoor is ook de hoeveelheid Ferro/non-Ferro metalen die
wordt teruggewonnen uit dit afval lager dan bij ander afval. In totaal is de hoeveelheid
teruggewonnen Ferro/non-Ferro metalen met 34.149 ton licht hoger dan het gestelde doel van
33.563 ton.
8.1.3Wat heeft het gekost?
(Bedragen x € 1 miljoen)

Lasten
Baten
Saldo van baten en lasten
Dotaties aan reserves
Onttrekkingen aan reserves
Mutaties reserves
Resultaat na bestemming

Rekening Begroting Begroting
2012 2013, incl. 2013 na 8maands
1e begr.
wijz.

212,2
223,8
11,6
11,6

213,1
224,1
11,0
11,0

212,8
223,9
11,1
11,1

Rekening
Verschil
2013 Rekening Begroting
na 8maands
210,0
2,8220,9
3,010,9
0,210,9
0,2-

Binnen deze doelstelling zijn de budgetten opgenomen voor de exploitatie van de
Afvalenergiecentrale, de exploitatie van de Hoogrendement Centrale (HRC) en exploitatie van
Inzameling en Hergebruik en de Afvalpunten.
Het saldo voor deze doelstelling is € 11,0 miljoen positief, € 0,1 miljoen minder dan begroot. Het
bereikte resultaat 2013 van de Afvalenergiecentrale, de Hoogrendement Centrale en Inzameling
& Hergebruik wordt uitgekeerd aan de Gemeente Amsterdam. Het positieve resultaat 2013 van
Afvalpunten ter hoogte van € 0,26 miljoen komt ten gunste van de reserve Afvalpunten. Dit is
conform de dienstverleningsovereenkomst tussen de stadsdelen van de Gemeente Amsterdam
en het Afval Energie Bedrijf (AEB).
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Investeringen
Investeringen AEB
Voor het begrotingsjaar 2013 is een kredietaanvraag van € 26,7 miljoen gedaan. Daarnaast
liepen er nog investeringskredieten uit voorgaande jaren voor een totaalbedrag van
€ 12,7 miljoen. Per eind 2013 is van deze investeringskredieten € 7,2 miljoen uitgegeven, tevens
zijn er verplichtingen aangegaan voor € 5,4 miljoen. Door zaken als het verbeterplan Technische
Dienst, onderzoeken naar transitieprojecten en de voorbereiding van de verzelfstandiging van
AEB was er minder tijd beschikbaar voor het opstarten van kredietprojecten. Deze kredieten
schuiven door naar begrotingsjaar 2014 en verder. In de Begroting 2013 is een bedrag
opgenomen van € 10,2 miljoen voor de Sorteerlijn Grof Huishoudelijk afval. De aanbesteding
leverde (echter) geen aanbieders op. AEB beraadt zich op een strategie voor benadering van de
markt. In de Begroting 2013 is er een bedrag van € 6 miljoen beschikbaar gesteld voor het
Masterplan Logistiek, dat na marktconsultatie herschreven wordt en in uitvoering komen in 2014.
8.1.4 Risico’s

Aanvoer en markttarieven
Het belangrijkste risico voor AEB ligt in de aanvoer en de markttarieven van afval. AEB heeft in
de begroting 2013 al de nodige aanpassingen in gemiddelde tarieven en bijkomende kosten
verwerkt om die risico's af te dekken. Als de toelevering verder verslechtert kan AEB de in de
begroting gepresenteerde resultaten niet (geheel) realiseren. Hoewel dit effect zich in 2013 heeft
voorgedaan, heeft AEB toch kans gezien de overeengekomen resultaatverplichting te realiseren.
Claim contractpartij
Een contractpartij heeft een claim ingediend die wacht op een gerechtelijke uitspraak. Gezien de
vertrouwelijkheid van deze informatie wordt dit risico hier niet nader toegelicht.
De juridische procedure is nog niet afgerond.
Bodemsanering
Een onderzoek is ingesteld naar de kwaliteit van de grond op delen van het AEB terrein.
Op basis van het onderzoek is een rapport opgesteld met analyses en aanbevelingen dat aan de
provincie Noord-Holland ter beoordeling is aangeboden. Mogelijk volgen hier nadere
verplichtingen tot bodemsanering uit.
Vervallen risico’s
Vennootschapsbelasting
Over de fiscale afhandeling in de vennootschapsbelasting voor de huur van de AEB installaties
is in 2010 een definitieve overeenkomst met de Belastingdienst bereikt. Naar aanleiding van die
overeenkomst speelt nog een kwestie over de omzetbelasting over de overeengekomen
huurbedragen voor de HRC in de jaren 2007 tot en met 2010.
Met de fiscale overeenkomst in het kader van de verzelfstandiging van AEB is dit risico
vervallen.
Energiebelasting
De Belastingdienst heeft vragen gesteld over de energiebelasting die verschuldigd zou zijn over
het eigen verbruik van elektriciteit door AEC en HRC. Dit had voor AEB tot een naheffing over de
jaren 2006 tot en met 2012 kunnen leiden, eventueel verhoogd met een boete en heffingsrente.
AEB heeft aangevoerd de AEC en HRC vrijgesteld zouden moeten zijn van een dergelijke
energiebelasting.
Inmiddels heeft de Belastingdienst voor de gehele branche de uitspraak gedaan dat gebruik van
elektriciteit voor het opwekken van elektriciteit niet belast is voor de energiebelasting. Voor het
restant van het eigen verbruik (kantoor e.d.) is een overeenkomst met de Belastingdienst
aanstaande. Op de balans is per 31-12-2013 een bedrag opgenomen waarmee de mogelijke
afdracht kan worden voldaan.
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8.2 Amsterdam is vitaal, leefbaar en duurzaam
8.2.1

Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?

De activiteiten hebben betrekking op de levering van schone bouwrijpe grond ten behoeve van
grondexploitaties. Door de exploitatie van twee gronddepots wordt bewerkstelligd dat vervuilde
grond wordt gereinigd en schone grond op een doelmatige wijze wordt hergebruikt binnen de
grondexploitaties. Door beheer- en nazorgactiviteiten, o.a. bij de Diemeerzeedijk - een
voormalige stortplaats waar veel chemisch afval is gestort - is verspreiding van verontreinigingen
naar het grondwater en oppervlaktewater voorkomen. Andere activiteiten hebben betrekking op
de sanering en nazorg van voormalige gasfabrieken en overige vervuilde locaties.
Indicatoren
1. 100% van de Toetsen
aanvraag omgevingsvergunning aan de Wet milieubeheer
binnen de Wabo-termijn
2. Inzet van informatie
gestuurd milieutoezicht (IGH)
op basis van (geografische)
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

Nulmeting en
peildatum
87%
2009 95 %

Rekening
2012

Begroting Bereikt Te behalen resultaat
2013
2013
2010-2014
100%
98%
100%

10%
(3 pilots)

1 jan 15 %
2011

20%

>20%

30%

93%

2010 96 %

100%

100%

100%

≥ 85% Gegevens
nog
niet
beschik
-baar

≥ 95%

86% in de 2011 * m.b.t. raamwerk
landelijke
overeenkomsten wordt
monitor
100% aandacht besteed
aan duurzaamheid.
* voor decentrale
inkopen moeten we de
monitor afwachten die
begin 2013 verschijnt
* nieuw FSC-convenant
afgesloten

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

1. 100% van de Toetsen aanvraag omgevingsvergunning aan de Wet milieubeheer
binnen Wabo-termijn
Doelstelling voor 98% bereikt. In voorkomende gevallen wordt de aanvrager de gelegenheid
gegeven aanvullende gegevens te verstrekken, onder opschorting van de termijn. Bij grote
complexiteit kan (bijvoorbeeld om beroepsprocedures te voorkomen) gekozen worden voor
afhandeling in afstemming met alle betrokkenen, ook hier onder opschorting van de termijn.
De Gemeente Amsterdam toetst voor alle omgevingsvergunningen op de Wet Milieubeheer.
Naast de vergunningplicht bestaat er op onderdelen een meldingsplicht op basis van het
Activiteitenbesluit en het Besluit Lozen Buiteninrichtingen en worden zonodig
maatwerkvoorschriften opgesteld. Vanwege de bezuinigingen is besloten geen adviezen meer
uit te brengen op beschikkingen van een ander bevoegd gezag (provincie, waterschappen,
omliggende gemeenten).
2. Inzet van informatie gestuurd milieutoezicht (IGH) op basis van (geografische)
risicoanalyse
Het gaat bij deze indicator om de toezichturen die informatie gestuurd worden ingezet als
percentage van het totaal aantal beschikbare toezichturen. De doelstelling voor 2013 was 20%
informatiegestuurd handhaven en dat percentage is ruimschoots gehaald. Behalve
gebiedsanalyses zijn binnen deze uren diverse ketenprojecten afgerond. Het overige preventief
milieutoezicht is adequaat uitgevoerd. Het aandeel van het repressief toezicht, al of niet naar
aanleiding van het vermoeden van een overtreding, neemt in verhouding tot het preventief
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toezicht af, zoals er ook minder noodzaak tot strafrechtelijk optreden is. Dit duidt op een betere
naleving van de voorschriften.
3. 100% van de beschikkingen op een saneringsplan binnen wettelijke termijn
Alle beschikkingen zijn binnen de termijn afgegeven.
4. % van het inkoopvolume waarin duurzaamheid is mee gewogen en is vertaald in
inkoopcriteria in contractvoorwaarden
Het Programma Duurzaam inkopen valt onder het stedelijk duurzaamheidsprogramma
Amsterdam Beslist Duurzaam 2011-2014 (zie ook de paragraaf Duurzaamheid). In 2013 ging het
om inkooptrajecten voor catering, wagenpark, afvalinzameling van kantoren, drukwerk.

8.2.2

Wat hebben we ervoor gedaan?

Duurzaamheid
Circulaire economie
Het ambtswoninggesprek medio 2013 met de koplopers in het bedrijfsleven (Shell, Philips, DSM,
Unilever) en relevante MKB bedrijven over circulaire economie, was de aanzet tot het opstellen
van het visiedocument De Circulaire Metropool 2014-2018, als vervolg op het huidige stedelijke
programma voor duurzaamheid Amsterdam Beslist Duurzaam 2011-2014. Het streven is een
meer circulaire samenleving die minder afhankelijk is van import van schaarse en kostbare
grondstoffen, onder andere door het sluiten van de kringlopen, onder het motto afval =
grondstof. Zo worden ook de negatieve effecten van productie en consumptie voor onze
leefomgeving gereduceerd. Het visiedocument is begin maart 2014 besproken in het college en
zal aan het nieuwe college aangeboden worden.
In opdracht van het college heeft de Wageningen Universiteit en Researchcentrum het rapport
Handelingsperspectief circulaire economie Amsterdam opgesteld, die als basis dient voor de
strategische agenda De Circulaire Stad.
Overig
Met de zeven Amsterdamse ziekenhuizen is een convenant gesloten over de invoering van het
milieukeurmerk ‘Milieuthermometer’ gericht op verduurzaming van de bedrijfsvoering.
Stad en stadsdelen hebben in een programma onder de paraplu Amsterdam Reduceert CO2
(ARC) de DAM Prijs 2013 voor de meest duurzame MKB ondernemer in Amsterdam uitgereikt.
Huiseigenaren in Amsterdam kunnen vanaf voorjaar 2013 subsidie aanvragen voor het isoleren
van de eigen woning.
Gronddepots (bodemcoördinatie)
Het doel van de Gronddepots en de daaraan gerelateerde activiteiten is de coördinatie van
grondstromen binnen de grondexploitaties (vrijkomende grond uit projecten hergebruiken in
andere projecten – het ‘inverdieneffect’), om te voorkomen dat grond extern moet worden
gekocht, dan wel dat de afvoer van vrijkomende grond extra geld kost. Zo worden
kostenbesparingen gerealiseerd. Via de gronddepots is 185.768 ton grond hergebruikt in
projecten. De totale lasten van gronddepots en grondcoördinatie in 2013 zijn € 0,46 miljoen,
waartegen over kostenbesparingen op grondleveringen en grondafvoer staan van € 1,4 miljoen.
Per saldo een besparing van circa € 1 miljoen zodat de doelstelling is gerealiseerd.
Nazorg/Bodemsanering
Diemerzeedijk
In 2013 geherinvesteerd in de 10 tot 15 jaar oude pompsystemen voor een bedrag van € 1,2
miljoen waarmee het functioneren voor de komende 10 jaar is gewaarborgd. In 2013 is
104.471 m³ vervuild grondwater afgevoerd met een gemiddelde grondwaterpeilverlaging van 0,8
meter als gevolg. Hiermee is het risico op verspreiding van verontreiniging geminimaliseerd. De
grondwaterproblematiek in relatie tot waterzuivering is onderzocht. De resultaten worden in 2014
verwerkt in een aanpak die moet leiden tot een duurzamer beheer.
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Gasfabriekenprogramma
De sanering van de gasfabrieksterreinen is in hoge mate afhankelijk van ontwikkelingen op
ruimtelijke gebied. Zo is de sanering van de Oostergasfabriek gekoppeld aan het project
Oostpoort en wordt de sanering van de Zuidergasfabriek geïntegreerd aangepakt bij de
ontwikkeling van het Amstelkwartier.
Sanering waterbodems gasfabrieken
Voor dit programma, dat geheel door het Rijk wordt gefinancierd, is de complexe
waterbodemsanering van de Haarlemmervaart door Waternet voltooid. De sanering van
waterbodems rondom de voormalige Zuidergasfabriek die in het najaar van 2013 zou beginnen,
is uitgesteld tot september 2014.
8.2.3

Wat heeft het gekost?

(Bedragen x € 1 miljoen)

Lasten
Baten
Saldo van baten en lasten
Dotaties aan reserves
Onttrekkingen aan reserves
Mutaties reserves
Resultaat na bestemming

Rekening Begroting Begroting Rekening
2012
2013, incl. 2013 na 8- 2013
1e begr.
maands
wijz.
39,0
17,1
21,90,2
0,2
21,7-

33,6
10,6
23,023,0-

54,7
22,7
32,013,5
17,8
4,3
27,7-

52,0
22,5
29,513,9
17,7
3,8
25,7-

Verschil
Rekening Begroting
na 8maands
2,70,22,5
0,4
0,10,52,0

Binnen Milieu zijn de activiteiten te onderscheiden in grondexploitatie gerelateerde
bodemsaneringen en niet-grondexploitatie gerelateerde activiteiten. De activiteiten die
gerelateerd zijn aan grondexploitaties hebben betrekking op Gronddepots (lasten € 2,7 miljoen;
baten € 2,2 miljoen) en Bodemsanering (lasten € 26,4 miljoen; baten € 0,1 miljoen).
De bijdrage van het Rijk aan de nazorg Diemerzeedijk is afgekocht door een eenmalige betaling
aan Amsterdam van € 10,3 miljoen. Na goedkeuring van de raad, zal dit bedrag worden
toegevoegd aan de reserve Diemerzeedijk. De rentebaten uit deze reserve kunnen in principe
de structurele kosten voor de Diemerzeedijk dekken (zie ook 8.6 Reserves en voorzieningen).
De activiteiten die niet zijn gerelateerd aan grondexploitaties zijn Nazorg en beheer
Diemerzeedijk (lasten € 1,1 miljoen; baten € 0,7 miljoen) en Nazorg en sanering water bodems
gasfabrieken, die door het Rijk wordt gefinancierd.
De dotatie aan reserves betreft de reserve Diemerzeedijk (€ 12,9 miljoen) en de reserve
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (€ 1 miljoen).
Mutaties van Begroting 2013 na 8-maandsrapportage naar Jaarrekening 2013
Door de stagnatie in de ruimtelijke sector zijn er weinig aanvragen voor bodemsaneringen was
er voor € 3,2 miljoen aan lagere lasten dan begroot. Wel waren er meer grondbewegingen wat
voor de gronddepots leidde tot meer omzet en een positief saldo van € 0,7 miljoen.
Door de opheffing van de Dienst Milieu en Bouwtoezicht (DMB) en de overgang van zijn taken
naar Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD-NZKG) zijn de lasten € 1,8 miljoen hoger
dan begroot. Deze lasten (frictiekosten) bedragen € 1,4 miljoen voor de oprichting van de OD
NZKG en € 4,9 miljoen voor de opheffing van DMB per 1 januari 2014, waaronder frictiekosten
voor onder andere personeel, materieel en afboeking activa. Hoewel een deel is opgevangen
door lagere lasten binnen DMB, is er een overschrijding van € 1,8 miljoen. Deze kosten worden
verantwoord onder deze doelstelling en doelstelling 11.7
8.2.4 Risico’s
Voor doelstelling 8.2 zijn geen risico’s gemeld.
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8.3 Het openbare water in Amsterdam is schoon en toegankelijk
8.3.1 Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?
Het openbare water wordt schoongehouden door, baggeren, onderhoud polderwatergangen,
drijfvuilvissen, grofvuilvissen, wrakken lichten, huisvuil ophalen van binnenvaartschepen,
bestrijden van botulisme en het gangbaar houden van sluizen.
Indicatoren
1. Schoonheidsgraad grachten
(rapportcijfer)
2. Verwijdering drijf- en grofvuil
(ton)
3. Verwijderen wrakken (aantal)
4. Baggeren (in m3, ter plekke)
5. Botulismebestrijding (aantal
meldingen)
6. Gangbaar houden sluizen
(aantal niet-sluitende
sluisdeuren)
7. Gemiddeld % behalen van de
begrote doorvaarttijd route
Amsterdam-oostzijde van 70
minuten
8. Gemiddeld % behalen van de
begrote doorvaarttijd
Kostverlorenvaartroute van 90
minuten

8.3.2

Nulmeting en
peildatum
7,3
2010

Rekening
2012
7,5

Begroting
2013
>7,0

Bereikt Te behalen resultaat
2013
2010-2014
7,8
>7,0

450

2010

710

650

530

650

354

2010

432

350

381

300

39.350

2010

49.000

32.000

38.000

40.000

167

2010

406

270

272

270

<2

2010

<2

<2

1

<2

>95

2011

95

>95

95%

>95%

>95

2011

95

>95

95%

>95%

Wat hebben we ervoor gedaan?

1. Schoonheidsgraad grachten (rapportcijfer)
De schoonheidsgraad van de grachten is met 7,8 ruim boven de doelstelling van 7,0.
In samenwerking met Plastic Whale is plastic in de grachten aangepakt.
2. Verwijdering drijf- en grofvuil (ton)
In het kader van 400 jaar grachten is lokale, nationale en internationale pers meegevaren en
voorgelicht over de wijze waarop Amsterdam haar erfgoed schoonhoudt. Tevens is de
grachtensite gerealiseerd en gekoppeld aan de vaar-app die de European Excellence Award
heeft gewonnen voor Beste Mobile and Social Communication.
3. Verwijderen wrakken (aantal)
Ter verhoging van de schoonheidsgraad van de grachten zijn 504 boten weggesleept.
Aangezien het hier om potentiële wrakken gaat reduceert deze actie tevens het aantal
wraklichtingen in de toekomst.
4. Baggeren (in m3, ter plekke)
In 2013 is 6.000 m3 meer bagger verwijderd dan gepland. Van de 38.000 m 3 bagger komt
16.000 m3 uit het baggeren van de watergangen op IJburg. Deze bagger is gebruikt om één van
de eilanden op te hogen en daarom drukten de stortkosten niet op het budget. Circa 87% van de
38.000 m3 bagger is van de klasse ‘verspreidbaar’.
5. Botulismebestrijding (aantal meldingen)
Voor wat betreft de botulismebestrijding zijn er 272 meldingen geweest, hetgeen nagenoeg gelijk
is aan het in de begroting verwachte aantal meldingen (270).
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6. Gangbaar houden sluizen (aantal niet-sluitende sluisdeuren)
Het onderhoudsprogramma Gangbaar houden sluizen is volgens planning uitgevoerd. Er was in
2013 slechts één melding van een stremming: in februari kon de Westerkeersluis door een
vernielde dukdalf niet sluiten. De stremming is dezelfde dag nog verholpen.
7. Gemiddeld % behalen van de begrote doorvaarttijd route Amsterdam-oostzijde van 70
minuten
Aan doelstelling dat minimaal 95% van de afgehandelde beroepsvaart de route Amsterdam
Oostzijde in de maximale doorvaarttijd van 70 minuten heeft kunnen varen, is in 2013 voldaan.
8. Gemiddeld % behalen van de begrote doorvaarttijd Kostverlorenvaartroute van 90
minuten
Aan de doelstelling dat minimaal 95% van de afgehandelde beroepsvaart de Kostverlorenvaartroute in de maximale doorvaarttijd van 90 minuten heeft kunnen varen, is in 2013 voldaan.
8.3.3

Wat heeft het gekost?

(Bedragen x € 1 miljoen)

Lasten
Baten
Saldo van baten en lasten
Dotaties aan reserves
Onttrekkingen aan reserves
Mutaties reserves
Resultaat na bestemming

Rekening Begroting Begroting
2012 2013, incl. 2013 na 8maands
1e begr.
wijz.

16,1
2,3
13,813,8-

17,9
3,7
14,214,2-

16,8
3,7
13,113,1-

Rekening
Verschil
2013 Rekening Begroting
na 8maands
16,7
0,13,3
0,413,40,313,40,3-

Binnen deze doelstelling zijn de lasten en baten opgenomen voor het schoon en toegankelijk
houden van het openbare water in Amsterdam door drijf- en grofvuil en wrakken te verwijderen,
door te baggeren en door botulisme te bestrijden.
8.3.4 Risico’s
Voor doelstelling 8.3 zijn geen risico’s gemeld.
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8.4 Efficiënt inzamelen en afvoeren van afvalwater
8.4.1 Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?
Het gaat hier om de goede uitvoering van de zorgplichten voor stedelijk afvalwater, hemelwater
en grondwater. De doelstellingen zijn vastgelegd in het Plan Gemeentelijke Watertaken 20102015 en betreffen onder andere het onderzoek naar hoe Amsterdam de gevolgen van een
extremer klimaat kan opvangen, de implementatie van Systeemdenken bij onderzoek en
maatregelen voor riolering en waterzuivering en vervangingsbehoefte riolering.
In 2013 is het programma ‘Amsterdam Rainproof’ van start gegaan. Op 14 maart 2013 is een
succesvol symposium georganiseerd met bewoners, bedrijven en kennisinstellingen. Het
programma wil bewerkstelligen dat burgers, bedrijven en overheid gezamenlijk er voor zorgen
dat Amsterdam bestand is en blijft tegen heftige regenbuien, op een manier die de stad
aantrekkelijker maakt.
Indicatoren
1.Renoveren riolering
2. Meldingen verstopte
kolken, riolen en
perceellozingen
3. Reinigen: planmatig
4. Inspectie: planmatig
5. Aanleg huiskolkaansluitingen
(exclusief IJburg)

Nulmeting en
peildatum
22,7 km 2010

Rekening
2012
19

Begroting
2013
21

2010

4.465

4.800

5.120

4.800

207,2 km 2010
208 km
2010
62 km
2010

184
184
35

210
210
40

180
180
35

210
210
40

5.242

Bereikt Te behalen resultaat
2013
2010-2014
21
21

8.4.2 Wat hebben we ervoor gedaan?
1. Renoveren riolering
Conform de in de begroting opgenomen doelstelling is er 21 kilometer riool gerenoveerd in 2013.
2. Meldingen verstopte kolken, riolen en perceellozingen
Het werkelijk aantal meldingen vanwege water op straat ligt de afgelopen vier jaren gemiddeld
rond 4.800. In 2013 zijn er 5.120 meldingen over verstopte kolken, riolen en perceellozingen
binnengekomen. Dit is hoger is dan de doelstelling van 4.800, maar acceptabel door het hogere
aantal intensieve regenbuien waarop het rioolstelsel niet berekend is. Waternet lost meldingen
van wateroverlast zo snel mogelijk op. Met de start van het programma Amsterdam Rainproof is
een begin gemaakt met het verder terugdringen van (de oorzaken van) wateroverlast.
3. Reinigen: planmatig en 4. Inspectie: planmatig
Er is ongeveer 10% van het rioolnet minder planmatig gereinigd en geïnspecteerd dan was
geraamd. Dit is voornamelijk veroorzaakt doordat extra inzet nodig was voor de verwijdering van
vetafzetting uit de riolen. Daarnaast is de beschikbare capaciteit deels ingezet om wateroverlast
zo veel mogelijk tegen te gaan.
5. Aanleg huis- kolkaansluitingen (exclusief IJburg)
Door een daling van opdrachten van derden als gevolg de economische teruggang in de bouw
bleef de realisatie van aansluitingen onder de jaardoelstelling.
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8.4.3

Wat heeft het gekost?

(Bedragen x € 1 miljoen)

Lasten
Baten
Saldo van baten en lasten
Dotaties aan reserves
Onttrekkingen aan reserves
Mutaties reserves
Resultaat na bestemming

Rekening Begroting Begroting
2012 2013, incl. 2013 na 8maands
1e begr.
wijz.

71,1
74,9
3,8
3,8

67,8
71,0
3,2
3,2

67,3
71,0
3,7
3,7

Rekening
Verschil
2013 Rekening Begroting
na 8maands
66,3
1,072,3
1,3
6,0
2,3
6,0
2,3

De lasten binnen deze doelstelling betreffen de kosten voor het inzamelen en afvoeren
van afvalwater (riolering). Hiertegenover staan baten in de vorm van geheven rioolrechten.
Het resultaat ten gunste van de algemene middelen verbeterde ten opzichte van de
8-maandsrapportage met € 2,3 miljoen.
8.4.4 Risico’s
Voor doelstelling 8.4 zijn geen risico’s gemeld.
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8.5 Amsterdammers hebben toegang tot schoon drinkwater
8.5.1 Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?
Door het leveren van drinkwater van betrouwbare kwaliteit, gegarandeerd 24 uur per dag. Hierbij
wordt gestreefd naar een waterkwaliteitsindex (WKI) van < 0,018. Deze score behoort tot de top
van Nederland.
Waternet participeert in het Nationaal Deltaprogramma en heeft samen met de Dienst
Ruimtelijke Ordening (DRO) nbreng als het gaat om een waterbestendige stad. Het
Deltaprogramma is gericht op een goede bescherming van Nederland tegen overstromingen
enerzijds en de beschikbaarheid van zoetwater van goede kwaliteit voor nu en in de toekomst
anderzijds. De in dit kader uitgevoerde pilot Waterbestendig Westpoort heeft internationale
belangstelling getrokken en resulteerde in een samenwerking met New York.
Indicatoren
1. Aantal leveringspunten
2. Waterkwaliteitsindex
3.Leverignszekerheid in
Ongeplande Ondermaatse
Leveringsminuten (OLM)
4. Geleverde m3’s
drinkwater

8.5.2

Nulmeting en
peildatum
490.500
2010

Rekening
2012
491.304

Begroting Bereikt Te behalen resultaat
2013
2013
2010-2014
490.540 493.912
495.000

0.013

2010

<0,015

<0,018

<0,010

<0,018

1:37 sec

2010

1:46 sec

<5

2,57

<5

85,7
miljoen

2010

85,7

84,9

86,3

84,4

Wat hebben we ervoor gedaan?

2. Waterkwaliteitsindex
Het streven van Waternet is om de kwaliteit van het drinkwater hoog te houden en de
duurzaamheid verder te verbeteren. De waterkwaliteitsindex (WKI) bedraagt 0,010 en behoort
hiermee tot de beste in Nederland. De landelijke Benchmark uit 2012 ligt op 0,014.
3.Leveringszekerheid in Ongeplande Ondermaatse Leveringsminuten (OLM)
De ondermaatse leveringsminuten indicator is een landelijke procesindicator voor storingen in
het distributiegebied. Met 2 minuten en 57 seconden scoort Waternet hier ruim onder de
landelijke norm van 4,5 minuten.
8.5.3

Wat heeft het gekost?

(Bedragen x € 1 miljoen)

Lasten
Baten
Saldo van baten en lasten
Dotaties aan reserves
Onttrekkingen aan reserves
Mutaties reserves
Resultaat na bestemming

Rekening Begroting Begroting
2012 2013, incl. 2013 na 8maands
1e begr.
wijz.

104,6
110,6
6,0
6,8
0,8
6,0-

110,0
108,3
1,70,1
1,8
1,7
0,0-

111,0
108,6
2,40,2
2,4
2,2
0,2-

Rekening
Verschil
2013 Rekening Begroting
na 8maands
111,6
0,6
110,1
1,5
1,50,9
0,21,5
0,91,5
0,70,2

De lasten binnen deze doelstelling betreffen de kosten voor het leveren van schoon drinkwater,
gegarandeerd 24 uur per dag, van een betrouwbare kwaliteit. Dit wordt gedekt door baten in de
vorm van betalingen voor de levering van water. Het resultaat ten gunste van de algemene
middelen na mutaties in de reserves verbeterde ten opzichte van de 8-maandsrapportage
met € 0,2 miljoen.
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Mutaties van Begroting 2013 na 8-maandsrapportage naar Jaarrekening 2013
De exploitatielasten zijn hoger dan begroot als gevolg van € 2 miljoen hogere kosten vanwege
een inhaalslag bij de vervanging van het distributie netwerk. Daarnaast was er een hogere
omzet met € 1,9 miljoen door een hogere waterlevering, die vermoedelijk het gevolg is van de
warme en droge (na)zomer van 2013.
8.5.4 Risico’s
Voormalig hoofdkantoor WLB Arlandaweg (drinkwatertaak):
Betreft een geschil tussen de gemeente Amsterdam en Woningcorporatie Eigen Haard over het
voormalig kantoor van WLB aan de Arlandaweg dat door Eigen Haard in 2006 van Amsterdam is
gekocht. Eigen Haard vindt dat de gemeente de aanpassingkosten € 0,9 miljoen moet
vergoeden. Amsterdam betwist de toezegging en het bedrag. De rechter heeft partijen verzocht
een schikking te treffen. Indien dit niet mogelijk blijkt zal de rechter uitspraak doen. Dit levert een
resterend risico op van € 0,9 miljoen.
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8.6 Reserves en voorzieningen
In deze paragraaf zijn alleen die reserves en voorzieningen opgenomen waarin ten opzichte van de
8-Maandsrapportage 2013 significante mutaties (> € 0,5 miljoen) plaatsgevonden hebben of waarvan het
verloop bestuurlijk relevant is. De overige reserves en voorzieningen komen aan de orde in een integraal
overzicht met informatie over het verloop in 2013 van alle reserves en voorzieningen per programma, dat
als aparte bijlage is opgenomen in deze jaarrekening.
Daarnaast zijn de voorstellen voor resultaatbestemming ten laste van het rekeningresultaat 2013
opgenomen.
8.6.1 Reserves
Milieu en water
Reserves

Nr.
Stand Gerealiseerde Stand
Doel- Ultimo
mutaties
Ultimo
stel2012
2013
2013
ling
+
-/8.2
4,2
4,2
8.2
12,8
12,8
8.2
12,8
12,8

(Bedragen x € 1 miljoen)

Bodemsaneringsgelden gemeente
Reserve Diemerzeedijk (OGA)
Nazorg Diemerzeedijk

Begrote
mutaties
2013
+
-

Bodemsaneringsgelden gemeente
Als gevolg van het wijzigen van de taakverdeling binnen de gemeente door de start van de
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn de middelen uit deze reserve zijn toegevoegd aan
de voorziening bodemsanering.
Reserve Diemerzeedijk (OGA)
De reserve dient ter dekking van de nazorg- en beheerskosten van (de voormalige
vuilnisstortplaats) de Diemerzeedijk. De toevoeging van € 12,4 miljoen houdt verband met de
overdracht van de reserve van de per 31-12-2012 opgeheven Dienst Milieu en Bouwtoezicht.
Een dotatie van € 0,4 miljoen houdt verband met het niet bestede deel van de begroting.
8.6.2 Voorstellen voor resultaatbestemming
Het college doet voor het programma Milieu en water een aantal voorstellen voor
resultaatbestemming. Deze voorstellen (mutaties) zijn nog niet in de jaarrekening verwerkt. De
aard van het voorstel wordt weergegeven via de letters: B, R en P.
B: het voorstel grijpt terug op genomen besluiten of verband houdt met bestaand beleid.
R: het voorstel heeft te maken heeft met het afdekken van risico’s.
V: het voorstel kan door de nieuwe gemeenteraad in de afwegingen worden betrokken.
Programma
Milieu en water

Nieuw

Bestaand
Dotatie

Bestaand
Onttrekking

Bestaand
Vrijval

(Bedragen x € 1 miljoen)

B (genomen besluiten of bestaand beleid)
Nieuwe reserve voor verhoging Leidsebrug
Nieuwe reserve voor extra inzet Nota varen
Totaal B

0,2
0,3
0,5

Totaal programma

0,5

De voorstellen voor resultaatbestemming worden per programma toegelicht in de gelijknamige
paragraaf van de financiële hoofdlijnen. Klik hier voor de toelichtingen op de voorstellen voor dit
programma.
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8.6.3 Voorzieningen
Milieu en water
Voorzieningen
(Bedragen x € 1 miljoen)
Voorziening bodemsaneringen (DMB)
Bodemsanering (OGA)
Voorziening frictiekosten DMB

Stand Gerealiseerde Stand
Ultimo
mutaties
Ultimo
2012
2013
2013
+
-/15,5
15,5
5,8
20,5
2,8
23,5
3,3
3,3

Begrote
mutaties
2013
+
3,5
-

Voorziening bodemsanering (DMB)
Als gevolg van het wijzigen van de taakverdeling binnen de gemeente door de start van de
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn de middelen uit deze voorziening toegevoegd aan
de voorziening Bodemsanering (onder beheer OGA).
Bodemsanering (OGA)
Doel van de reserve is tweeledig : Bij de voorziening Bodemsanering Grondexploitaties worden
de verplichtingen vastgelegd voor de verstrekte machtigingen voor het uitvoeren van
bodemsaneringen binnen grondexploitatieplannen.
Het doel van de voorziening Bodemsanering nazorg is het dekken van de toekomstige kosten
die gemaakt worden voor Bodemsaneringen en nazorgactiviteiten met betrekking tot de
gasfabrieken.
De toevoeging houdt voor een bedrag van € 15,4 miljoen verband met de overdracht van het
saldo van de voorziening Bodemsanering nazorg van de per 31-12-2012 opgeheven Dienst
Milieu en Bouwtoezicht. Een toevoeging van € 4,8 miljoen zijnde restant budget 2013 welke in
het kader van afspraak met het Rijk (50-50 financiering sanering voormalige gasfabriekterreinen)
dienen te worden toegevoegd aan de voorziening. Een toevoeging van € 0,3 in verband met de
verstrekte machtigingen voor Bodemsanering binnen grondexploitatieplannen
Voorziening frictiekosten DMB
Voorziening ter dekking frictiekosten door boventallige medewerkers in verband met de
opheffing van DMB. Deze voorziening wordt overgedragen aan het Servicehuis Personeel
(vervangend werkgeverschap). Dekking van kosten voor boventallige medewerkers ten gevolge
van de oprichting van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.
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9 Economie
Maatschappelijk effect
Een sterke en toekomstbestendige economie bevordert de aanwezigheid van voldoende
werkgelegenheid in onze stad. De economische groei in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) is van
groot belang voor de Nederlandse Economie. Het duurzaam versterken van de economie en de
concurrentiepositie maakt Amsterdam tot een erkend en gewaardeerd nationaal en internationaal
knooppunt.

Kerncijfers
(Bedragen x € 1 miljoen)

Rekening
2012

Lasten per doelstelling
9.1 Versterken en vernieuwen van de
economische structuur van de
metropoolregio Amsterdam
9.2 Een onderscheidend (inter)nationaal
vestigingsklimaat
9.3 Vermarkten van de metropoolregio
Amsterdam
9.4 9.4 en 9.5 (de 2 havendoelstellingen)
Totaal lasten
Baten per doelstelling
9.1 Versterken en vernieuwen van de
economische structuur van de
metropoolregio Amsterdam
9.2 Een onderscheidend (inter)nationaal
vestigingsklimaat
9.3 Vermarkten van de metropoolregio
Amsterdam
9.4 9.4 en 9.5 (de 2 havendoelstellingen)
Totaal baten
Saldo van baten en lasten
Toevoegingen aan reserves
Onttrekkingen aan reserves
Mutaties reserves
Resultaat na bestemming

Begroting
Begroting
2013, incl. 1e 2013 na 8begr. wijz.
maands

Rekening
2013

Verschil
Rekening Begroting
na 8-maands

4,3

8,4

8,8

5,8

3,0-

11,3

8,9

9,4

13,2

3,8

14,5
109,7
139,8

9,7
94,5
121,5

10,1
305,3
333,6

11,1
305,3
335,4

1,0
1,8

2,2

0,3

1,4

2,2

0,8

2,2

0,1

0,1

4,1

4,0

2,1
145,4
151,9
12,1
11,2
14,3
3,1
15,2

1,9
133,1
135,4
13,9
4,2
12,9
8,7
22,6

1,6
519,9
523,0
189,4
308,8
112,2
196,67,2-

2,9
519,8
529,0
193,6
308,9
108,1
200,87,2-

1,3
0,16,0
4,2
0,1
4,14,20,0

Ontwikkelingen en beleidskaders




In 2013 is de Haven Amsterdam verzelfstandigd tot de NV Haven Amsterdam. De NV
Haven is sindsdien een deelneming van de Gemeente Amsterdam, waarvan de
gemeente alle aandelen heeft.
Voor de versterking van de economische structuur en het vestigingsklimaat van de
Metropool Amsterdam is in 2011 de Amsterdam Economic Board (Board) opgericht. De
Board focust zich nu op het uitvoeren van de Kennis- en Innovatieagenda. Voor de
periode 2014-2020 is in 2013 een uitvoeringsprogramma 2014-2020 ontwikkeld, dat
leidend is voor de werkzaamheden van de Board, die nauwe samenwerking zoekt met
het Rijk en de Noordvleugel, het gebied bestaande uit de huidige Nederlandse provincies
Noord-Holland, Utrecht en Flevoland. Daar waar mogelijk laat ze haar
uitvoeringsprogramma aansluiten bij het topsectorenbeleid van het Rijk, met name van
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Economische Zaken. De Europastrategie die de gemeente in 2012 heeft vastgesteld,
ondersteunt deze ambities
Bij het vermarkten van de metropoolregio voor bezoekers, bedrijven en bewoners speelt
citymarketing een centrale rol. Amsterdam Marketing verbindt de vele initiatieven op het
economische en culturele terrein en brengt dat herkenbaar en gestoeld op de
kernwaarden van de metropoolregio naar buiten. Met Amsterdam 2013 is hier een
belangrijke impuls aan gegeven die doorwerkt in de komende periode. De positionering
van Amsterdam als zakenstad, waar kennis en innovatie hoog op de agenda staan,
speelt hierin een steeds belangrijker rol
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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?
Indicatoren
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

Nulmeting en
peildatum
6
2010

3

Begroting
2013
6

3

3

3

3

Nog niet
bekend

>0.5%

>0,5%

Nog niet
bekend

>0.1%

1,25%*
(0,0%
MRA 1,25%
NL)
Nog
niet
bekend

2010

0,6%
(2,7%
MRA
2,1% NL
0,4%
1,7%
MRA
1,3% NL

Rekening
2012
4 (2011)

Gemiddeld
jaarlijks
groeipercentage
1995-2009

Bereikt Te behalen resultaat
2013
2010-2014
4
6
(2011)

>0,1%

1. Behoud zesde plaats European Cities Monitor
De European Cities Monitor van Cushman & Wakefield is in 2012 en 2013 niet verschenen.
Onduidelijk is of er nog een nieuwe versie van de monitor verwacht mag worden. Omdat de
Nederlandse economie relatief hard is geraakt door de crisis, zal het moeilijk zijn de vierde
plaats uit 2011 te handhaven. Andere ranglijsten wijzen er desalniettemin wijzen op dat
Amsterdam en de MRA hun reputatie als internationaal aantrekkelijke vestigingslocatie
weten vast te houden (zie paragraaf 9.3.3).
2. Schiphol blijft de derde intercontinentale luchthaven in Europa
Het aantal directe intercontinentale verbindingen vanuit Schiphol is een goede maatstaf voor
de positie van Schiphol in vergelijking met andere Europese luchthavens. Begin 2014 had
Schiphol ruim 300 directe intercontinentale verbindingen. Hiermee blijft Schiphol één van de
prominente hub luchthavens van Europa.
3. De economische groei van de MRA ligt 0,5% boven het landelijk gemiddelde
Sinds de jaren tachtig ligt de economische groei van de MRA gemiddeld een half procent
boven die van Nederland als geheel, onder meer door de aantrekkelijkheid van de MRA voor
mensen en ondernemingen om zich hier te vestigen. Doelstelling is dit groeiverschil vast te
houden, wat in de eerste recessiejaren vanaf 2008 gemiddeld ook gelukt is. Kanttekening is
dat de groei van de MRA wel achterop raakt bij die van andere vergelijkbare Europese
stedelijke regio’s (zie Economische Verkenningen MRA 2012 en 2014). Recente gegevens
tonen aan dat de crisis ook in Amsterdam en de MRA haar tol eist: de werkloosheid en het
aantal faillissementen nemen toe. Waar in eerste instantie sectoren zoals industrie en bouw
hard en direct getroffen werden, moeten nu prominente sectoren als financiële en zakelijke
dienstverlening, ICT en creatieve bedrijvigheid stevig saneren. Het positieve groeiverschil
met de rest van Nederland, staat hiermee onder druk en lijkt voor de komende jaren niet te
handhaven.
4. De gemiddelde arbeidsproductiviteitgroei in de MRA is hoger dan die in Nederland
De arbeidsproductiviteitgroei in de MRA overtrof in de periode 1995-2009 die van Nederland
met 0,4%. Gelet op de dominantie van dienstverlening is de economie van MRA in
verhouding arbeidsintensief. Het is zeker in een periode van recessie en stagnatie een forse
opgave om een sterke productiviteitsgroei te handhaven.
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9.1.2 Wat hebben we ervoor gedaan?
Indicator 1. Behoud zesde plaats European Cities Monitor
Via samenwerking in de clusters van de Amsterdam Economic Board worden innovatie en
samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden gestimuleerd. Eind 2013 is
de maakindustrie als de achtste cluster toegevoegd. Dit cluster omvat zowel de ‘traditionele’
grootschalige maakindustrie (bijvoorbeeld de staal- of voedselindustrie), als de kleinschalige
maakindustrie zoals door 3D-printing die nu tot bloei komt. De Europastrategie richt zich op
het stevig positioneren van de MRA als ‘global business hub’ en versterking van Kennis en
Innovatie. In 2013 zijn het nieuwe EFRO-programma1 2014-2020 en een Regionale
Innovatie Strategie (RIS3) opgesteld. De komende zeven jaar zetten we in op Innovatie,
koolstofarme economie en arbeidsmarktbeleid.
Aan Eurocommissaris Kroes is in mei 2013 een ‘pledge’ aangeboden waarin staat
beschreven op welke manier de MRA bijdraagt aan een oplossing van het Europese tekort
aan ICT-ers in de regio en Europa.
Indicator 2. Schiphol blijft de derde intercontinentale luchthaven in Europa
Amsterdam geeft aan de zogenaamde Alderstafel, samen met andere overheden, de
luchtvaartsector en bewonersvertegenwoordigers uitwerking aan in 2008 gesloten
convenanten Hinderbeperking, Omgevingskwaliteit en Behoud en versterking
mainportfunctie. Naar verwachting gaat de Alderstafel met de Commissie Regionaal Overleg
Schiphol (CROS) in 2014 op in een nieuw te vormen Omgevingsraad Schiphol, met als doel
in gesprek te blijven over de gewenste selectieve groei van de luchthaven.
Indicatoren 3 en 4. Economische groei en arbeidsproductiviteit in MRA ligt hoger dan
die in Nederland
Innovatieprojecten als Amsterdam Metropolitan Solutions (AMS) en Sarphati-instituut en
andere projecten worden gefinancierd vanuit het regionaal budget en het Amsterdams
Investeringsfonds (AIF). Deze projecten, die tot stand kwamen na positief advies van de
Board en mede worden ondersteund door de Gemeente Amsterdam, zijn gericht op de
vernieuwing en de versterking van de economische structuur van de stad en de regio. Deze
projecten bevorderen de economische groei (indicator 3) en de productiviteit van de
economie (indicator 4) van stad en regio. Hierbij zij aangetekend dat deze positieve effecten,
zoals bij elke structuurversterkende maatregel, pas op wat langere termijn zichtbaar zijn in
de cijfers over de economische ontwikkeling van Amsterdam en MRA.
9.1.3 Wat heeft het gekost?
(Bedragen x € 1 miljoen)

Lasten
Baten
Saldo van baten en lasten
Dotaties aan reserves
Onttrekkingen aan reserves
Mutaties reserves
Resultaat na bestemming

Rekening Begroting Begroting
2012 2013, incl. 2013 na 8maands
1e begr.
wijz.

4,3
2,2
2,13,3
3,2
0,12,2-

8,4
0,3
8,15,3
5,3
2,8-

8,8
1,4
7,42,8
7,4
4,6
2,8-

Rekening
Verschil
2013 Rekening Begroting
na 8maands
5,8
3,02,2
0,8
3,63,8
2,8
3,7
3,70,9
3,72,70,1

Binnen deze doelstelling worden lasten verantwoord voor Boardprojecten, projecten voor de
economische groei van de metropoolregio, voor onderzoeksprogrammering, voor kennis en
innovatie en voor het versterken en beter positioneren van Amsterdam op de Europese
1

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is één van de Europese structuurfondsen en onder andere
bedoeld om de economische verschillen tussen de Europese regio te verkleinen.
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markt. Er zijn dotaties aan de reserve proceskosten AMS en aan de reserve cofinanciering
Boardprojecten en er is een onttrekking aan de reserve Amsterdam Economic Board ter
dekking van gemaakte kosten voor Boardprojecten.
Mutaties van Begroting 2013 na 8-maandsrapportage naar Jaarrekening 2013
 Door splitsing van de reserve Amsterdam Economic Board in een regionaal deel en een
Amsterdams deel is de onttrekking aan de reserve € 2,1 miljoen hoger en de dotatie aan
de reserve € 2,4 miljoen hoger
 Een aantal Boardprojecten later zijn gestart, zodat pas in 2014 een beschikking wordt
afgegeven. Hierdoor zijn de lasten € 3,2 miljoen lager, waar een navenant lagere
onttrekking aan de reserve tegenover staat
 De baten zijn € 0,8 miljoen hoger door niet begrote opbrengsten, te weten de bijdrage
van de provincie Noord-Holland aan het project Schaalsprong naar de toekomst (€ 0,5
miljoen) en subsidie voor Europese projecten (€ 0,3 miljoen)
9.1.4 Risico’s

In het project Amsterdam Metropolitan Solutions investeert de gemeente tot € 50 miljoen
over de periode 2014-2023. De risico’s van dit project zijn op meerdere manieren geborgd,
door een risicoanalyse in de zomer van 2013, en door de nauwe betrokkenheid van zowel
EZ als de bestuursdienst (vooral DMC, JZ en SB) bij het project. In de definitieve
overeenkomst met de partijen die AMS zullen opbouwen, zijn afspraken over de financiële
inbreng van de gemeente opgenomen, over de prestaties die de partijen daarvoor moeten
leveren en over de consequenties van het niet of slechts deels realiseren van deze
prestaties. Alle betrokken partijen maken zich er hard voor, dat het project zal slagen, want
de imagoschade zou groot zijn als AMS de gestelde mijlpalen niet haalt.
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9.2 Een onderscheidend (inter)nationaal ondernemersklimaat
9.2.1

Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?

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

Rekening
2012

Begroting
2013

Bereikt 2013

1-1-2010

Eind 2013

-18%

-25%

Te behalen
resultaat 20102014
-25%

0

1-1-2012

Afgerond

6

Afgerond

6

6,1

2010

Meting in
2014

7.0

Meting in 2014

7,0

5,5

2007

Meting in
2013

7.5

8.6 expats; 8,0
corporate &
intermediairy

7,5

25%

2009

Geen
meting
gedaan

60%

Geen meting
gedaan.

70%

2006 In 2012 zijn
1.627
nieuwe
kamers
geopend

Realisatie
van 1.150
nieuwe
kamers

2.335
extra
kamers

Er zijn 1.531 Realisatie van 1.150
nieuwe kamers nieuwe kamers. De
geopend
hotel monitor geeft
aan dat er
uiteindelijk 7500
kamers geopend
zullen zijn in 2015

1. In 2014 is de administratieve lastendruk met 25% gedaald
In het Amsterdams Ondernemers Programma (AOP) is een aantal verplichtingen
opgenomen leidend tot een verlaging van de administratieve lastendruk. De volgende
verbeteringen in de processen van vergunningverlening zijn in 2013 afgerond.
 Voor de exploitatievergunning horeca nemen de administratieve lasten met 69% af
 Ontheffing openingstijden en ontheffing geluidsvoorschriften zorgen voor 50% minder
lastendruk voor de ondernemer. Ze worden in de praktijk vaak samen aangevraagd en
na indiening van de aanvraag(en) direct afgegeven. Ook kan de aanvraag volledig
digitaal afgehandeld worden. De doorlooptijd is verkort van twee weken naar één dag
 Voor de tijdelijke verkeermaatregel, nodig is voor het afsluiten van een weg of een
parkeervak, is in 2013 nemen de administratieve lasten met 21% af. De toevoeging Eherkenning zal in 2014 een extra verlaging van 5% opleveren
 Voor het plaatsen van bijvoorbeeld een container of steiger op de stoep is een tijdelijke
objectvergunning nodig. Ook hiervoor zijn in 2013 de administratieve lasten met 21%
verminderd en volgt in 2014 een aanvullende reductie van 5%.
Daarnaast zijn in 2013 ook de andere in het AOP opgenomen verplichtingen tot verbetering
doorgerekend. Daarbij gaat het om de warenmarkten, gevelreclame, steigerdoekreclame,
evenementen en werken in de openbare ruimte (WIOR).
2. In 2014 hebben zes stadsdelen het keurmerk Bewijs van Goede Dienst
Het Bewijs van Goede Dienst meet de prestaties van de gemeente op de dienstverlening
aan ondernemers. Hiervoor wordt onderzoek gedaan naar de tien belangrijkste producten
voor ondernemers. In februari 2012 hebben alle zes stadsdelen het Bewijs van Goede
Dienst gekregen.
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3. 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. De gemeente kreeg toen een 6.9. In 2014 wordt
dit onderzoek herhaald, dan wordt duidelijk of de doelstelling van het cijfer 7 is gehaald.
4. De klanttevredenheid van het Expatcenter scoort jaarlijks minimaal een 7.5
In 2013 is de tweejaarlijkse meting klanttevredenheid uitgevoerd. De drie verschillende
categorieën van klanten (expats, HR-medewerkers of werkgevers en tussenpersonen zoals
relocators en advocaten) beoordelen het Expatcenter respectievelijk met een 8.6, 8.0 en 8.0
voor algemene tevredenheid.
5. In 2014 is de bekendheid van het Expatcenter en haar digitale loket met 45%
toegenomen naar 70%
De totale bekendheid met het Expatcenter is niet goed meetbaar. Voorgesteld wordt om in
de nieuwe bestuursperiode andere prestatie-indicatoren op te nemen. Om de totale
bekendheid vast te stellen komt er een steekproef onder alle bedrijven die mogelijk
kennismigranten nodig hebben.
6. De doelstellingen zoals opgenomen in de hotelnota worden gerealiseerd
De meest recente hotelmonitor geeft aan dat er voor het einde van 2015 in totaal 8853
kamers geopend zullen zijn als onderdeel van de ambitie om 9000 kamers geopend te
krijgen over de periode 2006- (eind) 2015.
9.2.2

Wat hebben we ervoor gedaan?

Indicator 1. In 2014 is de administratieve lastendruk met 25% gedaald
 In 2013 is het ondernemersdossier ingevoerd voor horecaondernemers. De
mogelijkheden worden in overleg met de ondernemers uitgebreid voor de horeca en
andere branches. De vermindering van de administratieve lastendruk die wordt
gerealiseerd met het ondernemersdossier is nog niet meegenomen in de meting.
 De themapagina voor ondernemers op www.amsterdam.nl scoort in een landelijk
onderzoek 94 van de 100 punten. Eind 2013 is een onderzoek onder ondernemers
gestart naar de mogelijkheden om de website nog verder te verbeteren.
Indicator 3. Tevredenheid ondernemers scoort in 2014 een 7.0
Naast de vermindering van de administratieve lastendruk zijn ook de doorlooptijden van de
vergunningaanvragen fors teruggelopen. De tevredenheid is in 2013 niet gemeten, dit
gebeurt in 2014.
Indicator 5. In 2014 is de bekendheid van het Expatcenter en haar digitale loket met
45% toegenomen naar 70%
Op basis van de feedback van expats en internationale werkgevers zijn de volgende
concrete activiteiten voor 2014 voorbereid (en deels al in gang gezet in 2013):
 uitbreiding van diensten (in gebruik nemen Register voor Niet Ingezeten, afname
biometrische gegevens, uitbreiding van de regionale dienstverlening)
 verlaging van de administratieve lasten (afschaffing plicht overleggen geboorteakte voor
alleen reizende kennismigranten)
 verhoging van de flexibiliteit (herziening samenwerkingsconvenant met de Immigratie- en
Naturalisatiedienst, vernieuwde klantfeedbacksystemen)
 verbeterde en uitgebreide communicatie (uitbreiding ‘welcome events’ in samenhang
met lokaal nieuwkomerbeleid EU-migranten, aanpassing nieuwsbriefsysteem)
Indicator 6. De doelstellingen zoals opgenomen in de hotelnota worden gerealiseerd
Er zijn 1.531 kamers geopend in 2013, waaronder kamers in het Roommate Hotel, Hampton
by Hilton en Art’otel Amsterdam. Enkele feiten over de nieuwe kamers: nieuwbouw
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hotelkamers: 22%, transformatie hotelkamers: 77%; nieuwe hotelkamers buiten stadsdeel
Centrum: 67%.
De raad heeft in november 2013 de regionale hotelstrategie 2016-2022 vastgesteld.

9.2.3

Wat heeft het gekost?

(Bedragen x € 1 miljoen)

Lasten
Baten
Saldo van baten en lasten
Dotaties aan reserves
Onttrekkingen aan reserves
Mutaties reserves
Resultaat na bestemming

Rekening Begroting Begroting Rekening
2012
2013, incl. 2013 na 8- 2013
1e begr.
maands
wijz.
11,3
2,2
9,10,1
0,4
0,3
8,8-

8,9
0,1
8,88,8-

9,4
0,1
9,30,5
0,5
8,8-

13,2
4,1
9,10,5
0,5
8,6-

Verschil
Rekening Begroting
na 8maands
3,8
4,0
0,2
0,2

Binnen deze doelstelling zijn alle apparaatskosten voor programma Economie opgenomen
en de lasten voor het Amsterdams ondernemersprogramma, voor het Expatcenter en voor
de subsidieverlening aan de ondernemersverenigingen.
Mutaties van Begroting 2013 na 8-maandsrapportage naar Jaarrekening 2013
 De overschrijding met € 3,8 miljoen van de lasten is voor € 2,8 miljoen te verklaren uit
niet begrote lasten voor twee EFRO-projecten: project IK3: € 2 miljoen en project
kansenzones: € 0,8 miljoen. Deze hogere lasten waren mogelijk door de ontvangst van
bijbehorende, maar niet begrote EFRO subsidies, leidend tot een overschrijding van
€ 2,8 miljoen bij de baten
 De lasten zijn met € 1 miljoen overschreden, voornamelijk als gevolg van hogere lasten
bedrijfsvoering (totaal € 0,6 miljoen) door versnelde afschrijving en hogere kosten voor
ICT en personeel en doorberekende voorbereidingskosten voor het programma 1S1O
maatregel 5 en 6.
 Door verschillende oorzaken zijn voor € 1,2 miljoen aan hoger dan begrote baten
gerealiseerd, waarvan € 0,7 miljoen door de overgang naar het beprijzen van de
dienstverlening door het Expatcenter.
9.2.4

Risico’s

De Amsterdamse Compagnie (DAC) heeft zich in een kapitaalinstandhoudingsverklaring
(KIV) jegens de bank verplicht de solvabiliteit niet onder de 20% te laten dalen. De
aandeelhouders hebben een bijstortverplichting wanneer deze lager is dan 20%. Door de
afwaardering van panden in 2013 ontstaat in de jaarrekening van DAC een negatief eigen
vermogen, waardoor de solvabiliteit verder daalt van circa 12% naar -3%. Hierdoor is de
deelneming met een waarde van € 1 miljoen afgewaardeerd naar € 1. Als dekking is hiervoor
de bij de 8-maands 2012 getroffen voorziening gebruikt.
Over de KIV heeft overleg plaatsgevonden met de bank. Daarbij wordt ook gesproken over
de swap die DAC heeft afgesloten voor een lening met een variabele rente en vooral over
het niet-actieve deel daarvan. Doelstelling van de aandeelhouders is een herfinanciering van
DAC waarmee de risico’s zoveel mogelijk verminderd en beheerst kunnen worden. Naar
verwachting zal hierover begin 2014 besluitvorming binnen de AVA (algemene vergadering
van aandeelhouders) kunnen plaatsvinden. Na mogelijke bijstorting zal opnieuw de
waardering van het geïnvesteerd vermogen in DAC plaatsvinden die verwerkt zal worden in
de 4- of 8-maandsrapportage 2014.
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9.3 Vermarkten van de metropoolregio Amsterdam
9.3.1

Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?

Indicatoren

Nulmeting en
peildatum

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%

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

9. Naast kwantitatieve groei
maakt de Metropool
Amsterdam ook een
kwalitatieve schaalsprong.

Rekening
2012

Begroting
2013

Bereikt Te behalen resultaat
2013
2010-2014

100

115

100

200

120

206

120

nvt

> 35

< 35

45

<35

9

2009

8

Top 10

nnb

Top 10

9,7

2010

9,8

10,3

nnb

10,9

9

2010

10

Top 10

nnb

Top 10

6,31
miljard
3,59
miljoen
unieke
bezoekers
++

2010

10,29 miljard

nnb

6,75 miljard (7%)

2012

-

6,5 miljard
(3%)
+10%

22,5%

2012

-

-

++

zie toelichting

1. 100 nieuwe internationale bedrijven per jaar in de regio
In 2013 zijn in de Metropoolregio Amsterdam 115 nieuwe buitenlandse bedrijven gevestigd
die samen 1.727 directe arbeidsplaatsen hebben gecreëerd. Uitbreidingen bij 18 bedrijven
hebben voor 450 nieuwe arbeidsplaatsen gezorgd. Daarnaast heeft amsterdam inbusiness
(aib) twee bedrijven die wilden vertrekken proactief bijgestaan en behouden voor de regio.
2. Per jaar vinden 120 Investor Development bezoeken plaats aan Nederlandse en
buitenlandse bedrijven
Investor Development gesprekken met buitenlandse bedrijven zullen worden gemonitord,
aangezien dit meer zegt over de kwaliteit van de relatie met een internationaal bedrijf dan
een bedrijfsbezoek. In 2013 zijn 206 gesprekken gevoerd (waarvan 100 uitgebreide en 106
update gesprekken).
3. Minder dan 35 internationale bedrijven verlaten de metropoolregio
Bureau Onderzoek en Statistiek heeft voor Amsterdam inbusiness onderzoek gedaan naar
internationale bedrijven die de MRA verlaten. Volgens dit onderzoek gaat het om 45
bedrijven. Dit aantal is hoger dan verwacht, wat vermoedelijk te maken heeft met de
moeilijke economische situatie in Europa en het stijgende aantal faillissementen.
4. We behouden onze plaats in de top 10 van Europese toeristensteden
Gegevens over 2013 worden in de loop van 2014 bekend gemaakt. In 2012 is Amsterdam
van de negende naar de achtste positie gestegen.
5. Aantal overnachtingen (in miljoenen) stijgt met 3%
De gegevens over 2013 worden in de loop van 2014 bekend gemaakt, maar de verwachting
is dat deze doelstelling ruimschoots wordt gehaald. Over de periode januari tot september is
een stijging van 7,1% gemeten. De stijging van overnachtingen van Nederlandse bezoekers
is het grootst (17,9%). De stijging van overnachtingen van internationale bezoekers bedraagt
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5% (voorlopige cijfers). In 2012 is het CBS overgestapt naar een nieuwe methodiek. Hierbij
worden nieuwe hotels sneller meegenomen in de metingen. Volgens de oude methodiek
telde 2012 9,8 miljoen overnachtingen en volgens de nieuwe 10,6 miljoen.
6. We behouden onze plaats in de top 10 van wereldwijde congressteden
De gegevens over 2013 worden in de loop van 2014 bekend gemaakt. Amsterdam nam in
2012 de tiende plek in op de ICCA ranglijst2. Vooral in het derde kwartaal 2013 was er
vanwege enkele grote congressen een forse stijging van het aantal zakelijke bezoekers
(stijging overnachtingen zakelijke bezoekers 17,8%).
7. Uitgaven toerisme stijgen met 5%
De cijfers over de uitgaven van toerisme over 2013 worden pas later in 2014 bekend
gemaakt. In 2012 is er verandering in de meetmethodiek doorgevoerd waardoor de
meetgegevens niet meer vergeleken kunnen worden met de nulmeting. Dit hangt onder
andere samen met de gewijzigde methodiek van meting van het aantal overnachtingen. Er is
wel een stijgende trend te zien. De totale bestedingen in 2012 bedragen € 10,29 miljard ten
opzichte van € 9,44 miljard in 2011 en dat is een stijging van 9%.
8. De bekendheid van de website Iamsterdam.com neemt toe met 10%
Het aantal unieke bezoekers van de iamsterdam.com website is met 50% toegenomen. Het
aantal bezoekers van de business portal op Iamsterdam.com is met 22% gestegen. De site
heeft in totaal meer dan 8 miljoen bezoekers gehad. Het aantal terugkerende bezoekers is
toegenomen van 25% naar 30%.
9. Naast kwantitatieve groei maakt de Metropool Amsterdam ook een kwalitatieve
schaalsprong
In het Dashboard Citymarketing is deze indicator niet zo specifiek opgenomen, maar komt
het terug in onder andere de doelstelling spreiding van toerisme over tijd en in locatie. De
groei van het aantal overnachtingen in 2013 was het grootst in het eerste kwartaal (10,7%).
Daarnaast groeide het aantal overnachtingen onder Russische, Chinese, Japanse en
Braziliaanse bezoekers.
Er vinden in Amsterdam jaarlijks vijftien à twintig goed georganiseerde evenementen plaats
die (inter)nationaal aantrekkelijk zijn en een aantoonbare bijdrage leveren aan de
doelstellingen van citymarketing. Ook dragen de evenementen bij aan een betere spreiding
van het verblijfstoerisme, zowel in tijd (periode) als gebied (locatie).
Om de doelstelling te bereiken is het centrale Evenementenbureau opgericht. Dit bureau
heeft vier rollen:
 centrale dienstverlening voor evenementenaanvragen
 subsidieverlening
 acquisitie
 beleidsontwikkeling ter verbetering van het werkproces rondom evenementenaanvragen
9.3.2

Wat hebben we ervoor gedaan?

1. 100 nieuwe internationale bedrijven per jaar in de regio
De Metropoolregio Amsterdam heeft een actief regionaal uitvoerend beleid voor het
aantrekken en behouden van buitenlandse investeringen.
amsterdam inbusiness richt zich op het aantrekken van bedrijven uit de VS, Japan, China,
India, Korea, Taiwan, Brazilië, Turkije en het Verenigd Koninkrijk en buitenlandse bedrijven
uit de sectoren van de Amsterdam Economic Board: Life Sciences, ICT, Creatieve Industrie,
Financieel zakelijke dienstverlening, Logistiek en Food & Flowers. Om deze resultaten te
behalen is het uitvoerend beleid gericht op:
2

ICCA: International Congress & Convention Association.
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Zakelijke Citymarketing: het internationaal vermarkten van de MRA als onderscheidende
regio in Europa voor hoofdkantoren en marketing & sales met een focus op de sectoren
van de Amsterdam Economic Board (via Amsterdam Marketing)
Het organiseren van handelsmissies met een sterke acquisitielobby in samenwerking
met de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA). Deze handelsmissies zijn
bestuurlijke reizen waarbij onze regio onder de aandacht wordt gebracht bij potentiële
investeerders. In 2013 hebben reizen plaatsgevonden naar Brazilië (Sao Paulo en Rio
de Janeiro), Zuid-Korea (Seoul) en China (Beijing)
Wegwijs maken van bedrijven die overwegen zich in de MRA te vestigen (fact findings).
Geïnteresseerde bedrijven worden ontvangen in de MRA om ze bekend te maken met
alle voordelen van vestiging van het bedrijf in onze regio
Hitteam reizen. Dit zijn reizen gericht op een beperkt doel: het aantrekken van een
specifiek bedrijf (of specifieke bedrijven) uit een specifiek cluster. In 2013 werden onder
andere Japan, de Verenigde Staten, Taiwan en India bezocht
Behoud van reeds gevestigde internationale bedrijven middels zakelijke events en éénop-één bezoeken
Het verbinden van buitenlandse bedrijven met bedrijven in de gekozen sectoren van de
Amsterdam Economic Board, door informatieverstrekking aan geïnteresseerde bedrijven
in de regio, maar ook door het organiseren van seminars voor buitenlandse bedrijven die
hier nog niet zijn gevestigd

2. Per jaar vinden 120 Investor Development bezoeken plaats aan Nederlandse en
Buitenlandse bedrijven
3. Minder dan 35 internationale bedrijven verlaten de metropoolregio
Sinds 2008 onderhoudt amsterdam inbusiness op structurele wijze contact met het
bedrijfsleven. Het relatiebeheer programma (Investor Development) bestaat uit drie type
activiteiten: gesprekken met bedrijven, relatie-evenementen en digitale communicatie door
middel van mailings en sociale media.
4. We behouden onze plaats in de top 10 van Europese toeristensteden
5. Aantal overnachtingen (in miljoen) stijgt met 3%
6. We behouden onze plaats in de top 10 van wereldwijde congressteden
7. Uitgaven toerisme stijgen met 5%
Sinds 1 januari is de fusie van Amsterdam Partners met Amsterdam Toerisme & Congres
Bureau en het Amsterdams Uitburo tot één citymarketingorganisatie in stichting Amsterdam
Marketing (AM) een feit. AM is verantwoordelijk voor het vermarkten van de regio
Amsterdam onder drie verschillende doelgroepen: bewoners, bezoekers en bedrijven. De
gemeente was nauw betrokken bij de vorming van de stichting. Zie ook de paragraaf
Verbonden partijen. Heldere doelstellingen zijn afgesproken en vastgelegd in het Dashboard
Citymarketing. De belangrijkste activiteiten voor het behalen daarvan waren:
 promoten van Amsterdam in binnen- en buitenland, onder andere door de actieve inzet
van social media
 de bezoekers in de stad dienen als gastheer via de VVV-informatiekantoren
 inhoud geven aan het merk Amsterdam en het motto Iamsterdam.
 actieve marketing van Amsterdam in het feestelijke jaar 2013 vol jubilerende instellingen
via de internationale pers
8. De bekendheid van Iamsterdam.com website neemt toe met 10%
De doelstelling is gerealiseerd door:
 continue communicatie van de website
 continue optimalisering van de inhoud van de website met cluster en landen
 optimalisering zoekmachine
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9. Naast kwantitatieve groei maakt de metropool Amsterdam ook een kwalitatieve
schaalsprong
Het project Amsterdam Bezoeken Holland Zien heeft door de permanente promotie van de
bredere Metropool Amsterdam niet alleen Amsterdam maar ook de omliggende toeristische
attracties goed onder de aandacht gebracht bij herhaalbezoekers en bezoekers uit
opkomende markten zoals Rusland en Brazilië.
Activiteiten feestjaar 2013
Volgens de eerste voorlopige evaluatie is Amsterdam 2013 als themajaar door alle
stakeholders – van bestuur Amsterdam 2013, uitvoerder Amsterdam Marketing, tot
jubilarissen als Artis, Rijksmuseum en Concertgebouw – als een succes ervaren. Het bood
betrokkenen een veelheid aan aanknopingspunten en dus kansen om van deze positieve
aandacht voor Amsterdam te profiteren. Diverse instellingen zijn via AM met elkaar
verbonden, wat zorgde voor kortere lijnen, een goede afstemming van de programmering en
diverse nieuwe initiatieven zoals 24H, Hotelnacht en Concerts in the Park.
Evenementenbureau en Evenementenfonds
De grote evenementen in de stad hebben de gemeente, als onderdeel van de organisatie,
diverse keren voor grote communicatieve opgaven gesteld. Voorbeelden zijn de Amsterdam
Gay Pride, de troonswisseling en de huldiging van Ajax. Bij de opzet van de twee
laatstgenoemde grootstedelijke evenementen werd gebruik gemaakt van ervaringen uit
voorgaande edities om de (extreme) overlast te beperken. De basis voor deze aanpak was
de notitie en de afrondende brief van de burgemeester aan de gemeenteraad over de
nieuwe balans tussen evenementen en veiligheid.
In 2013 is gestart met een doorontwikkeling van het Evenementenbeleid, gericht op 2015 en
verder. De financiering van het Evenementenbureau en het Evenementenfonds loopt in de
2014 ten einde. Daarna moet bekeken worden hoe grote en beeldbepalende evenementen
verder worden gefinancierd.
In 2013 zijn vanuit het Evenementenfonds enkele nieuwe of vernieuwende evenementen
gesubsidieerd. Voorbeelden hiervan zijn de uitreiking van de MTV EMA Awards in de Ziggo
Dome, Unseen, de heropening van het Rijksmuseum en de vele activiteiten en evenementen
rondom Amsterdam 2013.
9.3.3

Wat heeft het gekost?

(Bedragen x € 1 miljoen)

Lasten
Baten
Saldo van baten en lasten
Dotaties aan reserves
Onttrekkingen aan reserves
Mutaties reserves
Resultaat na bestemming

Rekening Begroting Begroting
2012 2013, incl. 2013 na 8maands
1e begr.
wijz.

14,5
2,1
12,41,1
1,0
0,112,5-

9,7
1,9
7,81,1
0,7
0,48,2-

10,1
1,6
8,51,2
1,0
0,28,7-

Rekening
Verschil
2013 Rekening Begroting
na 8maands
11,1
1,0
2,9
1,3
8,20,3
1,3
0,1
0,9
0,10,40,28,60,1

Binnen deze doelstelling worden onder meer de lasten verantwoord voor structurele subsidie
aan de Stichting Amsterdam Marketing, het evenementenfonds, Promotiefonds Holland
Casino en de stelpost citymarketing, het internationale vestigingsklimaat en het aantrekken
van nieuwe (internationale) bedrijven, inhuurbudget en budget onderzoek en advies ten
behoeve van Citymarketing, Toerisme en Acquisitie.
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Mutaties van Begroting 2013 na 8-maandsrapportage naar Jaarrekening 2013
De lasten zijn € 1,1 miljoen hoger dan begroot door € 0,8 miljoen aan hogere kosten voor
acquisitiewerkzaamheden, € 0,3 miljoen hogere subsidieverlening aan Amsterdam Marketing
voor het project Amsterdam Bezoeken Holland Zien (€ 0,2 miljoen) en International
Broadcasting Convention (IBC) (€ 0,1 miljoen). Hiertegenover staan hoger dan begrote
baten voor ABHZ. De kosten van de acquisitiewerkzaamheden zijn gedekt door hoger dan
begrote bijdragen van de Regio voor amsterdam inbusiness van € 0,5 miljoen, Provincie
Noord-Holland € 0,1 miljoen, NFIA € 0,1 miljoen en partners Life Sciences € 0,1 miljoen
Prioriteiten 2013
Omschrijving

S/I

Beschikbaar
gesteld

I

450

(bedragen x € 1.000)
1. Pro Congress V

Ultimo 2013
betaald of
verplicht

Voorstel om
ultimo 2013
op te nemen
in reserve

450

Omschrijving
gerealiseerd
resultaat
Acquisitie van
congressen

Volledig
uitgevoerd?
(J/N)

Uiterste
datum
geplande
uitvoering

J

Toelichting prioriteiten 2013
Door de incidentele prioriteitsmiddelen voor Pro Congress kon stichting Amsterdam
Marketing in 2013 de volgende activiteiten uitvoeren:
 acquisitie van congressen
 uitbreiding van het samenwerkingsgebied naar de Metropool is er een groter aanbod van
congrescentra ontstaan
 extra aandacht geven aan vergaderaccommodaties zonder hotelkamers (bijvoorbeeld
musea)
 congressen een meerwaarde aanbieden met gebundelde krachten (Clusters &
Congressen)
 nieuwe marketingtechnieken gebruiken: bijvoorbeeld e-commerce
 samenwerkingsverbanden professioneler met elkaar verbinden
9.3.4 Risico’s
Voor doelstelling 9.3 zijn geen risico’s gemeld.
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9.4 en 9.5 De twee havendoelstellingen
9.4.1 Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?
De Haven Amsterdam is per 2013 verzelfstandigd tot de NV Haven Amsterdam. De
Gemeente Amsterdam heeft thans alle aandelen, in wat nu een deelneming van de
Gemeente Amsterdam is.
9.4.2

Wat heeft het gekost?

(Bedragen x € 1 miljoen)

Lasten
Baten
Saldo van baten en lasten
Dotaties aan reserves
Onttrekkingen aan reserves
Mutaties reserves
Resultaat na bestemming

Rekening Begroting Begroting
2012 2013, incl. 2013 na 8maands
1e begr.
wijz.

109,7
145,4
35,7
6,7
9,7
3,0
38,7

94,5
133,1
38,6
3,1
6,9
3,8
42,4

305,3
519,9
214,6
304,8
103,1
201,712,9

Rekening
Verschil
2013 Rekening Begroting
na 8maands
305,3
519,8
0,1214,5
0,1304,8
103,0
0,1201,80,112,7
0,2-

Mutaties van Begroting 2013 na 8-maandsrapportage naar Jaarrekening 2013
Bij de 8-maandsrapportage 2013 is de verzelfstandiging van de Haven Amsterdam
administratief verwerkt (geliquideerd). Hierdoor zijn zowel de lasten, baten, dotaties als
onttrekkingen gewijzigd.
Per 2013 is de NV Haven een deelneming van de Gemeente Amsterdam (zie de paragraaf
Verbonden partijen) en ontvangt de Gemeente Amsterdam voor zover van toepassing
jaarlijks dividend van de Haven (voor 2013 begroot op € 47,5 miljoen; zie het programma
Algemene dekkingsmiddelen).
9.4.3 Risico’s
Voor doelstelling 6.2 zijn geen risico’s gemeld.
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9.6 Reserves en voorzieningen
9.6.1

Reserves

In deze paragraaf zijn alleen die systeemreserves en bestemmingsreserves opgenomen waarin
significante mutaties (> € 0,5 miljoen) plaatsgevonden hebben of waarvan het verloop bestuurlijk
relevant is. De overige reserves komen aan de orde in een integraal overzicht met informatie over het
verloop in 2013 van alle reserves en voorzieningen per programma, dat als aparte bijlage in deze
jaarrekening is opgenomen.
Economie
Reserves
(Bedragen x € 1 miljoen)

Financiering deelneming Havenbedrijf Amsterdam
Amsterdam Economic Board

Nr.
Stand Gerealiseerde Stand
Doel- Ultimo
mutaties
Ultimo
stel2012
2013
2013
ling
+
-/9.4
304,8
304,8
9.1
7.4
3,7
3,7

Begrote
mutaties
2013
+
5,3

Financiering deelneming Havenbedrijf Amsterdam
Deze reserve dient ter financiering van de nieuwe deelneming Haven Amsterdam NV. Er is
niet gemuteerd. De reserve blijft gelijk aan de omvang van de financiële participatie in deelneming.
Kosten verzelfstandiging Haven
De reserve Kosten Verzelfstandiging Haven is op grond van Raadsbesluit 193/768 (12
oktober 2011) gevormd ter dekking van de onderzoeks- en begeleidingskosten van de
verzelfstandiging van de Haven. In 2013 is de Haven Amsterdam verzelfstandigd naar een
N.V. en is € 0,6 miljoen aan kosten voor het verzelfstandigingstraject ten laste van deze
reserve gebracht. Deze reserve kosten wordt beheerd door de Bestuursdienst.
Het college stelt voor om de reserve verzelfstandiging Haven per ultimo 2013 op te heffen
en het restantbedrag van € 0,3 ten gunste te brengen van het rekeningresultaat 2013 (zie de
voorstellen voor resultaatbestemming in de Bestuurlijke en financiële hoofdlijnen).
Reserve Amsterdam Economic Board
De reserve is in 2011 gevormd voor de financiering van de uitvoering van de agenda van de
Amsterdam Economic Board. Onttrokken zijn in 2013 bedragen ten behoeve van:
Secretariaat Board (€ 0,5 miljoen), Almere Data Capital (€ 0,3 miljoen), World Smart Capital
(€ 0,1 miljoen), The Amsterdam Campus (€ 0,25 miljoen), Onderwijs en Arbeidsmarkt (€ 0,4
miljoen), Amsterdamse kringlopen (€ 46.350), Green Forensics (€ 0,75 miljoen), De Clinic (€
279.000), toevoeging aan nieuwe reserve cofinanciering Board (€ 2,4 miljoen) en een
bijdrage van de Metropool Regio Amsterdam aan de Amsterdam Economic Board (€ 1, 3
miljoen).
9.6.2

Voorzieningen

In deze paragraaf worden alleen die voorzieningen opgenomen waarin in 2013 significante mutaties (>
€ 0,5 miljoen) hebben plaatsgevonden of waarvan het verloop bestuurlijk relevant is. Bij de Jaarrekening
2013 voldoet geen van de voorzieningen in het programma Economie aan deze criteria en daarom
worden ze niet op deze plaats besproken. Wel komen ze aan de orde in een integraal overzicht met
informatie over het verloop in 2013 van alle reserves en voorzieningen per programma, dat als aparte
bijlage is opgenomen in deze jaarrekening.
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10 Facilitair en bedrijven
Maatschappelijk effect
Maatschappelijke effecten van de overige programma’s bevorderen door betrokken
organisatieonderdelen te ondersteunen met goederen en diensten. De efficiëntie en effectiviteit
van de dienstverlening moet de vergelijking met marktpartijen kunnen doorstaan en mag niet in
strijd zijn met het publieke belang.

Kerncijfers
(Bedragen x € 1 miljoen)

Rekening
2012

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
beheer, onderhoud en
productontwikkelingstaken binnen de
ruimtelijke sector
Totaal lasten
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
beheer, onderhoud en
productontwikkelingstaken binnen de
ruimtelijke sector
Totaal baten
Saldo van baten en lasten
Toevoegingen aan reserves
Onttrekkingen aan reserves
Mutaties reserves
Resultaat na bestemming

Begroting
Begroting
2013, incl. 1e 2013 na 8begr. wijz.
maands

Rekening
2013

Verschil
Rekening Begroting
na 8-maands

65,5

72,9

72,0

70,8

1,2-

113,5

118,2

121,9

130,8

8,9

67,4

20,5

19,3

19,8

0,5

109,6
356,0

108,5
320,1

103,4
316,6

115,5
336,9

12,1
20,3

45,7

47,2

48,5

51,5

3,0

111,4

117,9

118,0

130,7

12,7

58,4

20,4

38,6

39,0

0,4

111,6
327,1
28,912,0
18,1
6,1
22,8-

104,2
289,7
30,418,8
20,7
1,9
28,5-

104,7
309,8
6,820,7
19,7
1,07,8-

105,2
326,4
10,521,1
23,8
2,7
7,8-

0,5
16,6
3,70,4
4,1
3,7
0,0

Programakkoord ambities





De Gemeente Amsterdam verbetert in de periode 2011-2014 haar ICT
Rationalisatie werkprocessen en bijbehorende informatievoorziening
Standaardisatie en consolidatie ICT systemen
Uitwisselbaarheid en herbruikbaarheid zijn pijlers in het informatiebeleid
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Ontwikkelingen en beleidskaders
ICT
ICT-visie 2015 is het kompas voor alle ICT-activiteiten
Dienstverlening en Facilitair Management (DFM)
De invloed van de economische crisis, de hervormingsagenda en de heroverwegingen
hebben in 2013 tot de volgende acties geleid:
 wijziging openingstijden stadhuis
 afstoten van een dienstauto
 vanaf 1 juli 2013 is op basis van het reorganisatieplan/implementatieplan het centrale
facilitaire beheer uitgerold over twaalf panden (zestien diensten)
 TEAM Energie: integraal aansturen energiebeheer
 bezuiniging op onderhoud van het stadhuis
 synergievoordelen staffuncties cluster Ondersteunen, Bestuur en Informatie (OBI) en
dienst Stadstoezicht
 Heroverweging Optimalisatie huisvesting stadhuis
Servicehuis Personeel (SHP)
In 2013 is mijn personeelsnet doorontwikkeld en is de digitale omgeving gereed gemaakt
voor de organisatieontwikkeling. Dit via de methoden Waarderend Werken en LEAN
(maximale waarde met zo min mogelijke verspillingen).
ACAM Accountancy en Advies
In 2013 is de transitie naar een brede auditdienst voortgezet.
Dienst Ruimtelijke Ordening (DRO)
De omzet bij externe opdrachtgevers is ongeveer € 0,6 miljoen gedaald ten opzichte van
2012. Zoals in 2012 is ook in 2013 uit marktoverwegingen vaak een afwijkend, lager,
tarief afgesproken, met name bij detacheringen. Als gevolg hiervan is in 2013 een
aanzienlijk negatief projectresultaat gerealiseerd. Door strenge sturing op de kostenkant
is DRO er wel in geslaagd om aan de resultaatverplichting die is afgesproken met het
concern, te voldoen.
Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam (OGA)
De teruglopende activiteiten in de ruimtelijke sector hebben de vraag naar specifieke
gemeentelijke expertise doen teruglopen. Door het terugbrengen van de capaciteit is in
2013 geen sprake geweest van leegloop en is er steeds een goed gevulde
opdrachtportefeuille geweest, die aansluit bij de beschikbare capaciteit.
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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?
In 2013 is het Stabilisatieplan afgerond. De ICT-dienstverlening van de Dienst ICT kan
nu als stabiel aangemerkt worden.
De ICT-infrastructuur in Amsterdam is versnipperd. Amsterdam centraliseert daarom
conform het eind 2012 door de gemeenteraad vastgestelde Programma ICT Centraal alle
decentrale ICT-infrastructuur met personeel en budgetten naar de Dienst ICT. Onderdeel
van ICT Centraal is de migratie van de applicaties van alle organisatieonderdelen naar
de centrale ICT-infrastructuur, met als uitgangspunt, hoe minder applicaties, hoe minder
ICT Centraal hoeft te migreren.
In de afgelopen periode zijn de eerste acht migraties gestart, waarbij bleek dat het aantal
applicaties fors hoger ligt dan opgegeven door de betreffende organisatieonderdelen. Het
maakt de achterstanden problematischer zodat de migraties meer tijd kosten. De
afronding van het programma verschuift daardoor naar eind 2016.
De centralisatie moet een jaarlijkse besparing opleveren van € 7 miljoen. In 2013 is –
conform taakstelling – een besparing van €2,2 miljoen gerealiseerd. In de Begroting 2014
is een taakstelling van € 7,4 miljoen opgenomen, die, naar het zich nu laat aanzien,
ondanks het opschuiven van de planning van ICT centraal gewoon gerealiseerd zal
worden.
10.1.2 Wat hebben we ervoor gedaan?
Zie hierboven 10.1.1.
10.1.3 Wat heeft het gekost?
(Bedragen x € 1 miljoen)

Lasten
Baten
Saldo van baten en lasten
Dotaties aan reserves
Onttrekkingen aan reserves
Mutaties reserves
Resultaat na bestemming

Rekening Begroting Begroting
2012 2013, incl. 2013 na 8maands
1e begr.
wijz.

65,5
45,7
19,88,5
14,1
5,6
14,2-

72,9
47,2
25,718,0
19,5
1,5
24,2-

72,0
48,5
23,518,0
17,7
0,323,8-

Rekening
Verschil
2013 Rekening Begroting
na 8maands
70,8
1,251,5
3,0
19,34,2
17,9
0,115,1
2,62,82,522,11,7

Het saldo ten laste van de algemene middelen kwam voor 2013 uit op € 22,2 miljoen. Dat
is ten opzichte van de Begroting 2013 na de 8-maandsrapportage € 1,5 miljoen
voordeliger.
Mutaties van Begroting 2013 na 8-maandsrapportage naar Jaarrekening 2013
De omzet van DICT is ten opzichte van de 8-maandsrapportage met € 2,7 miljoen
gestegen. Dit wordt onder andere veroorzaakt door hogere doorbelastingen, hogere
afname hosting en hogere afname werkplekken. Daar staat tegenover dat er € 2,6
miljoen minder dan begroot aan de reserve ICT Centraal is onttrokken. De uitgaven voor
ICT Centraal betreffen € 4,3 miljoen aan projecturen en € 0,1 miljoen aan migratie
tooling. Bij de 8-maandsrapportage werd nog uitgegaan van een inzet (en de daarbij
behorende onttrekking) van € 7 miljoen. De lagere uitgaven zijn het gevolg van de
vertraging in het programma ICT centraal.
Investeringen
Op de kredieten is in 2013 minder uitgegeven dan gepland. Het gaat om € 6,4 miljoen
onderbesteding ten opzichte van de begrote € 11,8 miljoen, onder te verdelen in:
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MAN: € 4,7 miljoen
Na gunning van de opdracht is gekozen voor een aanpak waarbij meer taken bij de
marktpartij worden gelegd en minder zelf wordt gebouwd door de dienst. Het gevolg is
dat de uitrol drie maanden later wordt afgerond dan voorzien bij de kredietaanvraag en
het zwaartepunt van de investering is verschoven van eind 2013 naar Q1 2014. Hierdoor
heeft de uitgave voor de aanschaf en installatie van datacom-apparatuur nog niet plaats
gevonden. Voordeel van de gewijzigde aanpak is dat er naar verwachting minder
incidentele kosten gemaakt zullen worden dan voorzien bij de kredietaanvraag, zodat de
totale kosten ruim binnen de kredietruimte blijven. De volledige afronding van de uitrol
van MAN is voorzien op 1 juni 2014.
ALL IP (€ 0,5 miljoen)
De geplande uitrol bij een aantal Diensten (DIVV, IBA, PMB, Muziektheater) vindt pas
begin 2014 plaats; het budget hiervoor is nog niet besteed.
Datacenter ( € 0,6 miljoen)
De minicompetitie voor de managed service van nieuwe datacentercapaciteit is twee
maanden later gestart, waardoor minder uren zijn besteed.
Stabilisatieplan (€ 0,2 miljoen)
Het project PPM tooling is in het eindrapport van het Stabilisatieplan dd. april 2013
benoemd, maar wordt pas begin 2014 uitgevoerd.
Werkplekken, /servers, et cetera (€ 0,4 miljoen)
In 2013 is 0,4 miljoen minder geïnvesteerd in werkstations, servers, printers en software
dan begroot.
Risico’s
Geschillen/scheefloop DICT
Voor 2013 geldt dat financiële risico’s voortvloeiende uit geschillen tussen afnemers en
Dienst ICT beheersbaar zijn gemaakt door een correctie op de binnengemeentelijke
vorderingen positie van DICT. Voor 2014 vindt er afstemming plaats tussen de Dienst
ICT en haar afnemers over mogelijke geschillen. De uitkomst daarvan wordt opgevoerd
in de 4-Maandrapportage 2014.
Voor 2015 en verder moet de implementatie van een nieuw bekostigingsmodel leiden tot
een situatie waarin geen verschil van mening meer kan bestaan over de wijze van
verrekening tussen DICT en zijn afnemers.
Niet tijdig realiseren van de besparingsopgave applicatierationalisatie (2015 en 2016)
Voor de besparingsopgave applicatierationalisatie geldt dat deze in 2015 voor een deel
moet worden gerealiseerd en in 2016 helemaal (€ 14,4 miljoen). De clusters zijn hiervoor
verantwoordelijk en moeten trekkers aanwijzen om voor de Begroting 2015 te komen met
(inhoudelijke) plannen van aanpak voor de realisatie ervan. Inmiddels is een
verdelingsvoorstel gemaakt, dat wordt ingeboekt in de Begroting 2015 wanneer de
clusters, als trekkers, niet (voldoende) leveren.
Incompliancy risico/onvoldoende bijbehorende budgetten bij overdracht naar DICT
Dit risico is nog niet gekwantificeerd, en is mogelijk omvangrijk. Er zijn nog geen
duidelijke (en belegde) beheersmaatregelen op geformuleerd.
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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 programma Facilitair en bedrijven bevordert de realisering van maatschappelijke
effecten van de overige programma’s door de organisatieonderdelen die binnen die
programma’s opereren te ondersteunen met goederen en diensten. Daarnaast leveren
de diensten en onderdelen in dit programma in beperkte mate goederen en diensten aan
de markt. De dienstverlening aan de gemeentelijke organisatieonderdelen en aan de
markt moet qua efficiëntie en effectiviteit de vergelijking met marktpartijen kunnen
doorstaan en mag niet in strijd zijn met het publieke belang.
Indicatoren

Nulmeting
en peildatum

Rekening
2012

Begroting
2013

1. Centralisatie
facturenstroom
energie

nvt

nvt

Stadsdelen

100% van
diensten en
stadsdelen

2.
nvt
Energiemonitorin
g

nvt

Overige diensten en
stadsdelen
(hoofdkantoren) met
een energiereductie
van 5% (gemeten
vanaf het moment van
aansluiting op
monitorings systeem)

Uitwerking
5%energiereductie op
basis van 261
aansluitingen
op
monitorings
systeem

Bereikt 2013

100% van
diensten en
stadsdelen (muv
Stadsdeel West)
398 aansluitingen
op de monitor

Te behalen
resultaat 20102014
100% van
diensten en
stadsdelen
Uitwerking 5%
energie-reductie
op basis van
1000
aansluitingen op
monitorings
systeem

1.Centralisatie facturenstroom energie
Om structureel kosten te besparen en de administratieve druk te verlichten worden alle
energiefacturen (voor gas, elektra en warmte) die onder het centraal inkoopcontract
vallen naar één adres binnen de gemeentelijke organisatie gestuurd.
2.Energiemonitoring
In 2012 zijn de panden van de diensten, waar mogelijk, voorzien van telemetrische
‘slimme’ energiemeters. Hierdoor wordt het verbruik via de meters op afstand uitleesbaar
door aansluiting op de energiemonitor. In 2013 is de uitrol van de slimme meter bij de
stadsdelen gestart. Op dit moment is voor 398 aansluitingen het verbruik uit te lezen in
de energiemonitor en dit aantal is groeiende. De diensten en stadsdelen kunnen TEAM
Energie benaderen om hen te helpen bij de realisatie van indicator 2.
10.2.2 Wat hebben we ervoor gedaan?
Dienst Facilitair Management (DFM)
In 2013 had DFM de volgende speerpunten.
 (Maximaal) marktconform facilitaire dienstverlening leveren
 De beschikking over een expertisecentrum dat een professionele aansturing kan
verzorgen van alle facilitaire producten en diensten van de Gemeente Amsterdam en
dat het begeleiden, ondersteunen en uitvoeren van projecten verzorgt 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 ‘biologisch’ en duurzaamheid
voorwaarden
 Integrale aansturing van de energiehuishouding in de stad door TEAM Energie. De
integrale aansturing splitst zich in energiemonitoring en de centralisatie van de
facturenstroom
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-

-







Het uitgangspunt bij energiemonitoring en energiemanagement is
energieneutraliteit van panden. Dit is niet hetzelfde als CO2-neutraal.
Energieneutraal wil zeggen dat de energie die in een pand verbruikt wordt, ook
binnen een pand wordt opgewekt. Behalve naar mogelijkheden voor
energiebesparing wordt er ook gekeken naar mogelijkheden voor
energieopwekking
Het uitgangpunt bij centralisatie van de facturenstroom is dat er een goed
overzicht ontstaat van de aansluitingen van de gemeente. Door de centralisatie is
er één centraal aanspreekpunt voor energie ontstaan, dat duidelijkheid biedt voor
de leverancier en netbeheerder en de onderdelen van de Gemeente Amsterdam.
In 2013 heeft de grootste nadruk gelegen op de uitrol van de slimme meter bij de
stadsdelen. Het verslimmen van energiemeters betekent inzicht in het verbruik,
geen voorschotbedragen en een tool om energiebesparingsadviezen uit te
kunnen brengen. Advisering heeft plaatsgevonden op het gebied van bestaande
en nieuwe vormen van warmte- en koudeopslag (WKO) en Warmte Kracht
Koppeling (WKK)

Binnen het stadhuis worden huisvestingsverzoeken centraal gemeld. DFM verwerkt
de verzoeken en adviseert de klant mogelijke indelingen en huisvestingsconcepten.
Daarnaast draagt DFM van A tot Z zorg voor de fysieke verhuizing en verwerkt de
nieuwe gegevens in het huurregister van het stadhuis. Deze advisering en uitvoering
in mogelijke indelingen, huisvestingsconcepten en fysieke verhuizingen worden ook
binnen de rest van het concern aangeboden en bij diverse projecten uitgevoerd.
Per 1 juli 2013 is het facilitaire beheer op twaalf panden (zestien diensten)
geconcentreerd en bij DFM ondergebracht. In het eerste halfjaar van 2013 zijn alle
medewerkers daartoe in het organogram van TransFM ‘gevoegd’ volgens de regels
van het Sociaal Plan Gemeente Amsterdam. In 2013 zijn voor alle betrokken
diensten transitieplannen waarin de dienstverlening zoals aangeboden door DFM
aan de desbetreffende dienst is vastgelegd, opgesteld en ondertekend.
Regie heeft inmiddels voor de Gemeente Amsterdam succesvol zijn tweede Best
Value Procurement (BVP)1 aanbesteding gedaan voor het bouwkundig onderhoud
van het stadhuis, de ambtswoning en het Muziektheater. De aanbesteding is
geslaagd, omdat onder andere de best presterende inschrijver gecontracteerd is
binnen het huidige budget en de kosten op termijn met 20% kunnen worden
teruggebracht. Contractmanagers van Regie hebben een strakke regie gevoerd op
de facilitaire raamcontracten van de Gemeente Amsterdam. Hiermee zijn
gemeentebreed diverse besparingen behaald. In de aanbestedingen en
offerteaanvragen is in 2013 gunning op economisch meest voordelige inschrijving de
standaard geweest. In de gunningcriteria zijn de duurzaamheidsaspecten van de
gemeente de belangrijkste kwaliteitscriteria geweest.

Servicehuis Personeel (SHP)
SHP levert diensten rond personeel en organisatie. De aanbesteding van de
salarisverwerking en de overgang naar de nieuwe versie van het personeelsinformatiebeheersysteem is in volle gang.

1

Bij BVP speelt de prijs een onderschikte rol ten opzichte van de kwaliteit. Wel wordt er van te voren, na zorgvuldige
afweging, kenbaar gemaakt wat het maximale bedrag is wat de opdrachtgever wil uitgeven. Hierbij wordt uitgegaan
van het idee dat een inschrijver die een expert is in zijn vakgebied het beste weet hoe een opdracht moet worden
uitgevoerd en het beste de risico’s kan inschatten. Uit ervaringen met de BVP blijkt dat deze expert ook meestal de
beste prijs heeft. Daarbij zorgt de marktwerking nog steeds voor concurrerende inschrijvingen.
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Projectmanagement Bureau (PMB)/Wibautgroep
Sinds 1 januari 2013 maakt voormalig Project- en Adviesbureau SPA volledig onderdeel
uit van het PMB. Met deze fusie is de omvang en diversiteit in opdrachten sterk
toegenomen. Het (nieuwe) PMB levert als geïntegreerd projectmanagementbureau
capaciteit voor alle stedelijke opgaven en ruimtelijke, ruimtelijke/sociale en sociale
projecten. De verbreding van het opdrachtenpakket (mede) door de fusie met SPA en de
groei van het aantal kortlopende opdrachten leverden meer risico op voor (frictie)
leegloop. Daarnaast kende de ruimtelijke sector in 2013 een aantal grote ingrepen.
Vanuit de maatregelen voor de EindejaarsRag is bestuurlijk besloten tot een forse
verlaging van het budget voor de proces- en uitvoeringskosten voor gebiedsontwikkeling
uit het Vereveningsfonds. Dit raakt circa de helft van het opdrachtenpakket van het PMB.
Er bestaat een samenhang van deze ontwikkeling met de invulling van maatregel 5+6
van 1 Stad 1 Opgave voor het onderdeel Projectmanagement. Deze maatregel gaat
namelijk uit van vereenvoudiging van de werkprocessen gebiedsontwikkeling, wat ook tot
een afname van de capaciteit voor dit soort projecten leidt.
Het beleid van het PMB voor 2013 was erop gericht om zo flexibel mogelijk te anticiperen
op de marktontwikkelingen. Amsterdam als stad en organisatie is continue in beweging.
Het PMB als leverancier van project- en programmamanagement in met name het
primaire proces beweegt mee met de veranderende opgaven. Zowel naar aard als
omvang. Het PMB heeft in 2013 in totaal 411 aanvragen ontvangen die tot 292
opdrachten hebben geleid, zowel voor inzet op ruimtelijke projecten (bijvoorbeeld
Zuidasdok, Amstel III), projecten binnen het sociale domein (bijvoorbeeld Om ’t Kind,
Gezond Gewicht, Samen Doen) als expertise omtrent (maatschappelijk) vastgoed en de
organisatie van evenementen (bijvoorbeeld de troonswisseling op 30 april). Het PMB
heeft succesvol geanticipeerd op de onzekere capaciteitsvraag door naast
oplossingsrichtingen als uitstroom van gepensioneerden en een leegloop- en
uitstroombeleid, gebruik te maken van een flexibele schil en in te spelen op nieuwe
aanvragen voor project-, programma- en procesmanagement voor niet-ruimtelijke
stedelijke opgaven (onder meer in het sociaal domein) en kansen (die er ook waren) te
benutten.
Dienst Advies en Onderzoek (DAO)
Het Amsterdamse Bureau voor Communicatie (ABC) levert diensten op het gebied van
communicatie (interim-professionals, consultancy, communicatieadvies,
communicatiemanagement, strategieontwikkeling, uitvoering, nieuwe media,
(web)redactie
Adviesgroep Amsterdam (AGA) levert de gemeente interim-professionals op het gebied
van beleid&bestuur, projectmanagement, organisatie&processen, bedrijfsvoering en
interim management.
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 als facilitaire organisatieonderdelen Bureau Integriteit en het
Gemeentelijk Wagenpark Amsterdam.
Bureau Integriteit (BI)
BI bevordert de integriteit van de ambtsuitoefening van bestuurders, medewerkers en de
organisatie van de Gemeente Amsterdam. BI heeft daartoe de volgende diensten
ontwikkeld: centraal meldpunt integriteitschendingen, interne onderzoeken, (disciplinaire)
adviezen, risicoanalyses/preventieve doorlichtingen en trainingen/advisering morele
oordeelsvorming. Bureau Integriteit is primair adviseur en neemt daarbij een onafhankelijke
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positie in. Daarnaast is BI is ook een expertisecentrum: het bureau draagt bij aan
kennisontwikkeling en ontwikkelt nieuwe diensten en producten. Ook ongewenst gedrag is
een integriteitschending en komt daarmee in aanmerking voor behandeling door BI.
Het Gemeentelijk Wagenpark Amsterdam (GWA)
GWA beheert samen met de voertuigeigenaren het rijdend materieel van de Gemeente
Amsterdam. Als onderdeel van de reorganisatie van Concern Inkoop maakt het Gemeentelijk
Wagenparkbeheer sinds juli deel uit van Dienst Facilitair Management (FM), onderdeel
Regie.
10.2.3 Wat heeft het gekost?
(Bedragen x € 1 miljoen)

Lasten
Baten
Saldo van baten en lasten
Dotaties aan reserves
Onttrekkingen aan reserves
Mutaties reserves
Resultaat na bestemming

Rekening Begroting Begroting Rekening
2012
2013, incl. 2013 na 8- 2013
1e begr.
maands
wijz.
113,5
111,4
2,13,1
2,4
0,72,8-

118,2
117,9
0,30,2
0,3
0,1
0,2-

121,9
118,0
3,90,3
0,3
3,9-

130,8
130,7
0,10,7
0,9
0,2
0,1

Verschil
Rekening Begroting
na 8maands
8,9
12,7
3,8
0,4
0,6
0,2
4,0

Het saldo ten gunste van de algemene middelen kwam voor 2013 uit op € 0,2 miljoen en dat
is ten opzichte van de Begroting 2013 na de 8-maandsrapportage een verbetering van € 4,1
miljoen.
Mutaties van Begroting 2013 na 8-maandsrapportage naar Jaarrekening 2013
Bestuursdienst Amsterdam (BDA)
Gemeentelijk Wagenpark Amsterdam (GWA)
Zowel de lasten als de baten zijn lager dan begroot (€ 0,9 miljoen). De reden hiervan is dat
steeds meer organisaties over gaan op online facturering van Leaseplan. Deze kosten en
bijbehorende opbrengsten worden om deze reden niet meer door de Bestuursdienst
verantwoord.
Reserve Bureau Integriteit
BI laat een tekort zien van € 0,1 miljoen als gevolg van lagere cursus- en
onderzoeksopbrengsten (integriteitsonderzoeken). Dit bedrag is onttrokken aan de
systeemreserve.
Dienst Advies en Onderzoek (DAO)
De lasten zijn ten opzichte van de 8-maandsrapportage gestegen met € 1,2 miljoen, de
baten met € 2 miljoen. Na verwerking van een dotatie van € 0,1 miljoen aan de reserves blijft
er een positieve afwijking over van € 0,7.
Dienstverlening en Facilitair Management (DFM)
Het saldo ten laste van de algemene middelen kwam voor 2013 uit op € 4,9 miljoen en dat is
ten opzichte van de Begroting 2013 na de 8-maandsrapportage € 1 miljoen lager. Het
rekeningresultaat 2013 is derhalve € 1 miljoen positief. Dit saldo wordt grotendeels
veroorzaakt door overschrijdingen zowel aan de lastenkant (van circa € 4 miljoen) als aan de
batenkant (van circa € 5 miljoen). De verklaring is de volgende: centralisatie van de
energiefacturering, efficiency en digitalisering van het gemeentelijk postcontract, positief
resultaat TransFM, frictiekosten als gevolg van invoering van efficiencymaatregelen en een
positief resultaat voor diverse ad hoc projecten.
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Projectmanagement Bureau (PMB) en Wibautgroep
De baten van het PMB liggen € 2,6 miljoen hoger dan werd begroot. De inzet op fysieke
projecten liep minder hard terug dan verwacht en de vraag naar capaciteit voor sociale
vraagstukken nam toe. Hiertegenover staat dat de lasten van het PMB € 0,3 miljoen hoger
zijn dan begroot, door de inzet van een declarabele flexibele schil. Omdat er bij verschillende
budgetten (onder andere de loonkosten) ook sprake was van onderbesteding, zijn de kosten
verhoudingsgewijs minder hard gestegen dan de opbrengsten.
Het resultaat is ruim boven het begrote resultaat uitgekomen, wat leidt tot een extra afdracht
aan de algemene middelen van € 1,9 miljoen en (conform de richtlijnen) tot een extra dotatie
aan de Reserve bedrijfsvoering PMB van € 0,3 miljoen.
Servicehuis Personeel (SHP)
De lasten van SHP zijn in 2013 € 1,8 miljoen hoger en de baten € 1,5 miljoen, wat leidt tot
een saldo dat € 0,3 miljoen hoger is dan begroot. De belangrijkste mutaties zijn die bij Mijn
Personeelsnet waar de lasten € 1,4 miljoen hoger waren en de baten € 0,7 miljoen hoger.
Het verschil is voor € 0,5 miljoen onttrokken aan de egalisatiereserve. Het restant is de
jaarlijkse bijdrage in de kapitaallasten, die voor 2013 nog niet werd begroot.
Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer (DIVV): Materiaaldienst
De omzet van de Materiaaldienst heeft zich in de laatste maanden van 2013 gunstig
ontwikkeld. De Jaarrekening 2013 sluit met een omzet van € 25,1 miljoen en een positief
exploitatieresultaat van € 1 miljoen en dat is € 0,6 miljoen hoger dan in de begroting na de
8-maandsrapportage.
10.2.4 Risico’s
Dienstverlening en Facilitair Management
TransFM
In 2013 is een aantal eerder benoemde risico’s bij het TransFM traject daadwerkelijk
opgetreden. Door hierop tijdig met adequate beheersmaatregelen te acteren zijn de
gevolgen beperkt gebleven. Het betrof de weerstand van de organisatie, ICT-ondersteuning
en het facilitair beheer
Onderhoud Stadhuis
Door besparingen is het beschikbare budget al enige tijd onder de noodzakelijke
geprognosticeerde financiële middelen die nodig zijn om de objecten op het minimaal
gewenste conditie niveau 3 (=in stand houden objecten) te onderhouden. Bij langer
continueren van deze situatie (dus na 2015 als de renovatieplannen niet doorgaan) zal dit
leiden tot grotere risico’s in de vorm van meer klachten en storingen.
Dienst Advies en Onderzoek: ABC en AGA
Het voornaamste risico is dalende omzet als gevolg van terugloop opdrachten. Hierop wordt
geanticipeerd door het personeelsbestand flexibel te houden en alert te zijn op nieuwe
mogelijkheden in stad en regio, ook met het oog op de nieuwe gemeentelijke organisatie.
Een ander risico is dat de beoogde meerwaarde niet optimaal gerealiseerd wordt.
Servicehuis Personeel
Afhankelijkheid van ICT
De nieuwe inrichting van het gemeentelijke ICT-stelsel en de migratie van de gemeentelijke
basisinfrastructuur ICT centraal kunnen gevolgen hebben voor de dienstverlening van Mijn
Personeelsnet. Ketenregie is essentieel voor het minimaliseren van dit risico.
Beheer en exploitatie Mijn personeelsnet
Een sterke personeelsdaling leidt tot minder werk.
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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?
(Bedragen x € 1 miljoen)

Lasten
Baten
Saldo van baten en lasten
Dotaties aan reserves
Onttrekkingen aan reserves
Mutaties reserves
Resultaat na bestemming

Rekening Begroting Begroting
2012 2013, incl. 2013 na 8maands
1e begr.
wijz.

67,4
58,4
9,00,1
0,19,1-

20,5
20,4
0,10,4
0,4
0,1-

19,3
38,6
19,3
0,4
0,2
0,219,1

Rekening
Verschil
2013 Rekening Begroting
na 8maands
19,8
0,5
39,0
0,4
19,2
0,10,4
0,2
0,219,0
0,1-

Het saldo ten gunste van de algemene middelen kwam voor 2013 uit op € 19 miljoen en
dat is ten opzichte van de 8-maandsrapportage € 0,1 miljoen hoger.
Mutaties van Begroting 2013 na 8-maandsrapportage naar Jaarrekening 2013
Dienst Verzekeringszaken (VGA)
VGA heeft over 2013 een negatief saldo van € 0,06 miljoen ten opzichte van Begroting
2013 na 8-maandsrapportage. De baten zijn € 0,08 miljoen lager en de lasten € 0,02
miljoen lager. Het resultaat van VGA (de dienst) is verbonden met het resultaat van de
NV VGA en wordt beoordeeld in samenhang met de verzekeringsactiviteiten van de NV.
ACAM
Het resultaat 2013 ten gunste van de algemene dienst bedraagt € 0,2 miljoen.
Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam (DBGA)
De lasten stijgen met € 0,5 miljoen naar € 8,7 miljoen en de baten met € 0,6 miljoen naar
€ 9,1 miljoen. Het gunstig saldo stijgt met € 0,1 miljoen naar € 0,4 miljoen.
Bestuursdienst Amsterdam (BDA)
In verband met de overdracht van de voorziening Sociaal Plan Cition van BDA naar DIVV
en de voorziening Ontwikkelingen parkeerbeheer van BDA naar DIVV (in het kader van
de ontvlechting Cition uit DST), is bij de een bedrag van € 19,5 miljoen opgenomen. Dit is
een budgettair neutrale operatie die wordt verantwoord in het programma Verkeer en
infrastructuur bij doelstelling 5.6.
10.3.4 Risico’s
ACAM: Afbreukrisico bij accountancy- en advieswerkzaamheden; compliance, voldoen
aan wet- en regelgeving; betrouwbaarheid en onafhankelijkheid; control bij diensten en
concern niet op orde, waardoor bezuiniging onder druk komt te staan; vraaguitval en
daarmee overcapaciteit van personeel; onvoldoende mobiliteit waardoor boventalligheid
en frictie ontstaat. De belangrijkste beheersmaatregelen zijn:
kwaliteitsbeheersingssysteem; toetsing aanvaardbaarheid adviesopdrachten door
Compliance Officer; toetsing door Quality Officer; actieve acquisitie en mobiliteitsbeleid.
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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)
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)
DRO levert stedenbouwkundige en planologische expertise voor de ontwikkeling van de
stad.
Ingenieursbureau Amsterdam (IBA)
IBA heeft in 2013 een omzet van € 29,5 miljoen behaald. Er is weliswaar een terugloop in
projecten in de gebiedsontwikkeling en werken zoals de Noord/Zuidlijn en IJburg door de
fase waarin deze projecten zich bevinden, maar de projecten op het gebied van
directievoering op beheer en onderhoud en nieuwe constructies zijn toegenomen. IBA
heeft in 2013 aan 700 verschillende projecten gewerkt, waarbij het aantal projecten met
een meer moderne, innovatieve contractstrategie is toegenomen. Voorname projecten
waaraan IBA in 2013 heeft gewerkt zijn de nieuwe grote zeesluis (IJmuiden), Oostelijke
Ontsluiting IJburg, Schiphol-Amsterdam-Almere wegverbinding SAA, de entree van het
Stationseiland en het Polderdak. Ook is in 2013 de samenwerking met het
Ingenieursbureau Rotterdam geïntensiveerd door actieve kennisdeling en samenwerking
in projecten. Deze samenwerking heeft geleid tot een bestuurlijk bekrachtigde
samenwerkingsovereenkomst tussen beide Ingenieursbureaus.
10.4.3 Wat heeft het gekost?
(Bedragen x € 1 miljoen)

Lasten
Baten
Saldo van baten en lasten
Dotaties aan reserves
Onttrekkingen aan reserves
Mutaties reserves
Resultaat na bestemming

Rekening Begroting Begroting
2012 2013, incl. 2013 na 8maands
1e begr.
wijz.

109,6
111,6
2,0
0,3
1,6
1,3
3,3

108,5
104,2
4,30,2
0,5
0,3
4,0-

103,4
104,7
1,3
2,0
1,5
0,50,8

Rekening
Verschil
2013 Rekening Begroting
na 8maands
115,5
12,1
105,2
0,5
10,311,62,1
0,1
7,6
6,1
5,5
6,0
4,85,6-

Het saldo ten laste van de algemene middelen bedraagt voor 2013 € 4,8 miljoen. De
lasten stijgen met € 12,1 miljoen naar € 115,5 miljoen en de baten met € 0,5 miljoen naar
€ 105,2 miljoen. Ten opzichte van de Begroting 2013 na 8-maandsrapportage is het
saldo € 5,6 miljoen hoger. De mutaties worden hieronder verklaard.
Mutaties van Begroting 2013 na 8-maandsrapportage naar Jaarrekening 2013
Dienst Ruimtelijke Ordening (DRO)
De lasten zijn € 4,7 miljoen en de baten zijn € 3,2 miljoen hoger dan begroot. Dit wordt
veroorzaakt doordat materiële kosten op projecten lastig zijn te voorspellen en volledig
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worden doorbelast aan opdrachtgevers. Om deze reden worden ze dan ook niet
geraamd. Gestuurd wordt niet op omvang van baten en lasten maar op saldo.
Het begrote saldo betreft de resultaatverplichting van het facilitair werkend deel van
DRO. Deze resultaatverplichting wordt verantwoord in het programma Algemene
dekkingsmiddelen en niet in het programma Facilitair en bedrijven. Er is in dit programma
dus een negatief saldo-effect ten opzichte van de begroting op de algemene middelen
van € 1,4 miljoen en in het programma Algemene dekkingsmiddelen een positief saldo
ten opzichte van de begroting van € 1,4 miljoen.
Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam (OGA)
Het saldo is met € 3,5 miljoen verslechterd ten opzichte van de begroting na de 8maandsrapportage. De lasten stegen met € 1,1 miljoen naar 64,3 miljoen, de baten
daalden met € 3,2 miljoen, van € 62,5 miljoen naar € 59,3 miljoen.





\werken in opdracht loopt bij OGA terug, omdat gestuurd wordt op uitstroom van
personeel. Per saldo levert dit een lager resultaat op voor de Algemene middelen van
€ 0,3 miljoen
Het saldo op het beheer van gemeentelijk vastgoed is € 1 miljoen groter (negatiever)
dan begroot, als gevolg van het niet verkopen van het pand Elisabeth Wolffstraat
Op de huisvesting van gemeentelijke organisaties is ten opzichte van de begroting
een saldo van € 2,1 miljoen negatief gerealiseerd, door frictielasten vanwege
verhuizingen (€ 3,2 miljoen). Hier staat een meevaller van € 1,1 miljoen tegenover
door lagere reguliere exploitatielasten (energie-, water- en kapitaallasten).

10.4.4 Risico’s
OGA
Bij Bureau Gemeentelijke Huisvesting doen zich als risico’s voor:
 leegstand door sneller dan verwachte krimp van de gemeentelijke organisatie
 risico’s van het niet tijdig of niet meer beschikbaar zijn van ICT-voorzieningen bij
verhuizingen
Deze risico’s worden beheerst door de ontwikkelingen nauwgezet te volgen en de Dienst
ICT in een vroeg stadium te betrekken bij verhuisbewegingen.
Voor advies en beheer van gemeentelijk vastgoed gelden de volgende risico’s:
 afwaardering bij verkoop beneden de boekwaarde
 leegstand van gemeentelijke gebouwen, met de daaraan verbonden kosten
 dalende verkoopprijzen, langere verkooptermijnen, met daaraan verbonden kosten
Deze risico’s worden beheerst door regelmatige taxatie van objecten, door verhuur- en
verkoopbare objecten op de website te plaatsen en het onderhouden van een netwerk.
Food Center
Voor het Food Center is er het risico dat de opdrachtnemer van de herstructurering
gebruik maakt van de mogelijkheid om de Realisatie- en Exploitatieovereenkomst, die
met de gunning in december 2013 in werking trad, tussentijds te beëindigen. Dat kan als
de FCA-ondernemers in de 12 tot 18 maanden na ondertekening onvoldoende
medewerking verlenen aan de uitvoering van het winnende plan. Maare ook als een aan
het Abattoir te betalen vergoeding – voor beëindiging opstalrecht – zo hoog is dat de
haalbaarheid van de businesscase van de opdrachtnemer niet meer geborgd is. In dat
geval komt de herstructurering niet van de grond en komt verantwoordelijkheid voor het
terrein terug bij de gemeente. De beheersing van dit risico is gericht op het controleren
en mogelijk bijsturen van dit proces aan de hand van door de opdrachtnemer te leveren
voortgangsrapportages, contact te onderhouden met de FCA-ondernemers en het
blijvend gezamenlijk optrekken met alle betrokken partijen.
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10.5 Reserves en voorzieningen
In deze paragraaf zijn alleen die systeemreserves, bestemmingsreserves en voorzieningen
opgenomen waar sprake is van significante mutaties (> € 0,5 miljoen) of waarvan het verloop
bestuurlijk relevant is. De overige reserves en voorzieningen komen aan de orde in een integraal
overzicht met informatie over het verloop in 2013 van alle reserves en voorzieningen per
programma, dat als aparte bijlage is opgenomen in deze jaarrekening.
10.5.1 Reserves
Facilitair en bedrijven

Nr.
doelstelling

(Bedragen x € 1 miljoen)

Uitvoeringsplan (Stabilisatieplan)
Transitieplan (ICT-centraal)
Dekking kapitaallasten investeringen (DICT)
Egalisatiereserve P-beheer (sys)
Reserve Gemeentelijke bijdrage Herstructurering
Food Center Amsterdam (sys)

Stand
Ultimo
2012

Gerealiseerde Stand
mutaties
Ultimo
2013
2013
+
-/-

Begrote
mutaties
2013
+
-/-

10.1
10.1
10.1
10.2

13,5
5,4
0.5

18,0
-

6,7
4,4
3,9
0,5

6,8
13,6
1,5
-

18,0
-

4,8
11,7
3,0
-

10.4

19,0

1,8

0,8

20,0

-

-

Reserve Uitvoeringsplan
Deze reserve is bestemd voor het stabiliseren van de ICT qua techniek, financiën en
organisatie binnen de scope van de Dienst ICT in de periode tot 2013 (Stabilisatieplan). Aan
deze reserve is in 2013 € 6,7 miljoen onttrokken (waarvan € 0,34 miljoen na de 8maandsrapportage) zodat ultimo € 6,8 miljoen resteert.
Reserve Transitieplan
Het transitieplan ICT Centraal is op 1 april 2013 van start gegaan. Dit project wordt gedekt uit
€ 34,1 miljoen verstrekte middelen. Van deze middelen is € 18 miljoen aan de nieuwe reserve
gedoteerd. De uitgaven aan deze inzet betreft € 4,3 miljoen aan projecturen. Daarnaast is
€ 0,1 miljoen besteed aan migratie tooling. Het saldo van de reserve is ultimo 2013
€ 13,6 miljoen.
Dekking kapitaallasten investeringen (DICT)
Deze reserve is bestemd voor de dekking van de kapitaallasten die ontstaan als gevolg van
investeringen in het kader van achterstallig onderhoud. Aan deze reserve is in 2013 € 3,9
miljoen onttrokken waardoor ultimo € 1,5 miljoen resteert.
Egalisatiereserve P-beheer
Aan de egalisatiereserve P-beheer is € 0,55 miljoen onttrokken, dit is het resultaat 2013
binnen MPN. Deze reserve is ingesteld om fluctuaties in het MPN tarief te voorkomen.
Reserve Gemeentelijke bijdrage herstructurering FCA
Aan de reserve is de rentetoevoeging over 2012 en 2013 gedoteerd van in totaal € 1,8 miljoen
(van twee maal € 0,9 miljoen). Voor proceskosten is € 0,8 miljoen onttrokken.
10.5.2 Voorzieningen
Facilitair en bedrijven
(Bedragen x € 1 miljoen)

Sociaal Plan Cition (DIVV)
Ontwikkelingen Parkeerbeheer (DIVV)
Ontwikkelingen Parkeerbeheer
Onderhoudsfonds (DFM)
Gemeentelijk Wagenpark
Voorziening Groot onderhoud BGH

Stand Gerealiseerde Stand
Ultimo
mutaties
Ultimo
2012
2013
2013
+
-/5,2
5,2
13,8
5,7
8,1
18,8
18,8
3,1
1,2
4,4
2,6
1,0
0,6
3,0
1,0
0,9
1,1
0,8
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Begrote
mutaties
2013
+
0,3
1,5
1,2
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Sociaal Plan Cition (DIVV)
De voorziening is een fonds voor garantievoorziening behoud loonniveau en bestemd voor
compensatie in het verschil van loon NRGA en de inschaling bij Cition. Voor de periode 20122016 bedraagt de verwachte jaarlijkse onttrekking € 0,8 miljoen. In januari 2013 stelde de raad
de eindrapportage Herinrichting parkeerketen vast, waarin is bepaald dat PRO contractpartij
voor Cition wordt en met ingang van 2013 de financiële afwikkeling en administratie verzorgt.
De door de Bestuursdienst beheerde voorziening is In de 8-maandsrapportage overgeheveld
naar DIVV/PRO. De frictiekosten tot 1 juli 2013 zijn betaald.
Ontwikkelingen Parkeerbeheer
In de 8e maandrapportage is deze voorziening binnengemeentelijk overgeheveld waardoor hij
hier komt te vervallen.
Ontwikkelingen Parkeerbeheer (DIVV)
Deze voorziening is bestemd voor frictiekosten bij het aanbestedingstraject van de overheid
BV Cition. In 2012 is € 13,8 miljoen aan deze voorziening toegevoegd. Deze voorziening heeft
betrekking op de ontvlechting van ICT voor Cition uit DST. In januari 2013 stelde de raad de
eindrapportage Herinrichting parkeerketen vast, waarin is bepaald dat PRO contractpartij voor
Cition wordt en met ingang van 2013 de financiële afwikkeling en administratie verzorgt. De
door de Bestuursdienst beheerde voorziening is In de 8-maandsrapportage overgeheveld naar
DIVV/PRO.
Onderhoudsfonds (DFM)
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 2013 is de daadwerkelijke toevoeging
€ 1,2 miljoen, waarmee de stand per ultimo 2013 uitkomt op € 4,3 miljoen. De dotatie is de
toevoeging van het verschil tussen beschikbare budget en werkelijke uitgaven. De afwijking
ten opzichte van de begrote dotatie komt voort uit extra onderhoudswerkzaamheden in het
vierde kwartaal 2013. Derhalve is de toevoeging ten behoeve van de voorziening € 0,17
miljoen lager dan in de 8-maandsrapportage was begroot.
Gemeentelijk Wagenpark
De voorziening is opgebouwd uit de vroegere SVA middelen die zijn bestemd voor
investeringen in het Wagenpark en middelen die zijn voorzien om een rentestijging op te
kunnen vangen. De toevoeging (€ 1 miljoen) wijkt af van de begrote toevoeging, vanwege de
overheveling van de voorziening SVA middelen, die werd beheerd door de Concerncontroller,
naar de voorziening GWA. De onttrekking betreft een uitkering aan organisaties die niet meer
onder de gemeente vallen en projectkosten ‘Autopool’ (€ 0,6 miljoen).
Voorziening Groot onderhoud BGH
BGH beheert panden die worden gebruikt voor de eigen huisvestingsbehoefte van de
gemeente Amsterdam. Deze panden zijn deels in eigendom en deels gehuurd. De gehele
begroting 2013 van BGH is bij de 8-maandsrapportage opgenomen in de begroting van OGA.
In 2012 zijn de panden uitgebreid geïnspecteerd en is een MOP opgesteld om deze panden
op het gewenste niveau te krijgen en behouden. Het gewenste onderhoudsniveau voor de
panden is klasse 3: beperkte functionele gebreken, nauwelijks of geen hinder voor het
bedrijfsproces, eventuele gebruikshinder eenvoudig op te vangen. De dotatie van € 0,9 miljoen
is derhalve gebaseerd op de (in 2012 vastgestelde) MOP voor de in gebruik zijnde
eigendomspanden, en deze dotatie is € 0,6 miljoen minder dan begroot.
De onttrekking aan de voorziening bedraagt € 1,1 miljoen en is conform de (in 2012
vastgestelde) MOP. Dit groot onderhoud is uitgevoerd aan de diverse kantoorpanden.
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11 Stedelijke ontwikkeling
Maatschappelijk effect
Amsterdam is een geliefde plek om te wonen, te werken en te recreëren – een compacte en
duurzame stad in een groene omgeving. De woningmarkt biedt plaats aan jonge starters en
gezinnen, kopers en huurders. De woningvoorraad bestaat uit voldoende goedkope,
middensegment en duurdere woningen. Nieuw instromend talent heeft voldoende
mogelijkheden om zich in onze stad te vestigen.
Kerncijfers
(Bedragen x € 1 miljoen)

Rekening
2012

Lasten per doelstelling
11.1 De metropoolregio groeit economisch
sterk en duurzaam
11.2 Amsterdam stabiliseert de CO2-uitstoot.
In 2025 is de CO2 uitstoot met 40%
verminderd ten opzichte van 1990
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 bouw- en
woningtoezichtstaken

11.8 De buurten van de wijkaanpak bereiken
in 2018 het gemmideld niveau NAP
11.9 Een passend aanbod van
maatschappelijk vastgoed
11.10 Realiseren van de plannen voor de
stedelijke vernieuwing
Totaal lasten
Baten per doelstelling
11.1 De metropoolregio groeit economisch
sterk en duurzaam
11.2 Amsterdam stabiliseert de CO2-uitstoot.
In 2025 is de CO2 uitstoot met 40%
verminderd ten opzichte van 1990
11.3 Aanpak leegstaande kantoren
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 bouw- en
woningtoezichtstaken
11.8 De buurten van de wijkaanpak bereiken
in 2018 het gemmideld niveau NAP
11.10 Realiseren van de plannen voor de
stedelijke vernieuwing
Totaal baten
Saldo van baten en lasten
Toevoegingen aan reserves
Onttrekkingen aan reserves
Mutaties reserves
Resultaat na bestemming

Begroting
Begroting
2013, incl. 1e 2013 na 8begr. wijz.
maands

Rekening
2013

Verschil
Rekening Begroting
na 8-maands

750,4

242,0

245,2

387,3

3,6
1,8
1,5

1,3
2,0
1,0

1,6
1,6
1,0

1,2
1,2
1,0

0,40,4-

53,2

35,7

46,3

49,5

3,2

1,4

1,2

1,2

1,2

-

12,1

9,5

9,8

11,6

1,8

6,7

8,2

6,0

1,3

4,7-

2,5

7,1

1,0

0,2-

1,2-

26,8
860,0

22,6
330,6

87,4
401,1

90,3
544,4

2,9
143,3

512,2

181,5

234,8

717,8

483,0

1,8
0,5

2,0

0,1
-

0,1
2,2

2,2

28,7

13,9

12,6

27,2

14,6

1,8

1,2

1,2

1,2

-

7,4

6,9

6,9

11,6

4,7

5,1

4,7

4,7

0,2

4,5-

60,2
617,7
242,3628,7
818,8
190,1
52,2-

25,0
235,2
95,429,9
74,2
44,3
51,1-

41,8
802,1
257,7
587,0
242,2
344,887,1-

3,6
503,6
360,3
460,6
92,8
367,87,5-
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38,2
298,5
102,6126,4
149,4
23,0
79,6-

142,1
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Ontwikkelingen en beleidskaders














In 2013 zijn de volgende bestuurlijke besluiten genomen om de portefeuille
gebiedsontwikkeling beter te beheersen en daarmee de vraag uit de vastgoedmarkt
beter te bedienen:
- de organisatie voor stedelijke gebiedsontwikkeling met zeven projectbureaus die
zijn samengevoegd naar één projectmatige werkende organisatie (Team
Gebiedsontwikkeling)
- de maatregel kasstroomsturing op kavelniveau is ingesteld om een betere sturing
op de portefeuille te geven en daardoor een dreigend tekort af te wenden.
Daartoe werd de werkhorizon teruggebracht naar een periode van vier jaar (2013
tot en met 2016), en zijn binnen die vier jaar drie kavelgroepen geïntroduceerd
- implementeren van spelregels in het kader van kavelsturing
De grote groei van het aantal studenten in Amsterdam, van 70.000 in 2003 tot
103.000 in 2012 (prognose:120.000 in 2022), vraagt om een sterk stedelijk
programma studentenhuisvesting. Het economisch belang van de kennisindustrie
groeit gestaag: Amsterdam heeft baat bij het versterken van de aantrekkingskracht
voor studenten en kenniswerkers uit binnen- en buitenland. Huisvesting is daarvoor
cruciaal
De Structuurvisie is het belangrijkste ruimtelijk kader voor de groei van de stad. In de
bestuursperiode 2010-2014 zijn detailuitwerkingen opgesteld en door de raad
(aanvullend toetsingskader) vastgesteld.
- Kantorenstrategie
- Windvisie
- Beleidsnota detailhandel (vijfjaarlijks)
- Ecologische visie
- Gebiedsvisie Waterland
- Hoogbouwbeleid
- Aanvullend toetsingskader voor de Richtlijn gevoelige bestemmingen
- (Luchtkwaliteit is in 2013 in procedure gebracht en wordt in 2014 vastgesteld)
Er was sprake van een aantal wijzigingen in wet- en regelgeving de afgelopen
periode (o.a. Wro, Wabo, Crisis- en herstelwet en Wet geluidhinder) en er zijn er nog
een aantal onderweg. Het Rijk is bezig met een ingrijpende stelselherziening van het
omgevingsrecht om dat voor burgers en bedrijven ‘eenvoudig beter’ te maken door
een nieuwe Omgevingswet (en onderliggende AMvB’s) en er zijn wetgevingstrajecten
als de nieuwe Wet natuur en Swung II (geluid)
Met het aantreden van het kabinet Rutte II zijn nieuwe keuzes gemaakt op het gebeid
van wonen. De hypotheekrenteaftrek zal worden beperkt, zij het dat de invoering
daarvan over een termijn van 30 jaar plaats zal vinden. Samen met het lichte
economisch herstel lijkt dit de rust op de koopmarkt beetje bij beetje terug te
brengen. Eind 2013 was er in Amsterdam sprake van herstel, wat overigens nog niet
leidde tot aantrekken van de bouwproductie. Die blijft historisch laag. Er wordt weinig
verhuisd, ondanks maatregelen die meer dynamiek in de huurmarkt moeten brengen
Het rijksbeleid ook op andere punten sterk in beweging. Voor alle verhuurders met
meer dan tien woningen komt er een verhuurdersheffing, die voor corporaties een
aanslag op hun investeringscapaciteit is, waardoor veel minder woningen gebouwd
of gerenoveerd zullen worden. Bovendien dwingt het de corporaties haast tot
optimalisering van huuropbrengsten
In 2013 is in de gereguleerde huursector al een huurverhoging boven het
inflatiepercentage geïntroduceerd, waar voor huishoudens met een inkomen boven €
34.000 nog eens een extra inkomensafhankelijke huurverhoging bijkomt. Daarmee
komt er op termijn wat meer evenwicht in de huren van nieuw te verhuren woningen
en de huurontwikkeling voor zittende huurders. Zitten blijven in de woning wordt zo
wat minder aantrekkelijk. Zeker voor mensen met wat hogere inkomens (de
scheefwoners) kan dat een stimulans betekenen om te verhuizen
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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 zijn. Dat vereist intensieve zorg
voor het leefmilieu van onze stad. De structuurvisie benoemt hiervoor de belangrijkste
ingrepen: de kernstad wordt intensiever gebruikt, het realiseren van goede verbindingen
met de regio en het behouden de omliggende landschappen.
Indicatoren
1. Bevolkingsgroei

Nulmeting en
Rekening
peildatum
2012
1 januari 743.104 Definitieve
2007
cijfer n.n.b.
(> 800.000)

Begroting
2013

Bereikt 2013 Te behalen resultaat
2010-2014
Definitieve cijfer 805.456 (2015)
n.n.b. (±
812.000)

Fondsbeheer Vereveningsfonds
De implementatie van drie ingrijpende maatregelen, namelijk de invoering van
kasstroomsturing op kavelniveau, de schoning van de balans en de centralisatie van de
projectbureaus, heeft geleid tot een stevige uitgangspositie voor de realisatie van de
bestaande ruimtelijke ambities, en daarmee voor het bereiken van gewenste
maatschappelijke effecten. Dit instrument voor de verevening van positieve met
negatieve plannen kan ondanks de bestaande economische situatie onverkort
gehandhaafd blijven en toegepast worden.
Voor de planafsluitingen van grootstedelijke projecten in 2013 heeft reeds bij de 8maandsrapportage een verrekening plaatsgevonden in het kader van het opschonen van
grondproductiekapitaal. Voor stadsdelen zal ook zo’n opschoning van het onderhanden
werk plaats gaan vinden. Het positieve resultaat van het fonds is het gevolg van
winstneming op positieve plannen enerzijds en door vrijval van de benodigde
voorzieningen voor plantekorten anderzijds. Bij de bepaling van de voorziening
plantekorten is gekeken naar de mate waarin het onderhanden werk naar verwachting
binnen enkele jaren zal worden terugverdiend. (Zie voor uitgebreide informatie: 11.11
Vereveningsfonds.)
Planvorming grootstedelijke projecten en werkgebieden
Gebiedsontwikkeling nieuwe stijl richt zich op de uitgifte van kavels met een positieve
kasstroom. Daarbij komen nieuwe, vaak kleinere partijen aan bod als ontwikkelpartner en
ligt het accent meer dan voorheen op uitgifte ten behoeve van zelfbouw,
studentenhuisvesting en middeldure huur in de vrije sector.
Tegelijkertijd is besloten om gebiedsontwikkeling van grootstedelijke projecten centraal
aan te sturen en de bestaande projectbureaus op te heffen (met uitzondering van
projectbureau Zuidas). De sleutelwoorden voor gebiedsontwikkeling zijn: flexibel en snel
inspelen op veranderingen in de markt en stad, waarbij kennis en strategische kracht
wordt gebundeld. De nieuwe wijze van gebiedsontwikkeling is zo opgezet dat er een
positieve impuls op het gewenste maatschappelijk effect van uitgaat: de productiecijfers
over 2013 (start bouw van 2.699 wooneenheden) zijn een eerste indicatie dat de
beoogde opzet werkt.
Door op kavelniveau te sturen en alle grootstedelijke projecten centraal aan te sturen kan
snel en eenduidig worden aangesloten bij bewegingen in de markt en worden kansen
optimaal benut. Een gevolg van deze organisatorische verandering is dat verantwoording
plaatsvindt op kavelniveau. Onderstaand schema presenteert de voormalige indeling van
projecten naar Projectbureau en op kavelindeling.
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Gebied
Noordwaarts

Deelgebieden
Centrum Amsterdam Noord, Buiksloterham,
Overhoeks, Sixhaven en Tolhuistuin, NDSMwerf, Hamerstraatgebied, Oostelijke IJ-oever

Zuidoostlob

Duivendrechtse veld, Amstel Business Park
Zuid, Overamstel, Holendrecht, AMC, Science
Park, Centrumgebied Zuidoost en Amstel III

Zuidelijke
IJoever

Westerdokseiland, Stationseiland, Oosterdok,
Oosterdokseiland, Dijksgracht, Oostelijke
Handelskade, Kop Java-eiland, Marineetablissement
Oosteramstel, Overamstel, Amstelpoort,
Amsteloever, Middenmeer Noord, Oostpoort,
IJburg 1e en 2e fase, Oostelijke ontsluiting
IJburg en Zeeburgereiland
Telepoort, Sloterdijk I t/m IV

* Oost

Westpoort

Kavelinformatie
Aantal groene kavels:
Aantal blauwe kavels:
Aantal paarse kavels:
Aantal onvermijdbare posten:
Aantal groene kavels:
Aantal blauwe kavels:
Aantal paarse kavels:
Aantal onvermijdbare posten
Aantal groene kavels:
Aantal blauwe kavels:
Aantal paarse kavels:
Aantal onvermijdbare posten:
Aantal groene kavels:
Aantal blauwe kavels:
Aantal paarse kavels:
Aantal onvermijdbare posten:
Aantal groene kavels:
Aantal blauwe kavels:
Aantal paarse kavels:
Aantal onvermijdbare posten:

14
23
9
36
7
6
1
15
11
2
2
17
16
22
27
44
9
6
1
14

De stand van de Reserve Vereveningsfonds-algemeen deel
Door de opschoning van de balans en de invoering van de kavelsturing is de reservepositie
sterk verbeterd. Hierdoor is er weer vereveningsruimte beschikbaar om de groei van
Amsterdam – in de vorm van toenemende woningbouw – mogelijk te maken. (Zie ook 11.13
Reserves en voorzieningen en 11.11 Vereveningsfonds.)
Woningproductie
In 2013 zijn in Amsterdam 2.699 woningen in aanbouw genomen. Dat zijn er ruim 500 meer
dan vorig jaar. Daarvan zijn er 830 studentenwoning (exclusief 171 omgelabelde woningen):
499 nieuwbouw (sociaal) en 331 door transformatie van gebouwen (hiervan is 235 sociaal en
96 koop).
Anders dan in het eerste decennium bestaat het merendeel (72%) van de woningproductie nu
uit huurwoningen, waarvan een substantieel deel in het middensegment (12% van de totale
woningproductie). De woningproductie in het sociale segment blijft groot (41%), dat komt
vooral door bouw van studentenwoningen: 734 (499 nieuwbouw + 235 transformatie) van de
1019 (784 nieuwbouw + 235 transformatie).
De meeste woningen werden in aanbouw genomen in stadsdeel West (829), gevolgd door
Oost (782) en Nieuw-West (454). Het aandeel van beleggers in de Amsterdamse
bouwproductie is sterk stijgende. Woningbouw komt steeds meer in handen van particulieren
en investeerders in plaats van woningcorporaties.
Grondprijsbeleid
De rapportage over de gerealiseerde overeenkomsten in 2013 laat zien dat het
grondprijsbeleid in 75% van de gevallen onverkort toepasbaar is. Wel wordt een nieuwe
rapportagesystematiek ontwikkeld die beter aansluit op de informatiebehoefte van de raad.
Deze is naar verwachting in het eerste kwartaal 2014 beschikbaar is.
11.1.2 Wat hebben we ervoor gedaan?
Verbetermaatregelen Vereveningfonds
Bij het EindejaarsRAG 2012 heeft het college ingrijpende maatregelen genomen voor de
verbetering van het Vereveningsfonds. Deze maatregelen – de invoering van kasstroomsturing
op kavelniveau, de opschoning van de balans, de centralisatie van de projectbureaus en de
invoering van een nieuwe rapportagestructuur – zijn in 2013 uitgewerkt en geïmplementeerd.
(Zie 11.11 Vereveningsfonds.)
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Opdrachtgever gebiedsontwikkeling/planvorming grootstedelijke projecten en
werkgebieden
De projectbureaus zijn opgeheven en de gebiedsontwikkeling is gecentraliseerd bij OGA,
waarbij de (begrote) proceskosten zijn bijgesteld van € 24,2 naar € 20,3 miljoen. De realisatie
kwam € 1,7 miljoen lager uit, op € 18,7 miljoen.
Het realiseren van een voor de stad optimale grondopbrengst
De Grondprijzenbrief 2013, in mei 2013 vastgesteld door de raad, bevat de beleidswijzigingen
waarmee wordt aangesloten op de gewijzigde marktomstandigheden. Voor het tweede
achtereenvolgende jaar zijn het grondprijsbeleid en de grondprijsniveaus gereviewd door een
externe adviesgroep. Een aantal van de aanbevelingen van de externe adviesgroep zijn niet
overgenomen, en dat is in de besluitvorming bij de Grondprijzenbrief 2013 onderbouwd.
Als tussentijdse check van de marktconformiteit van de grondprijzen, zijn, conform de
toezegging aan uw raad, halverwege het jaar de marktontwikkelingen op de verschillende
vastgoedmarkten en op de bouwmarkt geanalyseerd. De analyse was aanleiding voor het
besluit af te zien van tussentijdse aanpassing van de grondprijzen.
De hiervoor genoemde acties (nieuw beleid, beoordeling van de noodzaak tot tussentijdse
aanpassing en review door een externe adviesgroep) hebben geleid tot aangepaste,
genormeerde residuele grondprijzen.
Implementatie van de nieuwe gebiedsontwikkeling (bijvoorbeeld via sturing op kavelniveau)
leidt tot een wijziging in de adviezen over grondprijzen in projecten. Door de voortdurende
stagnatie op de bouwmarkt zijn de grondprijsadviezen complexer van aard geworden. Partijen
die vastgoedadviezen vragen zijn kritischer dan voorheen en vragen gedetailleerde
onderbouwing en uitleg van het grondprijsbeleid. Dit heeft geleid tot het steeds vaker specifiek
voor een locatie of project adviseren van een residuele grondprijs, in plaats van een grondprijs
die op basis van normering tot stand is gekomen. Ook hier wordt aansluiting gezocht met de
gewijzigde marktomstandigheden.
Vastgoedadvisering
Vanuit de opgebouwde expertise over de uitvoering van het grondprijsbeleid wordt
geadviseerd over aanpassingen of wijzigingen van het grondprijsbeleid. Door te adviseren
over marktconforme grondprijzen en over de juiste functie op de juiste plek wordt een bijdrage
geleverd aan optimale grondopbrengsten voor de stad.
Bestuurlijk jaarplan: uitvoering bestuurlijk jaarplan
In 2013 waren ruim 22.000 uur (+/- 17 fte) beschikbaar voor de uitvoering van het Bestuurlijk
jaarplan. Deze uren zijn besteed aan de onderstaande onderwerpen:
 contracten, werken en diensten (7.800 uur)
 financiële regie (1.500 uur)
 hervormingsagenda/Gebiedsontwikkeling (4.400 uur)
 transformatie (400 uur)
 advisering (7.000 uur)
 acquisitie (1.000 uur)
 financiële bijdragen en vastgoedbeurzen
Regie productie
Om regie over de woningproductie te voeren worden continu programmatische analyses
uitgevoerd en voorstellen geformuleerd om het vastgoedprogramma te sturen. Daartoe wordt
de benodigde informatie verzameld en de voortgang van projecten en programma’s bewaakt.
Bijdragen in dit kader zijn:
 het aanbieden van aantrekkelijke locaties voor marktpartijen op basis van een markt- en
programmatische analyse en een aanbod- en afzetanalyse nieuwbouw
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een maatwerkregeling voor een snelle en goede selectie van marktpartijen bij
gronduitgifte, ter stimulering van de gebiedsontwikkeling in Amsterdam
marktverkenningen naar de interesse voor middensegment huurwoningen en een
verkenning van het businessmodel van beleggers voor Amsterdam; deze verkenningen
zijn door het invoeren van een aparte categorie voor markthuurwoningen verwerkt in het
grondprijsbeleid 2013

Om een gezamenlijk commitment over integriteit in de ruimtelijke sector te creëren, is in 2013
overleg gestart met vertegenwoordigers uit de vastgoedwereld.
Gronduitgifte
Er is in 2013 voor € 473 miljoen aan gronduitgiftes gedaan, waarvan € 319,1 miljoen door het
Havenbedrijf, € 60,6 miljoen door de Zuidas en € 58,8 door de stadsdelen. Er is voor € 34,5
miljoen aan grootstedelijke uitgiftes; het betreft investeringen in het grondproductiekapitaal
voor de kosten gemaakt ten behoeve van de grondexploitaties.
De tabel geeft een overzicht van alle uitgiften in 2012 en 2013 op stedelijk niveau.
Stedelijk uitgifteniveau

2012 Percentage

2013 Percentage

OGA
Zuid-As
Centrum
West
Nieuw West
Zuid
Oost
Noord
Zuidoost
Havenbedrijf

49,2
0,0
4,8
6,3
2,8
19,0

57,4%
0,0%
5,6%
7,3%
3,3%
22,1%
0,0%
4,3%
0,0%

34,5
60,6
11,7
25,2
8,8
6,8
0,2
4,8
1,3
319,1

7,3%
12,8%
2,5%
5,3%
1,9%
1,4%
0,0%
1,0%
0,3%
67,5%

Totaal

85,8

100,0%

473,0

100,0%

(bedragen x € 1 miljoen)

3,7

Bovengenoemde uitgiftes gaan verder dan alleen uitgiftes die betrekking hebben op het
Vereveningsfonds. In verband met de verzelfstandiging van het Havenbedrijf is
éénmalige uitgifte van € 319 miljoen opgenomen.
Op de Zuidas hebben in 2013 de volgende gronduitgiftes plaatsgevonden:
2

Programma: in m bvo*
Wonen
Kantoren
Voorzieningen
Parkeren (aantal)
Totaal

Totaal
687.617
764.632
418.857
14.913
1.871.106

Uitgegeven
t/m 2013
122.788
419.977
124.988
4.991
667.753

Uitgegeven
in 2013
20.000
25.000
28.000
1.000
74.000

Nog uit te geven
564.829
344.655
293.869
9.922
1.203.353

*Bruto vloeroppervlakte

Structuurvisie Amsterdam 2040
In de op 17 februari 2011 door de raad vastgestelde structuurvisie Amsterdam 2040 –
economisch sterk en duurzaam zijn de contouren van de ruimtelijke ontwikkeling van
Amsterdam voor de komende dertig jaar bepaald. Het strategisch plan geeft aan hoe
Amsterdam zich binnen de nieuwe werkelijkheid van minder middelen toch economisch sterk
en duurzaam kan ontwikkelen. Dit vraagt om (1) het optimaal benutten van de bestaande stad
door transformatie (2) het zo efficiënt mogelijk combineren van publieke en private rol van de
overheid die er, meer dan in het verleden, op gericht is particulier initiatief te faciliteren en (4)
een gedifferentieerde inzet naar gebieden waarbij gemeentelijke wordt geïnvesteerd op de
ringzone. Op de ringzone is het meeste financieel en maatschappelijk rendement te behalen.
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Transformatiestrategie Haven-Stad
Op 4 juli 2013 heeft de gemeenteraad de Transformatiestrategie Haven-Stad vastgesteld.
Door aanpassing van de geluidszonering van Westpoort kunnen delen van de Sloterdijken en
de Noordelijke IJ-oever zich in de komende decennia ontwikkelen tot gemengd stedelijk
gebied met circa 9.000 woningen, onder andere door leegstaande kantoren om te bouwen.
De laatste jaren is het proactief volgen en beïnvloeden van wetgevingstrajecten, zoals de
Omgevingswet, een steeds belangrijker onderdeel van de juridische-planologische
werkzaamheden geworden.
11.1.3 Wat heeft het gekost?
(Bedragen x € 1 miljoen)

Lasten
Baten
Saldo van baten en lasten
Dotaties aan reserves
Onttrekkingen aan reserves
Mutaties reserves
Resultaat na bestemming

Rekening Begroting Begroting
2012 2013, incl. 2013 na 8maands
1e begr.
wijz.

750,4
512,2
238,2555,9
770,0
214,1
24,1-

242,0
181,5
60,56,3
46,9
40,6
19,9-

245,2
234,8
10,453,1
33,5
19,630,0-

Rekening
Verschil
2013 Rekening Begroting
na 8maands
387,3
142,1
717,8
483,0
330,5
340,9
490,9
437,8
123,1
89,6
367,8348,237,37,3-

Algemene toelichting
Deze doelstelling bevat de investeringen en opbrengsten in grondexploitaties binnen het
financiële kader van het Vereveningsfonds. In de Jaarrekening 2013 zijn de lasten/baten
en dotaties/onttrekkingen naast die investeringen en grondopbrengsten in hoge mate
beïnvloed door de invoering van de kavelsturing en het opschonen van de balans,
waarbij het onderhanden werk (reeds vóór 2013 in grond geïnvesteerd vermogen minus
gerealiseerde grondopbrengsten) verrekend is met het Vereveningsfonds. Dit is door de
gemeenteraad besloten na de 8-maandsrapportage.
Deze verrekeningen bestaan uit het naar beneden toe bijstellen van het
grondproductiekapitaal, te dekken vanuit vrijval voorzieningen, planafsluitingen waarbij
het planresultaat afgerekend wordt met de algemene reserve en/of de voorzieningen en
winstnemingen groene kavels volgens de nieuwe systematiek van kavelsturing. Elke
verrekeningen komt terug in de verschillende exploitatieonderdelen (lasten, baten,
mutaties reserves). Dit verklaart de grote verschillen van de cijfers van de Jaarrekening
2013 ten opzichte van de Begroting 2013 na de 8-maandsrapportage.
In zijn vergadering van 18 en 19 december 2013 heeft de gemeenteraad een nieuwe
openingsbalans 2013 van het Vereveningsfonds vastgesteld met de bijbehorende systematiek
van het waarderen van onderhanden werk, en kennis genomen van de 8-maandsrapportage
van het Vereveningsfonds (nr. 289/1056). De besluitvorming heeft betrekking op een
opschoning van het grondproductiekapitaal dat voor de plannen van het OGA heeft
plaatsgevonden. Deze opschoning was nog niet verwerkt in de gemeentelijke Begroting 2013
na de 8-maandsrapportage. Hetzelfde geldt voor de plannen van de stadsdelen, waarvoor op
basis van eerste berekeningen ook een indicatief bedrag was bepaald voor het opschonen van
het onderhanden werk. Daarnaast zijn nog een aantal andere mutaties voor 2013 – die wel zijn
betrokken in de 8-maandsrapportage van het Vereveningsfonds – niet opgenomen in de
gemeentelijke Begroting 2013. Binnen deze doelstelling worden ook de grondexploitaties van
de Zuidas verantwoord, die als resultaat minimaal € 187 miljoen (prijspeil 2012) moeten
opleveren om de bijdrage van de gemeente Amsterdam aan het Zuidasdok te kunnen dekken.
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Tot nu toe is € 101 miljoen gerealiseerd en de gemeente heeft vanuit de algemene middelen €
2,8 miljoen bijgedragen aan het Zuidasdok.
Ook worden hier de activiteiten (beleid) binnen het Jaarprogramma Ruimtelijke Ordening
verantwoord, de bijdrage aan de Wibautleerstoel, de planvorming voor het Glasvezelnetwerk
en de kosten voor het Bureau Welstand.
Voornaamste lasten
 Grondopbrengsten en bijdragen (subsidies) in grondexploitaties: € 68,1 miljoen
 Rentelasten op reeds geïnvesteerd vermogen in grond: € 57,6 miljoen
 Proceskosten grondexploitaties: 18,3 miljoen
 Apparaatskosten OGA: Fondsbeheer € 6 miljoen; materiële lasten € 2,9 miljoen o.a.
informatiesystemen
 € 120 miljoen heeft betrekking de opschoning van het grondproductiekapitaal met de
reserves en voorzieningen: € 61 miljoen; winstnemingen1 groene kavels: € 22 miljoen;
winstafdracht SADC: € 14 miljoen; planafsluitingen stadsdelen: € 13 miljoen; prioriteit
gebiedsontwikkeling Noordelijke IJ-oevers: € 3,6 miljoen; Projectorganisatie BJP: € 2,9
miljoen; kosten Regie & Productie: € 1,2 miljoen; beheerkosten Openbare Ruimte
Westpoort: € 0,8 miljoen
 investeringen in grondexploitaties op de Zuidas: € 88,2 miljoen
 Jaarprogramma Ruimtelijke Ordening: beleid op ruimtelijke ordening: € 6,8 miljoen
 Planvorming voor het Glasvezelnetwerk: € 0,3 miljoen
 Bureau Welstand: € 1,2 miljoen
Voornaamste baten
 Grondopbrengsten en bijdragen: (subsidies) in grondexploitaties (exclusief Zuidas) van
€ 68,1 miljoen
 Inkomsten transformatie-exploitaties: € 4,0 miljoen
 Rentebijschrijving op belegde reserves en voorzieningen Vef: € 48,7 miljoen
 Inbreng grond in GEM Lutkemeer: € 35,6 miljoen, als bate in de grondexploitatie
 Grondopbrengsten in grondexploitaties Zuidas: € 110 miljoen
 De overige € 447 miljoen heeft betrekking op de vrijval van voorzieningen in het kader van
opschoning grondproductiekapitaal: € 391 miljoen; winstnemingen groene kavels: € 22
miljoen; winstneming Lutkemeer 3: € 14 miljoen, inkomsten inzake planafsluitingen: € 13
miljoen en inkomsten Marine Etablissement: € 5,5 miljoen uit AIF
Dotaties
 De herwaarderen grondproductiekapitaal, planafsluitingen en vrijval voorzieningen,
verrekening Lutkemeer 3 en winstnemingen groene kavels die leiden tot een dotatie van
€ 446,9 miljoen
 Door resultaatneming op grondexploitaties op de Zuidas is er € 44 miljoen aan de reserve
Zuidas gedoteerd
Onttrekkingen
 De bij de lasten toegelichte posten opschoning, grondproductiekapitaal, planafsluitingen en
proceskosten (inclusief apparaatskosten OGA) leiden tot een onttrekking van ruim € 103
miljoen

1

Volgens de BBV-voorschriften moeten winstnemingen via de exploitatie lopen, dwz enerzijds opnemen van een
bate als gevolg van de winstneming en anderzijds opnemen van een toename van de last in het onderhanden werk.
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Aan de reserve Zuidas is een bedrag € 19,3 miljoen onttrokken: de gemaakte
proceskosten voor zowel 2012 als 2013. Tot en met de Jaarrekening 2012 werden in de
jaarrekening de proceskosten van het voorgaande jaar onttrokken. De systematiek is
gewijzigd: de proceskosten van het betreffende jaar worden onttrokken in de jaarrekening,
wordt in deze jaarrekening een onttrekking gedaan van de proceskosten over zowel 2013
als 2012.

Mutaties van Begroting 2013 na 8-maandsrapportage naar Jaarrekening 2013
De effecten van de 8-maandsrapportage Vereveningsfonds, waarin opschoning van de
lasten, baten, dotaties en onttrekkingen heeft plaatsgevonden, zijn in de onderstaande
tabel zichtbaar gemaakt. De mutaties onder ‘overig’ en de afwijking van het resultaat na
bestemming worden nader toegelicht.
(Bedragen x 1 miljoen)

Lasten
- effect opschoning van de balans
- overig
Baten
- effect opschoning van de balans
- overig
Saldo van baten en lasten
Dotaties aan reserves
- effect opschoning van de balans
- overig
Onttrekkingen aan reserves
- effect opschoning van de balans
- overig
Mutaties reserves
Resultaat na bestemming

Rekening
2012
712,3
712,3
492,6
492,6
219,6

B13 1-e B13 na 8- Rekening
wijz.
mnds
2013
206,5
204,0
288,3
61,2
206,5
204,0
227,0
161,8
176,6
604,2
267,6
161,8
176,6
336,6
44,8
27,5
-316,0

551,4

2,3

9,1

551,4
754,8

2,3
34,1

9,1
13,7

754,8
-203,4

34,1
-31,8

16,3

13,0

Verschil Rek13/
B13 na 8-mnds
84,2
61,2
23,0
427,7
267,6
160,1
-343,4

13,7
-4,6

446,9
267,6
179,3
103,6
61,2
42,4
343,3

437,8
267,6
170,2
89,9
61,2
28,7
347,9

22,9

27,3

4,4

Het saldo ten laste van de Algemene dekkingsmiddelen is € 7,3 miljoen hoger dan begroot door:
 lagere onttrekking uit de reserves voor het Programma Milieu en water (€ 3,9 miljoen), als
gevolg van beter resultaat bij de gronddepots en minder verstrekte machtigingen. Dit is
dus gemeentebreed neutraal voor de algemene dienst
 een hogere dotatie dan begroot (€ 2,8 miljoen) aan het Vef, als gevolg van hoger
gerealiseerde meerwaardes bij omzettingen van canonbetalende rechten naar
afkoopsommen van woningcorporaties waarbij de afspraak geldt dat deze meerwaarde
wordt toegevoegd aan zowel het Vef als het Stimuleringsfonds. Dit is gemeentebreed
neutraal voor de algemene dienst
 lagere lasten Plan Openbare Ruimte Zuidelijke IJ-oevers (POR): € 2,3 miljoen, in verband
met doorschuiven van uitgaven naar 2014
 De bijdrage van de gemeente aan Zuidas-Dok van € 2,8 miljoen; dekking is geregeld bij de
afwikkeling van de stelposten van de concerncontroller betreffende Amstelveenboog
Lasten
De lasten zijn € 142,1 miljoen hoger dan begroot. Dit wordt verklaard door:
 hogere lasten in verband met planafsluitingen van stadsdelen ad € 13,0 miljoen; dit betreft
verrekeningen voor een aantal grondexploitaties met negatieve saldi
 hogere lasten als gevolg van afsluitingen groene kavels (€ 22 miljoen)
 lagere lasten als gevolg van lagere investeringen ( € 11 miljoen)
 de overige hogere lasten zijn ten gevolge van de opschoning van het
grondproductiekapitaal:€ 61,2 miljoen
 Bij de jaarrekening zijn conform BBV de inkomsten en uitgaven bij de grondexploitaties
voor de Zuidas over de exploitatie gebracht. Dit verklaart het verschil in de lasten van €
59,5 miljoen.
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Baten
De baten zijn € 483 miljoen hoger dan begroot. Voor € 160 miljoen houdt dit geen verband met
de opschoning van de balans, maar wordt veroorzaakt door:
 hogere baten in verband met de winstafdracht uit afsluitingen stadsdeelplannen en de
vrijval van voorzieningen met betrekking tot de stadsdelen ad € 123,2 miljoen
 hogere baten met betrekking tot verrekening Lutkemeer 3 € 14,2 miljoen, omdat de
inbreng in de GEM Lutkemeer versneld heeft plaatsgevonden. Dit betreft het saldo van de
opbrengst vanuit de inbreng van de grond in de GEM (€ 35,6 miljoen) en de gerealiseerde
kosten (€ 21,4 miljoen), met name bestaande uit verwerving
 hogere baten ad € 22 miljoen als gevolg van het in 2013 ingevoerde systeem van
winstneming op kavelniveau voor grootstedelijke grondexploitaties die onder het regime
van kasstroomsturing op kavelniveau zijn gebracht
 de overige € 267,6 miljoen zijn hogere baten ten gevolge van de opschoning van het
grondproductiekapitaal van plannen. Dit bevat winstafdrachten uit de grondexploitaties en
vrijval vanuit de voorzieningen voor de grondexploitaties met een negatief saldo
 bij de jaarrekening zijn conform BBV de inkomsten en uitgaven bij de grondexploitaties
voor de Zuidas over de exploitatie gebracht. Dit verklaart het verschil in de baten van
€ 56,9 miljoen
Dotaties
De dotaties aan de reserve zijn € 438 miljoen hoger dan begroot. Hiervan heeft € 170 miljoen
geen relatie met de opschoning; dit betreft:
 afsluiting plannen en vrijval voorzieningen stadsdelen die gedoteerd wordt aan de reserve:
123 miljoen
 winstnemingen kavelafsluitingen volgens nieuwe systematiek: € 22 miljoen
 afdracht winst aan de reserves i.v.m. Lutkemeer 3: € 14,2 miljoen
 hogere dotatie in verband met inkomsten uit Bouwen aan de Stad: € 12,5 miljoen; de bate
hiervan wordt verantwoord bij doelstelling 11.10
 hogere dotatie in verband met het Marine Etablissement van € 5,5 miljoen: op 5 december
hebben het college en het Rijk een overeenkomst getekend, waarin de samenwerking en
de herontwikkeling van het Marineterrein Amsterdam worden vastgelegd; het geld is
beschikbaar gesteld uit het Amsterdamse Investerings Fonds, pijler Stedelijke ontwikkeling
en bereikbaarheid
 lagere dotatie van € 9,3 miljoen in verband met negatieve rentebijschrijving ten gevolge
van een fors negatieve stand van de Algemene Reserve per ultimo 2012
Onttrekkingen
De overige onttrekkingen aan de reserve zijn € 90 miljoen hoger dan begroot. Voor € 61
miljoen door de opschoning van de balans, en de overige € 29 miljoen door:
 hogere onttrekking van € 18,3 miljoen in verband met het in 2013 ingevoerde systeem om
de jaarlijkse proceskosten te verrekenen met de reserve Vereveningsfonds–algemeen
deel; dit werd in de oude systematiek niet als onttrekking reserve begroot
 hogere onttrekking van € 13 miljoen in verband met planafsluiting stadsdelen; het betrof
plannen die niet voldoende afgedekt waren vanuit de voorzieningen en die aanvulling
behoefden vanuit de algemene reserve
11.1.4 Risico’s
Voor doelstelling 11.1 zijn geen risico’s gemeld.
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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?
Amsterdam heeft de ambitie om in de nieuwbouw vóór 2015 40% klimaatneutraal te bouwen en
met ingang van 2015 100%. Uit de Voortgangsrapportage Klimaatneutraal Bouwen is gebleken
dat de doelstelling voor 2013 niet is gehaald en dat de doelstelling voor latere jaren onder druk
staat.
Indicatoren
1. Jaarlijkse CO2uitstoot

Nulmeting
2008
en peildatum
1990
4.882
kton

2. % gerealiseerde
klimaatneutrale
nieuwbouw
3. % duurzame
opwekking

0% Ultimo
2010

4. Aantal
aansluitingen
stadswarmte

54.783
Ultimo 2010

2009

2010

2011

2012

4.978
kton

4.574
kton

4.601
kton

4582

Bereikt 2013
Data
beschikbaar
in Q2 2014
70%

2.052. 2.241. 2.219. Data
000
823
928
beschikbaar
GJ
GJ
GJ
Q2 2014
4.500

Te behalen resultaat
2010-2014
De jaarlijkse toename
is tot staan gebracht
80%

4.500

1. Jaarlijkse CO2-uitstoot
De daling van de CO2-uitstoot is het netto resultaat van een lichte stijging van de uitstoot
door verkeer en een daling van de particuliere en zakelijke CO2-uitstoot.
2. % gerealiseerde klimaatneutrale nieuwbouw
Conform het raadsbesluit Duurzaamheid in de nieuwbouw (september 2008) worden
vanaf 2015 alle woningen en utiliteitsgebouwen klimaatneutraal gebouwd. Het is in de
bestuursperiode 2010-2014 de ambitie om 40% klimaatneutraal te laten bouwen.
3. % duurzame opwekking
In 2012 lag er naar schatting 10% meer PV (photovoltaic cell of zonnecel) in de stad.
Deze stijging was onvoldoende om de daling van de stroomproductie door het Afval
Energiebedrijf te compenseren.
4. Aantal aansluitingen stadswarmte
Uitbreiding van warmtenet (gebruik van restwarmte) heeft gunstig effect op het milieu
(Energiebesparing, CO2-reductie en verbetering van de luchtkwaliteit) en is één van de
pijlers van het klimaatprogramma van de gemeente. Doelstelling is om meer dan 100.000
woningequivalenten aan te sluiten.
11.2.2 Wat hebben we ervoor gedaan?
De gemeente hanteert duurzaamheid als een van de criteria bij de selectie van
marktpartijen. Daarbij is duurzaamheid geconcretiseerd in het bereiken van een zo laag
mogelijke Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC). Bij de selectie voor uitvoering van de
woontoren 2B in het Amstelkwartier is duurzaamheid het doorslaggevende criterium
geweest. De gemeente stelt subsidies beschikbaar. Partijen moeten voldoen aan een
EPC van minimaal 0,15 die hoort bij klimaatneutraal bouwen (volgens de Amsterdamse
definitie). In 2013 zijn de volgende (nieuwe) instrumenten ingezet om klimaat bouwen te
laten landen in de bestaande processen rondom gebiedsontwikkeling.
 Bouwblok 1C van project Houthaven is geselecteerd als pilot voor het bouwen van
(energieneutrale) energienotanul woningen
 In 2013 is Menukaart Klimaatneutrale Zelfbouw geactualiseerd. Wordt ook ingezet
voor toetsing van de duurzaamheidsambities bij selectie van zelfbouwcollectieven
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Opstellen Handleiding naar (bijna) energieneutraal, bestemd voor professionals die in
nieuwbouw werken aan EPC-berekeningen

Op basis van de Energiestrategie 2040 (uit 2010), onderdeel Structuurvisie 2040, zijn de
volgende activiteiten verricht en of geïnitieerd door het Programmabureau Klimaat &
Energie:
 Routekaart gemeentelijke organisatie CO2-neutraal: het direct energieverbruik van de
gemeente (eigen gebouwen, wagenpark, openbare verlichting) wordt via rendabele
investeringen teruggebracht
 In 2013 is concrete financiering vanuit het Amsterdams Investeringsfonds gestart
 Verminderen energieverbruik utiliteit-datacenters
 Verminderen energieverbruik (sociale) woningvoorraad
 Zonvisie (gemeenteraad, 2013)
 Klimaatneutrale nieuwbouw wordt waar mogelijk gestimuleerd en gefaciliteerd
 Europese samenwerking met steden en grote bedrijven
 Algemeen programmamanagement, bestuursadvies en lobby bij Rijk.
11.2.3 Wat heeft het gekost?
(Bedragen x € 1 miljoen)

Rekening Begroting Begroting Rekening
2012
2013, incl. 2013 na 8- 2013
1e begr.
maands
wijz.

Lasten
Baten
Saldo van baten en lasten
Dotaties aan reserves
Onttrekkingen aan reserves
Mutaties reserves
Resultaat na bestemming



3,6
1,8
1,80,6
0,6
1,2-

1,3
1,30,5
0,5
0,8-

1,6
0,1
1,50,6
0,6
0,9-

1,2
0,1
1,10,6
0,6
0,5-

Verschil
Rekening Begroting
na 8maands
0,40,4
0,4

De lasten betreffen de activiteiten van het programmabureau Klimaat & Energie,
gedekt uit een prioriteit, bestemmingsreserves en de rijksbijdrage voor de Green
Deal. Ten opzichte van de Begroting na de 8-maandsrapportage zijn de lasten € 0,4
miljoen omdat de onttrekking aan de bestemmingsreserve ‘energiebesparing
bestaande woningvoorraad’ al in 2012 is verantwoord.

Prioriteiten 2013
Omschrijving

S/I

(bedragen x € 1.000)
Programmabureau
Klimaat & Energie

I

Beschikbaar
gesteld

Ultimo 2013
betaald of
verplicht

Voorstel om
ultimo 2013
op te nemen
in reserve

Omschrijving
gerealiseerd
resultaat

Volledig
uitgevoerd?
(J/N)

Uiterste
datum
geplande
uitvoering

0,8

0,8

0

Zie boven

J

n.v.t.

De werkzaamheden van het Programmabureau Klimaat & Energie lopen door in 2014 en
worden uit een nieuwe prioriteit gedekt.
11.2.4 Risico’s
De ambities van Amsterdam zijn hoog en de verwezenlijking is afhankelijk van de inzet
van de Amsterdamse burgers en bedrijven en daarnaast van andere overheden en
maatschappelijke partners. Niet verduurzamen van de energiehuishouding houdt op
langere termijn het risico in dat voor groepen bewoners de energielasten moeilijk
betaalbaar worden en dat de concurrentiepositie van bedrijven wordt aangetast.
De inspanningen van het programmabureau zijn slechts incidenteel gedekt. Wanneer in
het programakkoord niet opnieuw middelen worden vrijgemaakt zal het realiseren van de
beleidsdoelstellingen m.b.t. Klimaat & Energie in gevaar komen.
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11.3 Aanpak leegstaande kantoren
11.3.1 Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?
Indicatoren
1. Aantal m² leegstaande
kantoren dat
getransformeerd wordt naar
nieuwe functies

Nulmeting en
peildatum
117.100
Ultimo
2010

Rekening
2012
87.745

Begroting
2013
62.500

Bereikt Te behalen resultaat
2013
2010-2014
64.000
200.000

1. Aantal m² leegstaande kantoren dat getransformee rd wordt naar nieuwe functies
De programakkoord doelstelling was in deze collegeperiode 200.000 m² kantoorruimte te
transformeren, dat is gemiddeld 50.000 m² per jaar. In 2013 is 64.000 m² kantoorruimte
getransformeerd, zoals hotel, woonruimte (320 woningen en 700 kamers), horeca,
detailhandel en onderwijs. Dit is een belangrijke bijdrage aan de doelstelling en de aanpak van
de kantorenleegstand.
11.3.2 Wat hebben we ervoor gedaan?
Begeleiding transformaties
Begin 2013 zijn de eerste 320 woningen (15.700m²) in het voormalig GAK gebouw langs de
A10 opgeleverd. The Student Hotel aan de Jan van Galenstraat (Nieuw-West) opende in
augustus van 2013 zijn deuren (27.000m², 700 kamers). Aan de Sara Burgerhartstraat is de
transformatie van het Elseviergebouw (o.a. studentenhuisvesting) gestart en aan de
Haarlemmerweg de transformatie van een kantoorpand naar woningen.
Leegstandsgesprekken
De wethouder Grondzaken en stadsdeelbestuurders hebben in het kader van de vierde
kantorenschouw concrete afspraken gemaakt met kantooreigenaren over de aanpak van de
leegstand van enkele kantoren.
Zelfbouwproject voor dakloze jongeren
De raad droeg het college in oktober 2012 in een motie op zich in te zetten voor een
zelfbouwproject voor dakloze jongeren te realiseren in een leegstaand kantoorpand. Enkele
hulporganisaties zijn bereid gevonden daklozen te begeleiden, één eigenaar overweegt
kantoorruimte beschikbaar te stellen.
Evaluaties
Het college heeft verschillende evaluaties laten uitvoeren (van de leegstandsverordening
2011, de experimentenregeling Erfpacht en Transformatie en het transformatieproject
Rembrandtparkgebouw). Ze zijn in 2013 of zullen in 2014 nog worden voorgelegd aan de
raadscommissie. De uitkomsten zijn opgenomen in de transformatiestrategie 2014-2018.
Onderzoeken
Het effect van verlaging van leges bij transformatie is onderzocht en zal leiden tot een voorstel
om eigenaren die leegstaande kantoorpanden transformeren gedeeltelijk te compenseren. Op
verzoek van de raad (motie oktober 2013) is de haalbaarheid van transformatie van kantoren
naar kluswoningen onderzocht. De uitkomst was positief. De Kantorenloods zal dit thema
blijvend onder de aandacht brengen van eigenaren die kleinschalige woonprojecten voorstaan.
Regionale aanpak
De opdrachtformulering Regionale Kantorenloods en Fix-it teams is uitgewerkt in een
werkplan/plan van aanpak voor de periode 2014-2016, dat op 12 september 2013 in het
Directieoverleg PRES (Platform Regionale Economische Structuur) is geaccordeerd.
Informatie
Het initiatief een Kantorenbeurs te introduceren , als vervolg op de Open Kantorendag is
door de tijd ingehaald. Veel eigenaren zijn momenteel zelf bezig met het verkopen,
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transformeren of opnieuw vermarkten van hun leegstaande panden, kortom, de markt
doet haar werk. Er drukbezochte informatiebijeenkomsten georganiseerd over gewijzigde
wetgeving voor leegstand en op 21 januari 2014 is een publieksdebat over de
transformatiestrategie voor de nieuwe bestuursperiode 2014-2018 gehouden.
11.3.3 Wat heeft het gekost?
(Bedragen x € 1 miljoen)

Rekening Begroting Begroting
2012 2013, incl. 2013 na 8maands
1e begr.
wijz.

Lasten
Baten
Saldo van baten en lasten
Dotaties aan reserves
Onttrekkingen aan reserves
Mutaties reserves
Resultaat na bestemming

1,8
0,5
1,35,8
1,2
4,65,9-

2,0
2,0
2,0
2,0
2,0

1,6
1,61,6
1,6
-

Rekening
Verschil
2013 Rekening Begroting
na 8maands
1,2
0,42,2
2,2
1,0
2,6
2,2
2,2
1,2
0,41,02,6-

De activiteiten van de doelstelling worden conform de nieuwe spelregels transformatie 2
geheel gedekt vanuit de opgebouwde reserve en hebben geen toegestaan beslag op de
algemene dienst. De belangrijkste lasten: 0,7 miljoen voor de transformaties in Sloterdijk
en Cruquius, het transformatieteam en de uitvoering van de leegstandsverordening en
€ 0,5 miljoen voor de Kantorenloods. De baten komen voort uit de gerealiseerde
meerwaarde erfpacht in de transformatie-exploitatie Amstel III (€ 2 miljoen) en rente op
de belegde reserve Transformatie (€ 0,2 miljoen). De mutaties reserves: dotatie van de
meerwaarde van Amstel III en onttrekking van € 1,2 miljoen ter dekking van de lasten.
Mutaties van Begroting 2013 na 8-maandsrapportage naar Jaarrekening 2013
 Er is een begrotingstechnische wijziging (elimineren opblaaseffect) van in totaal € 2
miljoen verwerkt. Onder doelstelling 11.3 zijn de begrote baten voor Transformatie
inclusief Kantorenloods (€ 2 miljoen) geëlimineerd en onder doelstelling 11.1 is de
begrote onttrekking (€ 2 miljoen) aan de bestemmingsreserve
 De baten zijn € 2,2 miljoen hoger dan begroot want conform de nieuwe spelregels is
€ 2 miljoen vanuit transformatie exploitatie project Amstel III gedoteerd aan de
reserve Transformatie. Bij het opstellen van de begroting was het beleidskader
transformatie nog niet vastgesteld en werden meerwaarde en rente bate niet begroot.
Prioriteiten 2013
Omschrijving

S/I

(bedragen x € 1.000)

1. Bestrijding
leegstand kantoren
en ontruimde
panden

I

Beschikbaar
gesteld

Ultimo 2013
betaald of
verplicht

Voorstel om
ultimo 2013
op te nemen
in reserve

Omschrijving
gerealiseerd
resultaat

€ 201

€ 201

€0

Bestrijding
leegstand
kantoren en
ontr. panden

Volledig
uitgevoerd?
(J/N)

Uiterste
datum
geplande
uitvoering

J

De aanpak van kantorenleegstand is een taak van OGA en DWZS gezamenlijk, waarbij
DWZS verantwoordelijk is voor controle en handhaving van de leegstandverordening op
het stuk van kantoren en ontruimde panden. DWZS is daarvoor een prioriteit toegekend.
In 2013 zijn op twee dossiers leegstandbeschikkingen opgemaakt en verstuurd. Dit na
gesprekken met eigenaren en buitendienstonderzoek. De prioriteit is volledig uitgegeven.
11.3.4 Risico’s
Voor doelstelling 11.3 zijn geen risico’s gemeld.
2

B&W besluit Vaststellen toetsingskader bij transformatie-exploitaties en spelregels voor dotaties en onttrekkingen
aan de bestemmingsreserve Transformatie d.d. 3 december 2013.
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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.
Indicatoren
1. Aantal m² broedplaats

Nulmeting en
peildatum
6.700
2010

Rekening
2012
9.811

Begroting
2013
10.000,
waarvan 4.000
voor ateliers

Bereikt Te behalen resultaat
2013
2010-2014
18.900
10.000 waarvan
4.000 voor ateliers

11.4.2 Wat hebben we ervoor gedaan?
Realisering van het beleid door advisering, bemiddeling en ondersteuning van
broedplaatsinitiatieven in samenwerking met de doelgroepen, stadsdelen, centrale
diensten, corporaties, makelaars, ontwikkelaars en banken.
11.4.3 Wat heeft het gekost?
(Bedragen x € 1 miljoen)

Rekening Begroting Begroting
2012 2013, incl. 2013 na 8maands
1e begr.
wijz.

Lasten
Baten
Saldo van baten en lasten
Dotaties aan reserves
Onttrekkingen aan reserves
Mutaties reserves
Resultaat na bestemming

1,5
1,51,5-

1,0
1,01,0-

1,0
1,01,0-

Rekening
Verschil
2013 Rekening Begroting
na 8maands
1,0
1,01,0-

De lasten zijn de prioriteit voor 2013 voor de groei van broedplaatsen. De doelstelling is
gerealiseerd door het Bureau broedplaatsen met volledige benutting van de
prioriteitsgelden.
Prioriteiten 2013
Omschrijving
(bedragen x € 1.000)

1. Broedplaatsen

S/I

Beschikbaar
gesteld

Ultimo 2013
betaald of
verplicht

Voorstel om
ultimo 2013
op te nemen
in reserve

1.000

1.000

0

Omschrijving
gerealiseerd
resultaat

Volledig
uitgevoerd?
(J/N)

Uiterste
datum
geplande
uitvoering

J

11.4.4 Risico’s
Voor doelstelling 11.4 zijn geen risico’s gemeld.
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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?
Indicatoren

1. Toevoegen 9.000
wooneenheden
studentenhuisvesting en
2.500 voor jongeren
2. Vergroten van het
aandeel koopwoningen
3. Aantal
corporatiewoningen
aangeboden met huur < €
5
554
4. Aantal
handhavingsbesluiten
5. Beheer van
standplaatsen en huur7
woonwagens
6. Huisvesting van mensen
met een bijzonder
woonprobleem
a. medisch en sociaal
urgent (incl. (O)MPG en
OOV*)
b. maatschappelijke opvang
en calamiteiten
c. vrouwenopvang
d. verblijfsgerechtigden
e. beroepsgroepen regeling
+ stadsvernieuwing
particuliere verhuur
f. bijzondere woningen
(rolstoelgeschikt, Wibo,
atelier en altelierwoning)
7. Gerealiseerde woningen
in de modale huursector (€
653-€ 900, prijspeil mei
2011) motie 759

Nulmeting en
peildatum

Rekening
2012

Begroting
2013

Bereikt
2013

2.600
380

2.524
716

956
381

2952
817

ultimo2011

29 %

2009 30,2 % mei
2011
2008/2009
7.814

7.500

3

4

35 %

7720 6

7.500

31,5 %
7.500

Te behalen
resultaat 20102014
2.524
716

1.570

2010

1.409

Zie tekst

165
38

2007

167
15

167
15

167
15

167
15

1211

2011

1386

1315

1.008

1.405

565

600

449

450

253

290

143

345

53
340

60
320
45

31
194
81

60
400
50

Niet
geraamd

110

100

19.100

2011

1.000

1.300

350

8

1. Toevoegen 9.000 wooneenheden studentenhuisvesting en 2.500 voor jongeren
In 2013 was er via het Investeerdersloket Woningbouw veel inzet om potentiële
investeerders en nieuwe markten in huurwoningen te matchen met beschikbare locaties.
Dit als reactie op de veranderende vraag uit de markt. Zelfbouw heeft een belangrijk
aandeel verworven in de bouwproductie in de stad: gemiddeld 35% van het totale
nieuwbouwaanbod in 2011, 2012 en 2013. Het realiseren tot eind 2013 6.248 eenheden
3

* 956 wooneenheden voor studenten bestaan uit 499 eenheden nieuwbouw, 286 eenheden door transformatie van
(kantoor)gebouwen en 171 eenheden door omlabelen van de bestaande woningen. Getransformeerde
studenteneenheden wijken hier af van productiecijfers woningbouw (331), daar koopstudio’s op verzoek van de
raadscommissie van BWK niet worden meegeteld als studenteneenheden, omdat er geen garantie is dat ze ook
daadwerkelijk door studenten worden gekocht. Daarnaast tellen de onzelfstandige studenteneenheden in de
productiecijfers woningbouw voor de helft mee, en hier tellen ze voor één eenheid mee.
4
Deze indicator wordt één keer per twee jaar gemeten in het onderzoek WIA (Wonen in Amsterdam)
5
In Bouwen aan de Stad 2 is afgesproken dat voldoende woningen met huur beneden € 554 (peildatum 2011)
moeten worden aangeboden. Het aantal (7.500) is gebaseerd op 70 % van de in 2008 en 2009 voor verhuur
beschikbaar gekomen corporatiewoningen.
6
Raming op basis van eerste drie kwartalen 2013.
7
DWZS werkt aan een herziening van het beheer van de standplaatsen van woonwagens. De Gemeente Amsterdam
verhuurt 167 standplaatsen aan woonwagenbewoners. 22 standplaatsen worden bezet door een huurwagen die
eigendom is van de gemeente. De uitvoering ligt bij DWZS.
8
Deze indicator wordt één keer per twee jaar gemeten in het onderzoek WIA (Wonen In Amsterdam).
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voor studenten en 1.668 eenheden voor jongeren heeft bijgedragen aan de
toegankelijkheid en doorstroming op de woningmarkt. Deze aantallen zijn inclusief de
eenheden die in 2013 door omlabelen in de bestaande woningvoorraad zijn gerealiseerd.
2. Vergroten van het aandeel van koopwoningen motie 812
Het doel van een eigen woningbezit van 35% is in 2013 niet gehaald en wordt door de
bekende oorzaken (economische recessie en de daarmee samenhangende stagnatie
van de koopmarkt) in 2014 vermoedelijk niet gehaald. Het college heeft daarom
aanvullende maatregelen genomen, zoals de starterslening, om het aandeel eigen
woningbezit in 2014 op 33% te doen uitkomen. Over de hele collegeperiode 2010-2014
is het eigen woningbezit met circa 2,5% toegenomen.
3. Aantal corporatiewoningen aangeboden met huur < € 554
Het aantal corporatiewoningen met een huur lager dan € 554 ligt hoger dan de
oorspronkelijke afspraak van 7.500 woningen. Naar aanleiding van de invoering van de
verhuurderheffing zijn medio 2013 de aanbiedingsafspraken met de corporaties
aangepast. De afspraak dat 7.500 woningen moeten worden aangeboden met een huur
onder de € 554 is vervangen door de afspraak dat 50% van het totale aanbod aan
corporatiewoningen onder die grens moet worden aangeboden. Ook deze afspraak is
gehaald in 2013: 59% van de verhuringen vond onder de € 555 plaats.
4. Aantal handhavingsbesluiten
2013 was het eerste jaar dat er geen vergunningen meer zijn verstrekt voor
corporatiewoningen. Dit is een uitvloeisel van het raadsbesluit over het Nieuwe
Amsterdamse Woonruimteverdelingsstelsel uit 2011, waarin de huisvestingsvergunning
voor corporaties is afgeschaft. Vanaf 2013 wordt dus alleen gerapporteerd over de
vergunningen op de particuliere markt.
In 2013 is de nieuwe manier van handhaven op woonfraude officieel van start gegaan.
De werkwijze houdt in dat met flexibele handhaafteams ernstige vormen van woonfraude
en structurele overtreders worden opgespoord en aangepakt. De focus in de handhaving
ligt op de aanpak van excessen, leegstand en doorverhuur.
Bij de stedelijke handhaafprojecten wordt bij alle handhavers in de stad 20% van hun
capaciteit ingezet voor stedelijke handhaafprioriteiten. Woonfraude stond in 2013 in de
top vijf van deze prioriteiten. In 2013 zijn er twee stedelijke projecten woonfraude
geweest: Wolga gericht op illegale hotels en Tatra gericht op illegale pensions en
huisjesmelkers.
In Zoeklichtverband hebben de partners in 2013 besloten om niet meer alleen op illegale
onderhuur en doorverhuur te focussen, maar aan te sluiten bij de aanpak van
woonexcessen door de gemeente.
Bij de nieuwe manier van handhaven worden niet meer alleen de besluiten geteld, maar
ook de beëindigde overtredingen. Een resultaat wordt pas ingeboekt als een benoemd
probleem daadwerkelijk is opgelost. Er zijn inclusief Zoeklicht twintig projecten gedaan.
Het aantal meldingen bij het meldpunt steef met 400 meldingen ten opzichte van 2012
door een betere meldingsmogelijkheid op de website van de Gemeente Amsterdam, de
publiciteit rond handhaafacties en de actieve voorlichting aan collega handhavers.
5. Beheer van standplaatsen en huur-woonwagens
De aantallen standplaatsen en huur-woonwagens zijn in lijn met de begrote aantallen.
6. Huisvesting van mensen met een bijzonder woonprobleem
Er zijn in 2013 minder verhuizingen geweest met urgenties op sociaal-medische gronden
dan geraamd. De uitstroom uit de maatschappelijke opvang blijft achter bij de ramingen.
De wachttijd voor een woning is sinds 2012 opgelopen van 2,5 naar 5 maanden.
Belangrijkste oorzaak hiervoor is de algemene stagnatie van de woningmarkt. De
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taakstelling voor de huisvesting van verblijfsgerechtigden is niet gehaald omdat het
aanbod van woningen door de corporaties laag was.
7. Gerealiseerde woningen in de modale huursector (€ 653-€ 900, prijspeil mei
2011) motie 759
Het aantal woningen in de modale huursector is tussen 2011 en 2013 toegenomen met
350 woningen. Deze kleine groei laat zien dat het lastig is om woningen in dit segment
toe te voegen. De vraag naar huurwoningen is dermate groot dat geliberaliseerde
huurwoningen makkelijke doorschieten naar het duurdere segment boven de € 930. Dit
geldt vooral voor de woningen binnen de ring. Toch is het de verwachting dat het aantal
huurwoningen in het middensegment de komende jaren verder gaat groeien. De
corporaties zetten in op groei van dit segment en in de stad zijn verschillende
nieuwbouwtenders uitgezet en in aanbouw.
11.5.2 Wat hebben we ervoor gedaan?
Woningbouwregie
Nieuwe markten aanboren
In het kader van nieuwe markten ontdekken en aanspreken is medio 2013 het
Investeerdersloket Woningbouw van start gegaan om potentiële investeerders en nieuwe
markten in huurwoningen te matchen met beschikbare locaties. De kansen in de
woningmarkt liggen vooral bij de middeldure huurwoningen, waarvoor zich nieuwe
investeerders en beleggers aandienen die de enorme vraag in dit segment herkennen.
Rendabele investeringen in deze woningen zullen de toegankelijkheid van de
Amsterdamse woningmarkt vergroten. De middeldure huurmarkt is de belangrijkste
groeimarkt geworden door de sterke vermindering van investeringsvermogen van de
Amsterdamse woningcorporaties en het voortduren van de crisis op de
koopwoningenmarkt.
Er is met veertig bestaande en dertig nieuwe investeerders, ontwikkelaars en aannemers
gesproken. Door de nieuw ontwikkelde overzichtskaart met in Amsterdam beschikbare
vrije locaties, die breed bekend gemaakt is op de Provada en via de website van OGA, is
de marktinteresse in met name het nieuwbouw huursegment veel concreter geworden.
Verder is voor de buitenlandse beleggersmarkt een Engelstalig Storyboard ontwikkeld in
samenwerking met adviesbureau Fakton en zijn verschillende presentaties en twee
‘property-tours’ voor buitenlandse partijen uitgevoerd.
Voor de derde keer heeft de Amsterdam Metropolitan Area aan de belangrijke
vastgoedbeurs Expo Real München deelgenomen. Het is een publiek-private
samenwerking waaraan in 2013 ook Utrecht als partner deelnam. Als resultaat is de
acquisitie van zeker tien buitenlandse investeerders in woningbouw en
studentenhuisvesting in Amsterdam te melden, alsmede de brede vastgoedmarketing
van de Amsterdams regio. De zestien partners ( vijf private, elf publieke) hebben
geconcludeerd dat deze inspanning effectief is en gaan er mee door de komende jaren.
De betekenis van deze wereldwijd grootste vastgoedbeurs (38.000 zakelijke bezoekers)
neemt de komende jaren nog toe, zo is de algemene verwachting.
Nul20
Dit tweemaandelijkse magazine over woningbouw en gebiedsontwikkeling in Amsterdam
en de Stadsregio heeft zich verder verbreed met een digitale nieuwsbrief, gekoppeld aan
de website, en een serie van vier goedbezochte inhoudelijke netwerkbijeenkomsten in
samenwerking met Pakhuis de Zwijger: PakhuisNul20. De jaarlijkse gedeelde bijdrage
vanuit de gemeente, stadsdelen, Stadsregio en Federatie van Woningcorporaties is
effectief. De waardering en leesdichtheid van Nul20 is zeer hoog.
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Woningbeurzen
Amsterdam Woont is in 2013 gestart. Dit samenwerkingsverband tussen corporaties,
ontwikkelaars, beleggers en makelaars coördineert de verkoop- en verhuurinspanningen
van de deelnemers. Amsterdam heeft extra bijgedragen aan de opstart, maar is verder
deelnemer met alle zelfbouwkavels die aangeboden worden.
Planpresentatie
Op 17 december 2013 heeft het jaarlijkse evenement ‘De Prijzen van ….’ weer
plaatsgevonden, ditmaal in de leegstaande Blom’s Tandwielenfabriek in de
Nieuwmarktbuurt. De drie jaarlijkse prijzen werden uitgereikt door de wethouders
Grondzaken en Bedrijfsvoering na toelichting door de juryvoorzitters. In totaal bijna 500
mensen bezochten deze eindejaarsbijeenkomst, die daarmee het grootste gemeentelijke
evenement is voor publieke en private partijen in de ruimtelijke sector.
Projectenboek
De traditie om de jaarlijks bouwproductie te documenteren kende in 2013 een jubileum:
al 25 jaar is de gemeente Amsterdam hierin uniek. Het format van de afgelopen jaren is
gecontinueerd, het boek bevat de opgeleverde bouwprojecten van augustus 2012 tot
augustus 2013, alsmede een monitor van de kwaliteit en de juryrapporten van vier
prijzen: de Zuiderkerkprijs, de Geurt Brinkgreve Bokaal, de Groene Speld en de
publieksprijs Amsterdamse Nieuwbouwprijs. Deze laatste prijs is in samenwerking met
Parool en AT5 uitgegroeid tot een vaste Amsterdamse traditie. De voorbereiding en
uitvoering hiervan is gekoppeld aan en gebaseerd op de documentatie van
woningbouwprojecten in het Projectenboek.
Zelfbouw
Doelstelling is van zelfbouw een volwassen marktsegment te maken op de Amsterdamse
woningmarkt. In juni 2013 is voor de derde keer de jaarlijkse publiciteitscampagne en
zelfbouwmarkt georganiseerd. Op deze markt hebben stadsdelen, grootstedelijke
projecten, corporaties en ontwikkelaars 171 kavels aangeboden voor individuele
zelfbouw, 3 kavels voor bouwgroepen voor 141 woningen en 2 bestaande panden voor
bouwgroepen voor 35 woningen. Inmiddels is op 53% van de kavels voor individuele
zelfbouw een optie genomen. Voor de bouwgroepkavels en -panden is de inschrijving
gesloten, maar lopen er nog selectieprocedures.
Studenten en jongerenhuisvesting
In 2013 zijn door het college diverse initiatiefnemers gefaciliteerd en hieruit zijn twee
concrete initiatieven voortgekomen voor de nieuwbouw van drie jongerencomplexen (één
in Nieuw-West en twee in Zuidoost). Voor deze projecten is in 2013 een
stimuleringsbijdrage beschikbaar gesteld om in 2014 te kunnen starten met de bouw van
deze jongerenwoningen.
Eind 2013 is het incidentele stimuleringsbudget jongerenhuisvesting en
studentenhuisvesting (€ 1,5 miljoen) bijna volledig besteed dan wel verplicht. Er
ontvangen zes projecten studentenhuisvesting en vijf projecten jongerenhuisvesting een
stimuleringsbijdrage die zal worden uitgekeerd na ‘start bouw’.
In 2013 zijn 956 studenteneenheden gerealiseerd. Dit betreft 499 nieuwbouw, 286 door
transformatie van (kantoor)gebouwen en 171 door omlabelen van de bestaande
woningen.
In 2013 zijn 381 eenheden bijgekomen voor jongeren, waarvan 94 eenheden door
nieuwbouw en 287 door omlabelen van de bestaande woningen. Jongeren zijn met name
aangewezen op de bestaande woningvoorraad (realisatie door labeling en tijdelijke
verhuur), maar inmiddels worden ook plannen voor nieuwbouw ontwikkeld.

Terug naar inhoud

247

De productie in 2013 ligt lager dan in voorgaande jaren en lager dan aanvankelijk
begroot doordat plannen niet ten uitvoer zijn gekomen. De verhuurdersheffing en de
onzekerheid over de huurprijsvaststelling als gevolg van verandering van het
woningwaarderingsstelsel zijn hiervan vermoedelijk mede de oorzaak.
Voor studentenhuisvesting is eind 2013 70% van de doelstelling van 9.000
studenteneenheden gehaald, namelijk 6.248 eenheden. Voor jongeren zijn in totaal
1.668 eenheden toegevoegd, twee derde van de ambitie van 2.500 jongerenwoningen.
Beweging op de woningmarkt
Een ander gevolg van de economische recessie is het afnemen van de verhuisbeweging
op de woningmarkt. Vooral in de sociale huursector is het aantal verhuizingen de
afgelopen jaren sterk gedaald. Afgelopen jaar zijn verschillende initiatieven genomen om
de dynamiek te vergroten. Eén daarvan is de eerder genoemde pilot flexibel huren,
waarvan naast het verminderen van scheefwonen ook verwacht wordt dat het de
doorstroming zal bevorderen. Ook de starterslening kan een bijdrage leveren aan het in
beweging brengen van de woningmarkt. In een brief aan de raadscommissie van 10 mei
2013 is daarnaast nog een aantal maatregelen aangekondigd om de doorstroming te
bevorderen; het streven naar een pilot woningruil en het ombouwen van leeg komend
zorgvastgoed naar zelfstandige huisvesting. Daarnaast is eind 2013 het idee gelanceerd
om meer te werken met huurcontracten voor onbepaalde tijd. Daarmee wordt bevorderd
dat mensen doorstromen naar een meer bij hun actuele huishoudens- en
inkomenssituatie passende woning. Inmiddels lijkt het erop dat het Rijk ruimte gaat
maken voor dergelijke contractvormen.
Woningdelen
Eind 2013 is een beleidsdiscussie gevoerd over woningdelen. Uw raad heeft te kennen
gegeven meer ruimte te willen scheppen voor vormen van gemeenschappelijk gebruik
van woningen (woongroep) en bestaande vormen (kamerverhuur en hospitaverhuur)
beter te willen reguleren. Daarmee wordt ook ingespeeld op maatschappelijke
ontwikkelingen en vraag van woningzoekenden. Door woningdelen mogelijk te maken
wordt ook meer ruimte gegeven voor dynamiek op de woningmarkt en wordt
sponswerking van de stad vergroot. Meer mensen kunnen gebruik maken van dezelfde
hoeveelheid woningen. Op 13 februari 2014 heeft de uw raad ingestemd met de notitie
‘Ruimte voor woningdelen’. Het delen van een zelfstandige woning wordt mogelijk
gemaakt door de introductie van een ‘woongroep in een zelfstandige woning’ en er zijn
nu eenduidige definities en heldere regelgeving voor hospitaverhuur en kamerverhuur.
Short Stay en toeristische verhuur
Het verhuren van woningen ten behoeve van Short Stay verblijf (minimaal zeven
nachten) is sinds 2008 mogelijk. In 2013 is op experimentele basis het minimale aantal
nachten verlaagd naar vijf. Eind 2013 is dit experiment – eerder dan gepland –
geëvalueerd. Eén van de reden daarvoor was de opkomst van toeristische verhuur van
woningen door bewoners van Amsterdam. Het onderscheid tussen Short Stay,
toeristische verhuur en (illegale) hotels dreigde steeds diffuser te worden. Naar
aanleiding van de evaluatie heeft de gemeenteraad op 13 februari 2014 ingestemd met
een nieuw voorstel met betrekking tot Short Stay. Er wordt een pas op de plaats gemaakt
waarbij er geen nieuwe vergunningen meer worden afgegeven. De uitzondering die was
gemaakt voor woningen gebouwd na 1/1/2008 (Short Stay mag zonder vergunning) is
geschrapt. Short Stay kan alleen nog in woningen die nieuw worden opgeleverd of zijn
getransformeerd. Ook met het voorstel over vakantieverhuur heeft de gemeenteraad op
13 februari 2014 ingestemd. Vakantieverhuur mag, maar alleen als het rustig (geen
overlast), eerlijk (belasting betalen) en veilig (brandveilig en maximaal vier personen)
gebeurt. Het moet incidenteel zijn en dus niet bedrijfsmatig. Vanaf twee maanden
verhuur per jaar gaat de gemeente controleren op bedrijfsmatigheid.
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Tijdelijke verhuur
De situatie op de woningmarkt laat zich ook zien in de cijfers over tijdelijke verhuur. In
2013 zijn er minder vergunningen tijdelijke verhuur afgegeven voor sloop of renovatie
(sociaal) dan in 2012: 2.059 ten opzichte van 2.471 in 2012. Daarentegen zien we een
toename van de tijdelijke verhuur bij (particuliere) koopwoningen. Dit was 480 in 2012, is
685 in 2013. Verder waren er 362 aanvragen voor particuliere huisbewaring.
11.5.3 Wat heeft het gekost?
(Bedragen x € 1 miljoen)

Lasten
Baten
Saldo van baten en lasten
Dotaties aan reserves
Onttrekkingen aan reserves
Mutaties reserves
Resultaat na bestemming

Rekening Begroting Begroting
2012 2013, incl. 2013 na 8maands
1e begr.
wijz.

53,2
28,7
24,521,7
30,4
8,7
15,8-

35,7
13,9
21,811,2
12,1
0,9
20,9-

46,3
12,6
33,710,5
37,1
26,6
7,1-

Rekening
Verschil
2013 Rekening Begroting
na 8maands
49,5
3,2
27,2
14,6
22,311,4
23,4
12,9
41,6
4,5
18,2
8,44,13,0

Er komt € 4,1 miljoen ten laste van de algemene middelen. Ten opzichte van de begrote
€ 7,1 miljoen ten laste van de algemene middelen is dit een verbetering van € 3,0
miljoen.
Mutaties van Begroting 2013 na 8-maandsrapportage naar Jaarrekening 2013
 In de Begroting 2013 is de dotatie van € 0,2 miljoen aan de reserve
studentenhuisvesting niet verwerkt, omdat deze dotatie voortvloeit uit het
jaarrekeningbesluit 2012 (restant prioriteit 2012). Na de vaststelling van de
jaarrekening, is deze dotatie in de Begroting 2013 na 8-maandsrapportage verwerkt
 De lasten wijken met € 0,5 miljoen af vanwege afwikkeling van lasten uit 2012. Het
gaat voor € 0,4 miljoen om stimuleringsbijdragen aan studenten- en
jongerenhuisvestingsprojecten die pas tot daadwerkelijke uitbetaling leiden als start
bouw kan worden aangetoond. Dit was gepland in 2012, maar vond door vertraging
in start bouw pas in 2013 plaats. Daarnaast heeft de afrekening van de
Zelfbouwmarkt 2012 pas in 2013 plaatsgevonden door vertraging in facturering van
het organisatiebureau (€ 0,1 miljoen)
 De lasten wijken met € 0,3 miljoen af van de begroting vanwege hogere uitgaven
voor woningbouwregie en zelfbouw. Dit betreft een niet begroot door een extern
bureau uitgevoerd onderzoek naar het aantrekken van de buitenlandse investeerders
en beleggers voor het middensegment huur. Daarnaast is in mei 2013 gestart met
het Investeerdersloket Woningbouw om geïnteresseerde investeerders beter te
faciliteren. Ten slotte is er meer capaciteit ingezet op zelfbouw vanwege bestuurlijke
aandacht en vele vragen vanuit de markt
 De baten zijn € 0,4 miljoen hoger dan begroot, wat volledig wordt veroorzaakt door
financiële afwikkeling van 2012, o.a. vrijval van niet benutte verplichtingen
 De onttrekkingen zijn € 0,4 miljoen hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door:
- Een extra onttrekking van € 0,2 miljoen aan de reserve aanjagen
woningbouwregie ter dekking van de hogere lasten van woningbouwregie en
zelfbouw
- een niet begrote onttrekking van € 0,2 miljoen aan de reserve
studentenhuisvesting ter dekking van een deel van de stimuleringsbijdragen
studenten- en jongerenhuisvesting
 Lagere lasten apparaatskosten van € 1,1 miljoen. In de begroting na 8maandsrapportage waren de effecten van de taakstellingen 1Stad1Opgave en de
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overheveling van de budgetten voor huisvesting, facilitair en ICT nog niet
doorverdeeld naar het programma Stedelijke ontwikkeling
Lagere lasten ten laste van het Stimuleringsfonds KTA deel van € 0,8 miljoen; dit
wordt veroorzaakt doordat er minder plannen voor subsidies zijn ingediend door de
corporaties
Hogere lasten van het Stimuleringsfonds Erfpachtdeel vastgoed met € 3,8 miljoen
door hogere subsidie uitgaven
Hoger lasten voor creatieve hotspots van € 0,2 miljoen; het geplande project ten laste
van deze reserve gaat niet door. Middelen zijn terugbetaald aan Economische Zaken
Hogere baten voorziening BWS vrije ruimte voor € 0,4 miljoen, door intrekking van
subsidiebesluiten Hiervan valt € 0,25 miljoen vrij
Hogere baten Stimuleringsfonds Erfpachtdeel vastgoed van € 11,9 miljoen door
aanzienlijke hogere ontvangsten van het OGA dan aangegeven bij de
8-Maandsrapportage 2013
Hogere dotatie BWS 5e fonds € BWS 5e fonds van € 0,9 miljoen
Hogere dotatie Stimuleringsfonds Erfpachtdeel vastgoed van € 11,9 miljoen
Hogere onttrekking BWS 5e fonds voor € 1,25 miljoen
Lagere onttrekking Stimuleringsfonds KTA voor € 0,8 miljoen
Hogere onttrekking Stimuleringsfonds Erfpachtdeel vastgoed met € 3,8 miljoen

Prioriteiten 2013
Omschrijving

S/I

Beschikbaar
gesteld

1. Zelfbouw

I

300

300

0

2.
Studentenhuisvesting

S

417

417

0

(bedragen x € 1.000)

Ultimo 2013
betaald of
verplicht

Voorstel om
ultimo 2013
op te nemen
in reserve

Omschrijving
gerealiseerd
resultaat
Zelfbouwmarkt
2013 en
apparaatskosten
team zelfbouw
Uitbetaling deel
van de
stimuleringsbijdr
agen en
apparaatskosten
programmabure
au

Volledig
uitgevoerd?
(J/N)

Uiterste
datum
geplande
uitvoering

J

J

Zelfbouw
In het Kadernota 2013
is voor de regie op de woningbouw € 0,3 miljoen
uitgetrokken. Hierdoor kan ingespeeld worden op nieuwe marktsegmenten, relevante
partijen en ontwikkelstrategieën, zodat de woningproductie weer een impuls krijgt. In
2013 is dit bedrag volledig ingezet voor de Zelfbouw activiteiten. Er zijn onder andere de
kosten van de Zelfbouwmarkt 2013 en apparaatskosten Zelfbouw mee gefinancierd.
Studentenhuisvesting
De structurele middelen (prioriteit) studentenhuisvesting van € 0,4 miljoen is in 2013
volledig besteed. Hiervan is circa € 0,3 miljoen besteed aan de apparaatskosten
studenten- en jongerenhuisvesting en circa € 0,1 miljoen besteed aan de
stimuleringsbijdrage voor het project Elseviergebouw van Rochdale. In dit gebouw
worden er studentenwoningen gerealiseerd.
11.5.4 Risico’s
Voor doelstelling 11.5 zijn geen risico’s gemeld.
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11.6 Uitvoeren van een grootschalig woningisolatieprogramma
11.6.1 Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?
Indicatoren
9

1. Aantal labelsprongen bij
woningen sociale sector

Nulmeting en
peildatum
PM

Rekening
2012
14.842
(2011 en 1e
helft 2012)

Begroting
2013
12.000 tot
18.000

Bereikt Te behalen resultaat
2013
2010-2014
Nnb,
Jaarlijks 12.000 tot
18.000
zie
toelichti
ng

1. Aantal labelsprongen bij woningen sociale sector
De afspraken met de corporaties in Bouwen aan de Stad II lopen tot en met 2014.
Afgesproken is dat er op jaarbasis tussen de 12.000 en 18.000 labelstappen zullen
worden gerealiseerd.
11.6.2 Wat heeft het gekost?
(Bedragen x € 1 miljoen)

Lasten
Baten
Saldo van baten en lasten
Dotaties aan reserves
Onttrekkingen aan reserves
Mutaties reserves
Resultaat na bestemming

Rekening Begroting Begroting
2012 2013, incl. 2013 na 8maands
1e begr.
wijz.

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

1,2
1,2
-

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

Rekening
Verschil
2013 Rekening Begroting
na 8maands
1,2
1,2
0,5
0,5
0,5
-

De middelen voor deze doelstelling lopen via het Stimuleringsfonds – erfpachtdeel
vastgoed.
11.6.3 Risico’s
Voor doelstelling 11.6 zijn geen risico’s gemeld.

9

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?
Voor het toezicht op de bouw zijn de volgende taken uitgevoerd: vergunningverlening,
toezicht en handhaving, bij onder meer bouw, sloop en renovatie. Dit is gebeurd voor
gebouwen en infrastructurele werken in het gebied van de grootstedelijke projecten en in
Westpoort. Bij de uitvoering van deze taken wordt gelet op veiligheid, gezondheid,
bruikbaarheid, energiezuinigheid en inpassing in de omgeving, volgens de werkwijze
Bouwtoezicht Op Maat (BOM).
Indicatoren

1. Vergunningverlening
binnen wettelijke termijn;
percentage beschikkingen
dat binnen de wettelijke
10
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
11
bestuursdwangzaken
4. Toezicht op reguliere
bouwvergunning en
vergunningverlening:
intensiteit en inzet wordt
conform BOM behaald

Nulmeting en
peildatum

Rekening
2012

Begroting
2013

Bereikt
2013

97,4 %
2008
van 1471

99%
823

99% van 99%
750

90% van
31

2008

89% van
48

90% van 53
50

63
2008
bestuursdwangza
ken
0

55
bestuursdwangzaken
70% van
BOM cat.

60 65
Bestuursdwangzake
n
70% van 70%
BOM-cat.

Te behalen
resultaat 20102014
99% van 750

90% van 50

60
bestuursdwangzaken
70% van BOM cat.

Indicator 1
De inspanningen hebben er toe geleid dat nagenoeg alle vergunningen binnen de
wettelijke termijn behandeld zijn.
Indicator 2
De kwaliteit van de primaire besluiten met betrekking tot vergunningverlening en
handhaving kan worden gemeten aan de hand van de houdbaarheid in rechte. Hierbij
moet wel de volgende kanttekening gemaakt worden: soms is het in het kader van de
stedelijke ontwikkeling wenselijk de grenzen van de nieuwe regelgeving te onderzoeken.
Het niet in stand blijven van een besluit in rechte, is derhalve niet zonder meer een
signaal van mindere kwaliteit. Nagenoeg alle besluiten zijn in rechte in stand gebleven.
Indicator 3
De indicator geeft het aantal gevallen aan waarin handhavend opgetreden moest worden
om te zorgen dat de aanvrager handelt conform de verleende omgevingsvergunning.
Indicator 4
Het streven is om 70% inzet te hebben op de Bouwtoezicht Op Maat (BOM)-categorieën.
De afwijking van 30% betreft de opschaling van de prioriteit (bij o.a. niet naleefgedrag) of
juist een afschaling van de prioriteit. Het beleid zal naar aanleiding van op- of afschaling
aangepast worden zodat op termijn er steeds minder op/afgeschaald zal hoeven worden
en we uiteindelijk op een indicator uitkomen van 90% van de BOM-categorieën. Het
streven van 70% is gehaald.
10

Betreft het totaal aantal activiteiten binnen de Wabo-vergunningen. Waar voorheen voor elke activiteit een
afzonderlijke vergunning werd afgegeven, is binnen het wettelijk kader van de Wabo de mogelijkheid geschapen om
gecombineerde aanvragen voor verschillende activiteiten in één keer in te dienen. Het aantal vergunningen is dus
niet evenredig met het aantal activiteiten.
11
Het aantal bestuursdwangzaken is gerelateerd aan de verleende vergunningen.
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11.7.2 Wat hebben we ervoor gedaan?
Indicatoren 1 en 2
Er is een efficiënte vergunningverlening en advisering georganiseerd en uitgevoerd door
onder andere een goede afstemming op milieuaspecten. Voor specifieke gebieden en
infrastructurele projecten als de Zuidas, Zuidoostlob, SAA, SAAL en de tweede
Coentunnel, kwam daar ook de verweervoering bij bezwaar- en beroepszaken bij
(indicator 2).
Indicator 3
Toezicht op de toepasselijke bouwregelgeving met betrekking tot in uitvoering zijnde
bouwwerken waarvoor een omgevingsvergunning is verleend en het handhaven bij
projecten in de Grootstedelijke Gebieden van de (bouw) wet- en regelgeving.
Indicator 4
Het leveren van constructieve controles en toezicht in het kader van de
(bouw)vergunningen in de Grootstedelijke Gebieden.
Tunnelveiligheid
Noord-Zuidlijn
Voor de Noord-Zuidlijn zijn in 2013 omgevingsvergunningen verleend voor:
 de kap van het metrostation Noorderpark aan de Nieuwe Leeuwarderweg, met focus
op de planologische en welstandsaspecten en op de constructie van de kap
 het inrichten van de casco IJhal met een transferhal en commerciële units voor de
transferfunctie, de winkelfunctie en de horecafunctie. De IJhal wordt de tweede
stationshal van CS, waar veel reizigers gebruik van gaan maken. Bij de beoordeling
lag daarom de nadruk op de brandveiligheid.
Coentunnels
In januari 2013 is de omgevingsvergunning voor de renovatie van de Eerste Coentunnel
digitaal verleend in een succesvol verlopen pilotproject voor digitale vergunningverlening
(inclusief digitale ter inzage leggen). De renovatie van de Eerste Coentunnel is in mei
gestart en het toezicht vindt plaats via inschatting van risico’s op de kwaliteit van de
processen van de bouwer en steekproefsgewijze controles tijdens de uitvoering.
In mei 2013 is Rijkswaterstaat de openstellingsvergunning voor de Tweede Coentunnel
aan (RWS) verleend. De tunnel is op 13 mei 2013 in gebruik genomen.
IJ-tunnel
In 2012 is in afwijking van de vergunning met oog op de veiligheid het ventilatieconcept
ingrijpend gewijzigd. De aanvraag van de omgevingsvergunning voor de wijziging bevindt
zich nog in het proces van formalisatie.
Oostlijn
Tijdens de zomerbuitendienststelling van 2013 en maanden daaraan voorafgaand is
intensief gewerkt aan de renovatie van de Oostlijn. Voor de op onderdelen gewijzigde
brandcompartimentering moet nog een omgevingsvergunning worden aangevraagd.
Michiel de Ruytertunnel
De oplevering van de autotunnel aan de IJ-zijde van het Centaal Station staat gepland
voor begin 2015. Over wijzigingen en openstellingsvergunning vindt vooroverleg plaats.
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Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG)
Per 9 januari 2013 is de gemeenschappelijke regeling OD NZKG van kracht. Hiermee
heeft de Gemeente Amsterdam taken en verantwoordelijkheden op het gebied van
vergunningverlening, toezicht en handhaving voor milieu, bouw en bodem, overgedragen
aan de OD NZKG. Tot 9 januari 2013 werden deze taken uitgevoerd door de Dienst
Milieu en Bouwtoezicht. Deze dienst is per 1 januari 2014 is opgeheven. Amsterdam is
mede-eigenaar de OD NZKG en blijft bevoegd gezag voor de taken die bij de
omgevingsdienst zijn ondergebracht.
Bij de opheffing van DMB zijn de taken, verantwoordelijkheden en het mandaat voor het
reguliere toezicht op APV/Horeca/Evenementen in Westpoort definitief overgedragen aan
Stadsdeel West. De dossiers van de BWT taken voor de grootstedelijke gebieden die
niet meegaan naar de OD NZKG zijn overgedragen aan de stadsdelen Zuid, Oost,
Centrum en Zuidoost.
11.7.3 Wat heeft het gekost?
(Bedragen x € 1 miljoen)

Lasten
Baten
Saldo van baten en lasten
Dotaties aan reserves
Onttrekkingen aan reserves
Mutaties reserves
Resultaat na bestemming

Rekening Begroting Begroting
2012 2013, incl. 2013 na 8maands
1e begr.
wijz.

12,1
7,4
4,74,7-

9,5
6,9
2,62,6-

9,8
6,9
2,92,9-

Rekening
Verschil
2013 Rekening Begroting
na 8maands
11,6
1,8
11,6
4,7
2,9
2,9

Bij deze doelstelling worden de lasten voor het verlenen van bouwvergunningen en het
uitoefenen van bouwtoezicht verantwoord. De baten zijn de inkomsten uit bouwleges.
Mutaties van Begroting 2013 na 8-maandsrapportage naar Jaarrekening 2013
De lasten zijn € 2,2 miljoen hoger dan begroot door frictiekosten die zich voordoen in
verband met opheffing van de Dienst Milieu en Bouwtoezicht, die is opgegaan in de
gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD-NZKG). Het
gaat om oprichtingskosten voor de OD NZKG van € 1,4 miljoen en kosten voor de
opheffing van DMB per 1 januari 2014 (zoals frictiekosten personeel, materieel,
afboeking activa) van € 4,9 miljoen. Een deel van de frictiekosten is opgevangen door
lagere lasten voor DMB, maar er resteert overschrijding van € 2,2 miljoen. Deze kosten
worden verantwoord onder deze doelstelling en doelstelling 8.2 in het programma Milieu
en water.
De baten zijn € 4,7 miljoen hoger dan begroot door inkomsten uit bouwleges die nog niet
waren voorzien bij de 8-Maandsrapportage 2013, omdat eind 2013 is een aantal grote
bouwaanvragen zijn gedaan met niet begrote bouwleges als gevolg.
11.7.4 Risico’s
Voor doelstelling 11.7 zijn geen risico’s gemeld.
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11.8 De buurten van de wijkaanpak bereiken in 2018 het gemiddeld
niveau (NAP)
11.8.1 Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?

In 2013 heeft het college een aantal prioriteiten uit het programakkoord (ondermeer de
Wijkaanpak en PMI) gebundeld onder de noemer Hervorming stedelijke hernieuwing.
Het college focust daarmee in deze collegeperiode nog sterker op een aantal buurten
waar de achterstand het grootst is. Het integraal budget wordt besteed aan de
doorontwikkeling van de gebiedsgerichte arrangementen, de interventie pakketten
hervorming stedelijke vernieuwing en PMI/Groengelden projecten.
Indicatoren
1. Alle buurten en inwoners
bereiken het gemiddelde niveau
NAP op sociaal, fysiek en
economisch niveau in 2018

Nulmeting en
peildatum

Rekening
2012

Begroting
2013

Bereikt Te behalen resultaat
2013
2010-2014

Zie Monitor
Wijkaanpak

2008 Jaarlijks
gemiddelde
van de stad
als geheel is
streefwaarde
Zie Uitvoeringsmonitor (februari en april 2013 www.uitvoeringsmonitor.nl en Rapportage Bewonersparticipatie 2013
www.bewonersinitiatieven.nl

11.8.2 Wat hebben we ervoor gedaan?
Met de beleidsnotitie Vertrouwen in de stad heeft het college invulling gegeven aan de
wens voor een meer innovatieve en participatieve vorm van stedelijke ontwikkeling, in de
vorm van twee nieuwe werkwijzen die hieronder kort worden belicht.
Bewonersgestuurde wijkontwikkeling
Overheidsdiensten en voorzieningen worden door bewoners overgenomen of kunnen
aan bewoners worden uitbesteed om zo te komen tot wijkcoöperaties. Er zijn drie pilots
gestart in de stadsdelen Noord, Nieuw-West en West waarin bewoners getraind worden.
Wijkondernemingen
Gericht op de reeds actieve bewoners, communities en (sociale) ondernemers die
gezamenlijk een wijkonderneming willen starten. Er zijn in totaal 26 trajecten gestart in
2012 (14) en 2013 (12). De Erasmus Universiteit doet onderzoek naar de
wijkondernemingen.
11.8.3 Wat heeft het gekost?
(Bedragen x € 1 miljoen)

Lasten
Baten
Saldo van baten en lasten
Dotaties aan reserves
Onttrekkingen aan reserves
Mutaties reserves
Resultaat na bestemming

Rekening Begroting Begroting
2012 2013, incl. 2013 na 8maands
1e begr.
wijz.

6,7
5,1
1,60,9
0,8
0,11,7-

8,2
4,7
3,53,5-

6,0
4,7
1,30,5
1,5
1,0
0,3-

Rekening
Verschil
2013 Rekening Begroting
na 8maands
1,3
4,70,2
4,51,10,2
0,5
1,3
0,20,8
0,20,30,0-

Het saldo is € 0,3 miljoen; de totale lasten inclusief mutaties in de reserves zijn € 1,8
miljoen en de totale baten € 1,5 miljoen. Ten opzichte van de vastgestelde Begroting
2013 na de 8-maandsrapportage is er geen wijziging in het saldo. Wel heeft in de baten
een saldoneutrale verschuiving (hogere baten uit rijksmiddelen en een lagere onttrekking
aan de reserve) plaatsgevonden van € 0,2 miljoen.
11.8.4 Risico’s
Voor doelstelling 11.8 zijn geen risico’s gemeld.
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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.
Indicatoren

Nulmeting en
peildatum

1. Aantal m² bruto
vloeroppervlak dat met de PMIbijdrage kan worden
gerealiseerd

PM Eind 2009

Rekening
2012

Begroting
2013
2.500

Bereikt Te behalen resultaat
2013
2010-2014
2.500

11.9.2 Wat hebben we ervoor gedaan?
Vanuit het Programma Maatschappelijke Investeringen (PMI) is bijgedragen aan de
stichtingskosten van maatschappelijk vastgoed. In 2013 is begonnen met 74 lopende
projecten en 14 projecten die afgerekend moesten worden. In 2013 zijn 19 projecten
afgerekend, 1 project is ingetrokken en 20 projecten zijn in de procedure tot afrekening.
Het PMI telt nog 50 lopende projecten.
11.9.3 Wat heeft het gekost?
(Bedragen x € 1 miljoen)

Lasten
Baten
Saldo van baten en lasten
Dotaties aan reserves
Onttrekkingen aan reserves
Mutaties reserves
Resultaat na bestemming

Rekening Begroting Begroting
2012 2013, incl. 2013 na 8maands
1e begr.
wijz.

2,5
2,53,7
0,5
3,25,7-

7,1
7,12,6
2,6
4,5-

1,0
1,010,6
10,6
9,6

Rekening
Verschil
2013 Rekening Begroting
na 8maands
0,21,20,2
1,2
10,6
10,6
10,8
1,2

Mutaties van Begroting 2013 na 8-maandsrapportage naar Jaarrekening 2013
Ten opzichte van de begroting 2013 zijn er lagere lasten van € 1,2 miljoen door lagere
vaststellingen van subsidies (stenen voor sociaal en PMI) en ingetrokken projecten.
Voorgesteld wordt € 0,4 miljoen toe te voegen aan de reserve Hervorming Stedelijke
Vernieuwing, conform het PMI verdeelbesluit 2013. De toevoeging aan de reserve HSV
SV wordt opgenomen in het programma Zorg. Conform het raadsbesluit Hervorming
Stedelijke Vernieuwing (HSV) is de reserve Programma Maatschappelijke Investeringen
geheel onttrokken voor € 10,6 miljoen en toegevoegd aan het centrale budget voor
Hervorming Stedelijke Vernieuwing voor 2013.
11.9.4 Risico’s
Voor doelstelling 11.9 zijn geen risico’s gemeld.
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11.10 Realiseren van de plannen voor de stedelijke vernieuwing
11.10.1 Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?
Indicatoren
1. Totaal aantal te realiseren
SV-plannen in de gehele stad
2. Aantal af te ronden SVplannen binnen de ring

Nulmeting en
peildatum

Rekening
2012

Begroting
2013

Bereikt Te behalen resultaat
2013
2010-2014

33
2010
10

Stedelijke vernieuwingsplannen: projecten gefinancierd uit het Stimuleringsfonds
Volkshuisvesting–gronddeel (SFV)
De Stedelijke vernieuwingsplannen vallen nog niet onder het regime van kavelsturing,
zoals het geval is bij de plannen die onder het Vereveningsfonds vallen.
Door gemeente, stadsdelen en corporaties is in 2013 verder gewerkt aan de fysieke
vernieuwing van Nieuw-West, Kolenkitbuurt, Nieuwendam Noord en De Banne. De
transformatie van deze gebieden tot aantrekkelijke leefbare wijken met een gevarieerd
woningaanbod, goede voorzieningen en een goede openbare ruimte wordt door het
college onverminderd als zeer belangrijk gezien. Het is noodzakelijk daar de komende
jaren in te blijven investeren. Dit proces verloopt, vanwege de verslechterde woningmarkt
en verslechterde financiële positie van corporaties, in een lager tempo en op andere
wijze dan oorspronkelijk gepland. Een aantal (deel)plannen is uitgesteld en er wordt
meer ingezet op renovatie dan op (grootschalige) sloop of nieuwbouw. In 2013 is via
financiering vanuit het SFV-Gronddeel het volgende bereikt:
 in Nieuwendam Noord is in 2013 het nieuwbouwproject Waterlandplein (o.a.
woningen en winkels) opgeleverd, is het plan Groene Zoom (vernieuwing van het
park) vastgesteld en het plan Weerenscheg (sloop- en nieuwbouw van woningen
door Ymere) afgesloten
 in de Kolenkitbuurt is gestart met het plan Middengebied (sloop- en nieuwbouw van
woningen door Eigen Haard)
 in Nieuw-West zijn middels verbouw door het stadsdeel zes ‘Huizen van de Wijk’
(maatschappelijke voorzieningen) gerealiseerd en zijn de plannen Hoekenes (sloopen nieuwbouw van woningen door Stadgenoot) en Noordstrook Delflandplein (sloopen nieuwbouw van woningen door De Key) afgesloten
Maatschappelijke effecten van de fysieke vernieuwing zijn dat de leefbaarheid in deze
gebieden verbetert en dat door differentiatie in woningaanbod wordt bijgedragen aan
doorstroming op de woningmarkt.
Marine Etablissement
Op 5 december hebben college en rijk (ministerie van Defensie en het Rijksvastgoed- en
Ontwikkelingsbedrijf (RVOB) van het ministerie van BZK) een overeenkomst getekend
waarin de samenwerking en de herontwikkeling van het Marineterrein Amsterdam
worden vastgelegd. Het terrein is met haar rijke historie, bijzondere monumenten en
unieke ligging een icoon in Amsterdam. Inzet van beide partijen is dit karakter nog verder
te versterken en het terrein voor iedereen open te stellen. Eind 2014 zal het deel van het
Marineterrein, wat direct naast het Scheepvaartmuseum is gelegen, al toegankelijk zijn
voor het publiek. Tot uiterlijk medio 2018 komt het gehele terrein geleidelijk en gefaseerd
beschikbaar voor herontwikkeling. De huidige vastgoedmarkt vraagt om een andere
manier van gebiedsontwikkeling. Er is daarom gekozen voor een geleidelijke
ontwikkeling van het Marineterrein. In de komende jaren zal in het gebied ruimte zijn voor
experimenten en tijdelijke initiatieven. De uitgangspunten voor het terrein zijn verwerkt in
een gebiedsconcept dat zich in eerste instantie richt op de komende tien jaar van
transitie. Het plan geeft een idee hoe het terrein zich kan ontwikkelen, waarbij voldoende
ruimte blijft om in te spelen op veranderende behoeften.

Terug naar inhoud

257

Focusgebied

Verbetering leefkwaliteit
Indicator

Kolenkit
IJplein/Vogelbuurt
Nieuwendam-Noord
Volewijck
Slotermeer ZW
Slotermeer NO
Bijlmer Centrum
Holendrecht/Reigersbos

Tevredenheid buurt
Tevredenheid buurt
Tevredenheid buurt
Tevredenheid buurt
Tevredenheid buurt
Tevredenheid buurt
Tevredenheid buurt
Tevredenheid buurt

Nulmeting 2011
 streefwaarde
2013-2014
6,0 → 6,4
6,4 → 6,8
6,5 → 6,9
6,6 → 6,9
6,4 → 6,8
6,4 → 6,8
6,5 → 6,8
6,9 → 7,2

Verbetering sociaaleconomische positie
bewoners
Indicator

Aandeel minimahuishoudens
Aandeel minimahuishoudens
Aandeel minimahuishoudens
Aandeel minimahuishoudens
Aandeel minimahuishoudens
Aandeel minimahuishoudens
Aandeel minimahuishoudens
Aandeel minimahuishoudens

Nulmeting 2011
bovengrens
2013-2014
27,9%
28,4%
23,0%
28,6%
24,5%
24,1%
26,1%
23,9%

11.10.2 Wat hebben we ervoor gedaan?
Projecten gefinancierd uit Stimuleringsfonds – Gronddeel
In 2012 hebben corporaties, stadsdelen en de gemeente aanvullende afspraken gemaakt
over voortzetting van de vernieuwing in Parkstad (Nieuw-West en de Kolenkitbuurt).
Deze aanvullende afspraken zijn vervolgens uitgewerkt en vastgelegd in een Allonge op
de Raamovereenkomst Integrale Gebiedsontwikkeling Parkstad die op 13 maart 2013 is
vastgesteld door de Gemeenteraad. Op basis van deze aanvullende afspraken kan de
vernieuwing, weliswaar in een lager tempo en met een koerswijziging, voort worden
gezet. Kort samengevat is besloten dat een aantal plannen in Nieuw-West wordt
uitgesteld waardoor er vrijval ontstaat die kan worden ingezet ten behoeve van
knelpunten in vernieuwingsgebieden. Deze vrijval wordt o.a. ingezet voor extra fysieke
beheerkosten en aanpak openbare ruimte. Door vertraging komt in sommige gebieden
bijvoorbeeld de aanpak van de openbare ruimte onder druk te staan. (Zie ook: 11.12
Stimuleringsfonds Volkhuisvesting.)
11.10.3 Wat heeft het gekost?
(Bedragen x € 1 miljoen)

Lasten
Baten
Saldo van baten en lasten
Dotaties aan reserves
Onttrekkingen aan reserves
Mutaties reserves
Resultaat na bestemming

Rekening Begroting Begroting
2012 2013, incl. 2013 na 8maands
1e begr.
wijz.

26,8
60,2
33,4
40,7
15,3
25,48,0

22,6
25,0
2,4
12,4
10,1
2,30,1

87,4
38,2
49,262,3
64,0
1,7
47,5-

Rekening
Verschil
2013 Rekening Begroting
na 8maands
90,3
2,9
41,8
3,6
48,50,7
70,0
7,7
63,3
0,76,78,455,27,7-

Een bedrag van € 34,4 miljoen komt ten laste van de Algemene dekkingsmiddelen. Op het
niveau van de gemeente is dit budgetneutraal. Het bedrag van € 34,4 miljoen is opgebouwd
uit:
 € 31,7 miljoen meerwaarde Stimuleringsfonds en houdt verband met het hogere resultaat
van Erfpacht. Dit hogere resultaat is het gevolg van meer splitsingen in
appartementsrechten in opdracht van woningcorporaties waarbij verplicht moet worden
afgekocht. Bij deze splitsingen is sprake van meerwaarde ten opzichte van de
oorspronkelijke erfpachtgrondwaarde, waardoor het bruto resultaat is toegenomen.
Afspraak is dat deze meerwaarde wordt afgedragen aan het Stimuleringsfonds. Met
ingang van Begroting 2013 na de 8-maandsbegroting is het opblaaseffect uit de begroting
geëlimineerd, waardoor de last/dotatie uitsluitend onder deze doelstelling zijn verwerkt en
niet als last bij Erfpacht zijn verwerkt
 een afdracht van € 8 miljoen aan het Vereveningsfonds in het kader van Bouwen aan de
Stad II afspraken. Dit bedrag valt onder deze doelstelling vrij en wordt onder de
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doelstelling 11.1 De metropoolregio Amsterdam groeit economisch sterk en duurzaam
gedoteerd aan de Reserve Verevening algemeen deel
een verrekening van € 10,7 miljoen met de reserve vastgoeddeel van het
Stimuleringsfonds (DWZS) conform Allonge op de Raamovereenkomst Integrale
Gebiedsontwikkeling Parkstad. Dit bedrag wordt onder deze doelstelling gedoteerd aan het
gronddeel Stimuleringsfonds en bij het vastgoeddeel van het Stimuleringsfonds (DWZS)
valt een even groot bedrag vrij

Naast de inzet van vrijval is er ruimte in zowel het Vastgoeddeel SFV als het Gronddeel SFV
die wordt ingezet om financiële knelpunten in stedelijke vernieuwingsplannen op te lossen.
Een aantal reële risico’s is hiermee weggenomen.
Mutaties van Begroting 2013 na 8-maandsrapportage naar Jaarrekening 2013
Lasten. De lasten zijn € 2,9 miljoen hoger dan begroot. Dit komt door:
 een extra meerwaarde afdracht van € 3,6 miljoen aan het vastgoeddeel Stimuleringsfonds
als gevolg van hogere meerwaarde erfpachtopbrengsten in 2013
 niet vaststellen van het plan Jacob Geelbuurt, waardoor € 1,1 miljoen minder is voorzien
 het afsluiten van het plan Noordstrook Vernieuwingsplan Delflandplein/Staalmanplein met
een tekort van € 0,5 miljoen. Bij het ERAG 2012 werd voor dit plan nog van een positief
saldo uitgegaan. De oorzaak van de verslechtering is dat de laatste fase marktwoningen
voorlopig niet wordt gerealiseerd
 en € 0,1 miljoen lagere lasten door overige kleine mutaties
Baten. De baten zijn € 3,6 miljoen hoger dan begroot. Dit komt door:
 een vrijval van € 3 miljoen uit de voorziening gronddeel Stimuleringsfonds in het kader van
actualiseren plannen. Dit wordt veroorzaakt door verbetering van een deel van de plannen
ten opzichte van vorig jaar
 en een vrijval van € 0,6 miljoen uit de voorziening gronddeel Stimuleringsfonds bij
afsluiting van het project Weerenscheg
Dotaties. Er is € 7,7 miljoen meer gedoteerd dan begroot. Dit komt door:
 een extra meerwaarde dotatie van in totaal € 4,1 miljoen (inclusief ACE meerwaarde van
€ 0,5 miljoen) aan reserve gronddeel Stimuleringsfonds, door hogere meerwaarde
opbrengsten in 2013
 dotatie van in totaal € 3,6 miljoen vrijgevallen middelen uit de voorziening gronddeel
Stimuleringsfonds aan reserve gronddeel Stimuleringsfonds (zie baten)
Onttrekkingen. Er is € 0,6 miljoen minder onttrokken dan begroot. Dit komt door:
 € 1,1 miljoen lagere onttrekking aan de reserve uitwerkingsplannen raamovereenkomst
Parkstad, omdat het plan Jacob Geelbuurt niet is vastgesteld
 een niet begrote onttrekking van € 0,5 miljoen aan de reserve gronddeel Stimuleringsfonds
in verband met de negatieve planafsluiting Noordstrook Vernieuwingsplan
Delflandplein/Staalmanplein (zie lasten)
Mutaties van Begroting 2013 naar Begroting 2013 na 8-maandsrapportage
Een groot deel van deze mutaties hebben betrekking op de afspraken vastgelegd in Allonge
op de Raamovereenkomst Integrale Gebiedsontwikkeling Parkstad. Daarnaast zijn in de
Begroting 2013 na 8-maands begrotingstechnische wijzigingen in het kader van elimineren
opblaaseffect verwerkt.
11.10.4 Risico’s
Er zijn voor doelstelling 11.10 geen risico’s gemeld.
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11.11 Vereveningsfonds
In paragraaf 11.1 De metropoolregio Amsterdam groeit economisch en duurzaam wordt
ingegaan op onder meer de ontwikkelingen omtrent het Vereveningsfonds. Rekening
houdend met de omvang van de reserves en de voorzieningen, de bestuurlijke aandacht
voor de fondsen in het algemeen en de ontwikkelingen omtrent dit fonds is besloten om
een apart hoofdstuk aan het Vereveningsfonds te wijden.
Middels deze paragraaf wordt voldaan aan de artikelen (met name artikel 16) van het
Besluit Begroting en Verantwoording voor grondexploitaties inzake onderbouwing
resultaten, winstneming, actuele prognoses en de status en ontwikkeling van de reserve
positie van het Vereveningsfonds in relatie tot het nieuw vastgestelde model voor
bepaling van het weerstandsvermogen.
Voor rekening en risico van het Vereveningsfonds komen tientallen grondexploitaties die
zowel financieel beheerd worden door OGA (grootstedelijke grondexploitaties) als door
stadsdelen (coalitie en stadsdeelplannen).
In 2013 zijn ingrijpende veranderingen doorgevoerd waarbij de grootstedelijke
grondexploitaties, die onder het Vereveningsfonds vallen zijn onderverdeeld naar
financieel actieve en financieel niet actieve kavels. Deze veranderingen zijn enerzijds het
gevolg van een aantal in 2013 genomen bestuurlijke besluiten en anderzijds het gevolg
van voorgeschreven specifiek regels met betrekking tot grondexploitaties in het kader
van het Besluit Begroting en Verantwoording.
In 2013 zijn de lopende grootstedelijke grondexploitaties (niet van de stadsdelen)
ingedeeld in groene kavels, blauwe, paarse en witte kavels en kaveloverstijgend
investeringen.
 Groene kavels zijn gecontracteerde kavels waarvan de geschatte inkomsten redelijk
zeker zijn in de periode 2013-2016 en waarbij sprake is van positieve kasstromen op
kavelniveau.
 Blauwe kavels zijn kavels met positieve kasstromen met een hoog markpotentieel.
 Paarse en witte kavels zijn kavels binnen de grondexploitaties met een lager
marktpotentieel dan blauwe kavels die na verwachting na 2016 in de markt worden
gezet.
 Binnen de grondexploitaties worden naast de kavels ook kaveloverstijgende
investeringen onderscheiden zoals bruggen, doorlopende wegen enzovoort. De
geïnventariseerde en bestuurlijk vastgesteld kaveloverstijgende onvermijdbare
uitgaven 2013 tot en met 2016 zijn begin 2013 in zijn geheel voorzien en in
overeenstemming met het BBV in mindering gebracht op het onderhanden werk ten
laste van het Vereveningsfonds. De geraamde toekomstige investeringen na 2016
van de lopende grondexploitaties dienen in samenhang met de na 2016 nog in de
markt te zetten blauwe, paarse en witte kavels te worden bezien.
Besluitvorming en BBV regelgeving ingevoerd in 2013
In 2013 zijn verschillende bestuurlijke maatregelen en veranderende BBV regelgeving
ingevoerd.




Invoering Kasstroomsturing op Kavelniveau gericht op gecontracteerde kavels en
kavels met een hoog contract perspectief, het beperken van de proceskosten en het
limiteren van toekomstige uitvoeringsuitgaven (onvermijdelijke investeringen)
Opschonen van de balans door het hoog opgelopen onderhanden werk versneld te
verevenen met de nog hoger opgelopen voorzieningen van het Vereveningsfonds.
Het doel hiervan is de omvang van het onderhanden werk en de omvang van het
Vereveningfonds naar normale posities terug te brengen waarbij de omvang van het
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resterende onderhanden werk naar verwachting binnen vijf jaar zal worden
terugverdiend zonder dat dit naar verwachting zal leiden tot (toekomstige)
aanvullende verliezen
Bij de grondexploitaties bij de stadsdelen die voor rekening en risico zijn van het
Vereveningsfonds is de besluitvorming over kavelsturing naar 2014 geschoven.
Desondanks is door planafsluiting en gedeeltelijke tussentijdse afrekening de positie
van het onderhanden werk opgeschoond ten gevolge waarvan ook het benodigde
voorzieningen niveau voor plantekorten is verlaagd
Afschaffen van de projectbureaus en het onderbrengen van de grootstedelijke
grondexploitatie onder een centrale aansturing (team Gebiedsontwikkeling)
Spelregels waaronder onder andere de invoering van een nieuwe weerstandsnorm,
een nieuw systeem van tussentijdse winstneming en het in de toekomst verder
verevenen van nieuwe bovenkavelse of niet rendabele investeringen in het kader van
de gebiedsontwikkeling
Behoud van een gesloten financieel systeem binnen een fonds waarbinnen de
gebiedsontwikkeling verder zal worden uitgevoerd
Specifieke nieuwe BBV regels inzake grondexploitaties (2012 en 2013) die zijn
ingevoerd en die expliciet betrekking hebben op waardering van het onderhanden
werk, presentatie van voorzieningen, het nemen van (tussentijdse) winst bij
grondexploitaties en hoe om te gaan met weerstandsvermogen

Gevolgen van de invoering van bovenstaande besluitvorming en regelgeving
De bovengenoemde maatregelen hebben in 2013 geleid tot:
 een sterk verbeterde vermogenspositie van het Vereveningsfonds. Van een tekort
van -/- € 235 miljoen eind 2012 naar een overschot van € 103 miljoen eind 2013
 lagere proces- en uitvoeringskosten. De proceskosten zijn in 2013 gedaald van € 27
miljoen in 2012 naar € 19 miljoen in 2013. In 2014 wordt een verdere daling
verwacht. De uitvoeringskosten (investeringen) zijn in 2013 gedaald van € 169
miljoen in 2012 naar € 85 miljoen in 2013
 verbetering van kasstromen van een negatieve kasstoom in 2012 van -/- € 59 miljoen
in 2012 naar een negatieve kasstroom van -/- € 12 miljoen in 2013. In 2014 wordt
een omslag verwacht naar een positieve kasstroom van tenminste € 20 miljoen
 een teruggebrachte positie onderhanden werk die binnen een termijn van vijf jaar
naar verwachting zal worden terugverdiend. Door de opschoning van het
onderhanden werk en voorzieningen van het Vereveningsfonds is het onderhanden
werk verlaagd
 meer zekerheid over de te realiseren opbrengsten bij gecontracteerde kavels
 centrale sturing bij het contracteren van kavels waarvoor de markt interesse heeft
 een betere risico beheersing doordat het risicobeheer zich richt op kleinere financieel
actieve kavelexploitaties en limitatieve kaveloverstijgende (onvermijdbare)
investeringen
 een verder verwachte groei van de vermogenspositie voor de komende jaren boven
het berekend benodigde weerstandsvermogen
 ruimte voor verevenen voor nieuwe investeringen doordat de huidige
vermogenspositie boven het benodigde weerstandsvermogen uitstijgt en de
ingeschatte kasstromen positief zullen zijn
 een robuust werkend systeem dat op langere termijn vanuit beheersbaarheid goed
kan werken
In deze paragraaf wordt verder ingegaan op:
1. de in 2013 doorgevoerde mutaties in de Reserve Vereveningsfonds algemeen deel,
leidend van een tekort van -/- € 235 miljoen naar een overschot van € 103 miljoen.
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Dit heeft een aanmerkelijk verbeterde vermogenspositie van het Vereveningsfonds
tot gevolg
2. het benodigde weerstandsvermogen op basis van de spelregels en de
geprognosticeerde resultaten tot en met 2016
3. kerncijfers van het Vereveningsfonds, onderhanden werk en de opbouw en omvang
van het Vereveningsfonds
11.11.1 De verbeterde vermogenspositie van het Vereveningsfonds
In 2013 is de omvang en samenstelling van het Vereveningsfonds ten opzichte van
voorgaande jaren sterk gewijzigd als gevolg van de invoering van kasstroomsturing op
kavelniveau en het opschonen van het onderhanden werk en de daarmee
samenhangende voorzieningen. Eind 2012 bedroeg het voorzieningenniveau € 1.322
miljoen en de reservepositie exclusief specifieke bestemmingsreserves had een omvang
van een tekort van -/- € 235 miljoen. Eind 2013 bedraagt de reserve positie exclusief
specifieke bestemmingsreserve € 103 miljoen en het voorzieningenniveau € 60 miljoen.
Daarmee samenhangend is de omvang van het onderhanden werk gedaald met ruim
€ 865 miljoen. In 2013 is besloten dat de gemeente nog een algemene reserve heeft op
concernniveau waardoor de benamingen van algemene reserves zoals die van het
Vereveningsfonds van naamgeving is veranderd. De benaming van de ‘Algemene
Reserve’ van het Vereveningsfonds is qua naamgeving gewijzigd in het ‘Algemeen deel
van de reserve Vereveningsfonds.’
In onderstaand overzicht is de sterke toename van de reserve van -/- € 235 miljoen eind
2012 naar € 103 miljoen eind 2013 weergegeven uitgesplitst in twee delen. In 2013 heeft
een opschoning van het onderhanden werk met betrekking tot de grootstedelijke plannen
en de voorzieningen van het Vereveningsfonds plaatsgevonden en is een eerste
indicatieve berekening gemaakt van het afrekenen van stadsdeelplannen. Dit heeft in
totaliteit geleid tot een verbetering van de reserve van het Vereveningsfonds tot € 52
miljoen. In het tweede deel worden de mutaties in 2013 weergegeven van de reserve en
de (definitieve) verrekeningen met de stadsdelen in 2013. Van in totaal 51 miljoen
waardoor de reserve Vereveningsfonds algemeen deel eind 2013 103 miljoen bedraagt.
Overzicht van de mutaties in 2013 in de vermogenspositie van het Vereveningsfonds
Overzicht van mutaties in 2013
(Bedragen x € 1 miljoen)
Stand reserve VEF algemeen deel eind 2012
Rente
Opschonen onderhanden werk en voorzieningen VEF
Tussentijdse berekende afrekening stadsdelen
Stand reserve na opschoning bij de 8-maandrapportage
Winstneming groene kavels
Inkomsten afrekening uit grondexploitaties
Inkomsten Lutkemeer 3
Planafsluiting stadsdelen en verrekening
Proceskosten groen
Apparaatskosten
Exogene Inkomsten
Exogene Uitgaven
Overige mutaties in 2013
Reserve VEF algemeen deel ultimo 2013

-234,8
-9,1
206,4
89,5
52
21,8
5,6
14,2
20,8
-18,3
-6,0
20,5
-7,6
51
103

Toelichting
Hieronder worden de onderdelen van de tabel verder toegelicht.
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Opschonen van de balans van OGA inzake grootstedelijke grondexploitaties van
€ 206,4 miljoen
Naast de invoering van kasstroomsturing op kavelniveau is een andere bestuurlijke
maatregel ingevoerd: het schonen van de balans. Dat is een financieel technische
ingreep, waardoor beter zicht ontstaat op de feitelijke vermogenspositie (betreffende het
algemeen deel van de reserve van het Vereveningsfonds hierna te noemen de reserve).
Het zicht op de feitelijke vermogenspositie werd tot nu toe bemoeilijkt door de
toegenomen positie van het onderhanden werk en de tegelijkertijd sterk gegroeide
voorzieningen in het Vereveningsfonds. Om de balansposities te schonen zijn in de
grondexploitaties de tot nu toe per saldo gerealiseerde winsten ten gunste van de
reserve gebracht en zijn de gerealiseerde verliezen verrekend met de ter dekking van die
verliezen getroffen voorzieningen. Ook is de waarde bepaald van alle gronden die in de
toekomst nog moeten worden uitgegeven. Dat is gebeurd op basis van een zeer
voorzichtige waarderingsgrondslag die ook door andere grote gemeenten in Nederland
wordt gebruikt, namelijk het aandeel van de gronden in de vervaardigings-, of
verkrijgingswaarde. Dit systeem en de wijze van waarderen van de uitgeefbare grond en
de gevolgen daarvan op de balans van OGA zijn ter beoordeling voorgelegd aan een
externe adviseur (Ernst & Young), die zich positief heeft uitgelaten over de door OGA
voorgestelde werkwijze. Ook de controlerende accountant ACAM adviseerde positief
over deze systematiek en de uitkomst die heeft geleid heeft tot een verbetering van de
reservepositie met € 206,4 miljoen.
Planafsluiting en verrekening met stadsdelen € 110,3 miljoen:
voor de 8-maandrapportage € 89,5 miljoen en eind 2013 voor € 20,8 miljoen
In de 8 maandrapportage was berekend dat voor € 89,5 miljoen kon worden afgerekend
met de stadsdelen. Dit was een voorlopige grofmazige inschatting. Eind 2013 is gebleken
dat ruim € 110 miljoen kon worden afgerekend. Het verschil is met name ontstaan
doordat meer stadsdeel plannen zijn afgesloten en meer onderhanden werk de komende
vier jaar naar verwachting wordt terugverdiend dan was ingeschat bij de 8maandrapportage.
In 2013 zijn een groot aantal grondexploitaties (12 stuks) afgesloten waarbij de
boekwaarden van deze grondexploitaties die bij de stadsdelen staan zijn afgerekend.
Voorts is bij de Bijlmervernieuwing en de Hallen ook tussentijds afgerekend waardoor de
boekwaarde van het onderhanden werk bij deze stadsdelen verder is verlaagd.
Bij de lopende grondexploitaties die door de stadsdelen worden beheerd, is een
schatting gemaakt van de mate waarin naar verwachting de ingeschatte boekwaarde
eind 2013 op een termijn van twee tot vier jaar kan worden terugverdiend. Voor zover dat
naar verwachting niet het geval zal zijn, is een voorziening getroffen. Hierbij is rekening
gehouden met planningsoptimisme en zijn de nog te verkrijgen inkomsten voorzichtig
geraamd. De omvang van de benodigde voorziening eind 2013 bedraagt € 60 miljoen.
Bij het plan Houthaven (meerdere grondexploitaties) is eind 2013 de voorgenomen
tunnel in de Spaarndammerbuurt aanbesteed. De verplichting bedraagt bruto € 35
miljoen en de te verkrijgen subsidies € 7 miljoen. Het is een positief geraamd plan dat
nog niet onder kavelsturing valt. Als in 2014 Houthaven wordt overgedragen en onder
kavelsturing komt te vallen zullen de netto onvermijdbare investeringen van 28 miljoen
net als bij de grootstedelijke grondexploitaties worden verantwoord ten laste van het
Vereveningsfonds. In de prognoses over het Vereveningsfonds is hiermee in 2014
rekening gehouden.
Door de planafsluitingen en de tussentijdse afrekeningen daalt de omvang van het
onderhanden werk met € 56 miljoen bij de stadsdelen en komt deze eind 2013 naar
verwachting in totaliteit naar schatting bij de stadsdelen uit op € 90 miljoen.
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Door bovengenoemde handelswijze, waarbij gekeken is naar het terugverdienen van het
onderhanden werk kan het oude niveau van de eind 2012 getroffen voorziening
grotendeel vrijvallen. Het positieve effect op de vermogenspositie van het
Vereveningsfonds komt door de voornoemde handelswijze en door de planafsluitingen
(circa € 50 miljoen) in totaal uit op ruim € 110 miljoen.
Winstneming uit kavelafsluitingen € 21,8 miljoen
Met ingang van 2013 wordt conform de vastgestelde spelregels winst genomen per kavel
als het totaal van de inkomsten op de kavel is ontvangen en de nog te maken resterende
uitgaven zijn in te schatten. De kavels in onderstaande tabel voldoen aan deze
voornoemde criteria.
Resultaat uit winstneming kavels in 2013
grexnr Naam
bedrag winstneming
228.02 Eenhoorngebied
2.800.000
285.02 Zeeburgereiland
2.600.000
503.17
508.02
509.11
509.11
579.01
785.04
789.01
509.11
Totaal

Kavel 206A
Sloterdijk 1,2
Sloterdijk 3
Sloterdijk 3
Amstelkwartier 1
Westerdokseiland
Oostelijke Handelskade
Sloterdijk 3

1.893.277
750.000
2.222.250
445.857
4.500.000
2.292.444
1.175.515
3.100.000
21.779.343

kavel/bijzonderheid
kavel 9
kavel4a/4b
kavel 206A/betreft een bedrag bovenop
afsluitingsbedrag
Kringloopwinkel
Anker
Redstone
kavel4a
meerwaarde Hotel
betreft een bedrag bovenop afsluitingsbedrag
Power Tower

Voor kavels 206A en Oostelijke Handelskade komen de weergegeven bedragen
bovenop het bedrag dat ten gevolge van de planafsluiting is verrekend.
Inkomsten met betrekking tot afrekening van grondexploitaties € 5,6 miljoen
Deze post betreft twee separate afrekeningen te weten een afkoopsom met
Woningstichting Stadgenoot van € 2,4 miljoen en een afrekening van € 3,2 miljoen met
betrekking tot Oosterdokseiland die in het kader van ISV is gedeclareerd.
Proceskosten (exclusief apparaatskosten) € 18,3 miljoen
Bij de Eindejaars Rapportage 2012 begin 2013 zijn de oorspronkelijke proceskosten
geraamd op afgerond 27 miljoen waarvan 6,5 miljoen betrekking heeft op
apparaatskosten.
Op basis van de afbouwplannen die in mei 2013 zijn gemaakt zijn de proceskosten van
de voormalige projectbureaus opnieuw bepaald en vastgesteld. Hierover is bij de 8
maandsrapportage gerapporteerd. De bijgestelde proceskosten zijn lager dan het bedrag
dat op grond van de besluitvorming bij het EindejaarsRAG 2012 voor het jaar 2013
beschikbaar is gesteld (€ 20,3 miljoen in plaats van het beschikbare bedrag groot € 21,5
miljoen).
Budget
proceskosten 2013
Oost
Noordwaarts
Zuidelijke IJ-oevers
Westpoort
Zuidoostlob
Team GO
Totaal

Bijgesteld

Promotiebudget

Beschikbaar

Gerealiseerd

Resterend

8.447.486
4.583.000
1.893.414
1.634.045
3.349.626
416.000
20.323.571

70.500
26.670
0
45.000
0
0
142.170

8.517.986
4.609.670
1.893.414
1.724.045
3.349.626
416.000
20.465.741

7.501.310
4.453.684
1.697.421
1.688.457
2.835.000
150.497
18.326.369

1.016.676
129.316
195.993
9.412514.626
265.503
2.112.702
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Voor 2013 was € 20,3 miljoen aan proceskosten naar verwachting benodigd en
toegekend, waarvan € 19,9 miljoen voor de voormalige projectbureaus en € 0,4 miljoen
voor team Gebiedsontwikkeling.
De realisatie van proceskosten van de voormalige projectbureaus 2013 komt uit op circa
€ 18,3 miljoen. De realisatie proceskosten team Gebiedsontwikkeling in 2013 komt uit op
€ 0,1 miljoen. Dit betekent dat de totale proceskosten 2013 circa € 2,0 miljoen
onderschreden. Dat kan een gevolg zijn van besparingen, maar ook van het
doorschuiven van proceskosten als gevolg van het doorschuiven van werkzaamheden
naar 2014.
Apparaatskosten € 6,0 miljoen.
Dit betreft de uitgaven in het kader van toets- en vermogensbeheer met betrekking tot
het Vereveningsfonds.
Resultaat grondtransactie Lutkemeer fase 3 € 14,2 miljoen
In de afgelopen jaren heeft de gemeente grond geworven in het gebied Lutkemeer fase 3
met als doel deze grond in te brengen in de Commanditair Vennootschap Gemeentelijke
Exploitatie Maatschappij Lutkemeer (CV GEM Lutkemeer). Een klein deel van de grond
van Lutkemeer 3 is nog niet ingebracht omdat deze nog niet is geworven. De CV GEM
Lutekmeer wordt via een eerdere in 2012 opgerichte participatie BV voor 20 procent
beheerd door de gemeente Amsterdam en voor 80 procent door de NV Schiphol
Amsterdam Area Development Company (SADC) . Bij de notariële akte heeft de
Gemeente Amsterdam grond ingebracht in de CV GEM Lutkemeer 3. Voorts heeft OGA
€ 7,1 miljoen vermogen via de Participatie Maatschappij in de GEM Lutkemeer
ingebracht. In 2013 heeft OGA van SADC op basis van deze transactie € 35,6 miljoen
ontvangen. Door deze inkomsten is een positief saldo ontstaan op grondexploitatie
Lutkemeer 3 van € 14,2 miljoen. Dit resultaat is toegevoegd aan het algemeen deel van
de reserve Vereveningsfonds. De jaarlijkse toekomstige lasten betreffende rentelasten
over de deelnemingen en deze worden jaarlijks ten laste van de reserve gebracht.
Toekomstige dividenden komen ten gunste van de reserve. Deze worden echter de
komende jaren niet verwacht.
Op basis van het bedrijfsplan 2014-2018 van SADC, de jaarrekening 2012 van SADC
met goedkeurende verklaring van KPMG en de recente afstemming met de directie van
SADC zijn er op basis van de huidige inzichten geen aanwijzingen dat de waarde van
€ 27 miljoen opgenomen onder de Financiële Vaste Activa met betrekking tot SADC
(€ 20 miljoen) en via de Participatie BV in Gem Lutkemeer (€ 7,1 miljoen) conform het
BBV duurzaam moet worden afgewaardeerd. De waardering in deze deelnemingen zal
jaarlijks worden gemonitord.
Exogene inkomsten - Bouwen aan de Stad 1 en 2 € 20,5 miljoen
Sinds 2007 worden middelen in het kader van convenant Bouwen aan de Stad 1
toegevoegd aan het Vereveningsfonds. Daar bovenop worden op basis van afspraken
onder Bouwen aan de Stad 2, vastgelegd in een convenant Splitsen en Verkoop van
Sociale Huurwoningen 2011-2020, middelen in het Vereveningsfonds gestort. Het
gezamenlijke bedrag van Bouwen aan de Stad heeft in 2013 een omvang van € 12,5
miljoen.
Tot slot is afgesproken dat jaarlijks een bedrag van € 8 miljoen uit de niet bestemde
ruimte wordt onttrokken van het gronddeel Stimuleringsfonds Volkshuisvesting. Deze
onttrekking houdt op in 2016.
In 2013 zijn de middelen uit de verkoop van woningen bij de corporaties als een totaal
bedrag voor Bouwen aan de stad 1 en 2 verantwoord. Vanaf 2007 worden middelen in
het kader van convenant Bouwen aan de Stad 1 toegevoegd aan het Vereveningsfonds.
Bouwen aan de stad 2 heeft te maken met de verkoop van sociale huurwoningen in een
herzien convenant Splitsen en Verkoop van Sociale Huurwoningen 2011-2020.
Exogene uitgaven € 7,6 miljoen
Dit betreft een verzameling van meerdere soorten uitgaven.
De belangrijkste uitgaven betreffen:
 de stelpost bodemsanering en grondbank € 1,3 miljoen;
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de afschrijving en rente lasten van het grondexploitatiesysteem Planex € 1,2 miljoen;
toevoeging aan de voorziening dubieuze debiteuren van € 0,7 miljoen in verband met
oninbaarheid van verschillende oude vorderingen;
afdracht aan de algemene dienst van € 0,5 miljoen in verband met besparing in de
inkoopkosten aangeduid als Puccini;
nagekomen uitgaven met betrekking in voorgaande jaren afgesloten plan
Riekerhaven ten bedrage van € 1,4 miljoen;
bijdragen aan Vastgoedadvisering en Woningbouwregie van afgerond € 1 miljoen.
overige € 1,5 miljoen.

11.11.2 Benodigd weerstandsvermogen en geprognosticeerde
ontwikkelingvermogenspositie Vereveningsfonds tot en met ultimo 2016
Benodigd weerstandsvermogen
Het algemene deel van de reserve Vereveningsfonds moet als zekerheid dienen voor
continuering van de werkzaamheden in het kader van de gebiedsontwikkeling die onder
het Vereveningsfonds vallen, rekening houdend met de op dit moment in te schatten
risico’s en toekomstige uitgaven die nog niet gedekt zijn. Het is naar zijn aard een buffer
om tegenvallers te kunnen opvangen. Er is daarbij aangesloten bij de uitgangspunten
van het Besluit Begroting en Verantwoording Gemeenten en Provincies (BBV).
De nieuwe systematiek van het benodigde weerstandsvermogen is opgenomen in een
set van spelregels die op 17 december 2013 door het College is vastgesteld en begin
2014 door de gemeenteraad is goedgekeurd. Vóór de invoering van de systematiek van
kasstroomsturing op kavelniveau was er ook een weerstandsnorm van toepassing,
waartoe de Raad heeft besloten in haar vergadering d.d. 25 april 2012. Volgens deze
norm moet het perspectief van de vermogenspositie voor de komende 10 jaar groter zijn
dan nul. Deze weerstandsnorm is niet meer actueel, omdat deze gebaseerd is op een
model waarbij vooral wordt gestuurd op de netto contante waarde van de gehele
portefeuille. Met de invoering van de kavelsturing zijn grote delen van de portefeuille op
dit moment niet financieel actief.
Bij een van de spelregels is afgesproken dat de actuele omvang van het algemene deel
van de reserve (vermogenspositie) van het Vereveningsfonds toereikend dient te zijn om
de volgende posten te dekken: Risico’s verbonden aan gecontracteerde kavelexploitaties
en aan bestuurlijk geaccordeerde kaveloverstijgende werken, in de toekomst gewenste
en nog niet op de balans opgenomen onvermijdelijke uitgaven en de proceskosten voor
de komende vier jaar. Daarbij is ook betrokken de reeds overeengekomen inkomsten uit
het convenant Bouwen aan de Stad, verminderd met voorgenomen stortingen uit de
reserve ten behoeve van onder andere bodemsanering. In het berekende
weerstandsvermogen zijn ook de rentekosten meegenomen die ontstaan, doordat de
vergoeding op de reserve na 2013 niet meer plaatsvindt.
Benodigd weerstandsvermogen
Risico's
Onvermijdelijke uitgaven na 2016
Proceskosten cumulatief over vier jaar
Exogene inkomsten cumulatief tot eind 2020
Exogene uitgaven cumulatief over vier jaar
Rente cumulatief over vier jaar
Totaal benodigd weerstandsvermogen

2013
20
30
60
-89
24
0
45

2014
20
30
60
-71
24
0
63

2015
20
30
60
-53
24
0
81

2016
20
30
60
-40
24
0
94

Toelichting
 Risico’s: Dit zijn risico’s die specifiek samenhangen met mogelijke tegenvallers bij de
realisatie van een gecontracteerde kavels of een werk dat onderdeel is van de
onvermijdelijke uitgaven
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Onvermijdelijke kosten na 2016: Op de balans is rekening gehouden met
onvermijdelijke uitgaven voor de realisatie en afronding van de huidige kavels voor
de ontwikkelhorizon van vier jaar. Nu is echter al vast te stellen dat na 2016 nog een
aantal (onvermijdelijke) toekomstige uitgaven resteert. De omvang van deze
onvermijdelijke uitgaven wordt geraamd op € 30 miljoen. De onvermijdelijke uitgaven
betreffen de ingeschatte uitgaven na 2016 van IJburg 1 en de Oostelijke Ontsluiting
IJburg. Binnen de reserve Vereveningsfonds dient voldoende ruimte te zijn om deze
na 2016 nog te verrichten uitgaven af te dekken
Proceskosten: Binnen de ontwikkelingshorizon van vier jaar zijn de proceskosten
normatief gelimiteerd. Jaarlijks worden de werkelijke proceskosten ten laste van de
reserve gebracht. Bij de berekening van het weerstandsvermogen is de horizon vier
jaar. Er wordt derhalve steeds rekening gehouden met de te nog te maken
proceskosten over vier jaar. Binnen dit systeem schuift de horizon steeds een jaar op
Bouwen aan de stad: In het Vereveningsfonds komen naast de inkomsten uit de
kavels ook inkomsten binnen uit de bestuursconvenanten Bouwen aan de stad 1 en
2. Deze inkomsten zijn reeds met de corporaties vastgelegd en daarmee voldoende
zeker. Ze worden in de bepaling van de weerstand meegenomen tot en met 2020 tot
het eind van looptijd van de convenanten
Exogene uitgaven worden meegenomen voor telkens een periode van vier jaar
Rente: met ingang van 2014 wordt de rente over de reserve zoals voorheen
gebruikelijk was gedeeltelijk nog gedekt (1,9 procent in plaats van 4,5 procent). De
rentelasten over het onderhanden werk enerzijds en de lagere rentevergoeding over
de reserve anderzijds zijn qua omvang de komende jaren ongeveer aan elkaar gelijk.
Om die reden is er geen bedrag opgenomen onder de rentelasten. Fluctuaties in de
standen en de hoogte van de rente kunnen ertoe leiden dat positieve of negatieve
verschillen gaan ontstaan

Berekende vereveningsruimte eind 2013
Het algemeen deel van de reserve van het Vereveningsfonds voor eind 2013 bedraagt
€ 103 miljoen. De benodigde weerstandsreserve bedraagt € 45 miljoen. De berekende
ruimte voor verevenen bedraagt derhalve € 58 miljoen.
Meerjaren prognoses van de kavelsturing
Onderstaand overzicht presenteert hoe de reserve, het benodigde weerstandsvermogen
en de ruimte voor het verevenen van nieuwe investeringen zich naar verwachting
ontwikkelt. Op basis van artikel 12 van het BBV dient een geactualiseerd overzicht te
worden gegeven van de te verwachten resultaten van het totaal van de grondexploitaties.
De mutaties zijn gebaseerd op inschattingen van de baten en lasten.
Meerjaren prognoses doorrekening kavelsturing onder de nieuwe spelregels
(Bedragen x € 1 miljoen)
2014
2015
2016
Reserve VEF algemeen deel
103
146
166
Eenmalige uitname ivm bezuiniging
-23
Resultaat Groene Kavels
40
30
5
Resultaat Blauwe Kavels
35
20
30
Resultaat Witte Kavels
0
0
0
Stadsdelen
14
10
Onvermijdbare kosten
-29
-2
-1
Proceskosten groen
-15
-12
-12
Tegenvallers/risico's
-14
-5
-5
Rente
0
0
0
Exogene Inkomsten
18
18
13
Exogene Uitgaven
-6
-6
-6
Overige inkomsten
Resultaat per jaar
43
20
34
Reserve VEF algemeen deel
146
166
200
Benodigd Weerstandsvermogen
63
81
94
Berekende ruimte voor verevenen
83
85
106
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2017
200

20
15
5
-10
-5
10
-6
29
229
94
135
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In de jaren na 2017 worden bij bestendiging van het systeem van kavelsturing nog
verdergaande positieve resultaten verwacht, voornamelijk omdat in veel van de
bestaande grondexploitaties voor 2013 fors is geïnvesteerd.
Toelichting meerjaren prognoses
Eenmalige uitname
In het kader van de bezuinigingsdoelstelling 1 Stad 1 Opgave is conform het
collegebesluit van 14 januari 2014 besloten eenmalig een onttrekking te doen uit het
Vereveningsfonds in 2015 en vanaf 2014 een lagere vergoeding te verstrekken over de
belegde reserve van het Vereveningsfonds.
Resultaat groene kavels
Na de invoering van kasstroomsturing op kavelniveau begin 2013 wordt regelmatig
gerapporteerd over de omvang van alle groene kavels die over de periode 20132016 naar verwachting zullen worden gerealiseerd. Doordat blauwe kavels in de
markt worden gezet stijgt het aandeel groene kavels. In onderstaande tabel is de
totale omvang eind 2013 van de groene kavels weergegeven.
Ontwikkeling groene kavels x € 1 miljoen
250
200

203,6

150
100

167,7
131,7

8-maands 2013

142,6

ERV 2013

50

61,0
36,0

-

kasstroom

Inkomsten

Uitgaven

De kasstroom van gecontracteerde groene kavels in de periode 2013-2016 bedraagt
eind 2013 € 142,6 miljoen, waarvan ruim € 40 miljoen in 2013 is gerealiseerd. In 2013 is
conform de eerder genoemde spelregels een tussentijds resultaat genomen op de
groene kavels van afgerond € 22 miljoen en de in de komende jaren 2014-2016 wordt
nog een resultaat (verschil tussen de baten en lasten) verwacht van € 75 miljoen. Het
verschil tussen kasstroom van € 142,6 miljoen en het resultaat 2013-2016 van € 97
miljoen wordt veroorzaakt doordat de positie van het aan groene kavels toe te rekenen
onderhanden werk circa € 35 miljoen bedraagt en er wordt bij de resultaatbepaling
rekening gehouden met dat circa 5 procent van inkomsten niet of na 2016 zal worden
gerealiseerd. Door deze twee oorzaken is het resultaat op de groene kavels lager dan de
geraamde totale kasstroom.
Resultaat blauwe kavels
Blauwe kavels zijn kavels waarvan per kavel een kasstroominschatting is opgesteld.
Deze kavels staan onder beheer van team Gebiedsontwikkeling. Het doel is om centraal
en gecoördineerd deze kavels de komende jaren op de markt te brengen. In
onderstaande tabel is het totaal van de huidige waarde eind 2013 van het totaal van de
blauwe kavels weergegeven ten bedrage van € 283 miljoen.
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Ontwikkeling blauwe kavels x € 1 miljoen
400
350
300
250
200
150

343,4

316,6

285,1 282,8

8-maands 2013
ERV 2013

100
50

58,3

0
kasstroom

opbrengst

33,8

kosten

Met betrekking tot de te verwachten uitgifte van blauwe kavels is het beeld dat door
Team Gebiedsontwikkeling wordt geschetst dat de uitgifte voor 2013 op koers ligt, maar
dat daaruit geen conclusies voor het jaar 2014 en verder getrokken kunnen worden. Er
zijn veel verkennende gesprekken met geïnteresseerde beleggers, institutioneel en
internationaal. Er is een eind 2013 een inventarisatie gemaakt op de kansrijkheid van
blauwe kavels op korte termijn.
Bij de resultaatprognose (het verschil tussen de baten en lasten) is rekening gehouden
met een deel van het onderhanden werk na opschoning van de balans dat zal worden
toegerekend aan de blauwe kavels. Voorts is bij de resultaatprognose rekening
gehouden met aanvullende proceskosten. De prognose is gebaseerd op
geïnventariseerde kansrijke kavels. In 2014 is rekening gehouden met het resultaat
inzake de kavel Oosterdokseiland. De andere blauwe kavels zullen met name in 2015 tot
en met 2017 worden gerealiseerd.
Resultaat witte (en paarse) kavels
Resultaten op witte (en paarse) worden na 2017 verwacht. Het berekende resultaat in
2017 is gebaseerd op doorlopende grondexploitaties waarvan de kasstromen na 2016
ook positief zijn. Bij de berekening van het resultaat is rekening gehouden met alle
uitgaven, ook kaveloverstijgende toekomstige uitgaven 2017. Het is een voorzichtige
raming.
Resultaat stadsdelen
In 2013 hebben verschillende planafsluitingen en afrekeningen plaatsgevonden. De
verwachting is dat de afrekening in 2014 € 14 miljoen gaat opleveren. In 2016 en 2017 is
een voorzichtige inschatting gemaakt van kavelafsluiting. Kavelsturing dient nog te
worden ingevoerd bij de stadsdelen.
Onvermijdelijke (kaveloverstijgende) uitgaven
Het totaal van de onvermijdelijke kosten eind 2013-2016 is licht lager dan bij de
opschoning van de balans begin 2013 is voorzien. In 2014 wordt rekening gehouden met
extra onvermijdbare uitgaven met betrekking tot formele omzetting van het stadsdeelplan
Houthaven in een grootstedelijk plan, waarbij de inmiddels aangegane verplichtingen
inzake de Tunnel Spaarndammerbuurt conform de kavelsturing zal worden voorzien. Bij
de lopende kaveloverstijgende werken wordt rekening gehouden met prijs- en
loonstijgingen. In 2017 wordt rekening gehouden met doorlopende kaveloverstijgende
uitgaven van OOIJ en IJburg 1.
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Proceskosten
Dit betreft uitsluitend de proceskosten voor de huidige groene kavels en de
apparaatskosten voor onder andere het fondsbeheer. De proceskosten voor de verder te
promoveren blauwe en witte kavels zijn in het resultaat van blauwe en witte kavels
verwerkt.
Tegenvallers/risico’s
In 2014 wordt naast het voordoen van risico’s rekening gehouden met een tegenvaller
van € 9 miljoen met betrekking tot een in erfpachter die in gebreke is gebleven en een
meevaller inzake de suppleties van BTW/BCF.
Rente
Met ingang van 2014 zal de rente over de reserve deels nog worden vergoed. De te
betalen rente over het onderhanden werk wordt gecompenseerd door de te ontvangen
rente over de reserve.
Exogene inkomsten
Dit betreft onder meer Bouwen aan de Stad. In 2016 treedt een wijziging op doordat,
zoals eerder vermeld, vanaf dat jaar niet meer wordt onttrokken aan het
Stimuleringsfonds. Bouwen aan de Stad loopt contractueel tot en met 2020.
Exogene uitgaven
Dit betreft met name uitgaven in het kader van de stelpost Bodemsanering, grondkosten,
vastgoedadvisering enzovoort.
11.11. 3 Kerncijfers van het Vereveningsfonds
Hieronder wordt ingegaan op het onderhanden werk met betrekking tot de
grondexploitaties die onder het Vereveningsfonds vallen en de omvang en opbouw van
het Vereveningsfonds.
Onderhanden Werk Grondexploitaties
Mutaties Onderhanden Werk Grexen
Stand onderhanden werk ultimo 2012
Opschoning door verrekening met het Vereveningsfonds
Subtotaal
In mindering gebracht onvermijdbare investeringen 2013-2016
Stand na opschoning balans
Uitgaven 2013
Inkomsten 2013
Kavelafsluitingen
Planafsluitingen
Stand onderhanden werk ultimo 2013
In mindering gebracht onvermijdbare investeringen 2014-2016

(Bedragen x € 1 miljoen)

870,2
-718,5
151,7
-187,9
-36,2
82,8
-68,1
21,7
3,2
3,4
113,2

Bij raadsbesluit van 15 en 16 mei 2013 (nr. 80/224) naar aanleiding van het
EindejaarsRAG2012 is besloten het onderhanden werk grondexploitaties
(grondproductiekapitaal) op te schonen en in overeenstemming te brengen met de in
2013 ingevoerde maatregelen ‘Kasstroomsturing op Kavelniveau’. Dit heeft geleid tot
forse mutaties in bepaalde balansmutaties.
Op 18 december 2013 heeft de Gemeenteraad een nieuwe openingsbalans 2013
van het Vereveningsfonds vastgesteld met de bijbehorende systematiek van het
waarderen van onderhanden werk. Dit is betrokken bij de 8-maandsrapportage voor
het Vereveningsfonds. Deze besluitvorming behelst een opschoning van het
grondproductiekapitaal. De opschoning heeft plaatsgevonden op de stand van het
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grondproductiekapitaal per 31-12-2012. De verrekening heeft plaatsgevonden tot het
niveau van de waarde waartegen de grond op de balans blijft staan. Grond blijft
immers altijd een waarde behouden en het gaat er om die geobjectiveerd te
bepalen.
Er is een voorgeschreven methodiek om de waarde van grond te bepalen. Dit betreft
de verkrijgings- en vervaardigingsprijs of de lagere marktwaarde. Bij de bepaling of
sprake is van een lagere marktwaarde is een voorzichtige manier van waarderen
toegepast. Bondig gezegd: als uitgangspunt is genomen een overblijvende
resterende waarde waarvan redelijk zeker is dat deze zal worden terugverdiend. In
beginsel is dit een horizon van 5 jaar.
Als uitkomst van de waardering van alle in de grondexploitaties voorkomende kavels
(maatwerk) is € 152 miljoen van het grondproductiekapitaal blijven staan. Het
grondproductiekapitaal is verrekend met de voorzieningen van het
Vereveningsfonds, er is al het ware vervroegd verevend. In het kader van
kasstroomsturing op kavelniveau wordt voor de plannen rekening gehouden met
onvermijdelijke kaveloverstijgende uitgaven van € 188 miljoen in de periode 20132016. Deze uitgaven zijn in één keer onttrokken uit de Algemene Reserve via de
resultatenrekening De betreffende voorziening voor onvermijdelijke uitgaven is als
waardecorrectie in mindering gebracht op de boekwaarde of op de lagere
marktwaarde van € 152 miljoen. Deze wijze van presenteren is door de BBVcommissie voorgeschreven. De gehele opschoning resulteerde uiteindelijk in een
opgeschoonde openingsbalans met een stand van -/- € 36 miljoen.
De uitgaven in 2013 betreffen voornamelijk onvermijdbare uitgaven. De inkomsten
betreffen gronduitgiften en verkregen subsidies. In 2013 is conform de ingestelde
spelregels in 2013 middels kavelafsluitingen tussentijds winst genomen. Voorts zijn in
2013 nog resterende winsten (inkomsten) genomen met betrekking tot planafsluitingen.
De omvang van het onderhanden werk eind 2013 bedraagt € 3,4 miljoen. De
overblijvende onvermijdbare uitgaven 2014-2016 van € 113,2 miljoen zijn in
overeenstemming met het BBV in mindering gebracht op de positie onderhanden werk.
Naar verwachting zal binnen vier jaar de positie van het openstaande onderhanden werk
grondexploitaties eind 2013 van afgerond € 117 miljoen worden terugverdiend.
Onderhanden werk grondexploitaties stadsdelen
Door planafsluitingen en tussentijdse verrekeningen is de omvang van het onderhanden
werk bij de stadsdelen dat voor rekening en risico komt van het Vereveningsfonds sterk
gedaald van € 156 miljoen naar een bedrag van circa € 90 miljoen. Dit betreft een
schatting op basis van verkregen informatie van de stadsdelen. De jaarrekeningen van
de stadsdelen zijn nog niet beschikbaar per februari 2014.
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11.11. 4 Reserves en Voorzieningen Vereveningsfonds
In het schema hieronder wordt voor elke reserve en voorziening in het Vereveningsfonds
het verloop in 2013 weergegeven.
Omschrijving
(Bedragen x € 1)

Reserve Vereveningsfonds
Algemeen deel
Bestemmingsreserve IJburg
Bestemmingsreserve Transformatie
Bestemmingsreserve Marine-terrein
Bestemmingsreserve Investeringsprojecten Programakkoord
Bestemmingsreserve Tijdelijke
studentenhuisvesting
Totaal bestemmingsreserves
Voorziening IJburg
Algemene Voorziening Tekorten
Grondexploitaties
Voorziening Transformatie
Voorziening Bodemsanering
Voorziening projectspecifieke risico's
Voorziening generieke risico's

Stand Toevoeging Vrijgevallen
01-01-2013
-234.788.174 441.374.634
0
4.635.199
2.208.584
0
5.500.000

0

2.228.355

Aanwending

Stand
31-12-2013

103.515.669 103.070.791
0
1.194.759
5.649.024
5.500.000
105.704

2.122.651

1.500.000

1.500.000

8.363.554
473.090.075

7.708.584
21.289.053

0

1.300.463
494.379.128

14.771.675
0

519.660.424
0
5.781.154
42.700.000
287.000.000

25.318.212 108.567.789

376.455.264
2.767.999
26.197.500
202.277.258

59.955.583
0
3.327.922
0
0

59.837.032 222.708.031 1.102.077.149

63.283.505

314.767
12.915.000

16.502.500
97.637.742

Totaal voorzieningen

1.328.231.653

Totaal Vereveningsfonds

1.101.807.033 508.920.250 222.708.031 1.206.893.281 181.125.972

Bij de opschoning van het onderhanden werk zijn de betreffende voorzieningen
aangewend: Algemene Voorziening Tekorten Grondexploitaties, voorziening
projectspecifieke risico's, voorziening generieke risico's. Voor IJburg is de aparte
voorziening voor de plancluster aangewend. Hieruit voortvloeiend is vervolgens het
restant met de reserve verrekend. Voor zover de voorzieningen niet nodig zijn, heeft
een vrijval ten gunste van de reserve plaatsgevonden, en bij onvoldoende omvang
van de voorzieningen heeft een aanvulling ten laste van de reserve
Vereveningsfonds algemeen deel plaatsgevonden. Bij positieve plannen is de
opgebouwde winst als dat mogelijk is genomen. Dat is het geval als de opbrengsten
gerealiseerd zijn en er nog maar weinig kosten gemaakt hoeven te worden of als er
nog meer zekere opbrengsten en winsten volgen. Bij de plannen met een positief
saldo van de grondexploitatie is door de verrekening van de onvermijdelijke uitgaven
de afdracht aan de reserve Vereveningsfonds algemeen deel per saldo navenant
lager geworden. De reserve Vereveningfonds is in paragraaf 12.1 toegelicht. De
bestemmingsreserves en voorzieningen worden in het vervolg verder toegelicht.
Bestemmingsreserves
Binnen het Vereveningfonds zijn naast de reserve Vereveningsfonds algemeen deel ten
behoeve van grondexploitaties ook 4 bestemmingsreserves gevormd, bestaande uit de,
door de gemeenteraad voor specifieke bestemmingen vastgestelde reserveringen.
 Bestemmingsreserve Transformatie
In de jaarrekening 2012 is de bestemmingsreserve Transformatie in het
Vereveningsfonds ingesteld, gebaseerd op besluitvorming in de Gemeenteraad van
21/22 december 2011 (afdeling 1, nr. 1220). Deze bestemmingsreserve dient als dekking
voor Transformatie-exploitaties (TREX'en). Voeding van de bestemmingsreserve wordt
gevonden in het overschot aan daadwerkelijk gerealiseerd erfpachtmeerwaarden bij
transformatieprojecten. In 2012 was uit het Amsterdams Investeringsfonds een bedrag
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van € 5 miljoen (geparkeerd in reserve ‘transitieprojecten’) gedoteerd aan de
bestemmingsreserve Transformatie in het Vereveningsfonds. Hieraan was een
restprioriteit van € 0,4 miljoen uit 2011 toegevoegd.
Op 10 december 2013 heeft het College van B&W ingestemd met het toetsingskader bij
transformatie-exploitaties en spelregels voor dotaties en onttrekkingen aan de
bestemmingsreserve Transformatie. Er is vastgelegd dat de bestemmingsreserve het
karakter heeft van een revolving fund en enerzijds bedoeld is ter dekking van bestuurlijk
vastgestelde TREX-en en anderzijds bedoeld is ter dekking van proceskosten ten
behoeve van transformaties waarvoor (nog) geen TREX is vastgesteld (voorfinanciering).
De financiële uitvoering van trexen en mutaties binnen de bestemmingsreserve
Transformatie worden jaarlijks verantwoord via de jaarrekening. Ten behoeve van de
jaarrekening wordt het saldo van de lopende trexen gedoteerd (dan wel, ingeval van een
negatief saldo, onttrokken) aan de bestemmingsreserve Transformatie.
Vanuit de bestemmingsreserve Transformatie wordt jaarlijks bij de begroting een
onttrekking voorgesteld ter grootte van de in dat jaar geraamde kosten van trexen minus
de voor dat jaar geraamde nieuwe erfpachtinkomsten.
Ontwikkeling Bestemmingsreserve Transformatie
Bestemmingsreserve Transformatie
Stand per 01-01-2013
Bijschrijving rente
Vrivjal transitoria 2012
Transformatiebudget
Marineterrein
Afdracht Trex 503.84 Kantorenstrook Amstel III
Verrekening saldo kosten en opbrengsten 2013
Stand per 31-12-2013

Bestemmings
reserve 4.635.199
208.584
167.279
-1.081.294
- 226.181
2.000.000
-54.563
5.649.024

Voorziening

Totaal

-

4.635.199
208.584
167.279
-1.081.294- 226.181
2.000.000
-54.563
5.649.024

Meerjaren prognoses doorrekening kavelsturing onder de nieuwe spelregels
(Bedragen x € 1 miljoen)

Reserve VEF algemeen deel
Eenmalige uitname ivm bezuiniging
Resultaat Groene Kavels
Resultaat Blauwe Kavels
Resultaat Witte Kavels
Stadsdelen
Onvermijdbare kosten
Proceskosten groen
Tegenvallers/risico's
Rente
Exogene Inkomsten
Exogene Uitgaven
Overige inkomsten
Resultaat per jaar
Reserve VEF algemeen deel
Benodigd Weerstandsvermogen
Berekende ruimte voor verevenen

2014
103
40
35
0
14
-29
-15
-14
0
18
-6
43
146
63
83

2015
146
-23
30
20
0

2016
166

-2
-12
-5
0
18
-6

5
30
0
10
-1
-12
-5
0
13
-6

20
166
81
85

34
200
94
106

2017
200

20
15
5
-10
-5
10
-6
29
229
94
135

Bestemmingsreserve Marineterrein
Op 27 november 2013 heeft besluitvorming in de Gemeenteraad plaatsgevonden over
‘Het Marineterrein’ (afd 1/nr. 1062). Daarbij is de Strategienota vastgesteld, getiteld: ‘Het
Marineterrein’ van 27 augustus 2013, en bijbehorende Financiële Paragraaf (kabinet)
met daarin de ramingen voor de exploitatie van het bestaande vastgoed, het
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gebiedsbeheer en de toekomstige grondexploitatie.
Het Rijk en gemeente stellen ieder 50% van het voor de ontwikkeling benodigde
vermogen aan de projectorganisatie beschikbaar, op basis van een jaarlijks door de
Stuurgroep (binnen de bestuurlijk vastgestelde budgetten) vast te stellen werkplan. Er
wordt uitgegaan van een benodigde (gezamenlijke) dekking van € 11 miljoen voor de
periode tot en met 2017, waarvan € 6,5 miljoen voor de periode tot einde 2014. Voor de
langere termijn wordt bij de definitieve ontwikkeling, afhankelijk van het te zijner tijd te
realiseren programma, een positief saldo verwacht.
Er is € 5,5 miljoen beschikbaar gesteld uit het Amsterdams InvesteringsFonds. Dit is
overgeheveld naar een aparte bestemmingsreserve in het Vereveningsfonds. Er komt
€ 3,25 miljoen direct beschikbaar voor het project ter dekking van de periode tot eind
2014. De overige € 2,25 miljoen zal per 1 januari 2015 beschikbaar worden gesteld aan
het project, onder voorwaarde dat op dat moment ook het Rijk een zelfde bijdrage
beschikbaar stelt. Vanuit het Vereveningsfonds zal terugbetaling van de hoofdsom
plaatsvinden (inclusief rente) aan het AIF binnen de termijn van 15 jaar. Er wordt op de
bestemmingsreserve geen rente bijgeschreven.
Ontwikkeling Bestemmingsreserve Marineterrein
Stand per 01-01-2013
Voeding AIF
Stand per 31-12-2013

5.500.000
5.500.000

Overige bestemmingsreserves
In onderstaande tabel zijn de ontwikkelingen in de overige bestemmingsreserves
weergegeven.
Omschrijving
Investeringsprojecten PA 1998-2002
Tijdelijke Studentenhuisvesting
Totaal

Stand Onttrekking 2013
01-01-2013
2.228.355
105.7041.500.000
3.728.355
105.704-

Dotatie 2013
-

-

Stand
31-12-13
2.122.651
1.500.000
3.622.651

Investeringsprojecten Programakkoord 1998-2002
In de bestemmingsreserve Investeringsprojecten Programakkoord 1998-2002
resteert alleen nog het project Noordzeeweg.
In 2013 heeft de volgende declaratie plaatsgevonden: € 86.096 voor project
Verlegde Noordzeeweg en € 19.608 voor project Sloop Noordzeeweg. De stand van
de reservering bedraagt € 2,1 miljoen. Er wordt een inventarisatie gemaakt van
kosten over eerdere jaren die nog gedeclareerd moeten worden.
Tijdelijke studentenhuisvesting
De reservering zal mogelijk niet nodig zijn voor het ‘geoormerkte’ doel van
brandveiligheid in het containerdorp NDSM-terrein. In 2014 zal dit definitief worden
vastgesteld.
Voorzieningen
In het vereveningsfonds zijn nog twee voorzieningen opgenomen.
Voorziening plantekorten stadsdelen
Bij de lopende grondexploitaties die door de stadsdelen worden beheerd is een schatting
gemaakt van de mate waarin naar verwachting de ingeschatte boekwaarde eind 2013 op
een termijn van twee tot vier jaar kan worden terugverdiend. Voor zover dat naar
verwachting niet het geval zal zijn is een voorziening getroffen. Hierbij is rekening
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gehouden met planningsoptimisme en zijn de nog te verkrijgen inkomsten voorzichtig
geraamd. De omvang van de benodigde voorziening eind 2013 bedraagt
€ 59 miljoen.
Voorziening Bodemsanering
In 2013 heeft per saldo een aanwending van € 2,8 miljoen uit de voorziening
plaatsgevonden. De voorziening bodemsanering is met een bedrag van € 0,3 miljoen
aangevuld, ten laste van de reserve Vereveningsfonds algemeen deel.
Overzicht voorziening Bodemsanering
Omschrijving
Stand per 01-01-2013
Aanwendingen
Toevoeging ten laste van de Algemene Reserve
Stand per 31-12-2013

5.781.154
2.768.000314.767
3.327.921

In 2013 is € 2.768.000 aangewend. Vanuit de reserve Vereveningsfonds is
€ 314.767 toegevoegd.
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11.12 Stimuleringsfonds Volkshuisvesting
Het Erfpachtdeel Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SFV) wordt gevoed door
opbrengsten die ontstaan bij heruitgifte, conversie en/of splitsing van
erfpachtrechten van woningcorporaties. Deze opbrengst ontstaat doordat de, door
de corporatie te betalen afkoopsom van het erfpachtrecht, doorgaans hoger is dan
de boekwaarde (historische grondwaarde).
Over de besteding van het Erfpachtdeel zijn in 1998 in het Voorlopig Akkoord Erfpacht
(raadsbesluit 4 februari 1998) de volgende uitgangspunten opgenomen:
 de middelen zullen worden besteed binnen het grondgebied van de huidige
gemeente Amsterdam
 50% zal worden besteed ter dekking van tekorten op de grondexploitatie die ontstaan
bij herstructurering van bestaande woongebieden
 50% zal worden besteed ter dekking van onrendabele investeringen in de
volkshuisvesting
Binnen het Erfpachtdeel wordt, gezien deze verdeling van middelen, gesproken over een
Gronddeel (ten behoeve van tekorten op grondexploitaties) en een Vastgoeddeel (ten
behoeve van onrendabele vastgoedinvesteringen van corporaties).
Sinds 2001 worden de middelen primair ingezet ten behoeve van stedelijke
vernieuwingsplannen in Parkstad (Nieuw-West en de Kolenkitbuurt), De Banne en
Nieuwendam-Noord.
Op 14 november 2007 heeft de gemeenteraad ingestemd met de Raamovereenkomst
Integrale Gebiedsontwikkeling Parkstad hetgeen een wijziging betekent in
verantwoordelijkheden tussen gemeente en corporaties. Voor een aantal deelplannen
(de zogenoemde Raamovereenkomstplannen) in Parkstad neemt de corporatie de
volledige financiële verantwoordelijkheid van de fysieke herstructurering van deze
vernieuwingsgebieden op zich, met inbegrip van de bouw en exploitatie van
maatschappelijk vastgoed.
In 2012 is in Parkstad, vanwege de verslechterde woningmarkt en verslechterde
financiële positie van een aantal corporaties, ten opzichte van de Raamovereenkomst
een koerswijziging ingezet. Een aantal (deel)plannen is uitgesteld en er wordt meer
ingezet op renovatie dan op (grootschalige) sloop/nieuwbouw. Hierover hebben
corporaties, de stadsdelen Nieuw-West en West en de gemeente aanvullende afspraken
gemaakt. Deze aanvullende afspraken zijn vastgelegd in een Allonge op de
Raamovereenkomst Integrale Gebiedsontwikkeling Parkstad die op 13 maart 2013 is
vastgesteld door de gemeenteraad. De financiële en administratieve consequenties van
deze aanvullende afspraken zijn terug te vinden in de jaarrekening 2013.
Het Stimuleringsfonds staat er financieel goed voor. De ambities van zowel gemeente als
corporaties, die naar aanleiding van de crisis zijn bijgesteld, kunnen worden
waargemaakt, waarbij de daadwerkelijk voortgang in de stedelijke fysieke vernieuwing in
grote mate afhankelijk is van de corporaties. Wat betreft het Gronddeel begeven de netto
uitgaven in de grondexploitaties zich ruim onder de kasstand van het fonds. Wat betreft
het Vastgoeddeel zijn er aan de uitgavenkant geen risico’s: indien het subsidieplafond is
bereikt, worden er geen subsidies meer toegekend. Op het niveau van het Erfpachtdeel
(Gronddeel en Vastgoeddeel tezamen) wordt een algemene reserve aangehouden voor
onvoorziene tegenvallers.
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Reserves en voorzieningen van het Gronddeel Stimuleringsfonds (doelstelling
11.10: Realiseren van plannen voor de stedelijke vernieuwing)
Gronddeel Stimuleringsfonds
(Bedragen x € 1 miljoen)

Gronddeel Stimuleringsfonds
Knelpuntenpot Stimuleringsfonds
Reserve Parkstad
Reserve UP’s Raamovereenkomst Parkstad
Buurt ring Zuid
Vrijval Nieuw-West
Gronddeel Stimuleringsfonds (Reserve)
Voorziening gronddeel Stimuleringsfonds
Voorziening UP’s Raamovereenkomst
Gronddeel Stimuleringsfonds (Voorziening)

Totaal

Nr.
Stand Gerealiseerde Stand
doel- Ultimo
mutaties
Ultimo
stel2012
2013
2013
ling
+
-/11.10
27,4
33,3
34,6
26,1
11.10
5,6
0,3
5,9
0,0
11.10
0,5
0,0
0,0
0,5
11.10
20,3
4,8
16,2
8,9
11.10
0,0
3,6
0,0
3,6
11.10
0,0
26,5
6,7
19,8
53,7
68,5
63,3
58,9
106,9
18,1
11,7 111,3
19,1
3,8
3,3
19,5
125,9
19,9
15,0 130,8
179,7

88,3

78,3

189,7

Begrote
mutaties
2013
+
-/3,2
3,2
10,8
6,4
17,2
17,2
3,2

De tabel hierboven geeft de stand van de reserves en voorzieningen in het gronddeel
van het Stimuleringsfonds ultimo 2013 weer. Deze reserve is onderdeel van het
Stimuleringsfonds (STIFO). Het STIFO is ingesteld voor de dekking van investeringen in
en verevening van door de gemeenteraad goedgekeurde grondexploitaties. Hieronder
worden de mutaties in 2013 toegelicht. (Zie ook doelstelling 11.10: Realiseren van
plannen voor de stedelijke vernieuwing)
Gronddeel (algemeen)
De stand van de reserve Gronddeel is verslechterd met € 1,3 miljoen ten opzichte van
vorig jaar.
Toevoegingen:
 gerealiseerde meerwaarde Erfpacht van € 16,1 miljoen;
 € 12,4 miljoen in het kader van de herverdeling van middelen op basis van de
Allonge op de Raamovereenkomst Integrale Gebiedsontwikkeling Parkstad;
 vrijgevallen € 3,0 miljoen uit de voorziening gronddeel Stimuleringsfonds in het kader
van actualiseren van de doorlopende plannen;
 rentebaten van € 1,2 miljoen;
 en een vrijval van € 0,6 miljoen uit de voorziening gronddeel Stimuleringsfonds bij
afsluiting van het project Weerenscheg.
Onttrekkingen:
 € 24,5 miljoen in het kader van de herverdeling van middelen op basis van de
Allonge op de Raamovereenkomst Integrale Gebiedsontwikkeling Parkstad;
 bijdrage van € 8,0 miljoen aan het Vereveningsfonds;
 € 1,5 miljoen in verband met het vaststellen van het negatieve uitwerkingsplan
Groene zoom;
 en € 0,5 miljoen in verband met een negatieve planafsluiting (Noordstrook
Vernieuwingsplan Delflandplein/Staalmanplein).
Knelpuntenpot
Knelpuntenpot Stimuleringsfonds is ultimo 2013 geheel benut. Het nieuwbouwproject
Waterlandplein is in 2013 opgeleverd. De 3e en laatste tranche van de bijdrage aan dit
project van € 1,9 miljoen is voldaan. Het resterende deel van € 3,9 miljoen is verdeeld
onder de reserve gronddeel en het vastgoeddeel van het Stimuleringsfonds (op basis
van de Allonge op de Raamovereenkomst Integrale Gebiedsontwikkeling Parkstad).

Terug naar inhoud

277

Reserve Parkstad
In 2013 is enkel rente van € 20.745 bijgeschreven; verder zijn er geen mutaties.
Reserve UP’s Raamovereenkomst Parkstad
De stand van de reserve Gronddeel is verslechterd met € 11,5 miljoen ten opzichte van
vorig jaar.
Toevoegingen:
 € 3,9 miljoen voor de plannen Jacob Geelbuurt (€ 1,1 miljoen) en Slotermeer Noord
(€ 2,8 miljoen), waarvan de planning is dat deze voor 2020 tot uitvoering zullen
komen;
 en een rentebate van € 0,9 miljoen.
Onttrekkingen:
 een vrijval van € 13,3 miljoen vanwege uitstel van de plannen Wegener Sleeswijk,
Burg Roellstraat, L. v. Deijsselbuurt, Maassluisstraat, Westland, Spoorstrook Noord
XL en A10 strook Zuid tot na 2020. Dit bedrag wordt fifty-fity toegevoegd aan de
reserve Vrijval Nieuw West en de reserve gronddeel (algemeen);
 een toevoeging van € 2,9 miljoen aan de voorziening Uitwerkingsplannen, als gevolg
van vaststelling van het raamovereenkomstplan Middengebied (Kolenkitbuurt,
voormalig Nanno/Scholeneiland).
Er zijn conform de afspraken in de Allonge op de Raamovereenkomst twee nieuwe
reserves gecreëerd, de reserve BuurtRing Geuzenveld Zuid en de reserve Vrijval NieuwWest. Beide reserves zijn gevoed met de vrijvallende middelen uit zowel het grond- als
vastgoeddeel van het Stimuleringsfonds.
Reserve BuurtRing Geuzenveld Zuid
De reserve BuurtRing zal worden ingezet ten behoeve van de aanleg van de BuurtRing
Zuid in Geuzenveld Zuid. De voorbereiding van dit project loopt en de uitvoering start in
het 1e kwartaal 2014. In 2013 zijn er geen onttrekkingen.
Reserve Vrijval Nieuw-West
De Reserve Vrijval Nieuw-West zal worden ingezet voor de knelpunten in de openbare
ruimte en de financiële knelpunten vanwege vertraging in de planvorming. In dit kader is
in 2013 in totaal € 6,7 miljoen onttrokken ten behoeve van de verwerving van het
voormalig Westburgcollege (50% van de kosten), verwerving van het voormalig ROC
Marius Bauerstraat en verbouwkosten voor de realisatie van ‘Huizen van de Wijk’.
Voorziening gronddeel
Doteringen:
 € 9,4 miljoen vanuit de reserve gronddeel (algemeen) vanwege een aantal
knelpunten in actieve grondexploitaties in Nieuw-West en de verwervingskosten van
het voormalig Westburgcollege (50% van de kosten)
 rentebate van € 4,8 miljoen
 een bedrag van € 1,5 miljoen vanuit de reserve gronddeel (algemeen) vanwege de
vaststelling van het plan Groene Zoom

€ 0,5 miljoen in verband met een negatieve planafsluiting (Noordstrook
Vernieuwingsplan Delflandplein/Staalmanplein)
Vrijval:
 € 3,0 miljoen vrijval in het kader van actualiseren van de doorlopende plannen;
 en een vrijval van € 0,6 miljoen bij afsluiting van het project Weerenscheg
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Aanwendingen:
 € 5,5 miljoen in het kader van planafsluitingen; Weerenscheg (€ 4,6 miljoen),
Noordstrook Vernieuwingsplan Delflandplein/ Staalmanplein (€ 0,5 miljoen),
restwerken Hoekenes (€ 0,3 miljoen) en restwerken Slotermeerhof (€ 0,1 miljoen)
 en een bedrag van € 2,6 miljoen voor de verwerving van het voormalig
Westburgcollege (50% van de kosten)
Voorziening UP’s Raamovereenkomst Parkstad
Doteringen:
 € 2,9 miljoen vanwege het vaststellen van het raamovereenkomstplan Middengebied
(Kolenkitbuurt, voormalig Nanno/Scholeneiland)
 en rentebate van € 0,9 miljoen
Vrijval:
 € 3,3 miljoen vrijval vanwege het uitstel van het plan Noordstrook (de Voerman). Dit
bedrag wordt vanuit deze voorziening fifty-fifty toegevoegd aan de reserve Vrijval
Nieuw-West en reserve Gronddeel (algemeen)
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11.13 Reserves en voorzieningen
11.13.1 Reserves
In deze paragraaf zijn alleen die systeemreserves en bestemmingsreserves opgenomen waarin ten
opzichte van de 8-Maandsrapportage 2013 significante mutaties (> € 0,5 miljoen) plaatsgevonden
hebben of waarvan het verloop in 2013 bestuurlijk relevant is. De overige reserves komen aan de
orde in een integraal overzicht met informatie over het verloop in 2013 van alle reserves en
voorzieningen per programma, dat als aparte bijlage in de jaarrekening is opgenomen.
Daarnaast staan verderop de voorstellen voor resultaatbestemming ten laste van het
Rekeningresultaat 2013.
Stedelijke ontwikkeling
(Bedragen x € 1 miljoen)

Programma Maatschappelijke Investeringen
Algemene reserve grondexploitatie (sys)
Bestemmingsreserve grondexploitatie (sys)
Zuidelijke IJ-oevers (sys)
reserve Zuidas Grondexploitatie (sys)
Reserve Transformatie (sys)
Stimuleringsfonds volkshuisvesting KTA (sys)
Stimuleringsfonds volkshuisvesting erfpachtdl. (sys)

Wijkaanpak
Gronddeel Stimuleringsfonds (sys)

Nr.
Stand Gerealiseerde Stand
doel- Ultimo
mutaties
Ultimo
stel2012
2013
2013
ling
+
-/11.9
10,6
10,6
11.1
-234,8 441,4 103,5 103,1
11.1
3,7
5,5
0,1
9,1
11.1
50,4
50,4
11.1
88,8
44,0
19,3 113,5
11.3
4,6
2,2
1,2
5,6
11.1
5,5
0,1
1,2
4,4
11.1
105,2
22,2
38,1
89,3
11.8
1,3
0,5
1,3
0,5
11.10
53,7
68,5
63,3
58,9

Begrote
mutaties
2013
+
-/2,3
- 34,1
4,0
11,2
12,4

12,5
2,0
2,0
8,0
10,1

Programma Maatschappelijke Investeringen
Conform het raadsbesluit Hervorming Stedelijke Vernieuwing (HSV) is deze reserve
geheel onttrokken (€ 10,6 miljoen) en toegevoegd aan het centrale budget voor
Hervorming Stedelijke Vernieuwing voor 2013.
Algemene reserve grondexploitatie (sys)
Dit betreft de algemene reserve als onderdeel van het Vereveningsfonds. De
voornaamste mutaties betreffen de opschoning van de balans van de grootstedelijke
plannen zoals in de 8-Maandsrapportage 2013 van het Vereveningsfonds is besloten.
Verdere mutaties betreffen stadsdeelplanafsluiting en verrekening en mutaties in 2013
zoals kavelafsluitingen en Lutkemeer 3. (Zie voor uitgebreide informatie 11.11.1 De
verbeterde vermogenspositie van het Vereveningsfonds.)
Bestemmingsreserve grondexploitatie (sys)
Deze bestemmingsreserve binnen het Vereveningsfonds is bestemd voor specifieke
plannen of doelen binnen de plannen. De dotatie van € 5,5 miljoen betreft een
toevoeging voor ontwikkeling van het marine etablissement Amsterdam (MEA).
Zuidelijke IJ-oevers (sys)
De reserve is bestemd voor de voorbereiding en uitvoering van het Plan Openbare
Ruimte Zuidelijke IJoever vallen de projecten Oosterdok en Stationsplein. De uitvoering
van de projecten loopt door tot ca. 2020.
Reserve Zuidas Grondexploitatie (sys)
Deze reserve is gevormd bij raadsbesluit in 2004 en wordt gebruikt voor de resultaten
van de grondexploitaties Zuidas die uiteindelijk de dekking van de bijdrage van de
gemeente Amsterdam aan het ZuidasDok moeten opleveren. De mutatie betreft rente
over de boekwaarde en verrekeningen tussen reserve en grondexploitatie.
Reserve Transformatie (sys)
Deze reserve is onderdeel van het Vereveningsfonds (VEF). Dit specifieke onderdeel
heeft ten doel door de Raad vastgestelde Transformatie-exploitaties te financieren.
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De ontvangen baten van € 2,2 miljoen (€ 2,0 miljoen gerealiseerde meerwaarde erfpacht
in transformatie exploitatie project Amstel III en € 0,2 miljoen rente) zijn gedoteerd. De
totale lasten Transformatie inclusief Kantorenloods van € 1,2 miljoen zijn onttrokken.
Stimuleringsfonds volkshuisvesting KTA (sys)
De dotatie wordt veroorzaakt door de intrekking van subsidies die weer terugvloeien naar
de reserve. De onttrekking is lager dan begroot omdat er minder plannen voor subsidie
door de corporaties zijn ingediend.
Stimuleringsfonds volkshuisvesting erfpachtdl. (sys)
De onttrekking betreft de subsidieverlening voor labelstappen. De dotatie aan de reserve
is uitgevoerd door de OGA.
Wijkaanpak
Door diverse incidentele inkomsten die niet waren begroot waren is er minder onttrokken.
De resterende middelen zullen in 2014 tot besteding komen.
Gronddeel Stimuleringsfonds (sys)
Deze reserve is onderdeel van het Stimuleringsfonds (STIFO). Het STIFO is ingesteld
voor de dekking van investeringen in en verevening van door de gemeenteraad
goedgekeurde grondexploitaties. De toevoegingen betreffen voornamelijk € 42,5 miljoen
herverdeling middelen Parkstad en € 16,7 miljoen gerealiseerde meerwaarde Erfpacht.
De onttrekkingen betreffen voornamelijk € 41,7 miljoen herverdeling middelen Parkstad,
€ 8,0 miljoen aan het Vereveningsfonds en € 6,7 miljoen ten behoeve van de verwerving
van het voormalig Westburgcollege, ROC Marius Bauerstraat en verbouwkosten voor de
realisatie van Huizen van de Wijk. (Zie voor detailinformatie over deze reserve 11.12
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting)
11.13.2 Voorstellen voor resultaatbestemming
Het college doet voor het programma Cultuur en monumenten een aantal voorstellen
voor resultaatbestemming. Deze voorstellen (mutaties) zijn nog niet in de jaarrekening
verwerkt. De aard van het voorstel wordt weergegeven via de letters: B, R en P.
B: het voorstel grijpt terug op genomen besluiten of verband houdt met bestaand beleid.
R: het voorstel heeft te maken heeft met het afdekken van risico’s.
V: het voorstel kan door de nieuwe gemeenteraad in de afwegingen worden betrokken.
Programma
Stedelijke ontwikkeling

Nieuw

Bestaand
Dotatie

Bestaand
Onttrekking

Bestaand
Vrijval

(Bedragen x € 1 miljoen)

B (genomen besluiten of bestaand beleid)

Nieuwe reserve bijdrage inr. Omgevingsdienst
Onttrekking reserve studentenhuisvesting
Onttrekking reserve woningbouwproductie
Dotatie reserve bodemsanering Diemerzeedijk

0,600

Totaal B

0,600

0,230
0,162

R (afdekken risico’s)
Nieuwe reserve egalisatie kosten
bouwvergunningen
Totaal R

10,300
10,300

0, 390,392

1,000

1,000

V (ter afweging nieuwe gemeenteraad)
Dotatie reserve hervorming stedelijke vernieuwing
Totaal V
Totaal programma

0,400
0,400

11,700

De voorstellen voor resultaatbestemming worden per programma toegelicht in de
gelijknamige paragraaf van de financiële hoofdlijnen. Klik hier voor de toelichtingen op de
voorstellen voor dit programma.
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11.13.3 Voorzieningen
Op deze plaats worden alleen de voorzieningen besproken waarin significante mutaties
plaatsgevonden hebben (> € 0,5 miljoen) of waarvan het verloop bestuurlijke relevantie heeft. Een
integraal overzicht van alle voorzieningen per programma, inclusief toelichtingen op het verloop, is
als aparte bijlage in de jaarrekening opgenomen.
Stedelijke ontwikkeling
(Bedragen x € 1 miljoen)

Gronddeel Stimuleringsfonds
Voorziening Starterslening 2013

Stand Gerealiseerde Stand
Ultimo
mutaties
Ultimo
2012
2013
2013
+
-/125,9
19,9
15,0 130,8
2,0
2,0

Begrote
mutaties
2013
+
6,1
5,3
-

Gronddeel Stimuleringsfonds
De dotatie betreffen voornamelijk € 9,4 miljoen in verband met een aantal knelpunten in
actieve grondexploitaties in Nieuw-West en de verwervingskosten van het voormalig
Westburgcollege, € 5,7 miljoen aan rentebaten op de voorziening en € 2,9 miljoen in
verband met het vaststellen van het raamovereenkomstplan Middengebied
(Kolenkitbuurt, voormalig Nanno/Scholeneiland). De aanwendingen betreffen € 5,5
miljoen voor de planafsluitingen Weerenscheg (€ 4,6 mln), Noordstrook
Vernieuwingsplan Delflandplein/ Staalmanplein (€ 0,5 mln), restwerken Hoekenes (€ 0,3
mln) en restwerken Slotermeerhof (€ 0,1 mln), € 2,6 miljoen voor de verwerving van het
voormalig Westburgcollege en vrijval van € 3,3 miljoen door uitstel van het plan
Noordstrook (de Voerman) en vrijval van € 3,0 miljoen door het actualiseren van de
doorlopende plannen. (Zie voor detailinformatie over deze voorziening 11.12
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting)
Voorziening Starterslening 2013
De gemeenteraad heeft op 11 september 2013 (besluit 173/641) besloten € 2,0 miljoen
te doteren aan de voorziening voor de Starterslening. De middelen komen uit de reserve
Erfpachtdeel van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting.
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12 Bestuur en concern
Maatschappelijk effect
Het college heeft zijn ambities betreffende het bestuur van de stad vastgelegd in het
Programakkoord en het Bestuursakkoord. De realisatie daarvan vergt een nieuwe manier
van werken in een flexibele organisatie, die gemakkelijk kan omgaan met nieuwe
opgaven. Daarbij zijn er belangrijke aandachtspunten: regionalisering,
ketensamenwerking, ICT-ontwikkeling en klantgerichtheid. We willen dat burgers in
toenemende mate tevreden zijn over de dienstverlening van de gemeente Amsterdam en
hebben daarom onze gemeentebrede dienstverleningsnormen bekend gemaakt in de
Servicecode Amsterdam (SCA).

Kerncijfers
(B edragen x € 1 miljoen)

Rekening
2012

Lasten per doelstelling
12.1 Adviseren en ondersteunen van het
college en organiseren van de bestuurlijke
besluitvorm ing
12.2 Verbeteren van de organisatie van het
concern Amsterdam
12.3 Beschikbaar stellen, publiceren en
presenteren van onderzoeks- en statistische
informatie.
12.4 Bestuur
12.5 Griffie
12.6 Ombudsman
Totaal lasten
Baten per doelstelling
12.1 Adviseren en ondersteunen van het
college en organiseren van de bestuurlijke
besluitvorm ing
12.2 Verbeteren van de organisatie van het
concern Amsterdam
12.3 Beschikbaar stellen, publiceren en
presenteren van onderzoeks- en statistische
informatie.
12.4 Bestuur
12.5 Griffie
12.6 Ombudsman
Totaal baten
Saldo van baten en lasten
Toevoegingen aan reserves
Onttrekkingen aan reserves
Mutaties reserves
Resultaat na bestemming

Begroting
Begroting
2013, incl. 1e 2013 na 8begr. wijz.
maands

Rekening
2013

Verschil
Rekening Begroting
na 8-maands

58,0

49,7

65,7

66,0

0,3

8,3

1,4

5,0

11,0

6,0

5,1
2,7
7,1
2,1
83,3

5,2
2,5
7,9
2,0
68,7

5,2
2,5
7,9
2,0
88,3

5,4
2,6
7,3
2,2
94,5

0,2
0,1
0,60,2
6,2

11,0

3,0

11,3

11,4

0,1

0,7

0,3

1,3

1,3

-

3,1
0,2
0,1
0,2
15,3
68,01,0
0,7
0,368,3-

3,2
0,2
6,7
62,00,1
0,2
0,1
61,9-

3,2
0,2
16,0
72,30,6
1,5
0,9
71,4-

3,8
0,1
0,3
16,9
77,60,5
1,7
1,2
76,4-

0,6
0,1
0,1
0,9
5,30,10,2
0,3
5,0-

Ontwikkelingen en beleidskaders






Bestuursopdracht Organisatieontwikkeling Amsterdam
Bestuursopdracht uitwerking 17 maatregelen 1 Stad 1 Opgave (specifiek:
bestuursopdracht bestuur en ondersteuning)
Bestuursopdracht PIJOFACH
Flankerende Maatregelen Kadernota 2013
Visie op control
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12.1 Adviseren en ondersteunen van het college en organiseren van de
bestuurlijke besluitvorming
12.1.1 Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?
De nadruk ligt op de integrale advisering van het College. Op strategisch-inhoudelijke
advisering en ondersteuning en op verzorging van de alle 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.
12.1.2 Wat hebben we ervoor gedaan?
Troonswisseling
Amsterdam en Nederland kijken terug op een geslaagde troonswisseling. Aan dit
bijzondere evenement gingen iets meer dan drie maanden voorbereiding vooraf.
In het kader van de troonswisseling werden twee grote publieksevenementen
georganiseerd: de Koningsvaart op het IJ en het Koningsbal op het Museumplein. Het
uiteindelijke programma voor de publieksevenementen is deels tot stand gekomen in
samenwerking met private partijen die substantieel hebben bijgedragen.
In totaal hebben sponsoren en overige partijen € 3,8 miljoen bijgedragen aan de kosten
van de troonswisseling. Daarin zit bijvoorbeeld de bijdrage van het Rijk van € 1 miljoen,
de bijdrage voor het Museumplein van de Postcodeloterij van € 1 miljoen, maar ook de
opbrengsten van de ticketverkoop van het concert op de kop van Java-eiland van €
66.000. Daarnaast hebben verschillende bedrijven een sponsorbijdrage geleverd in de
vorm van personele inzet of catering. De reguliere kosten van Koninginnedag (€
428.000) zijn buiten de begroting gelaten. Ook is conform uw besluit van 13 maart 2013
de ambtelijke inzet binnen de eigen begroting van stadsdelen en diensten gedragen.
Alleen ‘out of pocket’-kosten, die redelijkerwijs niet door de organisatieonderdelen zelf
gedragen kunnen worden, en kosten van faciliterende gemeentelijke onderdelen zijn ten
laste van project Troonswisseling 2013 gekomen.
Integrale Bestuursadvisering
Amsterdam is een complexe stad waar enkelvoudig beleid voor kansen of problemen
nauwelijks mogelijk is. Er is een sterke onderlinge samenhang tussen de beleidsvelden.
Uitvoering van beleid gebeurt via de gemeentelijke organisatie van Amsterdam, die
bestaat uit veertig diensten en bedrijven, projectorganisaties (zoals Zuidas en
Noordwaarts) en zeven stadsdelen. In deze complexiteit is het een kerntaak van de
Bestuursdienst om het bestuur te ondersteunen bij het besturen van de stad. Tot de
taken van de Bestuurdienst behoort:
 regie bij de voorbereiding, planning en implementatie van het proces van de
bestuurlijke besluitvorming
 advisering waarin samenhang, timing, presentatie, draagvlak en consequenties van
besluiten zijn mee gewogen – dit gaat om bovenlokale, bestuurlijke,
maatschappelijke, juridische, personele en financiële gevolgen
 oppakken van nieuwe belangrijke vraagstukken en acute problemen, voor zover en
zolang de beleidsontwikkeling bij de diensten daarin niet voorziet
De focus ligt op (integrale) bestuursadvisering op politiek gevoelige, risicovolle en
domeinoverstijgende onderwerpen, waarbij de diensten zelf volledig verantwoordelijk zijn
voor de kwaliteit van de voorbereidingen van de besluitvorming. De bewaking van
planning en control geschiedt op basis van risicoanalyse.
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Een belangrijk deel van de bestuursadvisering stond in 2013 in het teken van de
vernieuwing van het bestuurlijk stelsel (bestuurlijke verhouding stad-stadsdelen), de
verzelfstandiging van het Afval Energie Bedrijf (AEB) en de organisatieontwikkeling van
Bestuursdienst en concern.
Bestuurlijk stelsel
Het bestuur is geadviseerd over de inrichting en de doorontwikkeling van het bestuurlijk
stelsel. Naar aanleiding van de wijzigingen in de Gemeentewet is in 2013 gewerkt aan de
inrichtingsprincipes van de nieuwe stadsdelen (bestuurscommissies) en zijn de taken- en
bevoegdheden van de bestuurscommissies vastgesteld. Het nieuwe bestuurlijk stelsel
wordt na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 van kracht.
Regionale ontwikkeling
De gemeentelijke bijdrage aan Stadsregio Amsterdam bedraagt voor 2013 € 1,6 miljoen.
Stadsregio Amsterdam is een gemeenschappelijke regeling die zijn jaarplan en
jaarverslag zelf aan de gemeenteraden voorlegt volgens de voorgeschreven procedure
van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr+).
In 2013 is (verder) gewerkt aan de oprichting en vormgeving van de Omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied per 1 januari 2014. Met toezicht en handhaving op het gebied
van milieu en bouwactiviteiten maakt dit samenwerkingsverband tussen de gemeenten
Amsterdam, Zaanstad, Haarlemmermeer, Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, OuderAmstel, Uithoorn en de provincie Noord-Holland zich sterk voor een schone en veilige
leefomgeving.
Evaluatie Stedelijk Museum Amsterdam / commissie Deetman
In het najaar van 2012 heeft het college een commissie onder voorzitterschap van drs.
W.J. Deetman ingesteld om het ver- en nieuwbouwproces van het Stedelijk Museum te
evalueren, een project dat zijn oorsprong heeft in de late jaren '80. In november 2013
presenteert de commissie Deetman haar eindrapport Hang naar verstilling. Drang naar
spektakel. De aanbevelingen zijn daarop besproken in het college en de gemeenteraad.
Amsterdamse Kunstraad
Het zwaartepunt van de activiteiten van de Amsterdamse Kunstraad (AKr) ligt bij het
adviseren over de meerjarige subsidies in het kader van het Kunstenplan. Daarnaast
geeft dit onafhankelijke adviesorgaan gevraagd en ongevraagd beleidsadvies aan het
college van B&W, de gemeenteraad en de stadsdelen over alle kwesties die van invloed
zijn op het culturele klimaat in de stad.
Het huidige Kunstenplan is eind 2012 door de gemeenteraad vastgesteld en op 1 januari
2013 ingegaan. In 2013 bestonden de werkzaamheden van het bureau uit het verlenen
van bijstand bij de juridische procedures, die in het kader van een bezwaarprocedure
tegen de gemeente waren aangespannen. De Kunstraad heeft op 18 juni 2013 samen
met de Raad voor Cultuur een advies uitgebracht over de toekomst van het
Tropenmuseum. Verder heeft de AKr op verzoek van het gemeentebestuur het
beleidsadvies Heel de stad! uitgebracht, dat een uitwerking beoogt te zijn op de summier
omschreven taakverdeling van het cultuurbeleid in de Verordening op de
bestuurscommissies 2013. Ook heeft de Kunstraad advies uitgebracht over een
mogelijke omgang met de gelden die binnen het Kunstenplan in de loop van 2013 zijn
vrijgevallen, onder meer door een faillissement. In mei 2011 is een nieuwe Verordening
op de Amsterdamse Kunstraad vastgesteld. Hierin staat dat de AKr halverwege de
kunstenplanperiode een Verkenning moet opstellen die sectoranalyses bevat van de
verschillende culturele disciplines in de stad. In 2013 zijn de adviseurs van de AKr,
bestaande uit een bestuur en acht vaste commissies, begonnen met het
inventariserende werk voor de verkenning die eind 2014 of begin 2015 zal verschijnen.
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Deze verkenning vormt de opmaat naar het volgende Kunstenplan.
Juridische advisering
De juridische kwaliteit van handelen en besluiten is belangrijk voor de gemeente.
Juridische advisering geschiedt, onder andere, in strategische, gevoelige of
gecompliceerde dossiers, in dossiers waar het horizontale kennis betreft, of daar waar
centrale kennisbundeling gewenst is. De juridische expertise wordt onder andere ingezet
voor het begeleiden of initiëren van projecten met een concernbelang en hoog juridisch
afbreukrisico.
Daarnaast vindt juridische advisering aan alle concernonderdelen plaats:
 daar waar een blik op afstand gewenst is
 in gecompliceerde, gevoelige of strategische dossiers
op terreinen die buiten de scope vallen van de eigen primaire processen van
concernonderdelen
 op terreinen waarbij ontwikkeling van expertise een schaalvoordeel oplevert
 op terreinen waarbij eenheid in besluitvorming noodzakelijk is, zoals advisering in
zaken die betrekking hebben op de individuele rechtspositie van ambtenaren
 op specialistische kennisgebieden, zoals overeenkomstenrecht, ondernemingsrecht,
aansprakelijkheidsrecht en overig privaatrecht (zoals intellectueel eigendom), inkoop
en aanbesteden, Europees recht (staatssteun en mededinging), wetgeving,
algemeen bestuursrecht (inclusief de Wet openbaarheid van bestuur), Strafrecht,
Privacyrecht, Noodrecht, Openbare Orde & Veiligheid, ambtenarenrecht en
omgevingsrecht, burgerlijk procesrecht, huurrecht en bouwrecht
Actueel in 2013
 De Hoge Raad heeft in navolging van het Hof van Justitie geoordeeld dat
het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk is in de vervolging van de gemeente
Amsterdam inzake de Probo Koala. Er wordt geprobeerd om de juridische kosten, die
de gemeente gemaakt heeft in deze procedure, te verhalen op het OM.
Belangrijke onderwerpen en dossiers in 2013
 De wijzigingen in het bestuurlijk stelsel (omvangrijke wetgevingsoperatie)
 Herinrichting van de gemeentelijke juridische functie (in het kader van
organisatieontwikkeling)
 Implementatie van het innovatief aanbestedingsbeleid
 Project Troonswisseling
 Verzelfstandiging AEB
 Wetgevings- en dereguleringstrajecten (vaststelling Algemene
Subsidieverordening Amsterdam (ASA) en APV-wijzigingen)
 Openbare ordedossiers, zoals coffeeshopbeleid, treiteraanpak en Top600
 Referendum erfpacht
Financiële advisering
De financiële advisering heeft onder andere in het teken gestaan van de
verzelfstandiging van de haven en het AEB, de Heroverwegingen,
organisatieontwikkeling van het concern en de Bestuursdienst en de wijziging van het
bestuurlijk stelsel. Daarnaast is er een aantal nieuwe beleidskaders opgesteld: nota
Balanssturing, beleidskader reserves en voorzieningen, verordening financiën ex. art.
212 gemeentewet, herziening leningen en garantiebeleid en de nota Ramen en
Bekostigen. Deze beleidskaders versterken de financiële sturing door college en raad.
Op verzoek van de raad, en in het kader van de bezuinigingsoperatie zijn drie
bezuinigingsmonitors gemaakt (bij 4-maandsrapportage en 8-maandsrapportage en bij
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de jaarrekening). Van de jaarrekening en de begroting zijn publieksversies beschikbaar
gesteld via internet.
Visie op Control
 Begin 2011 is de gemeentelijke Visie op Control aan uw raad gepresenteerd. In
oktober 2012 is het implementatieplan Versterking gemeentelijke control ter
kennisname aan uw raad aangeboden. Het implementatieplan is opgesteld door de
concerncontroller en de clustercontrollers. In het plan zijn negen actielijnen benoemd.
Deze actielijnen vergen een meerjarige inspanning en bestrijken de gehele
organisatie (diensten, bedrijven en stadsdelen). De actielijnen zijn gericht op
vereenvoudiging, verbetering, versnelling, uniformering en vernieuwing.
In 2013 is verder uitvoering gegeven aan een aantal actielijnen, 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. Na bestuurlijke vaststelling worden ook de
andere actielijnen vertaald in activiteiten en opgenomen in de reguliere jaarplannen.
Daarbij is er aansluiting bij de activiteiten in het kader van de flankerende maatregelen
van de Kadernota 2013.
Versterking concerncontrol
In 2013 is prioriteit gegeven aan het organiseren van de controlfunctie en het versterken
van de financiële en personele control. Mede via het clustercontrollersoverleg en
concernoverleg P&O is de controlfunctie meer in positie gebracht. Dit heeft onder andere
geleid tot de volgende producten:
 P-monitor met actuele HR-kerngegevens van de gemeente Amsterdam per kwartaal
online
 maandrapportages van P-control (formatie, bezetting, krimp, boventalligen)
Raad voor de Stadsdeelfinanciën
Hieronder valt het budget voor de Raad voor de Stadsdeelfinanciën (RSF). De RSF is
een onafhankelijk adviesorgaan van het college. De RSF adviseert het college over
voorstellen over het Stadsdeelfonds en maatregelen waarbij de financiën van de
stadsdelen in belangrijke mate zijn betrokken. De RSF heeft in 2013 onder andere advies
uitgebracht over de begroting 2013-2014 van het Stadsdeelfonds, over de inpassing van
het Sloterdijkgebied in het Stadsdeelfonds en over 1 Stad 1 Financieel Stelsel.
Deelnemingen, privatiseringen en verzelfstandigingen
In 2013 is de beleidsnota Doelgericht op Afstand geactualiseerd en op 13 maart 2013
door de gemeenteraad vastgesteld. In de nieuwe nota, DOA 2, zijn de beleidslijnen voor
de behartiging van het publieke belang vastgelegd wanneer deze in een deelneming zijn
belegd. In deze geactualiseerde nota worden de bestuurlijke keuzes uit 2008, die vooral
betrekking hebben op het principe om activiteiten waar mogelijk op afstand te zetten,
herbevestigd. Daarnaast gaat de nota in op actief aandeelhouderschap, waarvoor good
governance als voorwaarde wordt gesteld. Doelgericht op Afstand 2 wordt nu voor de
categorieverbonden partijen verder uitgewerkt. (Zie ook de paragraaf Verbonden
partijen.)
Afval Energie Bedrijf (AEB)
Naar aanleiding van de resultaten van de onderzoeksfase heeft de gemeenteraad op 16
mei 2013 een besluit genomen om het Afval Energie Bedrijf (AEB) te verzelfstandigen.
Hierna is direct gestart met de uitvoeringsfase, waarin gewerkt is aan de uitwerking
binnen de kaders van de onderzoeksfase met als doel AEB per 1 januari 2014 te
verzelfstandigen. De Bestuursdienst (DMC, DJZ, SB) heeft dit traject begeleid en zag toe
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op een correcte en volledige bestuurlijke besluitvorming. Daarnaast heeft de dienst
uitputtend aandacht besteed aan de juridische uitwerking van de verzelfstandiging, de
personeelsbesluiten en de financiële gevolgen en risico’s. Op 26 november 2013 is de
uitvoeringsfase van de verzelfstandiging van het AEB afgerond. Aan het eind van het jaar
is de verzelfstandiging op goede wijze gerealiseerd.
Haven Amsterdam
De uitvoeringsfase van de verzelfstandiging van de Haven Amsterdam is in 2013
afgerond. Op 1 april 2013 is de haven verzelfstandigd tot overheids-NV (B&W-besluit 12
februari 2013). De Bestuursdienst heeft ook in 2013 een prominente rol gespeeld in het
proces en de inhoud van de bestuurlijke besluitvorming over de verzelfstandiging van de
Haven Amsterdam.
GVB
Op 1 januari 2013 is de Wet aanbestedingsvrijheid OV grote steden in werking getreden.
Het GVB heeft daarom in 2013 nieuwe afspraken met de stadsregio Amsterdam en
dienst Metro gemaakt over de uitvoering van het openbaar vervoer in de concessie
Amsterdam voor de periode tot en met 2024. Deze nieuwe afspraken moeten leiden tot
35% meer reizigers tegen € 3 miljoen minder exploitatiesubsidie en een
productiviteitsverbetering van circa 15% op beheer en onderhoud van de
railinfrastructuur. Daarnaast is door een overeenkomst tussen de stadsregio en de
gemeente en een statutenwijziging van het GVB geregeld dat de stadsregio
doorslaggevende zeggenschap over de GVB-exploitatie heeft. Hiermee is de
aanbestedingsplicht van de baan. Ten slotte zijn het GVB en de gemeente in 2013
onderling een dividendbeleid overeengekomen.
Cition
Voor Cition heeft 2013 in het teken gestaan van het volledig doorvoeren van de
digitalisering. Als gevolg van de in 2012 ingezette digitalisering zijn aanzienlijke
structurele bezuinigingen gerealiseerd. In 2013 zijn Waternet en Cition een
samenwerking aangegaan waarmee de controle op de betaling van het binnenhavengeld
van de pleziervaart geïntensiveerd is. In het verlengde daarvan heeft het college op 6
juni 2013 - onder voorwaarden - ingestemd met verbreding van de werkzaamheden van
Cition. Ook zijn de voorbereidingen getroffen voor de op handen zijnde aanbesteding van
de parkeeractiviteiten van de gemeente Amsterdam. Dit heeft ondermeer geresulteerd in
het instellen van zogenaamde Chinese muren tussen de gemeente als aandeelhouder
van Cition en de gemeente als opdrachtgever van de parkeerhandhaving.
Ondersteuning bestuurlijk besluitvormingsproces
In december is een krediet van € 1,6 miljoen toegekend voor de realisatie van een nieuw
systeem ter ondersteuning van het bestuurlijk besluitvormingsproces. Het huidige
systeem, Andreas, is verouderd en voldoet niet meer aan de technische eisen die nu aan
ICT-systemen gesteld worden. Bovendien is Andreas een maatwerksysteem.
Functioneel is het systeem vrijwel niet aan te passen, waardoor het niet geschikt te
maken is om het nieuwe bestuurlijke stelsel en de gewijzigde ambtelijke organisatie
adequaat te ondersteunen. De voorbereidingen voor het vervangingsproject zijn in
december 2013 begonnen, het project zelf zal naar verwachting in het tweede kwartaal
van 2014 aanvangen.
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Personeelsbeleid
Managementontwikkeling ambtelijke top
In 2013 is het nieuwe beleid voor Talentontwikkeling, Opvolgingsplanning en
Prestatiemanagement voor de ambtelijke top vastgesteld. Er is onder andere gestart met
het houden van een managementschouw. De systematiek voor beoordelen en belonen
van topfunctionarissen werd eveneens verder uitgewerkt. Ook zijn in 2013 de
kwartiermakers benoemd die de nieuwe organisatie vorm gaan geven en is gestart met
de procedure voor werving en selectie van RVE-managers, stadsdeeldirecteuren en
topfunctionarissen binnen Bestuur en Organisatie.
HR- en mobiliteitbeleid
In het eerste kwartaal 2013 is het functiehuis gemeentebreed versneld ingevoerd. Dit
was nodig voor de aanstaande reorganisatie. Daarnaast is de focus gelegd op een
verbeterde P-control en een verscherpt mobiliteitsbeleid. Het aangescherpte beleid heeft
als voornaamste doel meer boventalligen te herplaatsen naar ander vast werk. Dat blijft
ook in 2014 nodig. In 2013 zijn ook principebesluiten genomen door het college van B&W
om vanaf 2014 extra banen te creëren voor arbeidsgehandicapten, conform landelijke
afspraken uit het sociaal akkoord.
HR-advisering
 In voorbereiding op de veranderde wetgeving is een nieuwe verordening bestuurlijk
stelsel vastgesteld
 Topbeleid heeft geleid tot aanpassing van de werving- en selectieprocedure van
kwartiermakers en RVE-managers
 Om de organisatie te ondersteunen is flankerend beleid door het college vastgesteld.
Dit is grotendeels voorbereid in tripartiet overleg tussen werkgever, vakbonden en de
COR
Werkgeverschap
CAO
De huidige CAO liep tot 31 december 2012. Pogingen om in 2013 tot een nieuwe CAO te
komen zijn niet geslaagd. Alhoewel er op inhoudelijke thema’s een vergelijkbare ambitie
tussen de werkgevers- en werknemersdelegatie bestaat, komt een akkoord moeizaam
tot stand door de verschillende wensen ten aanzien van de salarisontwikkeling, die de
gemeenten voorstaan.
Versobering arbeidsvoorwaarden
Na de besparing van drie miljoen euro, die al in 2012 was gerealiseerd voor het
begrotingsjaar 2013 en verder, is er in 2013 een pakket afgesproken waarmee een totale
besparing van ruim € 9 miljoen vanaf 2014 gerealiseerd kan worden. Het pakket kent een
aantal kleine wijzigingen in de Nieuwe Rechtspositieregeling Gemeente Amsterdam
(NRGA,) afspraken over een kostengunstige inzet van de fiscale werkkostenregeling in
de NRGA en een taakstelling in verband met een gewenste terughoudende toepassing
van niet-verplichte arbeidsvoorwaarden, zoals gratificaties en arbeidsmarkttoeslagen.
Voor het begrotingsjaar 2015 moet nog eens € 3 miljoen extra bezuinigd worden. Als
subproject van de versobering is in 2013 ook een start gemaakt met de handhaving van
de NRGA. Afwijkingen daarvan worden zoveel mogelijk voorkomen, dan wel in een
aantal stappen verminderd.
Sociaal Plan Amsterdam
In samenhang met de afspraken over de versobering van arbeidsvoorwaarden is het
Amsterdamse Sociaal Plan uit 2010 op een aantal punten geactualiseerd en verhelderd.
Deze nieuwe versie is per 1 mei 2013 van toepassing.
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Verordening voorziening bestuurscommissies
In 2014 verdwijnen de huidige stadsdelen door een wijziging van de gemeentewet.
Daarvoor in de plaats komen bestuurscommissies met een beperktere bevoegdheid en
minder bestuursleden. De verandering maakt ook een nieuwe vergoedingsregeling
nodig, die past binnen de wettelijke kaders. Deze regeling is in het najaar 2013
vastgesteld.
Werkkostenregeling
Met een omvangrijk project is de gemeente in 2013 voorbereid op de invoering van
nieuwe fiscale wetgeving per 1 januari 2014: de zogenaamde Werkkostenregeling. De
regels voor fiscaal vrijgestelde vergoeding van kosten aan medewerkers zijn sterk
gewijzigd. Dit maakt een strakke regie op de betaling en administratie van dergelijke
kosten noodzakelijk. Direct aan medewerkers gekoppelde vergoedingen worden nu
zoveel mogelijk via het salarissysteem vergoed. Bijkomend voordeel hiervan is dat de
verschillen tussen de diverse organisatieonderdelen, bijvoorbeeld over welke kosten men
vergoedt, verder zijn teruggedrongen.
JAN, het Jonge Ambtenaren Netwerk van Amsterdam
JAN is in 2006 opgericht. Ondertussen is JAN uitgegroeid tot een actief netwerk van
meer dan duizend jonge ambtenaren van de gemeente Amsterdam (< 36 jaar). Jonge
ambtenaren gebruiken JAN voor het vergroten van hun netwerk en voor hun persoonlijke
ontwikkeling. JAN vergroot de gemeentebrede blik en de samenwerking tussen diensten
en stadsdelen. Verder levert JAN een bijdrage aan het personeelsbeleid en versterkt het
netwerk het imago van Amsterdam als aantrekkelijke werkgever voor jonge ambtenaren.
Vertegenwoordiging van de stad
Door de ambities van het college, de nijpende financiële situatie van de organisatie en de
nieuwe media merken de stad en haar bewoners veel van deze ontwikkelingen en
vragen daarom om een zorgvuldige communicatieve aanpak.
Externe betrekkingen
Coördinatie en organisatie van de representatie van het gemeentebestuur met als
doelen:
 hospitality van de stad en haar bestuur uitdragen
 bijdragen aan positieve nationale en internationale beeldvorming van de stad en haar
bestuur
 behoud, versterking en vernieuwing van het bestuurlijke relatienetwerk
Bestuursvoorlichting en bestuursprojecten
 Campagnemanagement waardoor het college kan sturen op campagnes in de stad.
Een centraal coördinatiepunt campagnes zorgt voor meer regie en efficiency op het
gebied van planning, kosten en kwaliteit bij het ontwerpen en maken van
gemeentelijke publiekscampagnes. Dankzij de campagnekalender is er een
gemeentebreed overzicht van het aantal campagnes dat in het afgelopen jaar is
gevoerd. Samenwerking tussen gemeentelijke onderdelen en tijdige planning op
stadsbrede onderwerpen en grote publiekscampagnes bleef ook in 2013 een punt
van aandacht
 Binnen het concern is de perscode ingevoerd om meer lijn in de woordvoering te
brengen en op basis van dezelfde uitgangspunten te kunnen werken. In het
verlengde daarvan dragen de leergang voorlichting en de mediatrainingen bij aan
verdere professionalisering van de woordvoering
 Uitvoering van de WOB, bijdragen aan een juiste beeldvorming over Amsterdam en
het gemeentebestuur en regie voeren op het persbeleid van het college en het
concern Amsterdam
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Adviseren van het bestuur op het gebied van bestuurs- en concernprojecten en de
uitvoering hiervan
Verzorgen van de crisiscommunicatie voor de stad Amsterdam en de veiligheidsregio
Amsterdam-Amstelland. Bijzondere aandacht is uitgegaan naar de najaarsstormen

Media en concerncommunicatie
 De website is gemeentebreed vernieuwd en doorgevoerd voor alle stadsdelen en
diensten
 De toplevel domeinuitgang ‘amsterdam’ is toegekend aan de Gemeente Amsterdam
om de toekomstige exploitatie van deze nieuwe domeinuitgang mogelijk te maken
 De basis voor de concerncommunicatie rondom de veranderopgave, waar de
gemeentelijke organisatie voor staat, is opgezet en uitgevoerd
 Een gemeentebrede aanbesteding voor de inkoop van drukwerk is in 2013 afgerond
 De (redactionele) samenwerking tussen diensten en stadsdelen voor het inter- en
intranet is verder geïntegreerd en verstrekt
 De samenwerking voor het gemeentelijk informatiemagazine
Amsterdam.nl/magazine is verder versterkt
 Bijzondere aandacht is uitgegaan naar de veranderingen binnen het concern en het
voorbereiden van de invoering van de aangepaste huisstijl. Daarmee is de uitstraling
van de gemeente meer een geheel
Internationale Betrekkingen
Het Bureau Internationale Betrekkingen coördineert alle buitenlandse activiteiten van
bestuurders en ambtenaren van de Gemeente Amsterdam. Het internationale beleid is
gericht op kennisdeling en -overdracht van overheid tot overheid en levert daarmee een
bijdrage aan de internationale positie van Amsterdam. In 2013 rustte het beleid op drie
pijlers:
1. Samenwerking met herkomstlanden (Turkije – tevens acquisitieland, Marokko,
Ghana, Curaçao en Sint Maarten)
2. Samenwerking met acquisitielanden (Turkije – tevens herkomstland, Brazilië, India,
Japan, China, Zuid-Korea en Vietnam)
3. Europese hoofdsteden in het kader van de Europastrategie (London, Parijs, Berlijn
en Athene, en de bestaande samenwerking met Riga en Boedapest)
In 2013 is gestart met de voorbereiding voor een mogelijke samenwerking met San
Francisco en New York. Ook is er een begin gemaakt met een herijking van het
internationaal beleid van de Gemeente Amsterdam.
12.1.3 Wat heeft het gekost?
(Bedragen x € 1 miljoen)

Lasten
Baten
Saldo van baten en lasten
Dotaties aan reserves
Onttrekkingen aan reserves
Mutaties reserves
Resultaat na bestemming

Rekening Begroting Begroting
2012 2013, incl. 2013 na 8maands
1e begr.
wijz.

58,0
11,0
47,00,2
0,2
46,8-

49,7
3,0
46,70,2
0,2
46,5-
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65,7
11,3
54,40,2
0,5
0,3
54,1-

Rekening
Verschil
2013 Rekening Begroting
na 8maands
66,0
0,3
11,4
0,1
54,60,20,3
0,1
0,7
0,2
0,4
0,1
54,20,1-
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Het saldo ten laste van de algemene middelen kwam voor 2013 uit op € 54,2 miljoen en
dat is ten opzichte van de Begroting 2013 na de 8-maandsrapportage € 0,1 miljoen
hoger.
Belangrijke mutaties
 Op 30 april 2013 is de troonswisseling door de Gemeente Amsterdam
georganiseerd. De lasten van de troonwisseling zijn € 2,7 miljoen hoger dan
geraamd. Hier staat tegenover dat de baten € 2,9 miljoen hoger zijn dan geraamd, in
verband met sponsorbijdragen
 De afrekening 2012 van de bijdrage aan Stadsregio is € 0,2 miljoen lager
uitgevallen. Dit bedrag valt in 2013 vrij ten gunste van de algemene middelen.
 Een technische afwijking van de baten en lasten € 4,4 miljoen, welke saldoneutraal in
de begroting is verwerkt
- Dit betreft doorberekende binnengemeentelijke meerkosten die zijn gemaakt voor
communicatie-producten (o.a. magazine Amsterdam, Platform Amsterdam,
Mupi).
- Personeelskosten rekenkamer, griffie en Ombudsman. Deze zijn als baten
begroot, maar als negatieve lasten doorberekend.
- Kosten voor de huisadvocaat die zijn onttrokken aan de hiervoor bestemde
egalisatiereserve
 Per saldo € 0,1 miljoen hogere baten dan geraamd in verband met bedrijfsvoering.
Dit betreft diverse over- en onderschrijdingen op het gebied van personeelskosten,
ict kosten, detacheringsopbrengsten, afwikkeling verplichtingen 2012, p&c producten
en uitgaven voormalig personeel
 Frictiekosten: In de periode 2011-2014 heeft de Bestuursdienst een reorganisatie
doorgevoerd onder de naam BDA nieuwe stijl, De belangrijkste doelstelling was het
vergroten van de flexibiliteit en efficiëntie. Structureel wordt hiermee € 7,8 miljoen
bespaard en is de formatie met ca. 70 fte afgenomen. De kosten van boventalligheid
en bijhorende kosten bedragen in 2013 € 1,9 miljoen. Doordat een deel van deze
medewerkers elders zijn gedetacheerd is voor € 0,4 miljoen aan baten gerealiseerd.
Frictiekosten BDA nieuwe stijl is per saldo ad € 1,5 miljoen
 Bij het servicehuis personeel is sprake van per saldo € 1 miljoen lagere lasten. Een
snellere uitstroom dan verwachte zorgt voor onderbesteding op de kosten voor
salarissen en uitkeringen voormalig personeel
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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 inwoners en ondernemers snel en efficiënt te kunnen
realiseren, dient de gemeentelijke bedrijfsvoering, in samenwerking met alle diensttakken
en stadsdelen, optimaal te zijn georganiseerd. De Bestuursdienst is de kern van de
gemeentelijke bedrijfsvoering en voert de gemeentebrede regie over de noodzakelijke
veranderingen.
Mensen maken het resultaat. Dat geldt ook voor de medewerkers van de Gemeente
Amsterdam. Voor het beste resultaat en een professionele taakuitvoering is een topfitte
organisatie met een goed geoliede bedrijfsvoering nodig. Voortdurend moet de gemeente
inspelen, en liefst vooruitlopen op ontwikkelingen als regionalisering, een krimpende
overheid, digitalisering, schaarste op de arbeidsmarkt en hogere eisen van burgers aan
de dienstverlening. De veranderende positie van de gemeentelijke overheid leidt
daarnaast tot diverse verschuivingen binnen onze organisatie. Daar worden steeds
hogere eisen gesteld. Zoals de verdere ontwikkeling van de bedrijfsvoering, meer
samenwerking binnen het fysieke en sociale domein en bestuurlijke ambities richting
offensief besturen. Amsterdam staat dus voor een aantal forse uitdagingen. Uitdagingen
die vragen om nieuwe keuzes en veranderstrategieën.
12.2.2 Wat hebben we ervoor gedaan?
Organisatieontwikkeling ‘Naar een sterker concern Amsterdam’
Nadat het college in mei over de hoofdlijnen van de organisatieontwikkeling ‘Naar een
sterker Amsterdam’ een voorgenomen besluit genomen heeft, de raad geïnformeerd
heeft en advies gevraagd heeft aan de COR, is het programma in volle omvang van start
gegaan.
Vanaf medio juni is onder leiding van de gemeentesecretaris en de programmadirecteur
Organisatieontwikkeling het voorgenomen besluit verder uitgewerkt. De tien punten van
de Ontwikkelagenda zijn opgepakt door het programmateam, de kwartiermakers van de
clusters (medio oktober aangesteld) en hun teams en heel veel medewerkers uit de
organisatie.
Om ook echt anders te kunnen functioneren is naast het tiende punt (een flexibel
organisatiemodel met een nieuwe besturing- en managementstructuur) ook de
vormgeving van de andere negen punten van de Ontwikkelagenda van groot belang. Zo
zijn er al belangrijke stappen gezet voor het Mobiliteitscentrum en de Amsterdamse
School. Beide organisaties starten in het eerste kwartaal 2014. Voor de andere punten
zijn uitwerkingsprogramma’s opgezet, die medio 2014 geïmplementeerd zullen worden.
Op 15 oktober 2013 heeft het college, mede op basis van een advies van de COR, een
definitief besluit genomen over de hoofdlijnen van het nieuwe organisatiemodel. Voor
invoering ervan is de planning dat het college in februari 2014 een voorgenomen besluit
neemt, waarna in april het definitieve besluit volgt en de nieuwe organisatie per 1 juli van
start kan gaan.
In 2014 zullen de 28 diensten en zeven stadsdelen opgaan in vier clusters met
resultaatverantwoordelijke eenheden (RVE’s). De stadsdelen worden omgevormd tot
zeven bestuurscommissies. De uitwerking van 17 maatregelen, in het kader van 1 Stad 1
Opgave, heeft in 2013 aanleiding gegeven voor de herinrichting van een aantal taken.
Mede door de nieuwe rol van de stadsdelen na de verkiezingen in maart, zal de gehele
transitie niet op 1 juli zijn afgerond.
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We zullen dan ook samen verder werken aan de compacte organisatie die ons voor ogen
staat. Snel, flexibel, daadkrachtig en efficiënt voor de Amsterdamse burger, ondernemer
en bezoeker.
Van Bestuursdienst naar Bestuur & Organisatie
Vanwege de veranderingen in het bestuurlijk stelsel en de voorgenomen veranderingen
in de gemeentelijke organisatie is er opnieuw gekeken naar de taken, rollen en
competenties van de Bestuursdienst, alsook naar de inrichting en omvang. In 2013 is
besloten dat de Bestuursdienst zich gaat concentreren op haar kerntaken (fase 1).
Verder is geconstateerd dat (ook) de Bestuursdienst moet doorontwikkelen naar een
flexibel en resultaatgericht organisatieonderdeel. Om deze ambitie te realiseren is eind
oktober 2013 een programmamanager aangesteld. Ondersteund wordt door een
compact projectteam, werkt deze de voorgenomen ‘grofstructuur’ uit in een plan voor de
‘fijnstructuur’ (fase 2). In het voorjaar 2014 volgt een bestuurlijk besluit over deze
‘fijnstructuur’, waarna de implementatie van de plannen kan beginnen (fase 3).
Amsterdam Financieel Gezond
Het programma Amsterdam Financieel Gezond heeft tot doel de raad te adviseren over
maatregelen om binnen de financiële kaders te blijven en de organisatie weerbaarder te
maken tegen externe factoren.
1 Stad 1 Opgave
In de kadernota 2013 is, onder de noemer 1 Stad 1 Opgave (1S1O), een
bezuinigingsopgave geformuleerd van € 120 miljoen (2013-2015) voor centrale stad en
stadsdelen. Een pakket aan inhoudelijke maatregelen is vastgesteld dat het benodigd
bedrag dient op te leveren. De eerste helft heeft van het jaar heeft het programmateam
1S1O gebruikt om de besparingsmaatregelen nader uit te werken. In het najaar heeft dit
geleid tot definitieve besluitvorming over een breed pakket aan bezuinigingen voor stad
en stadsdelen. DMC heeft zich vooral hard gemaakt voor de vertaling van deze
maatregelen naar concrete, in de begroting inboekbare (besparings)bedragen.
2013 is gestart met het monitoren van de realisatie van de vastgestelde bezuinigingen uit
Inzet op Herstel en 1S1O. Dit heeft geresulteerd in de integrale bezuinigingsmonitor als
onderdeel van de P&C-rapportages.
1 Stad 1 Financieel Stelsel
In 2013 is het fundament gelegd onder 1 Stad 1 Financieel Stelsel (1S1F). Er is een
nieuwe financiële verordening opgesteld die in december door het college is vastgesteld.
Met het afschaffen van de stadsdelen en de komst van nieuwe bestuurscommissies was
herziening van deze verordening nodig. Tegelijkertijd is ook de beleidsnota Ramen en
bekostigen door het college vastgesteld. In deze nieuwe beleidsnota zijn
uitvoeringsregels vastgelegd voor het objectief ramen van uitgaven en inkomsten, de
allocatie van middelen naar programma's, programmaonderdelen en producten én de
wijze waarop organisatieonderdelen worden bekostigd. De nota vervangt de verordening
op het stadsdeelfonds. Voor de uitvoering van de beleidsnota Ramen en bekostigen is
gewerkt aan de opbouw van een nieuw ramingmodel. Voor de vaststelling van de
budgetten 2014 voor de bestuurscommissies zijn de veranderingen in taak- en
bevoegdhedenverdeling doorgerekend. Ten slotte is er veel tijd besteed aan advisering
en het bewaken van samenhang en aansluiting met andere organisatieverandertrajecten.
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Sturen op balans
In 2013 heeft het programma Sturen op balans veel ambtelijke inzet gevergd en
bestuurlijke aandacht gekregen. Dit heeft geleid tot de nota Sturen op balans waarover
de gemeenteraad in september 2013 besluiten nam. De nota bevat 78 voorstellen voor
regels voor een betere sturing op de balansontwikkeling. Voor een deel heeft dat
inmiddels geleid tot bestuurlijke besluitvorming (beleidsnota’s inzake Leningen en
garanties, en Reserves en voorzieningen). Voor andere onderdelen is bestuurlijke
besluitvorming in voorbereiding (zoals regels voor het weerstandsvermogen) of worden
de voorstellen verwerkt in uitvoeringsbesluiten in het kader van de P&C-cyclus.
Grip op ICT
In 2012 leek de gemeente af te stevenen op een tekort op ICT van € 7,9 miljoen. Het
project Grip op ICT heeft dit tekort in 2012 terug kunnen brengen tot nihil. In 2013 zijn
overgebleven geschillen tussen gemeentelijke organisaties over de doorberekening van
ICT-kosten geslecht.
Diverse onderzoeken op financieel terrein
1.Stresstest
Evenals vorig jaar is ook in 2013 een stresstest uitgevoerd. De resultaten daarvan zijn
opgenomen in de kadernota 2014. De stresstest 2012 was uitbesteed aan een extern
bureau (SEO), de stresstest 2013 is geheel intern uitgevoerd.
2.Boekenonderzoek Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam (OGA)
In 2012, met doorloop in 2013, is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor OGA
om de (hoge) ICT-kosten te dekken door middel van een open boekonderzoek door
PwC. Eind 2012 heeft PwC een eindrapport opgeleverd, op basis waarvan OGA
vervolgens een dekkingsvoorstel heeft opgesteld.
3.Toezicht DWI
In 2012 is bij DWI het W-deel van de Wet werk en bijstand (WWB) structureel
onderuitputting geconstateerd, die niet voldoende was ingeschat. Daarbij ontstond het
risico dat de gemeente bedragen aan het Rijk zou moeten terugbetalen. Deze
constatering laat zien dat de financiële functie waaronder de control bij DWI niet optimaal
functioneerde. In de raadscommissie Werk, Participatie en Armoede is door de
wethouder toegezegd dat er verzwaard toezicht op DWI voor het W-deel zal komen en
dat een commissie zal toezien op de verbetermaatregelen die DWI in gang heeft gezet.
Directie Stedelijke Bestuursadvisering (SB) en Directie Middelen en Control (DMC)
hebben in deze toezichtscommissie zitting genomen. Bij deze jaarrekening zal de
commissie advies uitbrengen over de vraag of het verzwaard toezicht kan worden
ingetrokken. De afwijking van de gerealiseerde cijfers ten opzichte van de prognoses is
hierbij (deels) bepalend.
4.Basisinformatie RES
In het kader van de organisatieontwikkeling is op het terrein van de ruimtelijke sector
onderzoek gedaan naar de positionering van het beleid en de expertiseteams (centraal
en decentraal). Dit onderzoek is door Berenschot verricht.
Programma Amsterdams Financieel Systeem
In 2013 is de implementatie van het Amsterdams Financieel Systeem (AFS) volgens de
planning voortgegaan, met uitzondering van twee organisaties (GGD en SAA), die wel
het implementatietraject hebben doorlopen, maar op een later moment live zullen gaan
met AFS vanwege het nader uitwerken van workarounds.
Met ingang van januari 2014 zijn live in AFS:
 alle stadsdelen
 Rekenkamer Metropool Amsterdam
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Ombudsman
Raadsgriffie
Dienst Basisinformatie
Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam
Directie Middelen en Control
Bestuursdienst
Accountancy en Advies Amsterdam
Dienst Wonen, Zorg en Samenleven
Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling
Dienst ICT
Servicehuis Personeel

Hiermee is, conform planning, ruim zestig procent van de gemeentelijke organisatie
operationeel in AFS. De voorbereidingen voor de implementaties per juli 2014 zijn
inmiddels van start gegaan bij:
 VGA Verzekeringen
 Stadsbank van Lening
 Economische Zaken
 Dienst Facilitair Management
 Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer
Vooruitlopend op de implementatiefase is AFS begonnen bij het fysieke domein en DWI.
 Met ingang van juli 2013 is de Stuurgroep AFS ingesteld
 In 2013 is gestart met het deelproject verwerking digitale inkoopfacturen, de
aansluiting op Digipoort voor de ontvangst van e-facturen en de verwerking daarvan
in AFS
 In vergelijking tot de ramingen voor 2013, vallen de opbrengsten lager uit (minder
doorbelaste kosten) als gevolg van een latere overgang naar AFS van een aantal
organisaties. Ook is er sprake van een kostenoverschrijding voor beheer en
implementatie: er was aanzienlijk meer capaciteit nodig om alle organisaties mee te
nemen in de uniforme werkwijze die AFS met zich meebrengt. Naast aandacht voor
technische veranderingen, bleek bij er bij een aantal organisaties ook meer aandacht
nodig te zijn in het voortraject (impactanalyses van proceswijzigingen) en voor
nazorg
 Met name na het definitieve collegebesluit van 15 oktober 2013, over de hoofdlijnen
van de organisatieontwikkeling, is de programmaorganisatie zich aan het
voorbereiden op AFS in de nieuwe gemeentelijke organisatie. Dit legt inmiddels een
groot beslag op de programmaorganisatie
Centrale Inkoop
De inkoopkolom in de stad is door een reorganisatie anders ingericht. Concern Inkoop
richt zich op advisering van college en topmanagement, kaderstelling en control. De
uitvoering van inkoop- en aanbestedingstrajecten is in handen van de zogenoemde lead
buyers. Dit zijn organisatieonderdelen die namens de gehele gemeente verantwoordelijk
zijn voor het verwerven en managen van inkooppakketten, zoals ICT, catering of inkoop
in het sociale domein. In de bedrijfsvoering is dit model al grotendeels geïmplementeerd.
In de clusters Sociaal en Ruimte & Economie wordt naar dit model toegewerkt. Door
inkoop-, materie- en marktkennis bij elkaar te brengen, en dicht bij het primair proces te
plaatsen versterkt de gemeente haar positie ten opzichte van leveranciers.
Om het opdrachtgeverschap aan de markt van planfase tot uitnutting van contracten te
professionaliseren, heeft het college besloten het programma 10 Wegen naar een
Innovatiever aanbestedingsbeleid en professioneler opdrachtgeverschap te
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implementeren. Gemeentebreed zijn er maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat
Amsterdam weet wat ze nodig heeft. Hoe de stad leveranciers optimaal kan inschakelen
en de grootste maatschappelijke toegevoegde waarde tegen de aantrekkelijkste
voorwaarden realiseert.
De inkoopmaatregel uit 1 Stad 1 Opgave is, gerealiseerd, inclusief de in te boeken
besparing en de eerdere besparingsmaatregelen uit Inzet op Herstel 1.
Als onderdeel van de reorganisatie van Concern Inkoop maakt het Gemeentelijk
Wagenparkbeheer sinds juli deel uit van Dienst FM, onderdeel Regie.
Sinds april 2013 geldt er een ander wetgevingsregime inzake aanbesteden. Door ruim
gemeentewerkers intern op te leiden voor de nieuwe aanbestedingswet en de
aanvullende regelgeving, heeft regimewissel niet tot problemen in de toepassing geleid.
Programma Let Op
Het programma Let Op (voorheen 10 lessen uit de Noord/Zuidlijn) is in 2011 gestart en
beoogt risico’s in grootschalige projecten te herkennen en te beheersen. In 2013 is
geïnvesteerd in de borging van de opgedane kennis in de lijnorganisaties en binnen de
samenwerkende vier grote steden (G4-verband). In 2014 worden deze activiteiten
gecontinueerd.
12.2.3 Wat heeft het gekost?
(Bedragen x € 1 miljoen)

Lasten
Baten
Saldo van baten en lasten
Dotaties aan reserves
Onttrekkingen aan reserves
Mutaties reserves
Resultaat na bestemming

Rekening Begroting Begroting Rekening
2013, incl. 2013 na 8- 2013
2012
1e begr.
maands
wijz.
8,3
0,7
7,60,9
0,4
0,58,1-

1,4
0,3
1,11,1-

5,0
1,3
3,70,3
1,0
0,7
3,0-

11,0
1,3
9,70,1
1,0
0,9
8,8-

Verschil
Rekening Begroting
na 8maands
6,0
6,00,20,2
5,8-

Het saldo ten laste van de algemene middelen kwam voor 2013 uit op € 8,8 miljoen en
dat is ten opzichte van de Begroting 2013 na de 8-maandsrapportage € 5,8 miljoen
hoger. De lasten zijn € 6 miljoen hoger dan geraamd. De belangrijkste oorzaken van
hogere lasten zijn:
 Amsterdam Financieel Gezond
€ 2,5 miljoen
 Programma ‘Organisatieontwikkeling’
€ 2,0 miljoen
 Amsterdams Financieel Systeem
€ 1,1 miljoen
 Centrale ondernemingsraad
€ 0,3 miljoen
De baten zijn nagenoeg gelijk aan de raming. De belangrijkste afwijkingen zijn:
 Inkomsten AFS
€ 0,3 miljoen
 Diverse doorberekeningen
+
€ 0,2 miljoen
Organisatieontwikkeling/Amsterdam Financieel Gezond (AFG)
De opdracht tot het opstellen van een integraal uitvoeringsprogramma AFG is
opgenomen in de Kadernota 2013 en is daarmee een grondslag voor de kosten. De
invoering van (en de kosten) van het integrale uitvoeringsprogramma zijn daarin niet
opgenomen. Het college heeft besloten tot het organisatie ontwikkeltraject en in de
Begroting 2014 middelen daarvoor opgenomen. Daarmee zijn deze kosten van de
voorbereiding en start van de organisatie ontwikkeling noodzakelijke en onvermijdelijk bij
de Jaarrekening 2013.
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Per saldo is op Amsterdam Financieel Gezond € 0,7 miljoen meer uitgegeven dan is
toegekend. Dit betreft diverse onderzoeken en adviezen en kosten van het
programmabureau 1S1O en ondersteuning bij de implementatie van de
organisatieveranderingen. De overschrijding betreft diverse onderzoeken en adviezen op
financieel terrein, (o.a. verscherpt toezicht DWI, Boekenonderzoek OGA,
Scenariostudies en stresstest) en kosten van het programmabureau 1S1O en
ondersteuning bij de implementatie van de organisatieveranderingen.
AFS
In 2013 is het resultaat van het programma AFS € 1,4 miljoen negatief.
De hogere kosten zijn voornamelijk toe te schrijven aan implementaties en beheer ad €
1,05 miljoen. Daarnaast zijn er € 0,36 miljoen minder inkomsten gerealiseerd dan
begroot. De overschrijding op beheerskosten / implementatiekosten heeft geen duidelijke
relatie met de onderschrijding op de investeringsuitgaven.
De ervaring is dat naast een technische verandering, meer aandacht nodig is in het
voortraject en in de nazorg. In de beheerskosten zit, naar het zich laat aanzien, een
aanzienlijke structurele component. Het ligt in de verwachting dat de overschrijding op de
beheerskosten zich voort gaat zetten in 2014/2015 (volgens de oude planning exclusief
versnelling). De effecten van deze cijfers op het programmabudget, kostprijs van AFS
alsmede de mogelijke versnelling van de invoering van AFS wordt momenteel
onderzocht door Deloitte.
Centrale Ondernemingsraad (COR)
De centrale ondernemingsraad (COR) heeft een meldingsplicht aan de bestuurder
wanneer zij kosten willen maken in het kader van de WOR (Wet op
Ondernemingsraden). Als gevolg van de omvangrijke organisatieveranderingen neemt
met name de post juridische advisering toe.
Arbitrage ICT
Deze kosten zijn in 2012 ten laste van het resultaat genomen. Deze kosten zijn
noodzakelijke kosten voor het realiseren van de taakstelling ICT. In 2013 is € 0,1 miljoen
gerealiseerd.
Innovatief inkoopbeleid
In 2012 is € 2 miljoen vrijgemaakt voor de professionalisering van de inkoopfunctie van
de stad. Hiervan is uiteindelijk in 2012 € 0,7 miljoen niet besteed. Het college stelt voor
deze (in 2012 aan de reserve frictiekosten toegevoegde) middelen in te zetten voor de
‘10 wegen naar innovatiever aanbestedingsbeleid en professioneler opdrachtgeverschap’
(BD2013-000147). In 2013 is € 0,3 miljoen gerealiseerd.
Programma 1S1O
Dit zijn de kosten van personele inzet voor het programmateam en het opstellen van de
bezuinigingsmonitor.
Een stad een financieel stelsel
Dit zijn de kosten van personele inzet voor het programmateam Een stad een financieel
Stelsel.
Balanssturing
Dit zijn de kosten van personele inzet en inhuur van expertise voor het opstellen van het
programma en de nota Balanssturing.
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Posterioriteiten
Omschrijving

S/I

(bedragen x € 1.000)

Beschikbaar
gesteld

Ultimo 2013
betaald of
verplicht

Voorstel om
ultimo 2013
op te nemen
in reserve

Omschrijving
gerealiseerd
resultaat

Volledig
uitgevoerd?
(J/N)

1. BDA Nieuwe Stijl

S

-629

-629

0

0

J

2. Gemeentebrede
ombuiging
3. Gemeentebrede
ombuiging
(deel DAO)

S

-427

-427

0

0

J

S

91

91

0

0

J

Uiterste
datum
geplande
uitvoering

De posterioriteiten zijn gerealiseerd en in de bezuinigingsmonitor is gerapporteerd over
de realisatie van deze maatregelen.
Investeringen
Krediet AFS
De investering voor 2013 is € 1 miljoen lager uitgekomen dan begroot. Belangrijkste
verklaring is dat er minder ontwikkeling heeft plaatsgevonden door externen, omdat het
basismodel AFS eerder is afgerond. Er is gekozen om in 2013 aan het basismodel niet
veel te veranderen. Financiële consequentie van de lagere investering is dat er in de
afschrijvingsperiode lagere kapitaalslasten (rente plus afschrijving) plaatsvinden.
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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(advies).
12.3.2 Wat hebben we ervoor gedaan?
 Uitvoeren van zo’n 300 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 van coördineren van onderzoeksprogrammering en prestatiemeting.
 Het actief bevorderen van kennis en gebruik van beschikbare informatie via de
website, door presentaties en het organiseren van bijeenkomsten
 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 en gebiedsgerichte
initiatieven of organisaties (op maat of algemeen via bijvoorbeeld Stadstat,
Basismeetset en Buurtfactsheets.
 De samenwerking met de Amsterdamse hogescholen en universiteiten, het CBS, het
SCP en andere planbureaus, de G4 en G31 en Platform31 is verder uitgebouwd.
Thema’s zijn onder meer: de woningmarkt, buurtontwikkeling, politieke participatie,
de drie decentralisaties, arbeidsparticipatie en (jeugd)werkloosheid en ‘eigenkracht’.
12.3.2 Wat heeft het gekost?
(Bedragen x € 1 miljoen)

Lasten
Baten
Saldo van baten en lasten
Dotaties aan reserves
Onttrekkingen aan reserves
Mutaties reserves
Resultaat na bestemming

Rekening Begroting Begroting
2012 2013, incl. 2013 na 8maands
1e begr.
wijz.

5,1
3,1
2,00,1
0,1
1,9-

5,2
3,2
2,02,0-

5,2
3,2
2,02,0-

Rekening
Verschil
2013 Rekening Begroting
na 8maands
5,4
0,2
3,8
0,6
1,60,4
1,60,4

De lasten zijn ten opzichte van de 8e maandsrapportage gestegen met € 0,2 miljoen, de
baten met € 0,6 miljoen. Dit levert een positieve afwijking van € 0,4 miljoen over ten
opzichte van de 8e maandsrapportage bij het onderdeel Onderzoek&Advies.
12.3.3 Risico’s
Het voornaamste risico is dalende omzet als gevolg van teruglopend aantal opdrachten.
Hierop wordt geanticipeerd door het personeelsbestand flexibel te houden en alert te zijn
op nieuwe mogelijkheden in stad en regio, ook met het oog op de nieuwe gemeentelijke
organisatie. Overig risico’s: een reële claim voor WW en wachtgelden.
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12.4 Bestuur
12.4.1 Wat heeft het gekost?
(Bedragen x € 1 miljoen)

Lasten
Baten
Saldo van baten en lasten
Dotaties aan reserves
Onttrekkingen aan reserves
Mutaties reserves
Resultaat na bestemming

Rekening Begroting Begroting
2012 2013, incl. 2013 na 8maands
1e begr.
wijz.

2,7
0,2
2,52,5-

2,5
2,52,5-

2,5
2,52,5-

Rekening
Verschil
2013 Rekening Begroting
na 8maands
2,6
0,1
0,1
0,1
2,52,5-

De hogere lasten € 0,1 miljoen en baten € 0,1 miljoen zijn het gevolg van inhuur en
uitleen van personeel. Deze doelstelling betreft de loonkosten van B&W en de
wethoudersassistenten.

12.5 Griffie
12.5.1 Wat heeft het gekost?
(Bedragen x € 1 miljoen)

Lasten
Baten
Saldo van baten en lasten
Dotaties aan reserves
Onttrekkingen aan reserves
Mutaties reserves
Resultaat na bestemming

Rekening Begroting Begroting
2012 2013, incl. 2013 na 8maands
1e begr.
wijz.

7,1
0,1
7,00,1
0,17,1-

7,9
7,90,1
0,18,0-

7,9
7,90,1
0,18,0-

Rekening
Verschil
2013 Rekening Begroting
na 8maands
7,3
0,67,30,6
0,1
0,17,40,6

Het saldo van de Griffie sluit ten opzichte van de Begroting 2013 na 8-maandsrapportage
met € 0,6 miljoen positief.
Belangrijkste mutaties
 In 2013 is er voor de gemeenteraad geen aanleiding geweest om te besluiten tot het
instellen van een raadsonderzoek. Om deze reden is er sprake van lagere lasten op
het raadsbudget van € 0,73 miljoen. Gezien het feit dat de reserve
raadsonderzoeken zijn maximale stans heeft bereikt van € 1,5 miljoen, kan er geen
toevoeging aan de reserve worden gedaan
 Hogere lasten van €0,27 miljoen vanwege een dubbele doorbelasting van ICTkosten
 De hoogte van de raadsvergoeding en de onkostenvergoeding wordt jaarlijks door
het Rijk vastgesteld. In 2013 is de hoogte van de vergoedingen lager vastgesteld dan
begroot, waardoor er een onderschrijding is van € 0,13 miljoen
 Op de uitkerings- en pensioenvoorziening raadsleden is er sprake van een
onderschrijding van € 0,04 miljoen
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12.6 Ombudsman
12.6.1 Wat heeft het gekost?
(Bedragen x € 1 miljoen)

Lasten
Baten
Saldo van baten en lasten
Dotaties aan reserves
Onttrekkingen aan reserves
Mutaties reserves
Resultaat na bestemming

Rekening Begroting Begroting
2012 2013, incl. 2013 na 8maands
1e begr.
wijz.

2,1
0,2
1,91,9-

2,0
0,2
1,81,8-

2,0
0,2
1,81,8-

Rekening
Verschil
2013 Rekening Begroting
na 8maands
2,2
0,2
0,3
0,1
1,90,11,90,1-

Het saldo ten laste van de algemene middelen kwam voor 2013 uit op € 1,9 miljoen en
dat is ten opzichte van de Begroting 2013 na de 8-maandsrapportage € 0,1 miljoen
hoger.
Belangrijkste mutaties
 De hogere lasten worden voornamelijk veroorzaakt door een overschrijding op het
personeelsbudget (o.a. FPU-afkoop en werving -en selectiekosten voor de nieuwe
Ombudsman) en door hogere kosten voor kantoorautomatisering van Basis ICT (€
0,26 miljoen)
 Hogere baten door naheffingen aan deelnemende gemeenten door toename van het
aantal klachten, inkomsten uit extra onderzoeken op verzoek van deelnemende
gemeenten en binnengemeentelijk detachering van een medewerker (€ 0,13 miljoen)
12.6.2 Risico’s
Het presidium heeft in 2013 besloten tot het instellen van een gemeenschappelijke
regeling voor de ombudsman. Per 1 januari 2014 is de gemeenschappelijke regeling in
werking getreden en zijn alle deelnemende gemeenten toegetreden tot de
gemeenschappelijke regeling. In voorgaande jaren was het risico dat de huidige
deelnemende gemeenten zich alsnog zouden gaan aansluiten bij de Nationale
Ombudsman indien dit goedkoper zou zijn dan de kosten van de gemeenschappelijke
regeling. Dit risico is in 2013 verminderd omdat, overeenkomstig het advies van ACAM,
de vaste kosten niet in rekening worden gebracht bij de overige gemeenten.

12.7 Rekenkamer
De gemeenschappelijke regeling Rekenkamer Metropool Amsterdam is onderdeel van
de griffie en wordt (zonodig) behandeld in paragraaf 12.5.
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12.8 Reserves en voorzieningen
12.8.1 Reserves
In deze paragraaf zijn alleen die systeemreserves en bestemmingsreserves opgenomen waarin ten
opzichte van de 8-Maandsrapportage 2013 significante mutaties (> € 0,5 miljoen) plaatsgevonden
hebben of waarvan het verloop bestuurlijk relevant is. De overige reserves komen aan de orde in
een integraal overzicht met informatie over het verloop in 2013 van alle reserves en voorzieningen
per programma, dat als aparte bijlage is opgenomen in deze jaarrekening.
Daarnaast zijn de voorstellen voor resultaatbestemming ten laste van het
rekeningresultaat 2013 opgenomen.
Bestuur en concern

Reserve AFS (sys)

Nr.
Stand Gerealiseerde Stand
Doel- Ultimo
mutaties
Ultimo
stel2012
2013
2013
ling
+
-/12.2
1,4
0,8
0,6

Verbetering concerncontrol

12.2

(Bedragen x € 1 miljoen)

0,3

-

0,2

Begrote
mutaties
2013
+
-/0,1
0,8

0,1

-

0,3

AFS
Deze reserve is bedoeld om het meerjarenprogramma AFS te dekken. Financiering vindt
plaats in tranches, waarvan de laatste in 2014. In de huidige planning loopt het
programma tot en met 2015. In 2013 zijn meer kosten gemaakt dan voorzien. De
effecten op het meerjarenprogramma worden momenteel in kaart gebracht. Het gaat in
2013 om een bedrag van € 1,4 miljoen hogere kosten.
Verbetering concerncontrol
Deze reserve kent twee bestedingsdoelen: (1) de versterking van de concerncontroller
en (2) de uitvoering LET OP (Leren en Tegenspraak Organiseren in Projecten) Er is een
bedrag van € 238.000 onttrokken aan de reserve, bestaande uit een tweetal
componenten.
1. 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), de
verbetering van het risicomanagement.
2. 10 Lessen Noordzuidlijn
Het programma Letop (voorheen 10 lessen Noordzuidlijn) is in 2011 gestart en
beoogd risico’s in grootschalige projecten te herkennen en te beheersen. In 2013 is
geïnvesteerd in de borging van de opgedane kennis in de lijnorganisaties en binnen
G4 verband. In 2014 worden deze activiteiten gecontinueerd.
12.8.2 Voorstellen voor resultaatbestemming
Het college doet voor het programma Educatie, jeugd en diversiteit een aantal
voorstellen voor resultaatbestemming. Deze voorstellen (mutaties) zijn nog niet in de
jaarrekening verwerkt. De aard van het voorstel wordt weergegeven via de letters: B, R
en P.
B: het voorstel grijpt terug op genomen besluiten of verband houdt met bestaand beleid.
R: het voorstel heeft te maken heeft met het afdekken van risico’s.
V: het voorstel kan door de nieuwe gemeenteraad in de afwegingen worden betrokken.
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Programma
Bestuur en concern

Nieuw

Bestaand
Dotatie

Bestaand
Onttrekking

Bestaand
Vrijval

(Bedragen x € 1 miljoen)

B (genomen besluiten of bestaand beleid)
Nieuwe reserve intensivering communicatie 2014
Opheffen reserve verzelfstandiging Haven
Totaal B

0,400

V (ter afweging nieuwe gemeenteraad)
Nieuwe reserve middelen ontwikkeling AFS 2.0
Totaal V

5,000
5,000

Totaal programma

5,400

0,400
0,300
0,300

0,300

De voorstellen voor resultaatbestemming worden per programma toegelicht in de
gelijknamige paragraaf van de financiële hoofdlijnen. Klik hier voor de toelichtingen op de
voorstellen voor dit programma.
12.8.3 Voorzieningen
In deze paragraaf worden alleen de voorzieningen opgenomen waarin ten opzichte van de
8-Maandsrapportage 2013 significante mutaties (> € 0,5 miljoen) hebben plaatsgevonden of
waarvan het verloop bestuurlijk relevant is. Bij de Jaarrekening 2013 voldoet geen van de
voorzieningen in het programma Bestuur en concern aan deze criteria en daarom worden ze niet op
deze plaats besproken. Wel komen ze aan de orde in een integraal overzicht met informatie over het
verloop in 2013 van alle reserves en voorzieningen per programma, dat als aparte bijlage is
opgenomen in deze jaarrekening.
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13 Dienstverlening
Maatschappelijk effect
De Amsterdammer moet in contact met de gemeente een gelijke, hoogwaardige
dienstverlening ervaren. Bij elke ingang (telefonisch, digitaal, fysiek) moet hij dezelfde
behandeling ervaren en informatie verkrijgen. De Amsterdammer weet wat hij van onze
gemeente kan verwachten en waar hij het antwoord op zijn vraag kan vinden.

Kerncijfers
(Bedragen x € 1 miljoen)

Rekening
2012

Begroting
Begroting
2013, incl. 1e 2013 na 8begr. wijz.
maands

Rekening
2013

Verschil
Rekening Begroting na
8-maands

Lasten per doelstelling

13.1 De gemeente Amsterdam verstrekt
informatie en producten aansluitend op de
vraag en behoefte van burger en ondernemer.

13,4

13,8

13,5

18,7

5,2

13.2 Beheren van basisregistraties en
verstrekken van informatie uit die registraties
voor de uitvoering van publieke taken

28,6

24,9

24,6

26,5

1,9

16,3

14,8

14,5

16,0

1,5

10,4
68,7

11,0
64,5

11,3
63,9

11,0
72,2

0,38,3

13.1 De gemeente Amsterdam verstrekt
informatie en producten aansluitend op de
vraag en behoefte van burger en ondernemer.

10,2

11,2

10,6

12,8

2,2

13.2 Beheren van basisregistraties en
verstrekken van informatie uit die registraties
voor de uitvoering van publieke taken

8,0

5,8

6,3

6,9

0,6

4,3

3,0

2,9

3,9

1,0

13,5
36,0
32,70,9
1,0
0,1
32,6-

11,8
31,8
32,70,3
0,3
32,4-

13,5
33,3
30,60,9
0,4
0,531,1-

13,4
37,0
35,21,1
0,6
0,535,7-

0,13,7
4,60,2
0,2
4,6-

13.3 Het stadsarchief is een innovatieve
beheerder en dienstverlener van formaat…
13.4 Voorzien in kredietbehoefte van burgers
door het verstrekken van geld op basis van
roerend goed als onderpand
Totaal lasten
Baten per doelstelling

13.3 Het stadsarchief is een innovatieve
beheerder en dienstverlener van formaat…
13.4 Voorzien in kredietbehoefte van burgers
door het verstrekken van geld op basis van
roerend goed als onderpand
Totaal baten
Saldo van baten en lasten
Toevoegingen aan reserves
Onttrekkingen aan reserves
Mutaties reserves
Resultaat na bestemming
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Ontwikkelingen en beleidskaders











Programakkoord Amsterdam
Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en E-Overheid, landelijk kader
Visie op Dienstverlening 2010-2014 (vastgesteld door raad op 16 februari 2011)
Programmaplan Dienstverlening 2011-2014 (uitwerking van de Visie op
Dienstverlening 2010-2014), vastgesteld in het portefeuillehoudersoverleg van 7
februari 2011 (estafetteoverleg)
Principebesluit nieuwe dienstverlening door college van B en W op 15 januari 2013
en gemeenteraad 13 februari 2013
Op 2 juli 2013 ging het college van B en W akkoord met de hoofdlijnen van de
reorganisatie van het taakveld dienstverlening en het bijhorende implementatieplan 1
Stad 1 Dienstverlening. Hierin zijn opgenomen: scope, uitvoering en planning, budget
en dekking, invulling risicomanagement en omgevingsmanagement
Op 12 september 2013 heeft de gemeenteraad de kredietaanvraag goedgekeurd
voor investeringen in ICT en inrichting
Op 2 oktober 2013 heeft het college van B en W ingestemd met het voorgenomen
besluit tot reorganisatie (hoofdstructuur) van de gemeentelijke organisatie. Deze
hoofdstructuur ligt ter advisering voor aan de COR. Na advies van de COR volgt een
definitief besluit op de hoofdstructuur
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13.1 De gemeente Amsterdam verstrekt informatie en producten
aansluitend op de vraag en behoefte van burger en ondernemer. Dit via
het kanaal van zijn/haar voorkeur: aan de balie, per telefoon of digitaal
13.1.1 Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?
De doelstelling volgt de Visie op Dienstverlening 2010-2014, die de basis vormt voor de
samenwerking tussen DFM, stadsdelen en diensten om de dienstverlening van de
gemeente Amsterdam van topkwaliteit te laten zijn (Programakkoord Amsterdam).
Voorwaardelijk aan de realisatie van de visie zijn de beschikbaarheid van juiste
basisregistraties en ICT-systemen. Ook de samenwerking tussen diensten en stadsdelen
is belangrijk. De dienstverlening van Amsterdam verloopt via drie kanalen:
 het Contact Center Amsterdam (CCA)
 de Online Dienstverlening via Amsterdam.nl
 de dienstverlening aan de balies van diensten en stadsdelen
Contact Center Amsterdam
Het CCA heeft als doel de burger één telefonische ingang te bieden waarmee alle
gemeenteonderdelen kunnen worden bereikt, waarbij het streven is om zo veel mogelijk
vragen, verzoeken en klachten van de burger direct af te handelen. De gesprekken die
niet kunnen worden afgehandeld worden doorverbonden naar de achterliggende
gemeenteonderdelen. Voor een goede uitvoering van deze taak is een goede
samenwerking met alle stadsdelen en diensten in de gemeente een vereiste.
Online Dienstverlening
De online dienstverlening vond aan het begin van de bestuursperiode nog plaats via het
Digitaal Loket, sinds 2011 verloopt deze dienstverlening – de informatie uit de
kennisbank en formulieren – via Amsterdam.nl Daar is nu alle informatie voor de
Amsterdammer op een thematische en heldere wijze weergegeven. Het continue streven
is om meer soorten transacties online mogelijk te maken.
Dienstverlening aan de balie
Amsterdammers kunnen via de balies bij stadsdelen en publieksdiensten producten
afnemen en informatie krijgen over de dienstverlening. De klanttevredenheid over de
dienstverlening op dit fysieke kanaal wordt halfjaarlijks gemeten. In het project 1Stad
1Dienstverlening wordt de dienstverlening aan de balie de komende jaren verbeterd.
Beleid en aansturing vindt voortaan centraal plaats. Ook de online en telefonische
dienstverlening zullen op basis van deze nieuwe aansturing nieuw worden ingericht.
Indicatoren
1. Het beantwoorden van de
aangeboden calls
2. De directe kosten per call

Nulmeting en
Rekening
peildatum
2012
Minimaal
Con- 93,4%
93%
tinu
n.v.t.
€ 0,71 per
minuut1

3. De uptime van het Digitaal Loket (excl. 99% van
DigiD-koppeling en GBA-gegevens).
de tijd

Continu

99,7% van
de tijd

4. De uptime2 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.

Continu

99% van de
tijd

98% van
de tijd

nvt

Voortgangsrapportage

Begroting
2013
Minimaal
93%
Maximaal
€ 0,78 per
minuut
99 % van de
tijd

Bereikt Te behalen resultaat
2013
2010-2014
93,6%
Minimaal 93%

€ 0,76
Maximaal
per
€ 0,78 per minuut
minuut
99,9%
99% van de tijd
van de
tijd
99 % van de
99,9% 99% van de tijd
tijd
van de
tijd
Voortgangs- Voortgan Afgerond
rapportage gsrapporta
ge

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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1. Het beantwoorden van de aangeboden calls
Wanneer een burger/ondernemer telefonisch contact opneemt met de gemeente
verwacht hij dat er wordt opgenomen. Het CCA neemt minimaal 93% van de calls op. Er
is altijd een klein percentage calls dat niet kan worden opgenomen, bijvoorbeeld omdat
de beller ophangt nadat de telefoon een paar keer is overgegaan. Het percentage
beantwoorde calls wordt permanent gemeten. Voor 2013 zijn 93,6% van de calls
opgenomen.
2. De directe kosten per call
De directe kosten zijn kosten voor personeel die zijn toe te rekenen aan een gesprek. De
directe kosten geven aan hoe efficiënt het CCA werkt bij de inzet van personeel. De
kosten worden per kwartaal gemeten en verantwoord in een financiële
voortgangsrapportage. In 2013 treedt een lichte kostenstijging op. Langere afhandeltijden
leiden tot een verhoging van de kosten per gesprek die doorberekend wordt. Het tarief
per minuut is lager dan begroot: € 0,76 per minuut.
3. De uptime van de online dienstverleningstransacties via Amsterdam.nl
De burger/ondernemer kan online een transactie indienen als het digitale kanaal de
voorkeur geniet. Daarvoor moeten de dienstverleningstransacties minimaal 99% van de
tijd ‘uptime’ zijn. Uptime betekent dat het kanaal naar behoren functioneert en dus
gebruikt kan worden. Op basis van een permanente meting wordt permanent
gerapporteerd. In 2013 was de uptime van Amsterdam.nl 99,9%.
4. De uptime van de Kennisbank
Om de burger/ondernemer optimaal en eenduidig informatie en producten te verstrekken
wordt één kennisbank voor Online Dienstverleningstransacties en telefonie
geraadpleegd. Daarvoor moet de uptime van de Kennisbank minimaal 99% zijn. De
Kennisbank kan met de inzet van de prioriteit ICT voorziening Kennisbank voor alle drie
de kanalen worden ontsloten. De uptime wordt permanent gemeten door de leverancier
en periodiek aan DFM gerapporteerd. In 2013 was er slechts één storing van de
Kennisbank. De uptime was meer dan 99,9%.
5. Bewaking voortgang Programmaplan Dienstverlening en leveren capaciteit
Het Programmaplan Dienstverlening heeft als doel de dienstverlening van de gemeente
Amsterdam te optimaliseren. In 2013 is besloten is om het programma Dienstverlening
niet langer voort te zetten in zijn huidige vorm. Reden hiervoor is de opstart van de
uitvoering van de businesscase Dienstverlening die is opgesteld binnen 1S1O, waardoor
een aantal projecten minder relevant zijn. Over de voortgang van de projecten die wel
nog lopen wordt per kwartaal gerapporteerd. Het gaat om de projecten Verbeteren
Klantprocessen, de klanttevredenheidsonderzoeken en het project Eén ingang voor de
burger.
13.1.2 Wat hebben we ervoor gedaan?
Activiteiten binnen dienstverlening zijn gericht op het behalen van de ambities:
 monitoren van de gemeentelijke ontwikkelingen in dienstverlening (alle kanalen)
 coördineren en faciliteren van de continue ontwikkeling van de Visie op
Dienstverlening 2010-2014 via een aantal projecten uit het programma
Dienstverlening
 bijdragen aan de uitvoering van het programmaplan Dienstverlening
 uitvoeren van de telefonische dienstverlening voor de gemeente in het CCA
 verbeteren van de telefonische dienstverlening door het vergroten van de
samenwerking en aansluiting met de backoffices bij diensten en stadsdelen
 beheren van de Online Dienstverlening van de gemeente Amsterdam
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ontwikkelen en beheren van digitale publieksinformatie in één kennisbank voor
gebruik door balie, online en telefoon
verbeteren van de Online Dienstverlening, zodat de burger via makkelijke
gebruiksvriendelijke wegen alle transacties die online mogelijk zijn, online kan
regelen
onderzoeken op welke wijze de dienstverlening van de gemeente in de komende
jaren kan worden geoptimaliseerd
halfjaarlijks afnemen van klanttevredenheidsonderzoeken op alle drie de kanalen van
dienstverlening
volgen van wet- en regelgeving op het gebied van dienstverlening en deze (laten)
implementeren
volgen van brede maatschappelijke trends in dienstverlening en het ondersteunen
van de ontwikkeling hiervan voor de gemeente Amsterdam
ontwikkelen van een nieuw dienstverleningsconcept voor de gemeente Amsterdam
de opstart en uitrol van het project 1S1D waarmee de vernieuwde dienstverlening
aan de balies wordt ingericht en volgens een nieuwe sturing gaat werken
ontwikkelen van een businesscase voor de kanalen online en telefonie op basis van
de vernieuwde dienstverlening.

Eén Stad één Dienstverlening (1S1D)
Amsterdam op weg naar vernieuwde dienstverlening
Amsterdam is een veranderproces is gestart om de dienstverlening aan burgers en
ondernemers te verbeteren en de efficiëntie van de organisatie te verhogen, niet als
eenmalige activiteit, maar in een continue proces van leren en verbeteren.
Om de burger en ondernemer nu en in de toekomst goed te kunnen helpen wordt de
organisatie Dienstverlening opgericht. Op 13 februari 2013 heeft de gemeenteraad de
businesscase Retailconcept Dienstverlening vastgesteld en opdracht gegeven tot het
reorganiseren van de dienstverlening van de Gemeente Amsterdam.
Op weg naar één organisatie Dienstverlening
De business case Retailconcept Dienstverlening is in 2013 verder uitgewerkt in een
strategisch beleidskader dat een vergezicht schetst van hoe dienstverlening er op
termijn in Amsterdam uit gaat zien. De samenwerking tussen producteigenaren en
leverancier is verder uitgewerkt in het besturingsmodel. De structuur van de nieuwe
dienstverleningsorganisatie is verder uitgewerkt in de notitie hoofdstructuur die door het
college is vastgesteld op 26 november 2013. De notitie fijnstructuur waarin de
hoofdstructuur verder wordt uitgewerkt is gereed voor verdere besluitvorming in 2014.
Op weg naar het Stadsloket
In de zomerperiode is een risicoanalyse gemaakt waarvan de uitkomsten zijn
opgenomen in de voortgangsrapportage van het derde kwartaal 2013. Het eerste
Stadsloket start op 1 april 2014 op het Osdorpplein waar de huidige vestiging geheel
verbouwd en ingericht is om het nieuwe concept van dienstverlening fysiek mogelijk te
maken. In deze pilotvestiging wordt het nieuwe concept van dienstverlening voor het
eerst getest met echte klanten. Het afgelopen jaar is uitgebreid proef gedraaid in een
testomgeving waar een Stadsloket op tentoonstellingsniveau was nagebouwd. De
overige zes Stadsloketten worden na elkaar geopend. In de Stadsloketten worden straks
140 producten en processen aangeboden. In het derde en vierde kwartaal 2013 zijn deze
tegen het licht gehouden en worden uniform beschreven in gestandaardiseerde
werkprocessen, een forse klus die in 2014 wordt afgerond. Er is in 2013 gewerkt aan de
ICT-schil. Dat is software die zorgt dat de medewerker aan de balie op een
gebruiksvriendelijke en efficiënte manier alle informatie kan terugvinden. Verder is er een
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opzet neergelegd voor het ontwikkelen en opleiden van de medewerkers, als
voorbereiding op hun nieuwe rol en verdere loopbaan. Ook is in 2013 het
Formulehandboek afgerond waarin beschreven wordt aan welke eisen het Stadsloket
moet voldoen om de vernieuwde dienstverlening in de praktijk te kunnen realiseren.
Contact Center Amsterdam
In de afgelopen bestuursperiode is het CCA geprofessionaliseerd en uitgegroeid tot een
kwalitatief hoogwaardige dienstverlener. Alle diensten en stadsdelen zijn aangesloten, de
onderlinge samenwerking verloopt goed en de service aan de klant is sterk uitgebreid.
De burger heeft met 14 020 één telefonische ingang waar hij terecht kan met vragen,
verzoeken en klachten. In 2013 werden bijna 1,4 miljoen telefoontjes van burgers
beantwoord op het CCA. Eind 2012 constateerde de gemeentelijke ombudsman dat ‘het
Contact Center Amsterdam is ontwikkeld tot een zeer professionele organisatie die toe is
aan verdere verdiepingsslagen met betrekking tot de dienstverlening aan de burger’. Het
streven is in de komende tijd nog meer vragen af te handelen op het CCA en de
samenwerking met de diensten en stadsdelen/bco’s verder te verbeteren. Dit zal
gebeuren volgens de principes van 1S1D. Ook voor telefonie en Online Dienstverlening
is inmiddels een businesscase opgesteld.
Online Dienstverlening
De mogelijkheden om via internet producten en diensten aan te vragen en transacties te
doen zijn de afgelopen jaren uitgebreid. Er zijn op de website steeds meer formulieren te
vinden waarmee meldingen of aanvragen gedaan kunnen worden. Daarnaast is de
bereikbaarheid en vindbaarheid van deze pagina’s verbeterd. Vanuit de hoofdstructuur
worden bezoekers nu in direct doorgeleid naar de Online Dienstverlening binnen
www.amsterdam.nl/veelgevraagd. Dit zorgt voor een toename van het aantal bezoekers.
In 2013 bezochten twee keer zoveel bezoekers de pagina als in 2012. Waren er in 2012
al bijna één miljoen bezoekers, in 2013 steeg dat aantal tot bijna twee miljoen
(1.974.110). In het kader van de i-NUP – de overheidsbrede implementatieagenda voor
dienstverlening en eOverheid – heeft Amsterdam zich als een van de eerste gemeenten
aangesloten bij MijnOverheid, wat leidde tot de introductie van een Berichtenbox en het
Ondernemingsdossier waarmee burgers en ondernemers digitaal met de gemeente
kunnen communiceren. De komende tijd zal de digitaliseringslijn voortgezet worden en
de hoeveelheid transactie- en aanvraagmogelijkheden verder uitgebreid. Ook de Online
Dienstverlening zal de komende jaren – net als de telefonische dienstverlening –
ingericht worden volgens de principes van 1S1D.
13.1.3 Wat heeft het gekost?
(Bedragen x € 1 miljoen)

Lasten
Baten
Saldo van baten en lasten
Dotaties aan reserves
Onttrekkingen aan reserves
Mutaties reserves
Resultaat na bestemming

Rekening Begroting Begroting
2012 2013, incl. 2013 na 81e begr.
maands
wijz.

13,4
10,2
3,20,2
0,2
3,0-

13,8
11,2
2,62,6-

Terug naar inhoud

13,5
10,6
2,92,9-

Rekening
Verschil
2013 Rekening Begroting
na 8maands
18,7
5,2
12,8
2,2
5,93,05,93,0-
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Het saldo ten laste van de algemene middelen kwam voor 2013 uit op € 5,9 miljoen en
dat is ten opzichte van de Begroting 2013 na de 8-maandsrapportage € 3 miljoen hoger.
Dit wordt veroorzaakt door hogere lasten bij Dienstverlening en Facilitair Management.
De financiering van het programma Dienstverlening verloopt via de financiële bijdragen
van diensten en stadsdelen. Als de diensten en stadsdelen besluiten om geen bijdragen
meer te leveren zullen de activiteiten in dit programma worden beëindigd.
Mutaties van Begroting 2013 na 8-maandsrapportage naar Jaarrekening 2013
 Frictiekosten: Hogere lasten van € 4,4 miljoen en hogere baten van € 1,8 miljoen
voor de 1 Stad 1 Dienstverlening als onderdeel van maatregel 12 Dienstverlening.
Het saldo van € 2,6 miljoen bestaat uit de bestedingen voor 1 Stad 1 Dienstverlening,
als onderdeel van maatregel 12 Dienstverlening. Dit bedrag wordt volledig ten laste
gebracht van de centrale frictiereserve (conform besluitvorming bij de
8-Maandsrapportage 2013). De raming voor 2013 bedraagt € 2,8 miljoen waardoor
per saldo een lager bedrag van € 0,2 miljoen ten laste van de frictiereserve wordt
gebracht
 Hogere lasten van € 0,14 miljoen en hogere baten van € 0,4 miljoen voor Online
Dienstverlening, per saldo een verbetering van € 0,26 miljoen
 Hogere lasten CCA van € 0,33 miljoen en lagere baten van € 0,05 miljoen, per saldo
€ 0,38 miljoen. Dit betreft het CCA deel van de geaccepteerde overschrijding met
betrekking tot de taakstelling CCA, Loket en ZeC zoals is besloten bij de
8-Maandsrapportage 2013. In het saldo is een geaccepteerde overschrijding (8maandsrapportage) opgenomen van € 0,02 miljoen
 Onvoorziene ICT-lasten van € 0,4 miljoen. In 2013 is het resultaat sterk beïnvloed
door een onverwachte verhoging van ICT-kosten; een deel van de kosten is
opgevangen door vrijval van verplichtingen uit 2012

De lasten voor het Bureau Gevonden Voorwerpen waren € 40.000 lager dan begroot,
de baten € 70.000 hoger dan begroot
Prioriteiten 2013
Omschrijving

S/I

(bedragen x € 1.000)

1. Personeel/versobering S
arbeidsvoorwaarden
(1S1O)
2. Inkoop overig (1S1O) S

Beschikbaar
gesteld

Ultimo 2013
betaald of
verplicht

0,001

0,001

Voorstel om
ultimo 2013
op te nemen
in reserve

0,002

Omschrijving
gerealiseerd
resultaat

Volledig
uitgevoerd?
(J/N)

Besparing is
gerealiseerd

J

Niet
gerealiseerd

N

Uiterste
datum
gepland
e
uitvoeri
ng

1.Personeel/versobering arbeidsvoorwaarden (1S1O)
De maatregel is gerealiseerd.
2.Inkoop overig
Het niet gerealiseerde deel (€ 0,002 miljoen) is betrokken bij de niet gerealiseerde
gemeentebrede maatregel voor de B11 diensten (Contact Center Amsterdam).
DFM heeft, in het kader van Inzet op Herstel, B11 en 1S1O, voor de Begroting 2013,
naast een reeds verwerkte ombuiging, een taakstelling te verdelen van circa € 0,4
miljoen binnen de het programma Dienstverlening.
Het Contact Center Amsterdam werkt met een begroting die gebaseerd is op een
kostprijs, daardoor betalen de diensten en stadsdelen nooit méér dan de daadwerkelijke
kosten om de telefoontjes van burgers te beantwoorden. De taakstelling is hierdoor niet
te realiseren binnen de begroting van het Contact Center Amsterdam zonder verlies van

Terug naar inhoud

311

de kwaliteit van de dienstverlening aan de burgers. Bij de 8-Maandsrapportage 2013 is
besloten om deze besparing van in totaal € 0,4 miljoen te laten vervallen.
Investeringen
1 Stad 1 Dienstverlening: inrichting loketten
Op 12 september heeft de gemeenteraad de kredietaanvraag van € 12,6 miljoen
goedgekeurd voor investeringen in ICT en de inrichting voor het project 1S1D. De
inrichting van de loketten is onderdeel van dit krediet en bedraagt € 9,6 miljoen. Er is in
2013 voor inrichting € 0,5 miljoen ten laste gebracht van dit krediet. De uitputting van het
krediet is in lijn met de voortgangsrapportage. 1 Stad 1 Dienstverlening valt onder de
Regeling Risicovolle Projecten, zodat er per kwartaal over de voortgang zal moeten
worden gerapporteerd.
1 Stad 1 Dienstverlening: investeringen ICT
Een gewijzigde planning voor de ICT investeringen voor 1 Stad 1 Dienstverlening hebben
ertoe geleid dat er in 2013 geen kosten ten laste zijn gebracht van het daarvoor
bestemde krediet. In 2014 zal het volledige krediet worden besteed.
Vervanging telefooncentrale CCA
In 2013 is gestart met de voorbereidende werkzaamheden en de aanbesteding voor de
vervanging van de telefooncentrale van het CCA. De voorbereidingskosten zijn
gefinancierd uit de reguliere ICT-begroting van het CCA. Daadwerkelijke besteding van
het krediet zal plaats vinden in 2014.
13.1.4 Risico’s
1 Stad 1 Dienstverlening
1 Stad 1 Dienstverlening valt onder de Regeling Risicovolle Projecten. De raad heeft
bepaald dat door middel van voortgangsrapportages per kwartaal gerapporteerd wordt
over de voortgang van het project. Een onderdeel daarvan vormt de risicoanalyse,
waardoor risico’s zijn geïdentificeerd. Voor die risico’s zijn beheersmaatregelen
opgesteld. De risico’s zijn:
1. Congruentie met ontwikkelingen in de stad
2. Project onder tijdsdruk (planning) en complex
3. Samenwerking producent-leverancier
4. Beschikbaarheid ICT
De risico’s zijn geclassificeerd naar kans en impact. De uitgebreide risicoanalyse is
opgenomen in de voortgangsrapportage conform de regeling risicovolle projecten.
ICT kosten Dienst ICT
In 2013 is het resultaat sterk beïnvloed door een onverwachte verhoging van ICT kosten.
Een deel van de kosten is opgevangen door vrijval van verplichtingen uit 2012. DFM is
momenteel in overleg met de dienst ICT over het eventuele structurele karakter van deze
verhoging.
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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?
Het college heeft zijn ambities betreffende het bestuur van de stad vastgelegd in het
Programakkoord en het Bestuursakkoord. Belangrijk is het werken in een flexibele
organisatie, die gemakkelijk kan omgaan met nieuwe opgaven. Aandachtspunten zijn
onder andere, ketensamenwerking, ontwikkeling van ICT en klantgerichtheid. Het is
belangrijk dat burgers en overige klanten in toenemende mate tevreden zijn over de
dienstverlening.
13.2.2 Wat hebben we ervoor gedaan?
Voor het inwinnen, beheren en verstrekken van gegevens uit basis- en kernregistraties
zijn de volgende activiteiten ontplooid:
 proces levering kadastergegevens (wordt medio 2014 afgerond)
 ondertekening convenant regionale samenwerking Amstelland
 actualisering Gemeentelijke Basis Administratie op basis van project Schoon Schip;
deze methode is landelijk vastgesteld
 scherpere inschrijvingscontrole voor Oost Europese inschrijvers
 substantiele verbetering van de aanlevering van gegevens BAG door de stadsdelen
 technologische vernieuwing bron- en informatie systemen burgerzaken
Voor het stimuleren van het (verplicht) gebruik van gegevens uit basis- en
kernregistraties en de Stelselontwikkeling is belangrijk dat:
 het Register Niet Ingezetenen (RNI) is gerealiseerd en operationeel is
 de voorbereiding invoering basisregistratie Nieuw Handelsregister is afgerond
(realisatie 2014)
 de voorbereiding invoering basisregistratie Grootschalige Topografie en Kadaster
gereed is
 de tevredenheid over terugmeld proces bij afnemers is getoetst door middel van een
klanttevredenheidonderzoek onder de afnemers (de beoordeling was gemiddeld 6.8
voor de dienstverlening en geleverde producten/diensten)
 de (landelijke) ontwikkelingen van het stelsel actief gevolgd worden
 de gemeentelijke belangen behartigd worden en vertaald in concrete acties (o.a. door
advies inzake modernisering Gemeentelijke Basis Administratie en de
amenwerkingsovereenkomst Basisregistratie Grootschalige Topografie)
Verkiezingen
Een belangrijke taak is zorg dragen voor de organisatie van de verkiezingen, in
overeenstemming met Kieswet en Kiesbesluit.
In 2013 zijn de verkiezingen van de gemeenteraad en bestuurscommissies op 19 maart
2014 en de Europese Verkiezingen op 22 mei 2014 voorbereid.
Als voorbereiding voor de Provinciale Statenverkiezingen van 2015, die voor het eerst
gecombineerd worden met de Waterschapsverkiezingen, is met het ministerie van BZK
en de Waterschappen samengewerkt aan een wetsvoorstel dat in 2013 is goedgekeurd
is door de Eerste Kamer en de Tweede Kamer.
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13.2.3 Wat heeft het gekost?
(Bedragen x € 1 miljoen)

Lasten
Baten
Saldo van baten en lasten
Dotaties aan reserves
Onttrekkingen aan reserves
Mutaties reserves
Resultaat na bestemming

Rekening
2012

28,6
8,0
20,60,1
0,1
20,5-

Begroting Begroting Rekening
2013, incl. 2013 na 8- 2013
1e begr.
maands
wijz.
24,9
5,8
19,10,1
0,1
19,0-

24,6
6,3
18,30,6
0,1
0,518,8-

26,5
6,9
19,60,5
0,1
0,420,0-

Verschil
Rekening Begroting
na 8maands
1,9
0,6
1,30,10,1
1,2-

Het saldo ten laste van de algemene middelen kwam voor 2013 uit op € 20 miljoen en
dat is ten opzichte van de Begroting 2013 na de 8-maandsrapportage € 1,2 miljoen
hoger.
Mutaties van Begroting 2013 na 8-maandsrapportage naar Jaarrekening 2013
 De salarisuitgaven, inclusief inhuur, zijn met € 1 miljoen overschreden, onder andere door
nominale ontwikkelingen, boventallig personeel en extra inhuur in verband met een grotere
vraag naar de stadspool burgerzaken en het project fraudebestrijding uitwonende studenten.
Tegenover de hogere inhuur stadspool en het project fraudebestrijding staan niet begrote
inkomsten van € 0,6 miljoen
 Hogere ICT kosten: € 1,1 miljoen
 Lagere materiële uitgaven: € 0,2 miljoen
Investeringen
In 2013 zijn de laatste uitgaven verantwoord ten laste van het krediet Vervanging
gemeentelijk Bevolkingssysteem. De uitgaven waren: € 0,14 miljoen.
Het krediet wordt binnen het beschikbare bedrag van € 9 miljoen afgesloten.
13.2.4 Risico’s
De inrichting van het stelsel van Basisinformatie is afhankelijk van tijdige
beschikbaarheid en goede functionaliteit van de bouwstenen I-nup (nationaal
uitvoeringsprogramma dienstverlening en e-overheid). Door deelname in landelijke
werkgroepen en overleggen en samenwerking op G4 niveau is dit risico voldoende
beheerst. Verder is er regelmatig elektronische communicatie over de ontwikkelingen
binnen het domein vanI-NUP. Financiële schade wordt niet voorzien.
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13.3 Beheren en ontsluiten van de stadsarchieven en aanbieden van
hoogwaardige en diverse cultuurhistorische producten in De Bazel
13.2.5 Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?
Het verwerven, bewaren en toegankelijk maken van archieven en collecties en deze aan
een zo groot mogelijk publiek beschikbaar stellen.
Indicatoren
1. Digitale archivering
bij diensten en
stadsdelen

2. Beheer van
archieven en collecties
in depots en in het
1
E-depot
3. Digitale
dienstverlening

Nulmeting en
peildatum
Hybride
2010
archivering bij
alle diensten/
stadsdelen

Rekening
2012
Voor het
realiseren
van deze
doelstelling
is in 2012
een andere
aanpak
ontwikkeld

Begroting
Bereikt 2013
2013
15 B&W besluit:
diensten/ vanaf 2015
stadsdelen digitaal archiveren is de
standaard
Programma
Digitaal
Archiveren
2015
Nulmeting
uitgevoerd,
visie en beleid
opgesteld

45.754 m
56,4 Tb

Juni
2011

47.688 m
77 Tb

Voorbereiding
centrale
afdeling
Informatie- en
Documentbehe
er onder
Stadsarchief
van start
gegaan
49.000 m1 50.655 m1
160 Tb 88 Tb

9.350.000
records online
660.000 unieke
webbezoekers

2010

11.277.662
records
online
683.420
unieke
webbezoekers
116.078
bezoekers

12 miljoen
records
online
700.000
unieke
webbezoekers
110.000
bezoekers

4. De Bazel als centrum 120.000
voor erfgoed, kunst en bezoekers
cultuur

2010

Te behalen resultaat
2010-2014
Diensten en
stadsdelen hebben
digitale
dossiervorming
geïmplementeerd

51.000 m
270 Tb

12.464.635
miljoen records
online en
798.407 unieke
webbezoekers

13 miljoen records
online
710.000 unieke
webbezoekers

98.906

115.000 bezoekers

13.3.2 Wat hebben we ervoor gedaan?
1. Digitale archivering bij diensten en stadsdelen
In januari 2013 is besloten dat met ingang van 2015 nog uitsluitend informatie in digitale
vorm gearchiveerd mag worden. Dit moet een eind maken aan de hybride archieven die
de oorzaak zijn van veel van de problemen met de kwaliteit van de archivering die in het
inspectiejaarverslag 2010-2011 zijn beschreven. Een belangrijke ontwikkeling is de
centralisering van het informatie- en documentbeheer, aangeduid als DIV (Documentaire
Informatievoorziening). Nu is elke dienst en stadsdeel nog zelf verantwoordelijk voor de
DIV-functie. Door centralisering kan DIV zich ontwikkelen in kwaliteit en effectiviteit en
het primaire proces (en daarmee indirect de burgers) professioneel ondersteunen bij het
duurzaam archiveren, delen, terugvinden en hergebruiken van informatie.
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Om de financiering van het programma Digitaal Archiveren 2015 mogelijk te maken zal
een businesscase opgesteld worden. Deze businesscase moet inzicht geven in de
gevolgen op de middellange termijn voor de Gemeente Amsterdam van de overgang
naar digitaal informatiebeheer en duurzame digitale opslag, als basis voor de
investeringsbesluiten voor de digitale archivering en het informatiebeheer.
2. Beheer van archieven en collecties in depots en in het E-depot
In 2013 is 2.767 meter archief geplaatst in het nieuwe depot van het Regionaal Archief
van Alkmaar, waar het Stadsarchief vanaf 2013 depotruimte huurt om het tekort aan
depotruimte in De Bazel te compenseren. Totdat een structurele oplossing is gevonden
voor het ruimtetekort in de depots zal jaarlijks 1 tot 1,5 km archief in Alkmaar worden
geplaatst
De pilotprojecten voor het E-depot konden in 2013 nog niet worden uitgevoerd. Na eerst
te hebben gewacht op het afronden van de domeinarchitectuur, werd alsnog besloten om
voor de afronding daarvan twee pilots te starten, gericht op de technische mogelijkheden,
maar zonder raakvlak met de domeinarchitectuur. Door de vertraging is de verwachte
groei van het E-depot niet gerealiseerd.
3. Digitale dienstverlening
Dankzij de gestandaardiseerde productiemethode komen alle scans ook direct
beschikbaar voor het publiek. Dit verklaart de forse extra productie van records. Met
name ten behoeve van het project Slavernijverleden zijn op deze wijze veel nieuwe
historische bronnen direct en blijvend toegankelijk gemaakt voor onderzoekers. Zo
hebben projecten altijd een duurzaam resultaat.
De implementatie van de succesvolle crowdsourcingsprojecten in de lijntaken van het
Stadsarchief heeft geleid tot een reguliere productie van metadata, waardoor niet alleen
de scans, maar ook alle informatie op die scans, direct vindbaar is.
Dat de sterke stijging van het aantal (op jaarbasis) unieke webbezoekers zou afvlakken
was te verwachten en is daarom in de begroting verwerkt. Achteraf blijkt dat de stijging
zelfs geheel is uitgebleven en er sprake is van stabilisatien. Nader onderzoek naar dit
effect wordt meegenomen in het project in 2014 dat tot doel heeft de online visie en
ambitie van het Stadsarchief voor de periode 2015-2020 te formuleren en uit te werken.
4. De Bazel als centrum voor erfgoed, kunst en cultuur
In 2013 waren er drie grote tentoonstellingen (aanleg grachten, tekenkunst en
Merkelbach) in het Stadsarchief en daarnaast zeer veel evenementen, uiteenlopend van
boekpresentaties, symposia en intieme concerten tot een grote benefietveiling en de
jaarlijkse museumnacht.
13.2.6 Wat heeft het gekost?
(Bedragen x € 1 miljoen)

Lasten
Baten
Saldo van baten en lasten
Dotaties aan reserves
Onttrekkingen aan reserves
Mutaties reserves
Resultaat na bestemming

Rekening Begroting Begroting
2012 2013, incl. 2013 na 81e begr.
maands
wijz.

16,3
4,3
12,012,0-

14,8
3,0
11,811,8-
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14,5
2,9
11,611,6-

Rekening
Verschil
2013 Rekening Begroting
na 8maands
16,0
1,5
3,9
1,0
12,10,512,10,5-
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Het saldo ten laste van de algemene middelen kwam voor 2013 uit op € 12,1 miljoen en
dat is ten opzichte van de Begroting 2013 na de 8-maandsrapportage € 0,5 miljoen
hoger.
Mutaties van Begroting 2013 na 8-maandsrapportage naar Jaarrekening 2013
De lasten zijn € 1,5 miljoen hoger uitgevallen. Deze toename doet zich voornamelijk voor bij de
loonkosten (inclusief ww-gelden): € 0,3 miljoen, inhuur: € 1,1 miljoen en de materiële kosten: €
0,1 miljoen.
Tegenover deze hogere kosten staan hogere baten van € 1 miljoen. Het Stadsarchief huurt voor
het digitaliseren van dossiers personeel in via de Dienst Werk en Inkomen (DWI). Deze inhuur is
weliswaar niet begroot, maar tegenover deze kosten staan inkomsten van ongeveer gelijke
omvang, die eveneens niet zijn begroot. Het gaat hierbij om € 0,9 miljoen. De overige inkomsten
zijn afgesloten met een kleine plus van € 0,1 miljoen.
Prioriteiten 2013
Omschrijving
(bedragen x € 1.000)
1.Historische
Goudmijnen

S/I

Beschikbaar
gesteld
0,1

Ultimo 2013
betaald of
verplicht
0,1

Voorstel om
ultimo 2013
op te nemen
in reserve
0,0

Omschrijving
gerealiseerd
resultaat
Inzet van
geschiedenis
van Amsterdam
t.b.v. City
Promotie in
binnen- en
buitenland,
zowel buiten als
binnen het
concern
Amsterdam.
Vergroting
historisch
bewustzijn van
medewerkers
concern.

Volledig
uitgevoerd?
(J/N)

Uiterste
datum
geplande
uitvoering

j

Het project Historische Goudmijnenondersteunt handelsmissies van Amsterdam met
informatie over de historische banden van onze stad met vele landen in de wereld. Het
doet dit door publicaties en presentaties. Intern beoogt het project de historische kennis
van ambtenaren te vergroten met het programma Breng je kennis op Amsterdams peil.
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13.4 Voorzien in kredietbehoefte van burgers door het verstrekken van
geld op basis van roerend goed als onderpand
13.4.1 Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?
Om het maatschappelijk effect te bereiken heeft de Stadsbank van Lening ook in 2013
haar missie gevolgd. Deze luidt: De Stadsbank van Lening is een gemeentelijke
organisatie, zonder winstoogmerk, die zich richt op iedereen die direct contant geld nodig
heeft, op basis van roerende zaken als onderpand.
De bank verricht hiertoe taxaties en verkoopt (verstane) goederen op veilingen en in de
winkel. De Stadsbank van Lening wil voor haar klanten laagdrempelig zijn en een sociaal
gezicht tonen. Daarbij zijn betrouwbaarheid en professionaliteit waarden, die zowel naar
klanten als naar medewerkers worden uitgedragen.
13.4.2 Wat hebben we ervoor gedaan?
 Krediet verstrekt op onderpand tegen een laag tarief (12,6%) op basis van een beleensom.
Een beleensom die zowel eerlijk was naar de klant toe als die waarmee het risico op een
goudprijsdaling zoveel mogelijk was afgedekt. Dit alles in vier bankfilialen verspreid over
Amsterdam
 Maandelijks de panden die verstaan geveild, zoals sieraden en gebruiksartikelen
 De in de veiling niet verkochte panden te gelde gemaakt in de winkel
 De mogelijkheid aangeboden om van panden de staantijd digitaal te verlengen (herbelenen)
via Internet
 Overschotten uitbetaald aan klanten die hun pand lieten verkopen
13.4.3 Wat heeft het gekost?
(Bedragen x € 1 miljoen)

Lasten
Baten
Saldo van baten en lasten
Dotaties aan reserves
Onttrekkingen aan reserves
Mutaties reserves
Resultaat na bestemming

Rekening Begroting Begroting
2012 2013, incl. 2013 na 81e begr.
maands
wijz.

10,4
13,5
3,1
0,9
0,7
0,22,9

11,0
11,8
0,8
0,2
0,2
1,0

11,3
13,5
2,2
0,3
0,3
2,2

Rekening
Verschil
2013 Rekening Begroting
na 8maands
11,0
0,313,4
0,12,4
0,2
0,6
0,3
0,5
0,2
0,10,12,3
0,1

Het saldo ten gunste van de algemene middelen kwam voor 2013 uit op € 2,3 miljoen en
dat is ten opzichte van de Begroting 2013 na de 8-maandsrapportage € 0,1 miljoen
hoger.
Mutaties van Begroting 2013 na 8-maandsrapportage naar Jaarrekening 2013
De lasten zijn € 0,3 miljoen lager uitgevallen. Het gaat met name om personeelskosten,
kosten voor onderzoek &advies, externe inhuur en belastingen.
13.4.4 Risico’s
In de gemeentebegroting 2013 zijn twee risico’s benoemd: ‘nieuwe pandhuiswet’ en
‘goudprijs’:
 Voor de verwachte omzetderving als gevolg van de nieuwe wetgeving voor
pandbeleningen heeft de Stadsbank maatregelen in de bedrijfsvoering genomen om
de derving op te kunnen vangen op het moment dat de nieuwe wetvan kracht wordt
 Voor verliezen ten gevolge van een daling van de goudprijs heeft de Stadsbank een
reservering gevormd. Deze reserve hoefde niet aangesproken te worden
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13.5 Reserves en voorzieningen
13.5.1 Reserves
In deze paragraaf zijn alleen systeemreserves en bestemmingsreserves opgenomen waar sprake is
van significante mutaties (> € 0,5 miljoen) of waarvan het verloop bestuurlijk relevant is. De overige
reserves komen aan de orde in een integraal overzicht met informatie over het verloop in 2013 van
alle reserves en voorzieningen per programma, dat als aparte bijlage is opgenomen in deze
jaarrekening.
Dienstverlening
(Bedragen x € 1 miljoen)

Gegevensverstrekking basisregistraties (DBI)

Nr.
Stand Gerealiseerde Stand
Doel- Ultimo
mutaties
Ultimo
stel2012
2013
2013
ling
+
-/13.2
0,6
0,6

Begrote
mutaties
2013
+
-/-

Gegevensverstrekking basisregistraties
Deze reserve komt voort uit de resultaatbestemming 2012, betreft het omzetten van een
deel van de voorziening naar een bestemmingsreserve, en is bestemd voor de
vervanging/vernieuwing gegevens distributiesysteem DIVA (Distributie
Vastgoedgegevens Amsterdam)/Basisregistraties. Het is de distributie omgeving voor de
basisregistraties Adressen en Gebouwen, Kadaster en Topografie binnen Amsterdam.
13.5.2 Voorzieningen
In deze paragraaf worden alleen voorzieningen opgenomen waarin significante mutaties (> € 0,5
miljoen) hebben plaatsgevonden of waarvan het verloop bestuurlijk relevant is. Bij de Jaarrekening
2013 voldoet geen van de voorzieningen in het programma Dienstverlening aan deze criteria en
worden daarom niet op deze plaats besproken. Wel komen ze aan de orde in een integraal overzicht
met informatie over het verloop in 2013 van alle reserves en voorzieningen per programma, dat als
aparte bijlage is opgenomen in deze jaarrekening.
.
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14. Algemene dekkingsmiddelen
Algemene dekkingsmiddelen is geen programma, maar een verplicht onderdeel (hoofdstuk) van
begroting en jaarrekening conform het Besluit begroting en verantwoording Gemeenten en
Provincies (BBV). Het BBV bevat regelgeving voor het opstellen van de jaarlijkse begrotings- en
verantwoordingsstukken, zoals voorgeschreven in de Gemeentewet en de Provinciewet.

Kerncijfers
(Bedragen x € 1 miljoen)

Rekening
2012

Lasten per subprogramma
14.2 Uitkering Stadsdeelfonds
14.3 Belastingen
14.4 Erfpacht
14.5 Financiering
14.6 Deelnemingen

Begroting
Begroting
2013, incl. 1e 2013 na 8begr. wijz.
maands

Rekening
2013

Verschil
Rekening Begroting
na 8-maands

679,5
36,6
112,0
322,0
10,1

647,2
34,1
99,0
333,1
10,2

652,6
35,9
81,4
306,4
23,9

652,1
38,5
83,6
335,3
23,8

0,52,6
2,2
28,9
0,1-

14.7 Overige algemene dekkingsmiddelen
14.8 Amsterdams Investeringsfonds
Totaal lasten
Baten per subprogramma
14.1 Uitkering Gemeentefonds
14.3 Belastingen
14.4 Erfpacht
14.5 Financiering
14.6 Deelnemingen

493,6
1,0
1.654,8

440,6
1.564,2

567,3
8,7
1.676,2

530,2
6,4
1.669,9

37,12,36,3-

1.542,5
214,4
206,4
453,2
45,7

1.491,2
212,9
200,3
465,9
28,7

1.467,8
216,3
219,2
484,9
96,8

1.502,1
221,6
255,8
494,7
105,4

34,3
5,3
36,6
9,8
8,6

14.7 Overige algemene dekkingsmiddelen
Totaal baten
Saldo van baten en lasten
Toevoegingen aan reserves
Onttrekkingen aan reserves
Mutaties reserves
Resultaat na bestemming

486,2
2.948,4
1.293,6
156,5
140,4
16,11.277,5

366,0
2.765,0
1.200,8
284,5
266,1
18,41.182,4

478,9
2.963,9
1.287,7
424,0
317,8
106,21.181,5

560,7
3.140,3
1.470,4
377,0
328,5
48,51.421,9

81,8
176,4
182,7
47,010,7
57,7
240,4

Inleiding
In Algemene dekkingsmiddelen worden de algemene inkomstenbronnen van de gemeente
opgenomen. Dit zijn dus de middelen die worden gebruikt ter dekking van de kosten in de
verschillende programma’s, voor zover daar in het programma zelf geen dekking tegenover
staat. De voornaamste (algemene) inkomsten zijn de uikering vanuit het Gemeentefonds van het
Rijk, inkomsten uit belastingen (bijvoorbeeld toeristenbelasting en OZB), inkomsten uit erfpacht
(jaarlijkse canonbetalingen en afkoopsommen) en inkomsten in de vorm van dividenden uit
deelnemingen van de Gemeente Amsterdam.
Naast deze inkomsten, worden er in dit onderdeel ook apparaatskosten verantwoord. Dit zijn
salarislasten, huisvestingslasten, automatiseringslasten et cetera. Deze kosten worden verdeeld
naar de verschillende programma’s. Deze verdeling houdt in dat er tegenover deze lasten in dit
onderdeel ook baten staan. Deze lasten en baten zijn verantwoord onder 14.7 Overige
algemene dekkingsmiddelen.

Terug naar inhoud

320

Tot slot worden in dit onderdeel ook de rentelasten verantwoord. In de verschillende
programma’s worden bepaalde, grote(re) uitgaven, waarvan het nut zich uitspreidt over
meerdere jaren (duurzame goederen), niet in één keer verantwoord, maar worden deze kosten
geactiveerd. Dat zijn kosten voor bijvoorbeeld aanschaf van gebouwen en voertuigen. Dat wil
zeggen dat deze kosten in de verschillende programma’s tot uiting komen in de vorm van
kapitaallasten, dat zijn rente- en afschrijvingslasten. Dit geld dat nodig is voor de aanschaf van
duurzame goederen wordt veelal geleend. Zowel de kosten van deze leningen (rentelasten) als
de doorbelasting ervan (baten in dit onderdeel) naar de verschillende programma’s in de vorm
van kapitaallasten aldaar, worden verantwoord in dit onderdeel onder 14.5 Financiering.
In dit hoofdstuk wordt elk van de inkomstenbronnen behandeld in een aparte paragraaf die een
korte inleiding bevat , een samenvatting van de financiële ontwikkelingen in 2013 gevolgd door
een meer gedetailleerde uiteenzetting van de belangrijkste mutaties ten opzichte van de
Begroting 2013 na de 8-maandsrapportage.
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14.1 Uitkering gemeentefonds
Algemene toelichting
De grootste inkomstencategorie binnen de Algemene Dekkingsmiddelen is de uitkering uit het
gemeentefonds. Dit is de algemene uitkering die gemeenten van het Rijk ontvangen ter dekking
van de kosten die gemeenten hebben voor de taken die ze uitvoeren. Gemeenten mogen in
principe zelf bepalen waar ze dit geld aan besteden, maar hebben wel taken die ze moeten
uitvoeren.
De jaarlijkse ontwikkeling (groei of krimp) van het gemeentefonds wordt bepaald door de
normeringssystematiek. De jaarlijkse verandering van het gemeentefonds is gekoppeld aan die
van de rijksuitgaven. Extra uitgaven, bezuinigingen, mee- en tegenvallers op de rijksbegroting
hebben in deze systematiek direct invloed op de omvang van het gemeentefonds. Deze groei
van het gemeentefonds heet het accres. Het Rijk informeert de gemeenten jaarlijks in de mei- en
septembercirculaires over dit accres. In deze circulaires worden gemeenten ook geïnformeerd
over nieuwe gemeentelijke taken, of taken die vervallen.
Hoeveel geld individuele gemeenten uit het gemeentefonds krijgen, is afhankelijk van de
kenmerken en de belastingcapaciteit van de gemeenten. Onder andere de volgende maatstaven
worden gebruikt voor de verdeling van het gemeentefonds over de gemeenten: het aantal
inwoners, het aantal jongeren, het aantal uitkeringsgerechtigden, de oppervlakte van het land en
de grootte van de watergebieden. In onderstaande tabel zijn de begrote en gerealiseerde
bedragen van 14.1 Uitkering gemeentefonds te zien:
Mutaties uitkering gemeentefonds
(Bedragen x € 1 miljoen)

Lasten
Baten
Saldo van baten en lasten
Dotaties aan reserves
Onttrekkingen aan reserves
Mutaties reserves
Resultaat na bestemming

Rekening Begroting Begroting
2012 2013, incl. 2013 na 8maands
1e begr.
wijz.

1.542,5
1.542,5
1,2
1,21.541,3

1.491,2
1.491,2
1,2
1,21.490,0

1.467,8
1.467,8
1,2
1,21.466,6

Rekening
Verschil
2013 Rekening Begroting
na 8maands
1.502,1
34,3
1.502,1
34,3
1,2
1,21.500,9
34,3

Samenvatting mutaties
In 2013 was de uitkering uit het gemeentefonds € 34,3 miljoen hoger dan begroot. In 2013 is er
€ 1.502 miljoen aan gemeentefondsuitkering verantwoord. De belangrijkste oorzaken zijn een
toename van de decentralisatie- en integratie-uitkeringen binnen het gemeentefonds (€ 15,8
miljoen) een grotere Amsterdamse uitkeringsbasis (€ 8,8 miljoen) vooral door een groei van het
aantal woonruimten en hogere rijksuitgaven leidend tot een stijging in de decembercirculaire van
€ 7,8 miljoen. In onderstaande tabel is een specificatie te zien van de gemeentefondsuitkering,
verbijzonderd naar drie categorieën (de algemene uitkering, de integratie uitkering Wet
maatschappelijke ondersteuning (WMO) en de verzamelpost integratie en decentralisatieuitkeringen) en daaronder wordt gedetailleerd ingegaan op verschillen tussen de jaarrekening en
de begroting 2013 na 8-maandsrapportage.
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Specificatie baten gemeentefonds
(Bedragen x € 1 miljoen)

Algemene uitkering
gemeentefonds
Integratie-uitkering Wmo
Integratie- en decentralisatieuitkeringen (verzamelpost)
Totaal baten

Rekening
2012

Begroting
2013
e
n 1 wijz.

Begroting Rekening Verschil
2013
2013 Rek/Begrna 8-mnds
na 8-mnds

1.336,5
61,3

1.301,5
60,8

1.264,5
62,4

1.283,0
62,6

18,5
0,2

144,8
1.542,6

129,0
1.491,2

140,9
1.467,9

156,5
1.502,1

15,6
34,2

Mutaties van Begroting 2013 na 8-maandsrapportage naar Jaarrekening 2013
De totale baten uit het gemeentefonds zijn € 34,2 miljoen hoger dan begroot in de 8maandsrapportage, wat toegeschreven moet worden aan de volgende ontwikkelingen:
 de decentralisatie- en integratieuitkeringen binnen het gemeentefonds zijn met € 15,6
miljoen toegenomen door uitkering van € 10,3 miljoen voor de beheerskosten van de
sanering van de Diemerzeedijk, van € 1,2 miljoen voor de regionale aanpak van de
jeugdwerkloosheid, van € 3,5 miljoen voor uitvoeringkosten voor de inburgering van
inburgeringsplichtigen en door € 0,3 miljoen hogere uitkering voor maatschappelijke opvang
en € 0,2 miljoen hogere Wmo-uitkering en een aantal overige posten van totaal € 0,3 miljoen
 de Amsterdamse uitkeringsbasis is met € 8,8 miljoen toegenomen, voornamelijk door een
groei van het aantal woonruimten
 de ontwikkeling van de rijksuitgaven leidt in de decembercirculaire tot een stijging van het
accres met € 7,8 miljoen
 een toename van € 2,1 miljoen voor taakwijzigingen, hoofdzakelijk extra middelen voor
armoedebeleid
 de ontwikkeling van de landelijke aantallen zorgt voor een toename van € 1,0 miljoen
 een toename van € 1,1 miljoen voor verrekeningen uit eerdere jaren (2011 en 2012). Dit
bedrag bestaat hoofdzakelijk uit de bijstelling van de aantallenontwikkeling
 De negatieve inkomstenmaatstaf OZB neemt toe door hogere WOZ waarden, wat zorgt voor
een daling van de algemene uitkering met € 0,5 miljoen
 de ontwikkeling van de rijksuitgaven leidt in de septembercirculaire tot een daling van het
accres met € 1,9 miljoen
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14.2 Uitkering stadsdeelfonds
Algemene toelichting
Het stadsdeelfonds is, evenals het gemeentefonds, een algemeen verdeelstelsel. Via de
uitkering uit het Stadsdeelfonds krijgen de stadsdelen financiële middelen voor de uitoefening
van hun taken en bevoegdheden. De middelen zijn door de stadsdelen vrij te besteden. De
omvang van het stadsdeelfonds is een afgeleide van de wijze waarop de omvang van het
gemeentefonds wordt bepaald. Het aandeel van de stadsdelen in de algemene ontwikkeling van
het gemeentefonds bedraagt ongeveer 40%. Voor taakmutaties en decentralisatie-uitkeringen
kunnen andere percentages gelden, afhankelijk van het feit of het een taak van de centrale stad,
of de stadsdelen is.
De verdeling van het stadsdeelfonds over de stadsdelen gebeurt, evenals bij het
gemeentefonds, via de verdeelmaatstaven, die behoren bij de structuurkenmerken van de
stadsdelen voor de kosten die behoren bij de taken en bevoegdheden. Stadsdelen hebben
daarnaast nog taakgerelateerde en eigen inkomsten. Met de verschillen in inkomstencapaciteit
tussen de stadsdelen wordt in enige mate rekening gehouden.
Overigens is 2013 het laatste gehele jaar waarin het stadsdeelfonds bestaat en wordt
verantwoord. Per 19 maart 2014 zijn de stadsdelen overgegaan in bestuurscommissies. De
bestuurscommissies vallen onder het budgetrecht van de gemeenteraad. Het stadsdeelfonds is
daarom afgeschaft.
Onderstaand is een totaaloverzicht opgenomen van de lasten en baten binnen het onderdeel
Stadsdeelfonds. Dit betreft niet alleen de algemene uitkering stadsdeelfonds, maar ook een
aantal andere uitkeringen aan stadsdelen die niet onder de algemene uitkering stadsdeelfonds,
vallen maar wel deel uitmaken van het onderdeel Stadsdeelfonds.
Mutaties stadsdeelfonds
(Bedragen x € 1 miljoen)

Rekening Begroting Begroting
2012 2013, incl. 2013 na 8maands
1e begr.
wijz.

Lasten
Baten
Saldo van baten en lasten
Dotaties aan reserves
Onttrekkingen aan reserves
Mutaties reserves
Resultaat na bestemming

679,5
679,5679,5-

647,2
647,20,5
0,5647,7-

652,6
652,6652,6-

Rekening
Verschil
2013 Rekening Begroting
na 8maands
652,1
0,5652,10,5
652,10,5

Samenvatting mutaties
De lasten zijn ten opzichte van de begroting € 0,5 miljoen lager. Dit wordt veroorzaakt door een
daling van het accres gemeentefonds, waaraan de ontwikkeling van het stadsdeelfonds
gekoppeld is (hierdoor daalt de uitkering Stadsdeelfonds € 0,8 miljoen) en door bijstelling van de
landelijke uitkeringsbasis (aantallen per maatstaf) neemt het stadsdeelfonds met € 0,4 miljoen
toe. De tabel hieronder geeft een specificatie van de lasten van het stadsdeelfonds.
Specificatie baten stadsdeelfonds
(Bedragen x € 1 miljoen)

Uitkering stadsdeelfonds
Uitkering binnenwaterbeheer

Rekening
2012
660,7
0,6

Begroting
2013
e
incl. 1 wijz.
638,2
0,6

Begroting Rekening Verschil
2013
2013 Rek/Begrna 8-mnds
na 8-mnds
634,6
634,1
0,5
0,6
0,6
-
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Specificatie baten stadsdeelfonds
(Bedragen x € 1 miljoen)

centrum
Bijdrage Noord kosten beheer
wegen landelijk gebied
Uitkering Stadsdeel Centrum
i.v.m. walmuren en bruggen
Bijdrage Centrum Rode Loper
Bijdrage Oost ontwikkeling
IJburg
Bijdrage Centrum BTW
compensatiefondskorting
Overige uitkeringen aan
stadsdelen
Totaal

Rekening
2012

Begroting
2013
incl. 1e wijz.

Begroting Rekening Verschil
2013
2013 Rek/Begrna 8-mnds
na 8-mnds

0,6

0,6

0,6

0,6

-

6,0
7,4

5,9
1,0

0,0
16,8

0,0
16,8

-

0,5

-

-

-

-

3,3

0,8

-

-

-

0,4
679,5

647,1

652,6

652,1

0,5

Mutaties van Begroting 2013 na 8-maandsrapportage naar Jaarrekening 2013
De € 0,5 miljoen lagere lasten van het stadsdeelfonds volgen uit de septembercirculaire 2013
van het gemeentefonds:
 de daling van het accres gemeentefonds zorgt voor een daling van het stadsdeelfonds met
€ 0,8 miljoen
 de decentralisatie-uitkering Centra Jeugd en Gezin is neerwaarts bijgesteld, de lasten van
het stadsdeelfonds dalen met € 0,06 miljoen
 door bijstelling van de landelijke uitkeringsbasis (aantallen per maatstaf) neemt het
stadsdeelfonds met € 0,4 miljoen toe
De ontwikkeling van het stadsdeelfonds is gekoppeld aan de ontwikkeling van het
gemeentefonds. Het rijk stelt het gemeentefonds meerdere keren per jaar voor meerdere
uitkeringsjaren bij. Deze en andere benodigde aanpassingen werden tweemaal per jaar verwerkt
in het stadsdeelfonds, in september en december. Door de verandering van het bestuurlijk
stelsel per 19 maart 2014 en de opheffing van het stadsdeelfonds is het stadsdeelfonds voor het
laatst in december 2013 bijgesteld. De septembercirculaire 2013 is daarmee de laatste
gemeentefondscirculaire die doorwerkt in de uitkering stadsdeelfonds. Dit verklaart waarom een
aantal ontwikkelingen in het gemeentefonds niet meer doorwerken in het stadsdeelfonds.
Van de bijdrage aan Stadsdeel Centrum in het kader van ‘De Rode Loper’, groot € 16,8 miljoen,
heeft € 11,8 miljoen betrekking op het door de gemeenteraad op 15 mei 2013 geaccordeerde
voorstel voor resultaatbestemming bij de Jaarrekening 2012. De aanvullende bijdrage van € 5
miljoen aan het stadsdeel, is gedekt uit de ‘Reserve Rode Loper’.
In december 2013 (brief van het college van B en W van 27 december 2013 aan de stadsdelen)
is het stadsdeelfonds voor het laatst bijgesteld en is de definitieve omvang voor 2013 en 2014
bepaald. In tegenstelling tot eerdere jaren, is er daarom geen post ‘nog aan stadsdelen uit te
keren’ opgenomen in deze jaarrekening. Bijstellingen in het gemeentefonds welke zich voordoen
na december 2013 (bijvoorbeeld ontwikkeling van de Amsterdamse uitkeringsbasis) worden niet
meer doorvertaald in het stadsdeelfonds.
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14.3 Belastingen
Algemene toelichting
Het meeste geld ontvangt de gemeente van het Rĳk via het gemeentefonds. Maar daarmee
kunnen niet alle voorzieningen en projecten bekostigd worden. Een deel van deze kosten
worden betaald uit de opbrengst van de gemeentebelastingen. Inwoners en ondernemers van
Amsterdam leveren een financiële bijdrage via de lokale belastingen. Uit deze opbrengst worden
bijvoorbeeld kosten van verkeer en vervoer, onderwijs, cultuur, sport, openbaar groen en
openbare verlichting betaald.
De rijksoverheid bepaalt of het mogelijk is belastingen te heffen. De manier waarop dat gebeurt,
bepaalt een gemeente zelf. Zo stelt de gemeenteraad bijvoorbeeld de hoogte van tarieven van
gemeentelijke belastingen vast. Een deel van de belastinginkomsten heeft een directe
bestemming, zoals de riool- en afvalstoffenheffing. Deze worden in de betreffende programma’s
verantwoord. Verder zijn er belastingen die worden gebruikt als algemene dekking voor uitgaven
in de verschillende programma’s. Dat zijn de belastingen die in onderhavig hoofdstuk Algemene
dekkingsmiddelen worden verantwoord. Het betreft onroerendezaakbelasting ten laste van
gebruikers, onroerendezaakbelasting ten laste van zakelijk gerechtigden, roerenderuimtebelasting, toeristenbelasting, vermakelijkheidsretributie, hondenbelasting,
reclamebelasting en precariobelasting.
Mutaties belastingen
(Bedragen x € 1 miljoen)

Lasten
Baten
Saldo van baten en lasten
Dotaties aan reserves
Onttrekkingen aan reserves
Mutaties reserves
Resultaat na bestemming

Rekening Begroting Begroting
2012 2013, incl. 2013 na 8maands
1e begr.
wijz.

36,6
214,4
177,8
0,1
0,1
177,9

34,1
212,9
178,8
178,8

35,9
216,3
180,4
2,0
1,8
0,2180,2

Rekening
Verschil
2013 Rekening Begroting
na 8maands
38,5
2,6
221,6
5,3
183,1
2,7
2,0
1,8
0,2182,9
2,7

Samenvatting mutaties
Het onderdeel belastingen heeft een voordelig saldo ten opzichte van de begroting van
€ 2,7 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door hogere lasten van € 2,6 miljoen en hogere baten
van € 5,3 miljoen. De hogere lasten worden onder andere veroorzaakt door de gevolgen
van de foutieve uitbetaling van de woonkostenbijdrage in december 2013 (€ 1,5 miljoen)
en overschrijdingen op het apparaat van de belastingdienst (€ 1 miljoen). Hiertegenover
staan hogere baten van € 5,3 miljoen.
Mutaties van Begroting 2013 na 8-maandsrapportage naar Jaarrekening 2013
De hogere lasten bij Belastingen bedragen € 2,6 miljoen en vallen uiteen in twee
onderdelen: in Overschrijdingen op het apparaat van de belastingdienst (€ 1,4 miljoen) en
Meerkosten als gevolg van de foutieve uitbetaling woonkostenbijdrage (WKB).
Overschrijdingen op het apparaat van de belastingdienst (€ 1,4 miljoen)
In 2013 zijn niet begrote kosten gemaakt voor het afhandelen van meer telefonische
contacten met burgers dan was begroot (bijdrage Contact Centrum Amsterdam), extra
personele inzet voor de tijdige afhandeling van bezwaar en beroepsprocedures en hogere
ICT-kosten. Ook is er een meevaller: de vrijval van niet bestede reserves Basis ICT en
migratie datacentra (in totaal € 0,4 miljoen); per saldo leidt dit tot € 1 miljoen aan
overschrijdingen.
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Meerkosten als gevolg van de foutieve uitbetaling woonkostenbijdrage (WKB)
Op 12 december 2013 is, bij het uitkeren van de WKB, het honderdvoudige van de
beoogde bedragen uitgekeerd. Dit betekende een uitkering van € 188,9 miljoen in plaats
van € 1,88 miljoen. De fout is veroorzaakt door een combinatie van technische en
menselijke factoren. Vrijwel direct zijn, in samenwerking met andere concernonderdelen en
de banken acties gestart om deze foutieve storting te herstellen. Inmiddels meer dan € 186
miljoen van het ten onrechte uitgekeerde bedrag terugontvangen Ondanks deze snelle
reactie zijn er nog vorderingen voor een bedrag van € 2,3 miljoen niet of niet volledig
terugontvangen. Deze vorderingen zijn aan het Incassobureau van de Gemeente
Amsterdam voor de verdere invordering overgedragen. Op 23 december 2013 zijn alsnog
de juiste bedragen aan de rechthebbenden uitgekeerd.
Op basis van inschatting en in combinatie met de reeds gemaakte afspraken met de
betrokken burgers is een bedrag van € 1,2 miljoen onder ‘dubieuze debiteuren’ geboekt en
ten laste van het resultaat 2013 gebracht. Daarnaast is voor de hersteloperatie in totaal €
0,3 miljoen besteed aan extra personele inzet en kosten voor externe advisering. Daarmee
komen de totale extra lasten voor de WKB op € 1,5 miljoen. Daar tegenover staat een
vrijval op het uitkeringsbudget WKB in het programma Werk en Inkomen van € 0,4 miljoen.
De meerkosten WKB worden voor € 1,5 miljoen verantwoord in bij Algemene
dekkingsmiddelen. De meerkosten zijn het gevolg van een fout en hebben daardoor meer
het karakter van bedrijfsvoeringkosten dan van beleidmatige kosten. Om die reden wordt
het overgrote deel van de meerkosten verantwoord onder de apparaatskosten van de
gemeentelijke belastingdienst bij Algemene dekkingsmiddelen.
De hogere baten van € 5,3 miljoen bij Belastingen ontstonden als volgt.
 In 2013 is 1,7 % meer aan belastinginkomsten geïnd dan is begroot: € 3,5 miljoen. De
hogere belastingopbrengsten zijn het gevolg van minder leegstand en daardoor meer
OZB-opbrengsten (€ 1,7 miljoen) en meer opbrengsten toeristenbelasting (€ 1,9
miljoen) als gevolg van meer overnachtingen van bezoekers in Amsterdam
 Hogere opbrengstendoor BIZ (Bedrijfsinvesteringszones), opbrengsten van
vervolgingskosten en incidentele baten (zoals opbrengsten uit vorige jaren) (€ 1,8
miljoen).
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14.4 Erfpacht
Algemene toelichting
Door bouwrijp gemaakte grond in erfpacht uit te geven, houdt de gemeente invloed op het
grondgebruik en kan zij, door middel van bijvoorbeeld bestemmings- en gebruiksbepalingen,
invloed houden op het grondgebruik, grondspeculatie en leegstand tegengaan. Via de
erfpachtbepalingen worden bijvoorbeeld kantooruitbreidingen tegengehouden in gebieden met
veel leegstand en met gebruikmaking van de Experimentenregeling Erfpacht en Transformatie
wordt een aantal grote leegstaande kantoorpanden naar andere bestemmingen
getransformeerd.
De erfpachter betaalt voor het gebruik van de grond op jaarbasis canon, of een eenmalige
afkoopsom (vooruitbetaalde canon) waarvan de hoogte is gebaseerd op de actuele
grondwaarde. Bij een canonherziening einde tijdvak en bestemmings- of bebouwingswijzigingen
ontstaan in veel gevallen structureel hogere baten voor de gemeente Amsterdam.
In de tabel hieronder is de ontwikkeling van de waarde van in erfpacht uitgegeven grond
weergegeven die in beheer is bij het Ontwikkelingsbedrijf. Het overzicht laat zien dat die
grondwaarde in 2013 met een bedrag van € 507 miljoen is toegenomen.
Waarde van in erfpacht uitgegeven grond
(Bedragen x € 1 miljoen)

Afgekochte erfpachtgrondwaarden
Niet-afgekochte
erfpachtgrondwaarden
Totaal

Stand
1-1-2012
4.366

Mutatie
2012
57

Stand
1-1-2013
4.423

Mutatie
2013
87

Stand
31-12-2013
4.510

1.122
5.488

36
93

1.158
5.581

420
507

1.578
6.088

In de tabel hieronder wordt een specificatie gegeven van de in 2013 uitgegeven grondwaarden.
De grote stijging in 2013 wordt vooral veroorzaakt door de overdracht van grondwaarden van het
voormalige en nu verzelfstandigde Havenbedrijf.
Gronduitgifte in 2013
(Bedragen x € 1 miljoen)

2012
49,2
0,0
43,8
93,0

OGA
Zuid-As
Stadsdelen
Subtotaal
Overdracht voormalig Havenbedrijf
Overloop uitgiftes 2012
Totaal

2013
34,5
60,6
58,8
153,9
319,1
33,8
506,8

93,0

Mutaties erfpacht
(Bedragen x € 1 miljoen)

Lasten
Baten
Saldo van baten en lasten
Dotaties aan reserves
Onttrekkingen aan reserves
Mutaties reserves
Resultaat na bestemming

Rekening Begroting Begroting Rekening
2012
2013, incl. 2013 na 8- 2013
1e begr.
maands
wijz.
112,0
206,4
94,4
100,2
49,9
50,344,1

99,0
200,3
101,3
86,0
43,8
42,259,1

Terug naar inhoud

81,4
219,2
137,8
108,8
50,8
58,079,8

83,6
255,8
172,2
137,2
65,4
71,8100,4

Verschil
Rekening Begroting
na 8maands
2,2
36,6
34,4
28,4
14,6
13,820,6
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Samenvatting mutaties
De grootste inkomstenbronnen voor erfpacht zijn canon, of vooruitbetaalde canon, ook wel
afkoopsom genoemd. Daarnaast worden onder overige baten de dividendopbrengsten van de
Haven Amsterdam NV en renteopbrengsten verantwoord. De grootste lasten zijn de rentelasten
(€ 67 miljoen) van de niet afgekochte erfpachtgrondwaarden die in 2013 een beginstand van
€ 1,158 miljard hadden plus € 0,3 miljard overdracht grond voormalig Havenbedrijf. Voor deze
erfpachtgrondwaarden wordt jaarlijks canon ontvangen van de erfpachter. De lening wordt
gefinancierd met leningen bij het Leningfonds van de Gemeente Amsterdam op basis van een
interne rekenrente van 4,5%. Daarnaast heeft de gemeente apparaatskosten en overige lasten,
zoals notariële kosten voor het passeren van erfpachtakten en taxatiekosten als er sprake is van
canonherziening.
Mutaties van Begroting 2013 na 8-maandsrapportage naar Jaarrekening 2013
Het bruto resultaat van erfpacht bedraagt over 2013 € 100,4 miljoen en is ten opzichte van de
begroting na de 8-maandsrapportage met € 20,6 miljoen verbeterd. Belangrijkste oorzaken zijn
een hogere omzet aan canonopbrengsten en afkoopsommen dan de te behoedzame ramingen
van gronduitgiften in met name de Zuidas en de stadsdelen deden verwachten. Daarnaast is de
omzet afkoopsommen ook toegenomen omdat in opdracht van woningcorporaties meer
erfpachtrechten zijn gesplitst in appartementsrechten – bij splitsingen moet verplicht worden
afgekocht.
Er wordt hier gesproken van een bruto resultaat omdat het volledige bedrag niet ten gunste komt
van de Algemene Middelen. Op grond van afspraken wordt een belangrijk deel (€ 48,3 miljoen)
van het resultaat toegevoegd aan reserves binnen het programma Stedelijke ontwikkeling. Deze
vorm van presenteren wijkt af van die in de Jaarrekening 2012, waarin nog het netto resultaat
werd gepresenteerd (bruto resultaat minus afdrachten aan de fondsen van het programma
Stedelijke ontwikkeling). Het netto resultaat 2013 dat ten gunste van de Algemene Middelen
komt, bedraagt € 52,1 miljoen, € 10 miljoen beter is dan geraamd in de 8-maandsrapportage.
De afdrachten aan de fondsen waren begroot op € 34 miljoen. Er is sprake van een toename
van € 14,3 miljoen als gevolg van de voornoemde stijging van de omzet afkoopsommen door
verplichte afkoop door woningbouwcorporaties. Hierbij is afgesproken dat de
meerwaardecomponent in de afkoopsom wordt afgedragen aan het Stimuleringsfonds
Volkshuisvesting (SFV). Bij de toename van afdrachten aan het Vereveningsfonds (Vef) gaat het
om de meerwaardecomponent van (niet particuliere) afkoopsommen die ten opzichte van de
initiële grondwaarde zijn toegenomen.
Op basis van besluitvorming van de raad in 2008 wordt de jaarlijkse vrijval van € 7 miljoen uit de
reserve Meerwaarde Afkoopsommen Grondbedrijf aan het (erfpacht)resultaat ten gunste van de
algemene dienst toegevoegd. Met amendement 429 bij de behandeling van de Kadernota 2013
heeft de raad besloten deze jaarlijkse vrijval voor de jaren 2013 en 2014 te verhogen met
respectievelijk € 8,75 miljoen en € 6,65 miljoen. Derhalve is in de Jaarrekening 2013 € 15,75
miljoen onttrokken aan deze reserve.
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14.5 Financiering
Algemene toelichting
Rente is een vergoeding op financiële middelen. De gemeente betaalt rente over de op de gelden kapitaalmarkt opgenomen externe financieringsmiddelen. Naast deze externe financiering
beschikt de gemeente over interne financieringsbronnen, zijnde reserves en voorzieningen.
Binnen de gemeente wordt de systematiek van totaalfinanciering toegepast. De gemeente trekt
niet voor iedere investering een aparte lening aan, maar financiert het geheel van investeringen.
De financieringslasten en financieringsbaten worden vervolgens doorberekend (omgeslagen)
over de gemeentelijke organisatieonderdelen naar rato van de balansstanden van de activa. Dit
systeem van omslaan van de rente wordt het rente omslagstelsel genoemd.
Financiering omvat binnen de Algemene dekkingsmiddelen de volgende onderdelen:
omslagstelsel (paragraaf 14.5.1), rente eigen financiering (paragraaf 14.5.2) en de overige
financieringsposten (paragraaf 14.5.3). De tabel hieronder laat de lasten en baten en mutaties in
reserves zien van de drie onderdelen binnen Financiering.
Mutaties resultaat financiering
(Bedragen x € 1 miljoen)

Lasten
Baten
Saldo van baten en lasten
Dotaties aan reserves
Onttrekkingen aan reserves
Mutaties reserves
Resultaat na bestemming

Rekening Begroting Begroting
2012 2013, incl. 2013 na 8maands
1e begr.
wijz.

322,0
453,2
131,2
10,8
2,4
8,4122,8

333,1
465,9
132,8
101,3
65,0
36,396,5

306,4
484,9
178,5
103,0
65,0
38,0140,5

Rekening
Verschil
2013 Rekening Begroting
na 8maands
335,3
28,9
494,7
9,8
159,4
19,1103,0
65,0
38,0121,4
19,1-

In de volgende paragrafen worden respectievelijk het rente omslagresultaat, de rentebaten uit
eigen financieringsmiddelen en de overige posten vallende binnen Financiering toegelicht.
14.5.1 Omslagstelsel
Algemene toelichting
In dit onderdeel worden de financieringslasten en financieringsbaten in het omslagstelsel
verantwoord. De gemeente beschikt over zowel interne als externe financieringsmiddelen. De
externe financieringsmiddelen worden aangetrokken op zowel de geldmarkt (kortlopende
leningen) als de kapitaalmarkt (langlopende leningen). Naast de externe financieringsmiddelen
beschikt de gemeente over interne financieringsmiddelen, zijnde de reserves en voorzieningen.
Deze kunnen voor financiering worden gebruikt tot het moment waarop de middelen ingezet
worden voor het doel waarvoor ze zijn bestemd. Dit vermindert de behoefte aan externe
financiering. Omdat de financieringswijze in beginsel geen rol mag spelen bij de uiteindelijke
kostprijsberekening van een gemeentelijke taak, wordt ook rente over interne
financieringsmiddelen berekend. Deze rente wordt ‘rente eigen financieringsmiddelen’ genoemd.
De financieringslasten en -baten worden vervolgens doorberekend (omgeslagen) over de
gemeentelijke organisatieonderdelen. Dit systeem van omslaan van de rente wordt het
renteomslagstelsel of kortweg het omslagstelsel genoemd. Het uiteindelijke resultaat (bate of
last) wordt vervolgens toegevoegd of onttrokken aan de rente-egalisatiereserve. Deze reserve
heeft een maximale omvang van € 60 miljoen. Als de dotatie aan deze reserve leidt tot een
omvang hoger dan de maximale omvang van € 60 miljoen valt het meerdere boven de € 60
miljoen vrij ten gunste van de algemene dienst, volgens de verdeelsleutel 75% voor de centrale
stad en 25% voor de stadsdelen en Waternet. Ultimo 2012 had deze egalisatiereserve een
omvang van € 60 miljoen.
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Omslagrente
Het rentepercentage dat aan de gemeentelijke organisatieonderdelen wordt doorberekend heet
de omslagrente. Het streven is een evenwichtige ontwikkeling van de omslagrente, waarbij
schommelingen van de rente over de externe financieringsmiddelen gematigd doorwerken in de
omslagrente. Dat voorkomt verstoring van het meerjarig begrotingsbeeld. In 2013 was de
omslagrente 4,5% en dat blijft zo in 2014. Over de hoogte van de omslagrente in 2015 besluit
het nieuwe college.
De tabel hieronder geeft een overzicht gegeven van de lasten en baten van het omslagstelsel en
de mutaties in de reserve.
Mutaties renteomslag
(Bedragen x € 1 miljoen)

Lasten
Baten
Saldo van baten en lasten
Dotaties aan reserves
Onttrekkingen aan reserves
Mutaties reserves
Resultaat ten gunste algemene middelen

Rekening
2012

Begroting
2013
inclusief
wijziging

Begroting
2013 na
8-maands

Rekening
2013

297,9
376,9
79,0
79,0

328,1
386,5
58,4
49,3
49,39,1

301
383,9
82,3
75,8
78,5
6,5

311,1
393,1
82,0
82,0

Verschil
Rekening/
Begroting
na 8maands
9,5
9,1
0,375,875,8
75,5

Samenvatting mutaties
Het resultaat 2013 is met € 82,0 miljoen € 0,3 miljoen lager dan het begrote resultaat van € 82,3
miljoen. Dit wordt veroorzaakt door € 9,5 miljoen hogere lasten, waartegenover € 9,1 miljoen
hogere baten staan. Omdat ultimo 2012 de egalisatiereserve kapitaallasten de maximale
omvang van € 60 miljoen had, vindt de begrote dotatie van het resultaat niet plaats maar komt
voor € 62,7 miljoen toe aan de algemene middelen en € 19,3 miljoen aan Waternet en de
stadsdelen. Deze egalisatiereserve kapitaallasten, wordt in tegenstelling tot de lasten en baten
van het renteomslagstelsel, niet verantwoord binnen het onderdeel 14.5 Financiering, maar
binnen het onderdeel 14.7 Overige algemene dekkingsmiddelen.
In de tabel hieronder zijn de afzonderlijke rentecomponenten van lasten en baten nader
gespecificeerd. Ook is het aandeel van de stadsdelen en Waternet in het omslagresultaat
zichtbaar gemaakt.
Detailoverzicht omslagstelsel
(Bedragen x € 1 miljoen)

1. Rente opgenomen langlopende leningen
2. Rente opgenomen langlopende leningen
3. Rekening-courantrente
4. Rentelast eigen financiering vrij
5. Rentelast eigen financiering dotaties
6. Diversen
Totaal lasten
7. Doorberekend tegen omslagpercentage
8. Doorberekend tegen ander percentage
Totaal baten
Saldo renteomslag (vóór uitkering)
Uitkering aan stadsdelen en Waternet
Resultaat ten gunste algemene middelen

Rekening
2012

Begroting
2013
inclusief
wijziging

Begroting
2013 na
8-maands

Rekening
2013

108,5
0,5
30,3
56,1
100,7
1,8
297,9
307,1
69,8
376,9
79,0
19,1
59,9

140,4
10,0
27,7
50,1
98,1
1,9
328,1
320,6
66,0
386,5
58,4
58,4

121,9
2,0
27,7
50,1
98,1
1,9
301,6
317,9
66,0
383,9
82,3
82,3

106,0
0,1
28,7
71,2
102,9
2,2
311,1
327,0
66,1
393,1
82,0
19,3
62,7
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Verschil
Rekening/
Begroting
na 8maands
-15,9
-1,9
1,0
21,1
4,9
0,3
9,5
9,2
0,1
9,2
-0,3
19,3
-19,6
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Mutaties van Begroting 2013 na 8-maandsrapportage naar Jaarrekening 2013
Rente opgenomen langlopende leningen
Dit betreft betaalde rente over leningen aangetrokken op de kapitaalmarkt (lang geld). Ultimo
2013 had de gemeente € 3.151 miljoen geleend op de kapitaalmarkt. De gemeente betaalde
hiervoor gemiddeld 3,7% rente. In 2013 is € 106 miljoen rente betaald over de kapitaalleningen.
Ten opzichte van de 8-maandsrapportage is dit een daling van € 15,9 miljoen. Het rentevoordeel
ontstaat doordat er minder geld is geleend dan begroot. Bovendien kon tegen lagere
rentepercentages worden geleend dan was begroot. Ook is een groot deel van de opgenomen
leningen later in het jaar geleend dan waarvan in de begroting werd uitgegaan.
Rente opgenomen kortlopende leningen
Dit betreft betaalde rente over leningen aangetrokken op de geldmarkt (kort geld). Ultimo 2013
had de gemeente € 230 miljoen geleend op de geldmarkt en betaalde hiervoor gemiddeld 0,04%
rente. In 2013 is er € 0,1 miljoen aan rente betaald over geldmarktleningen. Ten opzichte van de
8-tmaandsrapportage is dit een daling van € 1,9 miljoen. Doordat de gerealiseerde rente op de
geldmarkt lager lag dan begroot is de post rente op kortlopende leningen lager. Bij de begroting
2013 was nog rekening gehouden met een stijging van de kortlopende rente naar 2%. Deze
stijging is uitgebleven.
Rekening-courantrente
Dit betreft de betaalde en ontvangen rente van 3,5% over de rekening-courantsaldi van diensten,
stadsdelen en verbonden partijen. De rekening-courantverhouding is gebaseerd op de saldi van
de bankrekeningen van de diensten, stadsdelen en verbonden partijen die in het rentestelsel van
de gemeente zijn opgenomen. Voor de stadsdelen, verbonden partijen en een aantal diensten is
deze bankrekening rentedragend. In 2013 is er per saldo € 28,7 miljoen aan rente betaald over
rekening-courantsaldi van diensten en stadsdelen. Ten opzichte van de 8-maandsrapportage is
dit een stijging van € 1 miljoen.
Rentelast eigen financiering vrij
Dit betreft de berekende rente van 4,5% over reserves en voorzieningen die ten gunste komt van
de algemene dienst en niet wordt toegevoegd aan reserves en voorzieningen. De omvang van
reserves en voorzieningen was € 1.583 miljoen. In 2013 is er per saldo € 71,2 miljoen aan rente
berekend en toegevoegd aan de algemene dienst. Ten opzichte van de 8-maandsrapportage is
dit een stijging van € 21,1 miljoen. De hogere bate ontstaat door berekende rente over de nieuw
gevormde reserve als gevolg van de verzelfstandiging van het Havenbedrijf (€ 13,7 miljoen), het
rekeningresultaat 2012 (€ 4,3 miljoen) en de overige reserves die bij de Jaarrekening 2012 een
hogere stand hadden dan eerder werd geraamd.
Rentelast eigen financiering dotaties
Dit betreft de berekende rente van 4,5% over reserves en voorzieningen die daadwerkelijk wordt
toegevoegd aan die reserves en voorzieningen. Dit gebeurt indien het college van B en W
hiertoe heeft besloten. De omvang van reserves en voorzieningen was € 2.287 miljoen. In 2013
is er per saldo € 102,9 miljoen aan rente berekend en toegevoegd aan de reserves en
voorzieningen. Ten opzichte van de 8-maandsrapportage is dit een stijging van € 4,9 miljoen. De
hogere rentelast ontstaat door een ten onrechte niet begrote reservestand.
Doorberekend tegen omslagpercentage
Dit betreft de berekende rente van 4,5% over de kapitaalschuld aan diensten en stadsdelen. De
leningen worden afgesloten voor de investeringen door de diensten en stadsdelen. In 2013 is er
per saldo € 327,0 miljoen aan rente ontvangen over leningen aan diensten en stadsdelen. Ten
opzichte van de 8-maandsrapportage is dit een stijging van € 9,2 miljoen. Deze stijging komt
grotendeels voort uit hogere rentebaten door de niet begrote rente over het aandeelkapitaal van
de verzelfstandiging van het Havenbedrijf Amsterdam (€ 13,7 miljoen).
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Doorberekend tegen ander percentage
Dit betreft de ontvangen rente over langlopende leningen aan derden niet zijnde diensten of
stadsdelen. In 2013 is er per saldo € 66,1 miljoen aan rente ontvangen over verstrekte
langlopende leningen aan derden. Dit is nagenoeg gelijk aan verwachte rentebaten in de 8maandsrapportage.
14.5.2 Rente eigen financiering
Algemene toelichting
De vergoeding over de interne financieringsbronnen, de reserves en voorzieningen, wordt
rentelast eigen financiering genoemd. Omdat de financieringswijze in beginsel geen rol mag
spelen bij de uiteindelijke kostprijsberekening van een gemeentelijke taak, wordt ook rente over
deze interne financieringsmiddelen berekend. Deze wordt als rentekosten opgenomen in de
rente omslag om duidelijk te maken wat de lasten zouden zijn als geen eigen financiering zou
bestaan. Deze berekende rentelast verschijnt als last, gesplitst in twee bedragen, namelijk de
‘rentelast eigen financiering vrij’ dat is rente die niet wordt toegevoegd aan de reserve of
voorziening maar vrij valt binnen de algemene middelen en de ‘rentelast eigen financiering
dotaties’, dat is rente die wel wordt toegevoegd aan reserve of voorziening. De ‘rentelast eigen
financiering vrij’ wordt als een baat verantwoord in dit onderdeel. In de tabel hieronder worden
de berekende rentelasten en rentebaten over de eigen financieringsmiddelen gepresenteerd.
Mutaties rente eigen financiering
(Bedragen x € 1 miljoen)

Rekening
2012

Begroting
2013
inclusief
wijziging

Begroting
2013 na
8-maands

Rekening
2013

4,9
74,0
69,1
69,1

5,0
76,1
71,1
71,1

4,7
97,7
92,9
92,9

4,9
97,6
92,7
92,7

Lasten
Baten
Saldo van baten en lasten
Dotaties aan reserves
Onttrekkingen aan reserves
Mutaties reserves
Resultaat ten gunste algemene middelen

Verschil
Rekening/
Begroting
na 8maands
0,2
-0,2
-0,4
-0,4

Samenvatting mutaties
De begrote lasten en baten zijn nagenoeg conform begroting. De tabel hieronder bevat de
specificatie van de berekende rentebaten over eigen reserves en voorzieningen, waarbij de
rentebaten over de financieringsmiddelen van het concern die worden toegevoegd aan eigen
reserves, separaat zichtbaar zijn gemaakt.
Specificatie baten rente eigen financiering
(Bedragen x € 1 miljoen)

Meerwaarde afkoopsommen erfpacht
Noord/Zuidlijn
Overige voorzieningen
Totaal vrijvallende rentebaten
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting
Weerstandsvermogen
Amsterdams Inversteringsfonds
Rioolwaterzuivering
Totaal rentebaten tbv dotaties DMC
Totale rentebaten eigen
financieringsmiddelen

Rekening
2012

Begroting
2013
inclusief
wijziging

Begroting
2013 na
8-maands

Rekening
2013

2,5
21,7
32,6
56,7
4,9
10,0
2,4
17,3

2,2
20,3
29,6
52,1
5,0
10,5
6,2
2,4
24,1

2,2
20,3
49,3
71,8
4,7
12,2
6,6
2,4
25,9

2,2
19,7
49,3
71,3
4,9
12,2
6,8
2,4
26,3

Verschil
Rekening/
Begroting
na 8maands
0,0
-0,6
0,0
-0,5
0,2
0,0
0,2
0,0
0,4

74,0

76,1

97,7

97,6

-0,1
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Uit de omslagrente wordt per saldo € 71,3 miljoen rente over eigen financieringsmiddelen van
alle diensten ten gunste van de algemene middelen gebracht. Dit is € 0,5 miljoen minder dan
begroot in de 8-maandsrapportage. De rente die door de concerncontroller zelf wordt
toegevoegd aan de eigen reserves bedraagt € 26,3 miljoen en is in lijn met de begroting na de
8-maandsrapportage.
14.5.3 Overige posten Financiering
Algemene toelichting
Het onderdeel Financiering bevat naast het resultaat van de renteomslag en de baten uit eigen
financieringmiddelen, een aantal resterende posten die in deze paragraaf worden toegelicht.
Mutaties overige posten financiering
(Bedragen x € 1 miljoen)

Lasten
Baten
Saldo van baten en lasten
Dotaties aan reserves
Onttrekkingen aan reserves
Mutaties reserves
Resultaat ten gunste algemene middelen

Rekening
2012

Begroting
2013
inclusief
wijziging

Begroting
2013 na
8-maands

Rekening
2013

2,3
2,3
10,8
2,4
-8,4
-6,1

3,3
3,3
101,3
65,0
-36,3
-33,0

3,3
3,3
103,0
65,0
-38,0
-34,7

3,9
3,9
103,0
65,0
-38,0
-34,1

Verschil
Rekening/
Begroting
na 8maands
-0,6
0,6
0,6

Samenvatting mutaties
De begrote baten en mutaties in reserves zijn nagenoeg conform begroting.
Mutaties van Begroting 2013 na 8-maandsrapportage naar Jaarrekening 2013
De winstafdracht door Waternet is € 0,6 miljoen hoger dan in de begroting na de
8-maandsrapportage, omdat het opslagpercentage op basis waarvan de afdracht is berekend
hoger was dan begroot. De dotaties en onttrekkingen betreffen de Algemene reserve. Conform
begroting na de 8-maandsrapportage is € 90,8 miljoen toegevoegd, gefinancierd door een
onttrekking uit de reserve Nuon-opbrengsten (zie Overige algemene dekkingsmiddelen).
Daarnaast is € 12,2 miljoen gedoteerd aan de Algemene reserve op grond van de berekende
inflatiecorrectie.
In 2013 is € 65 miljoen onttrokken aan de Algemene reserve en overgemaakt aan Dienst Metro
ter dekking van de kosten voor station Vijzelgracht van het project Noord/ Zuidlijn. De voeding
van de Algemene reserve is voor genoemd bedrag reeds verantwoord in de Jaarrekening 2011.
De betaling aan Dienst Metro is in de Jaarrekening 2013 verwerkt als last binnen de Overige
algemene dekkingsmiddelen.
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14.6 Deelnemingen
Algemene toelichting
De Gemeente Amsterdam heeft een belang in 27 deelnemingen. Van zeven deelnemingen is de
gemeente 100% aandeelhouder. Van de overige deelnemingen heeft de gemeente in vier
deelnemingen een meerderheidsbelang en in 16 deelnemingen een minderheidsbelang.
Voorbeelden van deelnemingen zijn: de GVB holding N.V., het Havenbedrijf Amsterdam N.V.,
Luchthaven Schiphol N.V., Glasvezelnet Amsterdam B.V. en de N.V. Zeedijk.
Door het houden van aandelen in een N.V. of B.V. participeert de gemeente Amsterdam in het
risicodragend vermogen van een vennootschap. Deelnemingen zijn (en worden) door de
gemeente aangegaan om een specifiek publiek belang te behartigen. Een deelneming wordt
alleen aangegaan en aangehouden als het publieke belang daarmee het beste gediend wordt én
het publieke belang niet op een andere manier behartigd kan worden. De uit te voeren taken ter
behartiging van een publiek belang zijn de uitkomst van een politieke afweging.
Voor deze deelnemingen zijn er financieringslasten. Dat zijn de (rente)lasten voor leningen om
de deelneming te verkrijgen. Hiertegenover staan inkomsten in de vorm van, voornamelijk,
dividenden. In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de lasten en baten met
betrekking tot de deelnemingen.
(Bedragen x € 1 miljoen)

Rekening Begroting Begroting
2012 2013, incl. 2013 na 8maands
1e begr.
wijz.

Lasten
Baten
Saldo van baten en lasten
Dotaties aan reserves
Onttrekkingen aan reserves
Mutaties reserves
Resultaat na bestemming

10,1
45,7
35,6
35,6

10,2
28,7
18,5
18,5

23,9
96,8
72,9
72,9

Rekening
Verschil
2013 Rekening Begroting
na 8maands
23,8
0,1105,4
8,6
81,6
8,7
81,6
8,7

Samenvatting mutaties
Ten opzichte van de Begroting 2013 na 8-maandsrapportage is het resultaat € 8,7 miljoen
hoger, voor het overgrote deel bestaand uit dividenden die hoger waren dan verwacht. Het
werkelijke resultaat (na aftrek van de rentelasten) over 2013 bedraagt € 81,6 miljoen. In de
tabel hieronder zijn de dividenden gespecificeerd per deelneming.
Specificatie dividend deelnemingen

Rekening
2012

Begroting
2013
inclusief
wijziging

Begroting
2013 na
8-maands

Rekening
2013

0,7
3,6
0,1
19,5
7,1
10,3
0,4
3,5
0,4
45,7

3,6
0,2
12,0
2,9
6,0
0,4
3,1
0,5
28,7

47,5
0,9
10,1
0,1
21,7
2,9
6,8
0,4
5,8
0,5
0,1
96,8

47,5
0,9
16,6
0,1
21,7
3,8
6,8
0,4
1,3
5,8
0,5
105,4

(Bedragen x € 1 miljoen)

NV Haven
Bank Nederlandse Gemeenten
GVB Holding NV
NV Het Havengebouw Amsterdam
NV Luchthaven Schiphol
NV NUON Energy
Alliander
NV Stadsherstel Amsterdam
NV Zeedijk
NV Verzekeringsbedrijf Groot Amsterdam
RAI Holdin BV
Diversen
Totaalopbrengst deelnemingen
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Verschil
Rekening/
Begroting
na 8maands
6,5
0,9
1,3
-0,1
8,6
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Mutaties van Begroting 2013 na 8-maandsrapportage naar Jaarrekening 2013
GVB Holding NV
Het eigen vermogen van GVB Holding NV is tot en met 2013 fors gegroeid. Deze groei is het
gevolg van een aantal factoren. Voor de periode 2010-2014 is afgeweken van het dividendbeleid
(6% van het eigen vermogen) en is het dividend vastgezet op de ondergrens van € 3,6 miljoen.
Dit om extra weerstandsvermogen te creëren voor de ophanden zijnde aanbesteding. Ook
hebben de invoering van de OV-chipkaart, de bonus als gevolg van de verbeterde prestaties van
GVB en een door GVB gerealiseerde kostenreductie aan de groei bijgedragen. Parallel aan de
gesprekken over de gewijzigde onderhandse concessie, zijn de mogelijkheden tot een extra
dividenduitkering besproken. In drie tranches van € 6,5 miljoen zal in totaal € 19,5 miljoen extra
dividend boven het reguliere dividend worden uitgekeerd. De eerste twee tranches zijn in 2013
ontvangen, de laatste tranche volgt in 2014.
NV Zeedijk
De gemeente houdt zogenoemde cumulatief preferente aandelen in de NV Zeedijk. Deze
aandelen geven de gemeente jaarlijks recht op een vast dividend. De NV Zeedijk heeft dit
dividend echter nooit uitgekeerd, waardoor een claim voor de gemeente is ontstaan. In 2013 is €
1,3 miljoen van deze claim uitgekeerd.
NV NUON Energy
De dividendopbrengsten van de deelneming NUON Energy zijn € 0,9 miljoen hoger dan de
geraamde dividendopbrengsten bij de 8-maandsrapportage. De gemeente heeft advies
ingekocht voor de verkooptranche van haar aandelen in NUON Energy. Aanvankelijk was de
verkooptranche van de aandelen voorzien in 2013. De kosten hiervan (€ 0,9 miljoen) zijn in de
Begroting 2013 zoals te doen gebruikelijk in mindering gebracht op de verwachte
dividendopbrengsten. De verkooptranche van aandelen is echter vervroegd van 2013 naar 2012
en ook de adviesdiensten zijn in 2012 geleverd en boekhoudkundig verwerkt. Hiermee was in de
8-maandsrapportage 2013 geen rekening gehouden.
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14.7 Overige algemene dekkingsmiddelen
Algemene toelichting
Onder het onderdeel overige algemene dekkingsmiddelen zijn posten opgenomen die niet onder
een van de hiervoor behandelde onderdelen vallen, zoals de zogenoemde stelposten. Daarnaast
zijn er de apparaatskosten en andere kosten voor een deel van de gemeentelijke organisatie en
baten in de vorm van doorbelasting van deze kosten naar de verschillende programma’s.
(Bedragen x € 1 miljoen)

Lasten
Baten
Saldo van baten en lasten
Dotaties aan reserves
Onttrekkingen aan reserves
Mutaties reserves
Resultaat na bestemming

Rekening Begroting Begroting
2012 2013, incl. 2013 na 8maands
1e begr.
wijz.

493,6
486,2
7,420,0
55,0
35,0
27,6

440,6
366,0
74,689,3
157,3
68,0
6,6-

567,3
478,9
88,4202,2
191,5
10,799,1-

Rekening
Verschil
2013 Rekening Begroting
na 8maands
530,2
37,1560,7
81,8
30,5
118,9
126,8
75,4189,9
1,663,1
73,8
93,6
192,7

Mutaties van Begroting 2013 na 8-maandsrapportage naar Jaarrekening 2013
Stelposten
Er was voor € 90,1 miljoen aan lagere lasten en voor € 49,1 miljoen aan lagere baten door
stelposten in de begroting, zoals bijvoorbeeld de stelpost (zowel als last en baat) voor
kapitaallasten van voorgenomen onrendabele investeringen (€ 48,9 miljoen). De
incidentele ruimte die deze post biedt is ingezet voor prioriteiten die zijn verantwoord in de
betreffende programma’s. Daarnaast is er de categorie stelposten met een saldo in de
Begroting 2013 na de 8-maandsrapportage:
 het saldo van tussentijdse begrotingswijzigingen in de 8-maandsrapportage (€ 34,7
miljoen aan lasten)
 het bedrag van de verwachte frictiekosten in de dienstrekeningen 2013 (€ 11,6 miljoen
aan lasten)
 bezuinigingen door diensten te realiseren in 2013 (€ 4,4 miljoen aan negatieve lasten)
Overige mutaties
 Het saldo van de apparaatskosten van DWI verbetert met € 12,4 miljoen ten opzichte
van de Begroting 2013 na 8-maandsrapportage. De belangrijkste redenen hiervoor zijn
incidentele baten, waaronder het doorbelasten van de uitstroomteams van de
werkpleinen (-/- € 3,6 miljoen) naar het participatiebudget. Daarnaast de toevoeging
aan het resultaat vanuit de overgang van het onderdeel Begeleiden en Detacheren van
Pantar naar DWI van € 7,2 miljoen – bedoeld om toekomstige risico’s af te dekken die
verband houden met het afbouwen van het Re-integratiebedrijf Amsterdam (RBA).
Daarnaast is er ook een vrijval van vakantiedagen die zijn overgekomen met RBA
Begeleiden en Detacheren (-/- € 1 miljoen)
 Zowel baten als lasten zijn met € 21 miljoen toegenomen ten opzichte van de
8-maandsrapportage. Dit wordt in belangrijke mate veroorzaakt door de
administratieve verwerking in het resultaat van de overgang van Begeleiden en
Detacheren van Pantar naar het RBA
 De saldo op de apparaatskosten van het OGA is € 4,9 miljoen verslechterd ten
opzichte van de begroting. Dit wordt veroorzaak door frictiekosten: personele frictie
voortkomend uit eerdere reorganisaties, kosten voor deelopdracht 7 en 8 uit 1 Stad, 1
Opgave, kosten voor het ontwikkelen van een stedelijke vastgoedstrategie, en
gestegen ICT-kosten als gevolg van een nieuw bekostigingsmodel voor DICT
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De apparaatskosten van de GGD zijn € 2 miljoen hoger dan begroot. Hiertegenover
staan ook € 2 miljoen hogere baten in de vorm van doorbelastingen naar verschillende
programma’s (voornamelijk het programma Zorg)
De apparaatskosten van DMO zijn € 2 miljoen hoger dan begroot door frictiekosten
Inzet op Herstel 1 en 2, Trans FM en 1 Stad 1 Opgave die gedekt worden uit de
centrale frictiereserve
Lagere lasten van € 2 miljoen op de begrote post voor onvoorziene uitgaven omdat er
nagenoeg geen onvoorziene uitgaven zijn geweest
Aan de voorziening juridische risico’s is € 4,2 miljoen onttrokken, waarvan € 3,2
miljoen als onttrekking is begroot. De dotatie aan de voorziening juridische risico’s
bedraagt € 17,7 miljoen
Een onttrekking van € 1 miljoen betreft de overdracht van de gehele voorziening
gemeentelijk wagenpark aan de bestuursdienst. De onttrekking is als negatieve last
verantwoord
De voorziening garanties, geldleningen en claims is verhoogd met € 0,8 miljoen
De vrijval van de voorziening voor het afdekken van de risico’s in het
Vereveningsfonds (raadsbesluit.92.221.3a.14 van 12/13 maart 2014) van € 70
miljoen. Deze vrijval is – hoewel aangekondigd in de 8-maandsrapportage – niet
begroot. De voorziening is gevormd in de Jaarrekening 2012 in de verwachting dat in
periode 2013 t/m 2016 nog sprake zou zijn van een tekort aan weerstandsvermogen in
het Vereveningsfonds. In 2013 werd dit geschat op € 18 miljoen afnemend naar € 16
miljoen in 2014. Vanaf 2015 zou er geen sprake meer zijn van een tekort. In 2013 is
een aanzienlijke sanering van de balans doorgevoerd op het Vereveningsfonds.
Aangezien in deze situatie geen sprake is van een negatief saldo is er geen noodzaak
meer voor aanzuivering c.q. maatregelen of behoud van een (deel van de) voorziening
Na het in 2013 door de raad vastgestelde nieuwe Leningen- en Garantiebeleid is de
voorziening voor verstrekte geldleningen van € 8,7 miljoen volledig vrijgevallen. Nieuw
beleid is dat risico-opslagen niet langer ten gunste komen genoemde voorziening maar
overgaan naar de Algemene reserve. Voorheen werd de voorziening op grond van een
bestendige gedragslijn jaarlijks, aan het begin van het boekjaar, gevoed met 0,25%
van de stand van de verstrekte leningen
In de voorziening juridische risico’s is een bedrag van € 7,4 miljoen vrijgevallen mede
in verband met de administratieve verwerking van de verzelfstandiging van de Haven
Amsterdam
Onder de overlopend passiva is de post vooruit ontvangen rijksgelden in het kader van
het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) opgenomen. Op basis van de
verantwoording 2013 van het ISV is een vrijval gerealiseerd van € 3,1 miljoen. Deze
vrijval heeft nagenoeg geheel betrekking op toegevoegde rente waartegenover geen
verplichtingen staan
Er is € 3 miljoen vrijval van de reserve Taal en Werk
Van het Rijk is de verzameluitkering werkgelegenheidimpuls (€ 0,8 miljoen) ontvangen
De voorziening Beurs van Berlage (€ 1 miljoen) is volledig vrijgevallen, aangezien er
geen aanwijzingen meer zijn voor onvoorziene uitgaven als gevolg van de participatie
in de Beurs
Diverse niet begrote baten verklaren de per saldo € 0,3 miljoen resterende hogere
baten
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14.8 Amsterdams Investeringsfonds (AIF)
(Bedragen x € 1 miljoen)

Lasten
Baten
Saldo van baten en lasten
Dotaties aan reserves
Onttrekkingen aan reserves
Mutaties reserves
Resultaat na bestemming

Rekening Begroting Begroting
2012 2013, incl. 2013 na 8maands
1e begr.
wijz.

1,0
1,024,3
33,0
8,7
7,7

6,2
6,26,2-

8,7
8,76,8
8,7
1,9
6,8-

Rekening
Verschil
2013 Rekening Begroting
na 8maands
6,4
2,36,42,3
6,8
6,4
2,30,42,36,8-

Algemene toelichting
Werking fonds
Het fonds is sinds 2012 per pijler verdeeld in een maatschappelijk (20%) deel en een financieel
(80%) deel. Voor projecten die uit het fonds gefinancierd mogen worden zijn door de raad criteria
bepaald. In het 80% deel zijn het financieel renderen en de terugbetaling van hoofdsommen
belangrijk, in het maatschappelijk deel een (positieve) maatschappelijke business case.
De gemeenteraad stemde op 30 november 2011 in met de criteria voor het doen van
bestedingen uit de pijler Klimaat, Duurzaamheid en Luchtkwaliteit (KDL) en de te volgen
werkwijze. De gemeenteraad heeft eveneens de criteria voor het doen van bestedingen uit de
pijler Economie en Innovatie (E&I) en (eind 2013) uit de pijler Stedelijke Ontwikkeling en
Bereikbaarheid (SOB) vastgesteld.
Alle bestedingsvoorstellen worden voorgelegd aan de gemeenteraad, tenzij er door de raad al
een compartiment is vastgesteld. Een compartiment is een bestedingsvoorstel waarbinnen
meerdere activiteiten met eenzelfde doelstelling kunnen worden uitgevoerd. Binnen een
compartiment kan het college concreet uit te voeren bestedingsvoorstellen goedkeuren. Tot en
met 2013 kende alleen de pijler E&I compartimenten.
Bij (dotaties)
Het AIF is over de pijlers verdeeld volgens de verhoudingen die door de raad zijn bepaald. In
2013 is dat 30% KDL, 30% E&I en 40% SOB. Deze verhoudingen worden toegepast op alle
toevoegingen, waarover de raad afzonderlijk besluit. De rente over de beginstand van het nog
niet bestede deel van het fonds wordt standaard aan de pijlers toegevoegd in de genoemde
verhoudingen. Daarnaast worden de resultaten die behaald worden met uitzettingen in de vorm
van leningen en participaties aan de pijlers toegevoegd.
Af (onttrekkingen)
Uit het fonds kunnen bijdragen, subsidies, leningen en participaties worden bekostigd,
respectievelijk gefinancierd. Bijdragen en subsidies verlagen de stand van het fonds (blijvend),
financiering van leningen en participaties worden gedekt uit het fonds zonder dat dit leidt tot
verlaging van de stand.
Nog te besteden eind 2013
De feitelijke eindstand van het fonds wordt bepaald door de beginstand te verhogen met de
dotaties en te verlagen met de onttrekkingen. Daarnaast zijn er ook de door de raad
aangenomen voorstellen voor bestedingen en projecten die nog niet (financieel) zijn afgerond.
De voorstellen en hun afronding beperken de ruimte die in het fonds nog aanwezig is voor
nieuwe voorstellen. Een andere beperking hangt samen met de financieringsfunctie van het

Terug naar inhoud

339

fonds, want ook het verstrekken van leningen en dergelijke onttrekt middelen aan besteding.
Deze posten worden op de stand van het AIF in mindering gebracht om aan te geven welke
ruimte einde 2013 resteerde voor het indienen van voorstellen (zie ‘Nog te besteden eind 2013’
in de tabel). Het verloop van het AIF met betrekking tot onttrekkingen, toevoegingen en het nog
te besteden deel is in de volgende tabel 1 samengevat.
Tabel 1: Totaaloverzicht AIF
Amsterdams
InvesteringsFonds (AIF)
(Bedragen in €)

Pijler Klimaat,
Duurzaamheid en
Luchtkwaliteit
Maatschappelijk deel (20%)

Stand begin
2013
Bij:
Toevoeging
rente 2013
Ontvangen rente
over leningen
Af:
Uitgaven 2013
Stand eind
2013
Waarvan:
Gecommitteerd
budget
Uitgezet aan
leningen/particip
aties t/m 2013
Totaal
Nog te besteden eind 2013

Pijler Economie en
Innovatie

Pijler Stedelijke
Ontwikkeling en
Bereikbaarheid

Totalen

Financieel Maatschappedeel (80%) lijk deel (20%)

Financieel Maatschappedeel (80%) lijk deel (20%)

Financieel
deel (80%)

14.630.527

58.079.487

12.557.168

50.828.675

3.011.043

12.044.174 151.151.074

657.745

2.613.577

565.073

2.287.290

135.497

541.988

6.801.170
784

784

-405.785

-337.415

-145.922

0

0

-5.500.000

-6.389.122

14.883.271

60.355.649

12.976.319

53.115.965

3.146.540

7.086.162 151.563.906

9.814.840

47.054.092

7.254.078

5.000.000

1.000.000

5.800.000

76.135.980

212.970

0

0

0

0

0

212.970

10.027.810

47.054.092

7.254.078

5.000.000

1.000.000

5.800.000

4.855.461

13.301.557

5.722241

48.115.965

2.146.540

1.286.162

75.427.926

Hieronder wordt per pijler ingegaan op de projecten die in 2013 via het fonds al liepen of zijn
gestart.
1. Pijler Klimaat, Duurzaamheid en Luchtkwaliteit
Pijler KDL totaaloverzicht
Nr.

Project

Compartiment

Budget

Besteed
tot en met
2012

600.000
3.500.000
45.000.000

128.905
1.108.493

(Bedragen in €)

1
2
3
4
a
b
b-1
b-2
b-3
b-4

Beheerkosten
Windcoalitie
Extern fonds
Compartiment Initiatieven uit de
stad
Rockstart Smart Energy
Accelerator
Tenderronde 2013 ( max € 1
miljoen)
Esco Stadstuin Overtoom
Wooncomplex Tidore
Krugerhof
Energie Coöperatie GWL
Ecostroom

Besteed
Besteed
2013 tot en met
2013
405.785
87.415
250.000

534.690
1.195.908
250.000

Rest
gecommitteerd
budget
65.310
2.304.092
44.750.000

5.000.000
250.000

199.000
49.631
122.850
127.500
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Nr.

Project

Compartiment

Budget

(Bedragen in €)

b-5 VvE Tweede Oosterparkstraat

Besteed
tot en met
2012

Besteed
Besteed
2013 tot en met
2013

Rest
gecommitteerd
budget
200.000

200.000

135-197
b-6 Coöperatief Zuiderlicht
b-7 Nicolaas Maes Coöperatie
b-8 Coöperatie Stroom Oostwaarts
c
Nog toe te wijzen door B&W
5
Compartiment Amsterdams
energiebeleid
a
AV RAI
b
Risicoreserve Leenfaciliteit
woningen
c
Zon op Vereniging van Eigenaren
(bestedingen)
d
Zon op Vereniging van Eigenaren
(investeringen)
e
Beheerkosten 2014
6
Nog toe te wijzen door B&W
Totaal

35.000
18.000
202.500
3.795.519

35.000
18.000
202.500
3.795.519
0

100.000
700.000

100.000
700.000

5.000.000

37.500

37.500

37.500

0

331.250

13.970

13.970

317.280

2.231.068

275.000
3.556.250
56.868.932

275.000
3.556.250
59.100.000

1.288.868

942.200

Beheerkosten (1)
Hiervoor is door de raad een afzonderlijk budget van € 0,6 miljoen ter beschikking gesteld. Dat
budget is in 2013 voornamelijk aangewend voor het opzetten, uitvoeren en monitoren van
projecten waarvoor een bestedingsvoorstel door de raad is goedgekeurd. Voorbeelden daarvan
zijn het operationeel maken van het extern investeringsfonds en het opzetten en uitwerken van
de tenderregeling ‘Duurzame initiatieven uit de stad’.
Windcoalitie (2)
Door het besluit van de provincie om windmolens in Amsterdam te verbieden is op 17 december
2012 de uitvoering van de Windvisie getemporiseerd. In 2013 heeft dit project nagenoeg stil
gelegen in afwachting van een beleidswijziging van de provincie ten aanzien van de bouw van
nieuwe windmolens. In 2014 wordt duidelijk wanneer de investeringsmogelijkheden zich voor dit
project gaan voordoen.
Extern Fonds (Amsterdamse Klimaat & Energiefonds) (3)
Begin oktober 2013 is het Amsterdamse Klimaat & Energiefonds geopend. Dit fonds wordt
beheerd door een professionele fondsbeheerder die € 45,0 miljoen investeert in financieel én
duurzaam renderende projecten in Amsterdam. Eind 2013 heeft de investeringscommissie de
eerste twee investeringen goedgekeurd: € 3,75 miljoen voor Orange Gas Amsterdam en € 1,6
miljoen voor Amsterdam Arena.
Compartiment ‘Initiatieven uit de stad’ (4)
In 2013 heeft de raad ingestemd met het vormen van het compartiment ‘Initiatieven uit de stad’.
In 2013 is ter hoogte van € 4,75 miljoen een tenderregeling opgezet voor Amsterdammers die
gezamenlijk een duurzaam project willen uitvoeren en hiervoor een laagrentende lening willen uit
het AIF. De eerste tenderronde van € 1,0 miljoen was twee keer overtekend en heeft geleid tot
het honoreren van acht aanvragen van VVE’s, coöperaties en een Esco voor de financiering van
zonnepanelen en isolatiemaatregelen. De tweede tenderronde is in oktober 2013 open gegaan
en heeft geleid tot € 3,0 miljoen aan aanvragen. De overige tenderrondes zullen in 2014 plaats
hebben. De concrete verstrekking van leningen vindt vanaf 2014 plaats. Het eerste
jaarprogramma van Rockstart Smart Energy is in 2013 van start gegaan. In dit programma
worden startende duurzame bedrijven begeleid met kennis, geld en netwerk om sneller
succesvol te worden. In totaal worden drie jaarprogramma’s gefinancierd in samenwerking met
private financiers.
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Compartiment Amsterdams Energiebeleid (5)
In 2013 heeft de raad ingestemd met het vormen van het compartiment Amsterdams
energiebeleid. Het College van B&W heeft binnen dit compartiment een renteloze achtergestelde
lening van € 0,1 miljoen aan AV RAI (5a) voor de financiering van het grootste Amsterdamse
zonnepanelenproject op het dak van de RAI goedgekeurd. De leningverstrekking zal in 2014
plaatsvinden. Het project wordt verder gefinancierd door Amsterdam RAI en een bank.
Risicoreserve particuliere leenfaciliteit woningen (5b)
Binnen het AIF is een risicoreserve gevormd ter hoogte van € 0,7 miljoen als achtervang voor
het risico dat de laagdrempelige, laagrentende leningen aan particuliere woningeigenaren en
VvE’s ter financiering van energiebesparende maatregelen niet worden afgelost. Er is in 2013
nog geen beroep gedaan op de risicoreservering.
Daarnaast kent dit compartiment de volgende lopende projecten:
Zon op Verenigingen van Eigenaren (Zon op VvE) (5c+d)
Zon op VvE’, Alliander en drie VvE’s voeren een pilotproject virtueel salderen uit . Doelstelling is
het in praktijk brengen en toetsen van ‘virtuele saldering’ voor VvE’s, waardoor kostendekkende
opwekking van zonnestroom kan worden gerealiseerd in de gestapelde bouw. Het
aangevraagde budget voor dit project bedroeg € 0,369 miljoen. Maar het was slechts nodig een
kleine lening te verstrekken aan een VvE (in plaats van de oorspronkelijk voorziene drie VvE's)
ter grootte van € 0,014 miljoen. Het budget voor het projectmanagement (€ 0,038 miljoen) is
volledig uitgegeven.
Voor 2014 is € 275.000 voor beheerkosten van het fonds gereserveerd (5e)
2. Pijler Economie en Innovatie
Pijler E&I totaaloverzicht
Nr Project

Compartiment

Budget

Besteed tot
en met 2012

Besteed
2013

Besteed tot
en met 2013

(Bedragen in €)

1 Beheerkosten
2 Tracer Center A’dam
2 Tracer Center A’dam
3 ASML
Totaal

nvt
nvt
nvt
nvt

300.000
2.250.000
5.000.000
5.000.000
12.550.000

150.000
0
0
0
150.000

145.922
0
0
0
145.922

295.922
0
0
0
295.922

Rest
gecommitteerd budget
4.078
2.250000
5.000.000
5.000.000
12.254.078

Beheerkosten (1)
De gemeenteraad heeft een budget toegekend van € 0,3 miljoen, bestemd voor de opstart van
projecten die bijdragen aan de economische groei van de Metropoolregio Amsterdam. In 2013 is
voor € 0,146 miljoen voorbereidingskosten gemaakt voor het opstarten van deze projecten.
Voorbeelden hiervan zijn Dare to have a Dream, rapport inzake duurzaamheid, ondersteuning
Kennis, Kunde, Kassa. Eind 2013 is daardoor nog € 4.078 beschikbaar. Dit bedrag kan
vrijvallen.
Tracer Center Amsterdam en ASML (2)
Door de gemeenteraad is een bestedingsvoorstel van € 0,725 miljoen voor het project Tracer
Center Amsterdam goedgekeurd. Voor dit project zijn tot nu toe geen concrete bestedingen
gedaan.
ASML (3)
De gemeenteraad heeft een budget van € 5.000.000 voor het project ASML (Instituut voor Nano
Lithografie) goedgekeurd. Voor dit project zijn nog geen concrete bestedingen gedaan.
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3. Pijler Stedelijke Ontwikkeling en Bereikbaarheid
Pijler SOB totaaloverzicht
Nr Project

Compartiment

Budget

Besteed tot
en met 2012

Besteed
2013

(Bedragen in €)

1 MEA
2 Tolhuistuin
3 NDSM Loods
3 NDSM Loods
Totaal

nvt
nvt
nvt
nvt

5.500.000
2.800.000
1.000.000
3.000.000
12.300.000

0
0
0
0
0

5.500.000
0
0
0
5.500.000

Besteed tot Rest
en met 2013 gecommitteerd budget
5.500.000
0
0
2.800.000
0
1.000.000
0
3.000.000
5.500.000
6.800.000

Eind 2013 zijn voor de pijler SOB bestedingsvoorstellen door de raad goedgekeurd voor het
Marine-etablissement Amsterdam (MEA), Tolhuistuin en de NDSM loods. Het project
ontwikkeling MEA is gericht op de ontwikkeling en exploitatie van vastgoed en openbare ruimte,
maar geen grondexploitatie. In het voorstel voor dit project is opgenomen om dit daarom niet
binnen het Vereveningsfonds te positioneren. Vanuit het AIF wordt een bedrag van € 5,5 miljoen
bestemd voor de ontwikkeling van het MEA. Dit bedrag wordt overgeheveld naar een aparte
bestemmingsreserve bij het Vereveningsfonds. Vanuit het Vereveningsfonds zal dan
terugbetaling van de hoofdsom plaatsvinden (inclusief rente, welke gelijk is aan de interne
rekenrente voor het Vereveningsfonds) aan het AIF binnen de termijn van 15 jaar. Door de
overheveling naar een aparte bestemmingsreserve betekent dat wel dat het AIF hierdoor in
omvang afneemt met € 5,5 miljoen, het bedrag dat wordt overgeheveld.
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14.8 Reserves en voorzieningen
14.8.1 Reserves
In deze paragraaf zijn alleen die systeemreserves en bestemmingsreserves opgenomen waar sprake
is van significante mutaties (> € 0,5 miljoen) of waarvan het verloop bestuurlijk relevant is.
De overige reserves komen aan de orde in een integraal overzicht met informatie over het verloop
in 2013 van alle reserves en voorzieningen per programma, dat als aparte bijlage is opgenomen in
deze jaarrekening.
Verderop in de paragraaf zijn de voorstellen voor resultaatbestemming ten laste van het
rekeningresultaat 2013 opgenomen.
Algemene dekkingsmiddelen
Reserves

Nr.
Doel-

(Bedragen x € 1 miljoen)

stelling

Meerwaarden afkoopsommen Grondbedrijf
Afkoopsommen Erfpacht (sys)
Algemene reserve
Reserve ondersteuning kwetsbare groepen
Reserve egalisatie kapitaallasten concern (sys)
Reserve incidentele ruimte 2010
Reserve Frictiekosten heroverwegingen 20112012
Verzelfstandiging AEB
Nuon opbrengsten
Reserve AIF pijler Klimaat, Duurzaamheid en
Luchtkwaliteit maatschappelijk renderend 20% vrij
(sys)
Reserve AIF pijler Klimaat, Duurzaamheid en
Luchtkwaliteit maatschappelijk renderend 20%
gecommitteerd (sys)
Reserve AIF pijler Klimaat, Duurzaamheid en
Luchtkwaliteit maatschappelijk renderend 20%
besteed (sys)
Reserve AIF pijler Klimaat, Duurzaamheid en
Luchtkwaliteit financieel renderend 80% vrij (sys)
Reserve AIF pijler Klimaat, Duurzaamheid en
Luchtkwaliteit financieel renderend 80%
gecommitteerd (sys)
Reserve AIF pijler Economie en Innovatie
maatschappelijk renderend 20% vrij (sys)
Reserve AIF pijler Economie en Innovatie
maatschappelijk renderend 20% gecommitteerd
(sys)
Reserve AIF pijler Economie en Innovatie
financieel renderend 80% vrij (sys)
Reserve AIF pijler Stedelijke Ontwikkeling en
Bereikbaarheid maatschap. renderend 20% vrij
(sys)
Reserve AIF pijler Stedelijke Ontwikkeling en
Bereikbaarheid financieel renderend 80% vrij (sys)
Reserve AIF pijler Economie en Innovatie
financieel renderend 80% gecommitteerd (nieuw)
(sys)
Reserve AIF pijler Stedelijke Ontwikkeling en
Bereikbaarheid financieel renderend 20%
gecommitteerd (nieuw) (sys)
Reserve AIF pijler Stedelijke Ontwikkeling en
Bereikbaarheid financieel renderend 80%
gecommitteerd (nieuw) (sys
Reserve Frictiekosten 1Stad 1Opgave (nieuw)

14.4
14.5
14.5
14.7
14.7
14.7
14.7

Stand
Ultimo
2012
48,6
4.422,0
230,9
0,9
60,0
5,8
25,7

Gerealiseerde Stand
Begrote
mutaties
Ultimo
mutaties
2013
2013
2013
+
-/+
-/15,8
32,9
136,6 49,7 4.508,9 86,0 28,0
103,0 65,0
268,9 101,3 65,0
8,9
9,8
9,5
60,0
49,3
63,5
5,8
63,5
5,8
16,5
9,3
3,9
14,0

14.8

13,1

1,8

136,6
10,0

4,9

-

-

14.8

1,5

10,1

1,8

9,8

-

-

14.8

-

0,2

-

0,2

-

-

14.8

10,7

2,6

-

13,3

-

-

14.8

47,4

-

0,3

47,1-

-

-

14.8

12,4

0,6

7,3

5,7

-

-

14.8

0,2

7,3

0,1

7,3

-

-

14.8

50,8

2,3

5,0

48,1

-

-

14.8

3,0

0,1

1,0

2,1

-

-

14.8

12,0

0,5

11,3

1,3

-

-

14.8

-

5,0

-

5,0

-

14.8

-

1,0

-

1,0

-

14.8

-

5,8

-

5,8

-

-

14.8

-

28,3

5,7

22,6

26,7

-
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Meerwaarden afkoopsommen Grondbedrijf
De functie van de reserve is het genereren van een jaarlijkse renteopbrengst die structureel
toevalt aan de algemene dienst. Tot en met 2008 was er een jaarlijkse onttrekking conform
begroting van € 13 miljoen, van 2009 tot 2012 bedroeg de jaarlijkse onttrekking € 7 miljoen. In
2013 is eenmalig 15,7 miljoen onttrokken.
Afkoopsommen Erfpacht (sys)
Alle in 2013 ontvangen bedragen waarmee erfpachtverplichtingen worden afgekocht door
erfpachters worden gedoteerd aan deze reserve.
Deze totale afkoopsom wordt in aanvang bruto gedoteerd aan de reserve (€ 136,6 miljoen) en
vervolgens wordt de meerwaarde onttrokken en krijgen onderdelen hiervan op basis van
afspraken (o.a. Bouwen aan de Stad) een nadere bestemming: € 32 miljoen aan afkoopsommen
gaat naar het Stimuleringsfonds en € 13 miljoen naar het Vereveningsfonds als gevolg van
splitsing huur naar koop en € 3,6 miljoen als bijdrage aan grondexploitaties. De meerwaarde op
particulieren voor € 0,9 miljoen draagt bij aan het AD resultaat. Deze doorverdeling wordt direct
weer onttrokken aan deze reserve en gedoteerd aan betreffende reserves bij het programma
Deze reserve wordt gevormd als (een deel van) de ontvangen afkoopsom wordt gebruikt ter
financiering van de schuld die aangegaan is bij de uitgifte van de grond. Als gevolg van de
reserve afkoopsommen hoeft de gemeente voor de grondwaarde van afgekochte rechten van
eind 2013 € 4,5 miljard niet te lenen. Tegen de interne leningfondsrente van 4,5% betekent dit
dat de gemeente daardoor jaarlijks € 198 miljoen minder aan rente hoeft te betalen aan externe
partijen.
Algemene reserve
De algemene reserve wordt gevoed uit het rekeningresultaat na bestemming en vormt de
belangrijkste dekkingsbron voor de financiële schade als gevolg van het optreden van risico’s,
voor zover de schade niet al in de rekening is verantwoord. Conform de regels
weerstandsvermogen stelt het college de Gemeenteraad bij de rekening een toevoeging of
onttrekking van de algemene reserve voor, op basis van het benodigde en beschikbare
weerstandscapaciteit, gegeven het door het college gehanteerde weerstandsvermogen.
Dotatie bedroeg in totaal van € 103 miljoen in 2013, bestaande uit de dotatie van de onttrokken
Nuon opbrengsten van 90,8 miljoen en de afgesproken jaarlijkse dotatie van de bespaarde rente
ad € 12,2 miljoen.
Reserve ondersteuning kwetsbare groepen
In 2013 is € 8,9 miljoen gedoteerd; vervolgens is € 9,8 miljoen onttrokken aan de reserve. Ultimo
2013 is de reserve nihil.
Deze reserve dient ter dekking van activiteiten gericht op het (tijdelijk) ondersteunen van
kwetsbare huishoudens binnen het armoedebeleid om de cumulatie van de (Rijks)bezuinigingen
tegen te gaan.
Reserve egalisatie kapitaallasten concern (sys)
Deze reserve is onderdeel van de gemeentelijke financieringsfunctie en dient voor het opvangen
van de gevolgen van rentewijzigingen gedurende het boekjaar. In 2013 heeft geen mutatie
plaatsgevonden, omdat de maximale omvang van de reserve is bereikt.
Reserve incidentele ruimte 2010
Reservering van het (positieve) rekeningresultaat over enig jaar is na besluitvorming door de
gemeenteraad incidenteel inzetbaar ten behoeve van de exploitatie (begroting) van het 2e jaar
volgend op het boekjaar waarin dit resultaat is behaald.
Van het rekeningresultaat 2012 (€ 96,1 miljoen) is € 63,5 miljoen gedoteerd aan deze reserve
ten behoeve van de begroting 2014. Tevens is € 5,8 miljoen (rekeningresultaat 2011) aan de
reserve ontrokken ten gunste van de exploitatie 2013.
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Reserve Frictiekosten heroverwegingen 2011-2012
In 2013 is € 16,5 miljoen onttrokken aan de reserve.
Het beschikbaar hebben van middelen om frictiekosten die ontstaan door hervormingen te
dekken als dekking op andere wijze niet mogelijk is. De besparingsoperaties Inzet op Herstel 1
en 2 en Een Stad 1 Opgave gaan gepaard met frictiekosten.
(Deel)reserves Amsterdams Investeringsfonds
Binnen het AIF is voor een opzet gekozen waarbij het fonds is opgedeeld in een 80% financieel
deel en een 20% maatschappelijk deel. Het geld uit het 80% deel moet in ieder geval financieel
renderen, het geld uit het 20% deel wordt aangewend voor primair maatschappelijke projecten
die hopelijk ook financieel renderen. Dit kan gaan om subsidies, bijdragen, risicovolle
aandelenparticipaties of leningen voor projecten die anders niet van de grond komen. Het 80%
deel van het AIF wordt gebruikt om in het AIF financieel rendement te realiseren. Er zijn drie
pijlers, (1) Klimaat, Duurzaamheid en Luchtkwaliteit, (2) Economie en Innovatie en (3) Stedelijke
Ontwikkeling en Bereikbaarheid, en het moet telkens duidelijk zijn welk deel van het fonds nog
besteedbaar is. Dit gebeurt door het fonds te verdelen in drie onderdelen: vrij, gecommitteerd en
besteed. Hierdoor is de reserve AIF niet alleen in de drie pijlers onderverdeeld (KDL, E&I en
SOB), maar binnen elk van die pijlers ook verdeeld in vrij, gecommitteerd en besteed.
14.8.2 Voorstellen voor resultaatbestemming
Het college doet voor het programma Educatie, jeugd en diversiteit een aantal voorstellen voor
resultaatbestemming. Deze voorstellen (mutaties) zijn nog niet in de jaarrekening verwerkt. De
aard van het voorstel wordt weergegeven via de letters: B, R en P.
B: het voorstel grijpt terug op genomen besluiten of verband houdt met bestaand beleid.
R: het voorstel heeft te maken heeft met het afdekken van risico’s.
V: het voorstel kan door de nieuwe gemeenteraad in de afwegingen worden betrokken.
Algemene dekkingsmiddelen

Nieuw

Bestaand
Dotatie

Bestaand
Onttrekking

Bestaand
Vrijval

(Bedragen x € 1 miljoen)

B (genomen besluiten of bestaand beleid)
Nieuwe reserve overheveling vrijval 2013-2014
t.g.v. verzelfstandiging Haven
Nieuwe reserve prestatiedividend GVB
Dotatie AIF maatschappelijk
Afboeken activa
Totaal B

3,200
6,500
60,900
50,000
59,700

R (afdekken risico’s)
Onttrekking frictiereserve 1 stad 1 opgave
Dotatie frictiereserve Inzet op Herstel 1 en 2
Totaal R
V (ter afweging nieuwe gemeenteraad)
Dotatie reserve Migratie Datacenter
Nieuwe reserve voor oprichting 1012 INC
Nieuwe reserve verbouwing stadhuis
Totaal V
Totaal

60,900
1,51,1,1,51,550
0,900
0,900

1,551,551,550

0,300
1,300
7,400
8,700

0,300

68,400

62,100

1,550

De voorstellen voor resultaatbestemming worden per programma toegelicht in de gelijknamige
paragraaf van de financiële hoofdlijnen. Klik hier voor de toelichtingen op de voorstellen voor dit
programma.
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14.8.3 Voorzieningen
In deze paragraaf zijn alleen die voorzieningen opgenomen waarin significante mutaties
(> € 0,5 miljoen) plaatsgevonden hebben of waarvan het verloop bestuurlijk relevant is. De overige
voorzieningen komen aan de orde in een integraal overzicht met informatie over het verloop in
2013 van alle reserves en voorzieningen per programma, dat als aparte bijlage is opgenomen bij
de balans.
Algemene dekkingsmiddelen
Voorzieningen
(Bedragen x € 1 miljoen)

Verstrekte geldleningen
Voorziening ivm verzelfstandiging Haven
Voorziening tbv risico’s Vereveningsfonds
Juridische risico’s
Voorziening exogene risico’s Noord/Zuidlijn (nieuw)

Stand Gerealiseerde Stand
Ultimo
mutaties
Ultimo
2012
2013
2013
+
-/7,1
1,6
8,7
4,2
4,2
70,0
70,0
39,0
17,7
8,4
48,3
20,0
20,0

Begrote
mutaties
2013
+
-

Verstrekte geldleningen
In 2013 is € 1,6 miljoen gedoteerd en € 8,7 miljoen vrijgevallen. Boekwaarde ultimo 2013 is
hiermee nihil.
Voorziening ivm verzelfstandiging Haven
Voorzien in claim van Haven NV inzake het treffen van voorzieningen op personeel gebied
Er heeft een onttrekking van € 4,2 miljoen in 2013 plaatsgevonden. Saldo ultimo 2013 is hiermee
nihil.
Voorziening tbv risico’s Vereveningsfonds
Voorziening is gevormd voor het afdekken van het risico dat de gemeente loopt als de uitgaven
die nog verplicht in grondexploitaties worden gedaan niet worden gedekt door gerealiseerde of
te realiseren inkomsten. Er is € 70 miljoen onttrokken in 2013. De boekwaarde van de
voorziening is ultimo 2013 nihil.
Juridische risico’s
De voorziening dient voor het afdekken van risico's van belang bij juridische aangelegenheden.
In 2013 is € 8,4 miljoen onttrokken en € 17,7 miljoen gedoteerd aan de voorziening. Stand ultimo
2013 is € 48,3 miljoen.
Voorziening exogene risico’s Noord/Zuidlijn (nieuw)
Deze voorziening dient ter dekking van mogelijke exogene risico’s die zich voordoen bij de
NoordZuidlijn, bedoeld om stagnatie en vertragingskosten in het project te voorkomen.
Bij de 4e maandsrapportage 2013 is deze voorziening voor € 20,0 miljoen gevormd.
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15 Investeringsbudget Stedelijke vernieuwing
(ISV)
51.1 Algemene kaders
15.1.1Beschrijving van de verwerkte gegevens
De jaarrekening Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) is een bundeling van
bestedingengegevens van 11 organisatieonderdelen: 7 stadsdelen en 4 centrale diensten.
De Jaarrekening ISV heeft betrekking op de afwikkeling van ISV-posten waarop
gezamenlijk, gemeten per ultimo 2013 in totaal € 105 miljoen open stond. Deels betreft het
nieuwe posten uit de Begroting 2013 (€ 21,2 miljoen), maar grotendeels gaat het om
restanten van posten uit begrotingen van voorgaande jaren (€ 83,7 miljoen).
Tot 2010 werden de verzamelde rekeninggegevens gebruikt voor zowel de interngemeentelijk- als extern-gemeentelijke financiële verantwoording. Intern-gemeentelijk blijft
de jaarrekening onderdeel uitmaken van de normale planning & control cyclus. De wettelijk
verplichte extern-gemeentelijk verantwoording aan het rijk is met de overgang van het ISV
van een specifieke doeluitkering naar een decentralisatie-uitkering (als onderdeel van het
gemeentefonds) komen te vervallen. De decentralisatie van het ISV houdt verband met de
wens van het rijk om de regierol van (rechtstreekse) gemeenten op het terrein van de
stedelijke vernieuwing te versterken. Het betekent voor de gemeente meer beleidsvrijheid
en minder bestuurlijk lasten.

15.2. De belangrijkste rekeninguitkomsten in 2013
15.2.1 Totale uitgavenbedrag
Het totaal van de bestedingen in 2013 bedraagt €32,6 miljoen In de tabel zijn de jaarlijkse
bestedingen (ten laste van de lopende én voorgaande ISV-begrotingen) over de periode
2006-2013 afgezet tegen de omvang van het budgettaire kader, het bedrag dat per
begrotingsjaar is verdeeld over de projecten.
Niveaus budgettair kader en uitgaven ISV (en voormalig SVF) 2006-2013
(Bedragen x € 1 miljoen)

Budgettaire kader
Totale uitgaven ISV+SVF*

2006
73,2
101,7

2007
56,1
81,3

2008
60,2
49,9

2009
46,2
98,9

2010
44,1
43,7

2011
37,9
37,1

2012
37,1
36,9

2013
21,2
32,6

Het totale bedrag aan centrale uitgaven bedraagt over 2013 €16,7 miljoen, stadsdelen
gaven in totaal een bedrag van ruim €15,9 miljoen uit.
15.2.2 Rekeningresultaat 2013
Het rekeningresultaat over 2013 is € 3,1 miljoen positief (de (gecorrigeerde budgettaire
rekeninguitkomst van € 73 miljoen minus het totale bedrag aan gevraagde
reserveringen door stadsdelen en diensten van € 69, 9 miljoen).
Het bestuurlijk uitgangspunt was in voorgaande jaren altijd om de rekeninguitkomst te
verrekenen met het budgettaire kader van de eerstvolgende ISV-begroting. Gelet op
de komende nieuwe collegeperiode en het opdrogen van de ISV-middelen van het Rijk
(voor 2015 wordt geen verdeelvoorstel ISV meer opgesteld), wordt voorgesteld om het
rekeningresultaat te betrekken bij de bepaling van de incidentele financiële ruimte voor
de begroting 2015-2018 (nota Begrotingsruimte).
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15.2.3 Verklaring positief rekeningresultaat.
De rekeninguitkomst van € 3,1 miljoen wordt voor een belangrijk deel verklaard door het
inboeken van de centraal gekweekte rente groot € 2,9 miljoen. Daarnaast heeft het Bureau
Monumenten en Archeologie een beperkt aantal onderschrijdingen gemeld bij enkele
restauratieprojecten van totaal € 0,26 miljoen.

15.3 Nog te besteden bedragen en omvang voorzieningen
15.3.1 Algemeen
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 € 69,9 miljoen. Ten
opzichte van een jaar eerder is het te reserveren bedrag afgenomen met € 13,5 miljoen. De
tabel hieronder laat zien hoe de reservering van € 69,9 miljoen is verdeeld over de centrale
diensten en stadsdelen.
Te reserveren restant-posten ultimo 2012 en ultimo 2013
(Bedragen x € 1 miljoen)

Diensten en Bedrijven Centrale Stad
Stadsdelen eigen fondsen
Stadsdelen knelpunten
Totaal

Ultimo 2012
47,0
36,2
0,2
83,4

Ultimo 2013
46,6
23,1
0,2
69,9

De diensten hebben aangegeven een bedrag van circa €46,6 miljoen te willen reserveren
voor lopende projecten. Dat is ongeveer gelijk aan het bedrag van vorig jaar. Ondanks een
tweede uitname van € 4,4 miljoen t.g.v. de grondexploitatie Amstelkwartier conform het
raadsbesluit van 17 oktober 2012 houden de inkomsten en uitgaven van de diensten elkaar
in 2013 dus in evenwicht.
Het saldo van de eigen fondsen van de stadsdelen (sleutelbedragen) bedraagt circa €23,1
miljoen. Ten opzichte van vorig jaar is dat een aanzienlijke teruggang (van € 13,1 miljoen).
Hier is het effect te zien van het feit dat 2012 het laatste jaar was waarin aan de stadsdelen
sleutelbedragen zijn toegekend.
Op extra aan de stadsdelen toegekende budgetten voor knelpunten resteert ultimo 2013 nog
een relatief klein bedrag van € 234.500. Het geld wordt gereserveerd voor het aanpassen
van de plint van de Postjeswegflat aan het August Allebéplein, waartoe het college drie jaar
geleden besloot. De tabel hieronder geeft de verdeling van het te reserveren bedrag van
€69,9 miljoen naar dekkingsbron en ISV-periode.
Te reserveren restant-posten ultimo 2012 en ultimo 2013 naar ISV-periode
(Bedragen x € 1 miljoen)

Posten ISV 1 (2001-2004)
Posten ISV 2 (2005-2009)
Posten ISV 3 (2010-2014)
ISV, sleutelbedragen
Totaal

Ultimo 2012
0,0
9,5
37,7
36,2
83,4

Ultimo 2013
0,0
3,6
43,2
23,1
69,9

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 € 3,6 miljoen (vorig jaar
nog € 9,5 miljoen).
Op de posten 2010 t/m 2014 (de eerste vier jaren van de derde ISV periode) blijft € 43,2
miljoen gereserveerd. De versleutelde ISV-gelden worden in de tabel apart vermeld; deze
middelen worden beschouwd als ‘eigen geld’ van de stadsdelen en blijven ongeacht het
begrotingsjaar gereserveerd.
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Om een beeld te krijgen van de tijd dat deze restantposten (uitgezonderd de middelen die
tot het sleutelbedrag van de stadsdelen behoren) gereserveerd staan is in de tabel
hieronder een onderverdeling gemaakt naar begrotingsjaar:
Te reserveren bedragen ultimo 2012 en ultimo 2013 naar begrotingsjaar
Ultimo 2012
0,0
0,0
1,1
2,6
5,8
6,1
10,0
21,6

(Bedragen x € 1 miljoen)

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Totaal

Ultimo 2013
0,0
0,0
0,0
2,0
1,6
3,0
8,7
15,0
16,5
46,8

47,2

15.3.1 Restantposten 2008 t/m 2011.
De posten uit de begrotingsjaren 2011 en eerder worden inmiddels drie jaar of langer
gereserveerd. Het te reserveren bedrag per 1-1-2014 telt op tot €15,3 miljoen. De
verdeling van deze €15,3 miljoen over de projecten en activiteiten is weergegeven in
onderstaande tabel. In de laatste kolom van de tabel is de verwachting van de
budgethouder aangegeven t.a.v. het jaar waarin de financiële afwikkeling plaats vindt.
Te reserveren bedragen op ISV-posten 2008-2011
Jaar

Project

2008
2009
2009
2010
2010
2010

Broedplaatsen
Woningverbetering
Broedplaatsen
Broedplaatsen
Bodemsanering
August Allebéplein, aanpassen plint
onder Postjeswegflat
(cf. collegebesluit 19 april 2011)
Regeling Van Groot Naar Beter
Haalbaarheidsonderzoeken voor het
restaureren van monumentale panden,
inclusief inzet programma Internationale
Biënnale Leegstand en Herbestemming
(IBLH)
Admiraal de Ruyterweg 406 (Boomkerk)
Bodemsanering
Sanering verkeerslawaai
Gasfabrieken
Groen in en om de stad

2010
2011

2011
2011
2011
2011
2011
Totaal

Dienst/
Stadsdeel
DWZS
DWZS
DWZS
DWZS
OGA
Nieuw-West

Begroting
2.500.00
1.532.600
1.500.000
1.000.000
2.576.000
0

Reservering
1-1-2014
2.015.931
119.904
1.500.000
1.000.000
1.759.812
178.976

Financiële
afwikkeling
2014
g.o
2014
2015
2014
2014

DWZS
BMA

250.000
201.786

104.798

2014
2014

BMA
OGA
DWZS
OGA
DRO

200.000
2.000.000
3.000.000
10.266.00
1.000.000
26.026.386

200.000
2.000.000
981.349
5.099.342
133.333
15.327.946

2014
2014
g.o.
2014
2014

15.3.1 Toelichting restantposten 2008 t/m 2011.
Per kostensoort volgt hierna een toelichting op het handhaven per 1 januari 2014
van budgetten op posten uit de begrotingen 2008 tot en met 2011.
Reservering Broedplaatsenbudget (€ 4,5 miljoen)
Het begrotingsjaar 2010 is het laatste jaar dat er door de raad een bijdrage vanuit het ISV
beschikbaar is gesteld voor het broedplaatsenbeleid. Per 1-1-2014 staat nog een bedrag

Terug naar inhoud

350

gereserveerd van € 4,5 miljoen. Bij de middelen voor Broedplaatsen loopt de besteding
niet parallel met de beschikbaar gestelde middelen, aangezien het opstarten en
ontwikkelen van broedplaatsen een langdurig en ingewikkeld proces is. Voor een deel
van de reservering zijn beschikkingen uitgeschreven. Voor een ander deel is de ruimte
belegd voor broedplaatsen waar op ambtelijk en/of bestuurlijk niveau toezeggingen zijn
gedaan die nog niet in subsidiebeschikkingen zijn vastgelegd, maar waar de gemeente
niet meer onderuit kan. Tevens is het bureau Broedplaatsen nog in overleg over
verschillende projecten waarvoor nog geen reservering is opgenomen.
Reservering Bodemsaneringsprojecten (€ 3,8 miljoen)
Voor de uitvoering van het programma bodemsanering wordt elk jaar een budget vanuit
het ISV beschikbaar gesteld. Daarnaast worden in het ISV incidenteel middelen
vrijgemaakt voor voorlichting en begeleiding van bewoners tijdens de uitvoering van
bodemsaneringsprojecten. Per 1-1-2014 is nog €18,9 miljoen beschikbaar. Hiervan staat
€3,8 miljoen op posten die inmiddels drie jaar of langer gereserveerd worden. De
middelen voor bodemsanering zijn nodig voor de uitvoering van het bodemsaneringsprogramma en moeten derhalve beschikbaar blijven.
Reservering gasfabrieken (€ 5,1 miljoen)
Vanaf 2010 zijn jaarlijks in het kader van de verdeelbesluiten-ISV bedragen toegekend
voor de sanering van de terreinen waar gasfabrieken hebben gestaan. Het betreft de
Ooster-, Wester-, en Zuidergasfabriek, aangevuld met de lokatie Marnixstraat. Van 2010
t/m 2014 is total € 46,3 miljoen beschikbaar gesteld. Van het budget uit 2011 resteert nog
€ 5,1 miljoen dat gereserveerd moet blijven ter dekking van uitgaven in 2014 en later.
Reservering voor de sanering verkeerslawaai (€ 981.349)
Over de jaren zijn substantiële bedragen uit het ISV toegekend voor gevelsaneringen in
het kader van de sanering verkeerslawaai. Hiervan resteert per 1-1-2014 nog zo’n € 0,6
miljoen. Voor een relatief klein bedrag van ruim €981.349 is het niet gelukt de financiële
afwikkeling binnen drie jaar te regelen.
Reservering projecten Monumentenzorg (€304.798)
Voor de restauratie van monumenten is op 1-1-2014 in het ISV nog een bedrag van € 5
miljoen beschikbaar. Dit bedrag is met het vaststellen door het college van de
zogenaamde verdeelbesluiten belegd met verplichtingen. Een bedrag van circa € 0,3
miljoen is drie jaar of langer geleden toegekend. Het betreft een reservering voor
haalbaarheidsonderzoeken (€ 0,1 miljoen) n de restauratie van de Boomkerk (€ 0,2
miljoen).
Woningverbetering en regeling Van Groot naar Beter (€ 298.880)
De centrale stad stelt al jaren geen algemene subsidies voor woningverbetering meer
beschikbaar, maar richt zich met bijdragen uit het ISV op een beperkt aantal specifieke
doelen. Woningcorporaties en particuliere eigenaren worden met de regeling ‘Beter
Verbeteren’ gestimuleerd om tijdens onderhouds- en verbeteringswerkzaamheden te
investeren in behoud en herstel van het oorspronkelijke aanzicht van de gevel. Ook
worden subsidies beschikbaar gesteld voor funderingsherstel ten behoeve van behoud
van architectonisch waardevolle panden. De regeling Van Groot naar Beter beoogt het
vrijmaken van grote woningen voor krap wonende grote gezinnen. Om de effectiviteit te
vergroten is de regeling omgebouwd van een subsidie voor bewoners (aanvraag
gestuurd) naar een subsidie voor corporaties ten behoeve van bewoners. Gestreefd wordt
om per jaar 60 woningen vrij te krijgen.
August Allebéplein (€ 234.500)
Het college heeft op 19 april 2011 besloten om een knelpuntbijdrage vanuit het ISV toe te
kennen voor de verbouwing van de plint onder de Postjeswegflat aan het August

Terug naar inhoud

351

Allebéplein. Stadsdeel Nieuw West heeft tot eind 2015 uitstel gekregen om de financiële
afwikkeling en verantwoording te verzorgen.
Groen in en om de Stad (€ 133.333)
Betreft een bijdrage in de kosten van de bouw van twee bruggen over het Noordhollands
Kanaal t.b.v. het verbinden van de twee parken aan beide zijden van het Noordhollands
Kanaal (Noorderpark). Naar aanleiding van de discussie over de bouw van voorlopig één
brug heeft het college in november 2013 besloten om de financiële afwikkeling op te
schuiven naar uiterlijk 31-12-2014.

Terug naar inhoud

352

4 Verplichte paragrafen
Risico’s en weerstandsvermogen
Financiering
Lokale heffingen
Verbonden partijen
Onderhoud van kapitaalgoederen
Grondbeleid
Bedrijfsvoering
Duurzaamheid
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1 Risico’s en weerstandsvermogen
1.1 Uitgangspunten van het risicobeleid
Een risico is een gebeurtenis of omstandigheid met één of meerdere oorzaken en met negatieve
gevolgen op het behalen van doelstellingen. Risico’s nemen is een onvermijdelijk aspect van
publiek bestuur. Belangrijke uitgangspunten van het gemeentelijke risicobeleid zijn:
 risicomanagement is geen doel op zich, maar moet helpen bestuurlijke doelstellingen zo goed
mogelijk te realiseren
 risicomanagement is een kwestie van cultuur – vertrouwen is een sleutelbegrip –, mensen
praten alleen tijdig over risico’s in een cultuur waarin een risico niet als een fout wordt gezien.
Dat vertrouwen moet aanwezig zijn in de communicatie over risico’s binnen het ambtelijk
apparaat, het college en de gemeenteraad
 risicomanagement zorgt ervoor dat risico’s tijdig zijn onderkend, zodat ze kunnen worden
beheerst; het is een sturingsinstrument om op efficiënte wijze 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 wordt gedaan om risico’s goed te beheersen
 risicomanagement moet binnen de gemeentelijke organisatie verankerd zijn als
besturingskader en proces.

1.2 Aanpak risicomanagement
1.2.1 Bedrijfsvoering
De ondersteunende onderdelen van de bedrijfsvoering zijn in het verleden decentraal ontwikkeld,
waarbij de beheersing van risico’s de verantwoordelijkheid is van de diensten en stadsdelen
waarin deze processen zijn belegd. Dit heeft als belangrijk risico dat op concernniveau
onvoldoende informatie bestaat over kwaliteit en efficiency van de bedrijfsprocessen. In 2013 zijn
mede daarom beslissingen genomen die de concernsturing van de financiële en personele
functies versterkt. Daarnaast is er voor de nieuwe organisatie van de gemeente Amsterdam in
clusters en rve’s een drie-lijns sturingsmodel gekozen voor risicomanagement waarin de rollen en
verantwoordelijkheden worden benoemd. Dit model is overgenomen door het programma
Organisatie Ontwikkeling voor implementatie in de nieuwe organisatie in 2014.
Een nieuw instrument ter beheersing van de risico’s binnen de bedrijfsprocessen is het
concernbrede auditprogramma dat in 2013 voor het eerst is opgesteld door de Directie Middelen
en Control (DMC) en ACAM en vervolgens is vastgesteld door het Concern Management Team
(CMT). De audits in dit programma zijn gericht op de vraag of we voldoen aan wettelijke en
interne regels, aan interne afspraken, op de stand van zaken met betrekking tot de control en
beheersing van het realiseren van resultaten en doelstellingen en op de beheersing van risico’s.
1.2.2 Projecten en programma’s
Tijdig onderkennen en beheersen van risico’s is een essentieel onderdeel van
projectmanagement. Als reactie op het rapport van de enquêtecommissie Noord/Zuidlijn heeft het
college 10 lessen Noord/Zuidlijn vastgesteld en om deze lessen binnen de gemeente te
verankeren, het programma LetOp/10 lessen1 laten uitvoeren. In 2013 is het programma
geëvalueerd. De conclusie is dat programma zijn nut heeft bewezen. Één van de aanbevelingen
is de structurele borging en facilitering van tegenspraak binnen projecten. Het programma wordt
in 2014 afgerond.
De Regeling Risicovolle Projecten is een belangrijk (extra) instrument voor de sturing en
beheersing van projecten. In juni 2013 is een evaluatie van de Regeling Risicovolle Projecten
afgerond met als conclusies dat de regeling positief wordt beoordeeld en er geen behoefte
bestaat aan additionele maatregelen of richtlijnen.
1

LetOp staat voor: Leren En Tegenspraak Organiseren in Projecten
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De Regeling Risicovolle Projecten was in 2013 van toepassing op de volgende projecten:
 De drie decentralisaties in het sociaal domein:
- Jeugdzorg
- Herziening WMO en decentralisatie AWBZ
- Participatiewet
 Noord/Zuidlijn
 Amsterdam Metro Systeem (AMSYS)
 Project 1012
 Zuidas Dok
 Verbetering beheer Vereveningsfonds
 Zeetoegang IJmond (2e sluis)
 ICT:
- Stabiliteits- en verbeterplan Dienst ICT
- Rationalisering IT Applicaties
 Renovatie Metro Oostlijn (ROL)
 Renovatie Amsterdamse Wegtunnels (RAW)
 Amsterdams Financieel Systeem (AFS)
 Basisregistraties
 1 Stad 1 Dienstverlening
 Organisatie Ontwikkeling
Het college heeft bij het voorgenomen besluit op de hoofdlijnen van de organisatieontwikkeling
besloten dat het Programma Organisatie Ontwikkeling onder de Regeling Risicovolle Projecten
valt. In 2013 zijn de ‘Vorming Regionale Uitvoeringsdienst’ met de verzelfstandiging van de
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en de verzelfstandiging Haven als risicovolle projecten
afgevoerd van de regeling.
In de voortgangsrapportages van projecten aan college en gemeenteraad wordt uitgebreid
aandacht besteed aan de risico’s per project. Ook in de begrotingen en jaarrekeningen van
diensten komen de risico’s aan bod en in het verlengde daarvan in de afzonderlijke programma’s
van de gemeenterekening.

1.3 Ontwikkeling van de risico’s
In deze paragraaf gaan wij verder in op de majeure gemeentebrede risico’s. De
programmaspecifieke risico’s zijn toegelicht bij de doelstellingen van het betreffende programma
1.3.1 Algemeen
We moeten constateren dat het aantal risico’s met financiële gevolgen voor de gemeente
Amsterdam een stijgende lijn vertoont. Dat wordt veroorzaakt door een drietal categorieën van
belangrijke ontwikkelingen, die we hieronder nader toelichten.
Een eerste belangrijke ontwikkeling voor de stad Amsterdam is de schaalvergroting. Deze
voltrekt zich via enerzijds de drie decentralisaties en anderzijds door de consolidatie van de
stadsdelen.
1) de drie decentralisaties vergen een transitietraject waarbij geen ruimte is voor
aanloopkosten. De overheveling van budget en taken gaat gepaard met een gelijktijdige
toepassing van een forse korting. Het gaat om zeer grote bedragen omringd met
onzekerheden die in de orde van tientallen miljoenen euro’s liggen.
2) er is nog geen inzicht in de toereikendheid van de over te hevelen Algemene Reserves
van stadsdelen in relatie tot hun risicoprofiel. Het beeld per stadsdeel varieert sterk. Een
aantal stadsdelen hebben een zeer lage beschikbare weerstandscapaciteit.
De tweede categorie is de ontwikkeling naar een nieuwe structuur van de gemeentelijke
organisatie in combinatie met:
1) een omvangrijke portefeuille van projecten met aanzienlijke budgetten en bijbehorende
risico’s van overschrijding, zoals de Noord/Zuidlijn, Zuidas Dok en Renovatie
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Amsterdamse Wegtunnels, dan wel met een aanzienlijke impact de op inkomenspositie
van de gemeente zoals Verbetering beheer Vereveningsfonds en Vernieuwing Erfpacht
2) de bestaande bedrijfsvoering die ongehinderd doorgang moet vinden op een lager
kostenniveau
De derde categorie bestaat uit overige externe ontwikkelingen, met als belangrijkste:
 de invoering van Vennootschapsbelasting voor gemeentelijke activiteiten
 de wet Houdbare Overheidsfinanciën
 de ontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt
 risico’s bij verbonden partijen
 garantstellingen en deelnemingen bij de huidige economische vooruitzichten
 de negatieve vooruitzichten voor grond- en vastgoedprijzen.
1.3.2 De economische omgeving
De economische vooruitzichten zijn onzeker. Het CPB signaleert een economische krimp in
2013, oplopende werkloosheid, hoge inflatie en een overheidstekort dat in de buurt van de
Europese norm van 3% blijft. In 2014 wordt een voorzichtige klim uit de recessie verwacht met
een geringe groei van een ¾ %. Herstel van de arbeidsmarkt wordt daarbij niet verwacht en de
werkloosheid loopt op naar 7 ¼% in 2014. De lange rente tendeert hoger, de inflatie tendeert
lager en de koopkracht stijgt incidenteel met 1¼ %, de prognose is dat het EMU tekort rond de
3%-norm uitkomt. De gevoeligheid van de gemeente Amsterdam voor economische krimp komt
rechtstreeks tot uiting in de gemeentelijke financiën. De resultaten van de stresstest laat zien dat
een verder teruglopende economie een direct negatief effect zal hebben op de
gemeentebegroting in 2014 en dat de jaren daarna de financiële problemen fors kunnen oplopen
en tot tekorten leiden. De stresstest zegt niets over de waarschijnlijkheid van optreden van de
scenario’s, het rekent slechts de gevolgen door die zullen optreden als de scenario’s uit de
stresstest werkelijkheid worden. Die gevolgen zijn vooral zichtbaar in het programma Werk en
inkomen en in het programma Zorg. Ook onze eigen inkomsten (belastingen, dividenden,
grondopbrengsten) komen onder druk te staan als de economische situatie verder verslechtert.
De tabel laat dat zien:
Stresstest 2014: simulatie effecten van schokken
(samenvatting centrale stad en stadsdelen)
Ten opzichte van het basisjaar 2013

(Bedragen x € 1 miljoen)

jaar 1

jaar 2

jaar 3

jaar 4

jaar 5

Effect economische krimp op:
Gemeentefonds
Eigen dekkingsmiddelen
Werk en inkomen
Grondexploitatie
Overige programma's
Totaal effect economische krimp

0
11
30
26
2
69

62
31
56
35
6
190

123
42
77
53
6
300

123
62
97
40
7
329

123
65
92
38
7
325

Effect overige schokken:
Financiering
Totaal specifiek rijksbeleid
Overige specifieke schokken
Totaal effect overige schokken

33
0
6
39

52
37
17
106

62
85
28
175

74
102
29
205

88
102
31
221

108

296

475

534

546

Totaal effect stresstest

Gegeven de stand van de algemene reserve van € 269 miljoen leert de stresstest dat, als de
gesimuleerde schokken werkelijkheid worden, de gemeente de weerbaarheid heeft om de
gevolgen in het eerste jaar volledig en in het tweede jaar gedeeltelijk op te vangen, maar daarna
zonder verdere maatregelen in een situatie van forse tekorten terecht komt.
Ter afsluiting van deze korte economische beschouwing kunnen we een licht positief geluid van
De Nederlandse Bank noteren, uitgesproken door haar directeur: 'Nu we de crisis achter ons
laten, moeten we het vizier weer wat meer op de middellange termijn richten.' Waar de economie
weer licht groeit, stelde hij, moet het kabinet de extra begrotingsruimte gebruiken om buffers aan
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te leggen, opdat 'er bij eventuele tegenvallers op de begroting niet direct weer extra hoeft te
worden bezuinigd'. Een gelijkmatiger begrotingsbeleid geeft ook de broodnodige rust, aldus De
Nederlandse Bank. De afgelopen jaren waren bedrijven en burgers niet alleen voorzichtig met
investeren en het doen van uitgaven omdat het economisch tegenzat, maar ook uit onzekerheid
over het kabinetsbeleid. Dat beleid veranderde voortdurend omdat de regering de ene na de
andere begrotingstegenvaller door middel van nieuwe bezuinigingen moest zien te repareren.
1.3.3 Rijksbeleid gemeentefonds
Zoals elke gemeente is ook Amsterdam sterk afhankelijk van het rijksbeleid. Rijksbezuinigingen
hebben door de ‘trap op trap af’-systematiek een negatief effect op de ontwikkeling van de
gemeentefondsuitkering. Het huidige regeerakkoord biedt maar ten dele zekerheid over wat de
gemeenten te wachten staat de komende jaren. Die onzekerheid wordt vergroot door de
internationale condities waaronder het kabinet moet opereren, mede in combinatie met de
begrotingsregels waartoe Nederland zich als lidstaat van de EU heeft verbonden. Dit heeft geleid
tot een aanvullend pakket rijksbezuinigingen van € 6 miljard dat met ingang van 2014 wordt
uitgevoerd. Het college heeft hier in de Begroting 2014 reeds rekening meegehouden. In
algemene zin blijft de ontwikkeling van het gemeentefonds gepaard gaan met onzekerheid
gezien de koppeling met de rijksuitgaven. Hoewel het rijk geen aanvullende bezuinigingen heeft
aangekondigd, is het niet uit te sluiten dat dit alsnog zal gebeuren, mede omdat het niet zeker is
of het pakket van 6 miljard kan voorkomen dat het EMU-tekort boven de 3% uitstijgt. Nieuwe
bezuinigingen zullen dan van invloed zijn op de hoogte van de uitkering uit het gemeentefonds.
De algemene uitkering gemeentefonds voor de gemeente Amsterdam kan de komende jaren
dalen. De verdelingssystematiek van het gemeentefonds zal vanaf 2015 gewijzigd worden. Het
Rijk is voornemens om de effecten van een nieuwe verdelingssystematiek die ingaan in 2015, te
verwerken in de meicirculaire 2014.
1.3.4 Decentralisatie rijkstaken sociale domein
Gemeenten krijgen de komende jaren te maken met de drie decentralisaties binnen het sociale
domein. De decentralisaties gaan gepaard met forse bezuinigingen. Amsterdam moet meer gaan
doen met minder geld: de eigen kracht van burgers zal meer aangesproken moeten worden. De
drie decentralisaties in het sociale domein worden elders in deze begroting uitvoerig toegelicht.
Om de grootste gemeenschappelijke risico’s te noemen:
 de samenhang van de drie operaties, zowel in opzet als uitvoering, met de in tijd daarmee
samenvallende andere ingrijpende operaties: herziening bestuurlijk stelsel,
organisatieontwikkeling en 1S1O. Deze samenloop van veranderingen bemoeilijkt het
doelgericht, eenduidig en voortvarend aansturen van de voorbereiding op de drie
decentralisaties
 de financiële omvang is nog niet volledig bekend. Ook is het nog onzeker welke
beleidsvrijheid de gemeenten krijgen bij de besteding van de overgedragen budgetten.
Hetzelfde geldt voor de verdeelsystematiek
 gewekte verwachtingen: de gemeente krijgt een aantal taken overgedragen met zeer forse
bezuinigingen. Het is onvermijdelijk dat de decentralisatie samengaat met een verlaging van
het publieke voorzieningenniveau, waarvoor de gemeente dan verantwoordelijk zal worden
gehouden én aanspreekbaar is
 de bezuinigingen alleen al noodzaken tot een nieuwe werkwijze, met een groter beroep op
zelfredzaamheid, waarvan zowel de reikwijdte onbekend is als het antwoord op de vraag of er
maatschappelijk draagvlak voor te vinden zal zijn
 de decentralisaties zullen een ingrijpende wijziging inhouden van de wijze waarop wij de
taken in het sociaal domein sturen, organiseren en uitvoeren. Het vergt een andere cultuur
van werken
 de noodzakelijke samenwerking met een veelheid aan nieuwe partners, waarvoor de nieuwe
werkwijze al evenzeer grote veranderingen met zich meebrengt, die de gemeente maar ten
dele kan beïnvloeden. Zij hebben hun eigen belangen en daarmee is er risico van afwenteling
op de Gemeente Amsterdam
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De beheersing van de risico’s verdient extra aandacht; hiervoor worden meerdere instrumenten
ingezet:
 het college heeft besloten de Regeling Risicovolle Projecten van toepassing te verklaren op
de drie decentralisaties
 het opstellen van een gezamenlijke Veranderaanpak en Veranderagenda; deze maatregel
grijpt in op de hele keten van risico’s
 voor elk onderdeel is een Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse (MKBA) gemaakt. In
aanvulling daarop is ook een risicoanalyse gemaakt op het niveau van de drie
decentralisaties gezamenlijk
 overleg met andere gemeenten en het Rijk over de wet- en regelgeving met als doel de
gemeentelijke risico’s zo veel mogelijk beperkt en zo goed mogelijk beheersbaar te houden.
1.3.5 Ombuigingen en hervormingen
In 2013 zijn stadsbreed weer omvangrijke besparingen gerealiseerd. In de komende jaren wordt
ingezet op verdere realisatie van de bezuinigingsoperaties Inzet op Herstel 1 en 2, 1 Stad 1
Opgave en overige besparingen. In het totaal wordt tot 2019 nog voor € 217 miljoen aan
bezuinigingen voorzien.
Nauw verbonden met de ombuigingstaakstelling is een ingrijpende hervorming van de
gemeentelijke organisatie en de herziening van het bestuurlijk stelsel, het programma
Organisatie Ontwikkeling. De huidige organisatiestructuur maakt plaats voor één organisatie die
werkt voor de hele stad. Om deze nieuwe organisatie tot stand te brengen heeft het college in
oktober 2013 de Organisatie ontwikkelagenda 2013-2016 vastgesteld.
Vanwege de complexiteit van het programma Organisatie Ontwikkeling wordt zowel op het totale
programma als op (risicovolle) onderdelen reflectie, tegenspraak en risicomanagement
georganiseerd.
Het college heeft de volgende maatregelen genomen om die risico’s bij het programma zo goed
mogelijk te beheersen:
 strakke bestuurlijke sturing door de verantwoordelijke portefeuillehouders met regelmatige
bespreking van de voortgang binnen het college
 de verandertrajecten worden ondersteund door een programmaorganisatie die zorgt voor de
voorbereiding van de besluitvorming en implementatie van de veranderingen. Het
programmateam onder leiding een apart benoemde programmadirecteur is verantwoordelijk
voor de regie en de integraliteit van het proces en voor de inbreng van de benodigde
expertise
 daarnaast is er een uitgebreid viermaandelijks monitorsysteem om de realisatie van de
ombuigingen (in financiële zin) te bewaken
1.3.6 Grondexploitaties
In het programma Stedelijke ontwikkeling en de paragraaf Grondbeleid wordt ingegaan op de
actuele prognoses van de grondexploitaties waarvan de resultaten neerslaan in het
Vereveningsfonds, het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SFV) en in de reserve Zuidas.
Vereveningsfonds
Het risicoprofiel van grondexploitaties in het Vereveningsfonds (grootstedelijk en die in de
stadsdelen) is beduidend verlaagd door de invoering van kasstroomsturing op kavelniveau voor
grootstedelijke grondexploitaties en door de opschoning van het onderhanden werk. Ook door
centrale aansturing en het gecoördineerd in de markt zetten van nieuwe kavels neemt de kans op
verdere verbetering van de vermogenspositie van het Vereveningsfonds toe. In 2013 zijn de
eerste resultaten hiervan al zichtbaar geworden.
De omvang van het onderhanden werk is in sterke mate verlaagd waardoor het risico van verdere
toekomstige afwaarderingen beperkt is.
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Hierdoor zijn de risico’s zoals ze in 2012 waren berekend nog maar in beperkte mate aanwezig
en/of niet meer relevant. Dit komt doordat:
 de toekomstige opbrengsten van gecontracteerde kavels (zonder of met beperkte prijsdaling)
in hoge mate zeker zijn
 de markt de toekomstige afzet bepaalt en de mate waarin nieuwe kavels in de markt worden
gezet
 de geraamde toekomstige uitgaven op een lager niveau zijn gebracht, ze zijn beperkt tot de
financieel toegestane delen en zijn of worden zeker gedekt
 de financieel actieve delen zijn qua omvang vele malen kleiner dan het totaal van de
grondexploitaties, waardoor de planspecifieke risico’s lager zijn
 de lopende planportefeuille bij stadsdelen is beduidend afgenomen, er wordt verder
geïnvesteerd als er sprake is van zekere inkomsten
Op basis van het verlaagde risicoprofiel is de risicoreserve in het Vereveningsfonds afgebouwd
tot € 20 miljoen, de bijdrage van grondexploitaties in de calculatie van de benodigde
weerstandscapaciteit op concern niveau naar 0 gebracht en de voorziening voor tegenvallers bij
het Vereveningsfonds van € 70 miljoen op concern niveau vrij gevallen ten gunste van het
rekeningresultaat 2013.
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SFV)
De risico’s van de grondexploitaties binnen het SFV bestaan vooral uit de afgenomen vraag op
de woningmarkt en verslechterde financiële positie van de woningcorporaties. Dit heeft geleid tot
aanpassingen van de plannen, vastgelegd in een allonge bij de Raamovereenkomst Parkstad,
waarmee de gemeenteraad in maart 2013 heeft ingestemd. Dit biedt extra dekking voor risico’s,
naast de geprognosticeerde buffer van € 30 miljoen in 2019.
Zuidas
Voor de Zuidas dienen de resultaten van de grondexploitaties voor een bedrag als dekking voor
de gemeentelijke bijdrage aan het onder de grond brengen van de ring A10 gelegen aan de
Zuidas, het Zuidas Dok (maximaal € 207,7 miljoen, prijspeil 2013). Het Financieel Perspectief
2013 van de Zuidas laat zien dat er nu nog voldoende marge is binnen de verwachte resultaten
van de grondexploitaties en de daarbinnen opgenomen risicobuffers. Het Financieel Perspectief
Zuidas signaleert dat de marges klein worden als de huidige marktsituatie zich op de lange
termijn voortzet.
1.3.7 Financiering
De gemeente financiert een deel van haar uitgaven met externe leningen. Dit gebeurt door
middel van lang- en kortlopende leningen. Per jaar wordt van de langlopende leningen, die per 31
december 2013 in totaal € 3,2 miljard bedroegen, zo’n 10% geherfinancierd. De kort lopende
leningen bedroegen ultimo 2013 € 230 miljoen. Het renterisico is dat het rentepercentage voor
herfinanciering en voor financiering van nieuwe investeringen hoger is dan begroot in het
Financieel Meerjaren Perspectief. Het renterisico wordt opgevangen met enerzijds een marge in
de interne omslagrente en anderzijds de Rente Risico Reserve die ultimo 2013 een omvang had
van € 60 miljoen.
Daarnaast is er het beschikbaarheidrisico van financiering. Dit risico treedt op wanneer partijen
niet meer bereid zijn de gemeente geld te lenen. Dit gebeurt als kapitaalverschaffers de
gemeente insolvabel achten. In de nota balanssturing heeft het college maatregelen
aangekondigd om de financieringsrisico’s te verminderen, onder ander door de besluitvorming
over de begroting niet alleen te baseren op de beschikbare ruimte (in termen van baten en
lasten), maar ook rekening te houden met kasstromen en de (ontwikkeling van) de uitstaande
schuld.
In de nota Balanssturing is het voorstel opgenomen om de Rente Risico Reserve te integreren
met de Algemene (Risico) Reserve. Zie voor verdere informatie de paragraaf Financiering.
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1.3.8 Leningen en garanties
Ultimo 2013 hadden de centrale stad en de stadsdelen samen € 1.132 miljoen aan leningen
uitstaan en voor € 13,1 miljard aan garanties verstrekt. Een aantal hiervan heeft een verhoogd
risicoprofiel. Als uitwerking van de nota balanssturing heeft de gemeenteraad de nota Leningen
en garanties vastgesteld, waarin wordt uitgegaan van een risicogestuurd beheer. Onder andere
is als regel opgenomen dat voortaan bij een door de gemeente verstrekte lening, een risicoopslag op de rente wordt gelegd; bij een garantieverstrekking wordt een risicopremie in rekening
gebracht. De risico-opslagen en garantiepremies worden toegevoegd aan de Algemene Risico
Reserve. Zie voor verdere informatie de paragraaf Financiering.
1.3.9 Deelnemingen
Het gemeentelijk aandelenbezit moet op historische verkrijgingprijs worden gewaardeerd, tenzij
de marktwaarde daaronder ligt – in dat geval moet worden afgewaardeerd. Gemeentebreed
wordt het effect van verplichte afwaardering als gering beschouwd. Dit laat onverlet dat de
deelnemingenportefeuille een aantal deelnemingen bevat waarbij het risico van afwaardering
aanwezig is. Dit betreft deelnemingen die te lijden hebben onder de economische tegenwind,
bijvoorbeeld in de vastgoedsector, en waarvan ingeschat wordt dat de marktwaarde niet veel
hoger is dan de boekwaarde. Ook voor GVB is dat risico aanwezig, maar tegenover de
boekwaarde van deze deelneming staat een even grote reserve.
Dividendopbrengsten
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 2013 dan ook niet voorgedaan.
Gezien de onzekere economische situatie is het risico voor 2014 en verder echter niet te
verwaarlozen. Het grootste deel van de dividendbaten in 2013 na aftrek van rentelasten heeft
betrekking op de deelnemingen Schiphol en Alliander.
Voor wat betreft de in 2013 gevormde (100%) deelneming Havenbedrijf is er, mede afhankelijk
van de investeringsbehoefte, een risico dat het dividend de komende jaren kleiner zal zijn dan
begroot.
Afval Energie Bedrijf
De gemeenteraad heeft besloten tot verzelfstandiging van het AEB per 1 januari 2014. Tijdens
het proces van verzelfstandiging in 2013 zijn risico’s naar boven gekomen, met name het risico
dat in de huidige markt voor afval en elektriciteit de investeringen die Amsterdam in het verleden
heeft gedaan afgeboekt moeten worden. Tevens is een belangrijk risico verbonden aan het
slagen van de beoogde transitie naar een duurzaam grondstoffen- en energiebedrijf. Ter dekking
van deze risico’s zijn bij de verdere uitwerking beheersmaatregelen genomen en zijn de
resterende risico’s meegenomen in de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit. Deze
resterende risico’s voor de gemeente komen tot uiting in tegenvallende kasstromen van AEB, die
dividend, rente en aflossing in gevaar kunnen brengen. Bij het risicoprofiel van de achtergestelde
lening is een passende reservering gedaan van € 14 miljoen. In de raadsstukken over de
verzelfstandiging AEB is de gemeenteraad hierover nader geïnformeerd.
Aandelen Nuon
Er is een risico dat de gemeente het resterend deel van de opbrengst van haar aandelen Nuon –
€ 77 miljoen – in 2015 niet zal ontvangen indien Vattenfall failliet gaat2. Zie voor meer informatie
over deelnemingen de paragraaf Verbonden partijen.
1.3.10 Overige verbonden partijen
Behalve via financiële banden werkt de gemeente met een groot aantal private organisaties in
diverse andere 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 dat formeel niet afdwingbaar, de gemeente is
2

Kredietwaardeerders achten dit risico gering.
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dan soms gedwongen bij te springen om een ongestoorde doorgang van de dienstverlening te
waarborgen. Deze risico’s zullen de komende tijden zeker niet afnemen en verdienen expliciete
aandacht. De Dienst Wonen Zorg en Samenleven heeft in 2013 een rapport uitgebracht over de
financiële soliditeit van de verbonden partijen in de Zorg.
1.3.11 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 dat een daling of stijging van de heffingsgrondslag gecompenseerd wordt met
een aanpassing van het tarief. 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.
Andere risico’s zijn de toename van wanbetaling van belastingen en een groeiend beroep op
kwijtscheldingsregelingen als gevolg van de toename van armoede. Tot op heden hebben deze
risico’s zich nog maar in beperkte mate voorgedaan.
Tenslotte neemt als gevolg van de verslechterde economie en vastgoedmarkt het risico toe van
derving van belastingen en heffingen door leegstand van kantoren. In 2014 wordt als gevolg van
leegstand een daling van de inkomsten uit ozb van ruim € 2 miljoen verwacht.
1.3.12 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 Toezicht3. Door monitoring en audits kan
worden vastgesteld dat de gemeente voldoet aan de eisen van het Horizontaal Toezicht en de
fiscale risico’s voldoende beheerst. Over de exacte eisen van het Horizontaal Toezicht vindt nog
overleg plaats met de Belastingdienst.
Een andere fiscale ontwikkeling is het voornemen van de staatssecretaris van Financiën om, op
aandringen van de Europese Commissie, vennootschapsbelasting (Vpb) te heffen op
gemeentelijke activiteiten die concurreren 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 vindt, in
samenwerking met andere gemeenten en de VNG, overleg plaats met het ministerie. Inzet van
Amsterdam is dat de Vpb-vrijstelling alleen ter discussie kan staan indien de gemeente als gevolg
van zo’n vrijstelling de marktwerking verstoort.
Vanaf 2015 komt er een plafond op het BTW-compensatiefonds (BCF). Als een gemeente meer
declareert dan het plafond wordt het meerdere door het gemeentefonds – en dus voor eigen
rekening van de gemeenten – betaald. Het Rijk werkt nog aan de wijze waarop een en ander zal
worden toegepast. De financiële consequenties zijn voor Amsterdam nog niet goed in te
schatten.
1.3.13 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 inmiddels van kracht zijnde Wet HOF werkt deze begrotingsnorm door naar elke individuele
gemeente. Amsterdam loopt het risico dat haar investeringsbeleid niet past binnen de eisen die
de wet HOF stelt. Het risico voor Amsterdam is de eerstkomende jaren beperkt. Het college zal in
diverse gremia haar invloed aanwenden om ervoor te zorgen dat de beleidsruimte van
Amsterdam optimaal blijft.

3

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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1.3.14 Calamiteit (Kleine Kansen Grote Gevolgen risico’s)
De gemeente heeft onvermijdelijk te maken met risico’s die een zeer kleine kans hebben dat zij
zich voordoen, maar die als zij zich voordoen zeer grote schade kunnen veroorzaken.
Voorbeelden zijn: een overstroming, neerstorten van een vliegtuig in de stad, ontploffing van een
gastanker op het IJ enzovoort. De focus bij de beheersing van dit soort risico’s ligt op het
voorbereid zijn op het omgaan met de gevolgen. Dit behoort tot de kerntaken van het publiek
bestuur, zie bijvoorbeeld het programma Openbare orde en veiligheid. Bij de bepaling van het
weerstandsvermogen wordt geen rekening gehouden met KKGG risico’s.
1.3.15 Herziening erfpachtstelsel
Het college ontwikkelt voorstellen tot vernieuwing van het erfpachtstelsel. De risico’s hebben
vooral betrekking op:
 de gevolgen voor het financieel resultaat erfpacht
 de gevolgen voor de gemeentelijke balans (financiering van het erfpachtstelsel)
 de kosten van de implementatie en uitvoering van een nieuw stelsel
De gemeenteraad is uitvoerig geïnformeerd over de stelselherziening, de risico’s en de
beheersing daarvan.

1.4 Weerstandsvermogen
1.4.1 Wettelijk kader en gemeentelijk beleid
Ook bij een optimaal risicomanagement zijn er risico’s die de gemeente niet zelf kan of wil4
beheersen. Voor deze resterende risico’s moet binnen de gemeentebegroting dekking aanwezig
zijn. De omvang hiervan wordt bepaald door het gemeentelijke beleid inzake het
weerstandsvermogen, zijnde de verhouding tussen:
 beschikbare weerstandscapaciteit waarmee de gevolgen van risico’s gedekt kunnen worden
en
 benodigde weerstandscapaciteit vanwege risico’s waarvoor geen specifieke
beheersmaatregelen zijn getroffen (resterende risico’s)
Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) schrijft voor dat de
gemeente beleid formuleert over het weerstandsvermogen. Er is geen wettelijke norm voor de
omvang van het weerstandsvermogen.
Het staand beleid binnen Amsterdam inzake het weerstandsvermogen is dat de Algemene Risico
Reserve voldoende moet zijn om de gekwantificeerde resterende risico’s te kunnen dekken. Het
college doet op basis van de actuele resterende risico’s in elke jaarrekening en begroting een
voorstel voor de omvang van de Algemene Risico Reserve.
Het college heeft de nota Regels Weerstandsvermogen vastgesteld. Deze bevat de spelregels
die voor een groot deel de vastlegging zijn van het beleid inzake het weerstandsvermogen. Dit
beleid is in de loop van de afgelopen jaren gegroeid. De regels hebben vooral betrekking op de
jaarlijkse vaststelling van de benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit. Het is daarbij zaak
dat reëel wordt geraamd wat nodig is en een volledig beeld bestaat van wat beschikbaar is.
Daarnaast zal, conform de spelregels, elk college zich expliciet moeten uitspreken over de
risicobereidheid, en dat tot uiting laten komen in het gewenste weerstandsvermogen.
1.4.2 Actualisatie van de benodigde weerstandscapaciteit
De resterende risico’s (die diensten en projecten niet zelf kunnen beheersen) zijn gekwantificeerd
op basis van kans op optreden en mogelijke financiële gevolg schade. De basis hiervoor zijn de
resterende risico’s die diensten hebben gemeld bij de Jaarrekening 2013. Deze zijn vervolgens
gevalideerd onder verantwoordelijkheid van DMC/Risico Management en aangevuld met
gemeentebrede risico’s. Om recht te doen aan de ervaring dat risico’s zich nooit allemaal
4

Bijvoorbeeld omdat de kosten van de beheersing niet opwegen tegen de maximale mogelijke schade (voorbeeld: geen
verzekering tegen risico ontwerpfouten Noord/Zuidlijn).
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tegelijkertijd voordoen is met behulp van een simulatie5 geschat welke weerstandscapaciteit met
90% zekerheid nodig is. Zodoende komt de benodigde weerstandscapaciteit uit op € 249 miljoen.
Belangrijke noties hierbij zijn:
 alleen de gekwantificeerde risico’s zijn opgenomen in de berekening van de benodigde
weerstandscapaciteit
 de risico’s bij de stadsdelen zijn niet in de berekening opgenomen; de effecten van de
samenvoeging zal in de loop van 2014 duidelijk worden
 het is een momentopname vastgesteld in de periode februari en maart 2014
 de kans op optreden en de maximale schade zijn bijna altijd met onzekerheden omgeven
 er bestaat soms samenhang tussen risico’s die niet in de simulatie tot uiting komt
1.4.3 Actualisatie van de beschikbare weerstandscapaciteit
De beschikbare weerstandscapaciteit is in het BBV (artikel 11.1) omschreven als ‘de middelen en
mogelijkheden waarover de gemeente beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te
dekken’. Deze middelen kunnen bestaan uit een aantal componenten die niet alle dezelfde
kwaliteit hebben. De verschillen in kwaliteit komen tot uiting in termen van beschikbaarheid, effect
op voorzieningenniveau en effect op bedrijfsvoering. De beschikbare weerstandscapaciteit
bestaat primair uit de Algemene (Risico) Reserve, deze bedraagt € 269 miljoen.
De gemeente heeft naast de Algemene Risico Reserve nog de volgende mogelijkheden om de
gevolgen van risico’s te dekken:
 tegenvallers in de uitvoering van de begroting kunnen worden gedekt door incidentele baten
en positieve exploitatieresultaten; dat maakt behoedzaam ramen een nuttige
beheersmaatregel
 de gemeente beschikt over nog in te vullen bestemmingsreserves die binnen het bestaand
beleid geheel of ten dele kunnen worden aangewend als dekking voor risico’s
 de gemeente kan, als de nood aan de man is, belastingen verhogen
 ook kan de gemeente financiële en materiele activa verkopen die niet nodig zijn voor de
realisatie van haar beleidsdoelen. In de praktijk zijn die mogelijkheden beperkt en afhankelijk
van marktomstandigheden
De Algemene Reserve en de nog in te vullen bestemmingsreserves zijn de enige direct en vrij
beschikbare bronnen van weerstandscapaciteit. Deze hebben daarmee de hoogste kwaliteit. Dat
laat onverlet dat deze bronnen niet in kasgeld worden aangehouden. Aanwending van deze
bronnen betekent onherroepelijk het aantrekken van middelen door liquidatie van bezittingen, het
aantrekken van een banklening of andere vormen van externe financiering. Het aanhouden van
een voldoende hoge Algemene Reserve zorgt ervoor dat de gemeente die mogelijkheden heeft.
1.4.4 Actualisatie Algemene Reserve
De risico’s met financiële gevolgen voor de gemeente Amsterdam vertoont een stijgende lijn. Die
wordt veroorzaakt in een drietal categorieën:
1) de schaalvergroting als gevolg van de drie decentralisaties enerzijds en de consolidatie
van de stadsdelen anderzijds.
2) de reorganisatie van de gemeente in combinatie met een omvangrijke portefeuille van
projecten
3) overige externe ontwikkelingen
De benodigde weerstandscapaciteit is gedaald ten opzichte van de calculatie bij de begroting
2014. In 2013 zijn risico’s afgebouwd en inschattingen naar beneden bijgesteld. Terwijl het risico
profiel stijgt door de drie eerder genoemde ontwikkelingen indiceert de risico calculatie een
daling. Dit komt omdat twee van de bovengenoemde ontwikkelingen nog niet (stadsdelen) of
slechts ten dele (de externe ontwikkelingen) zijn opgenomen in de simulatie.

5

Simulatie aan de hand van de zogeheten Monte Carlo methode.
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De stresstest leert dat als de gesimuleerde schokken werkelijkheid worden, de gemeente bij
ongewijzigd beleid in het eerste jaar na de schok € 108 miljoen en in het tweede jaar € 281
miljoen moet opvangen en daardoor in een situatie van tekorten terecht kan komen. De stresstest
geeft inzicht in hoeverre de stad Amsterdam zwaar weerscenario’s het hoofd kan bieden. De
uitkomsten van de stresstest worden niet direct aangewend voor de bepaling van de benodigde
weerstandscapaciteit. Wel geven ze in samenhang met de uitkomst van de risicocalculatie inzicht
in de toereikendheid van de beschikbare weerstandscapaciteit.
De door de Gemeente Amsterdam benodigd geachte weerstandscapaciteit van € 249 miljoen
wordt afgezet tegen de algemene reserve, die een omvang heeft van € 269 miljoen en de
onbenutte belasting capaciteit van € 17 miljoen, die samen de beschikbare weerstandscapaciteit
vormen. Het quotiënt is de ratio weerstandsvermogen.
Weestandsvermogen en algemene reserve
Beschikbare Weerstandscapaciteit
Benodigde Weerstandscapaciteit
Ratio Weerstandsvermogen (WSV)
Categorie C Voldoende

€ 286 miljoen
€ 249 miljoen
1,15
1,0 < WSV <1,4

Volgens de normtabel die in samenwerking met de Universiteit Twente is ontwikkeld en die de
waardering aangeeft van de berekende ratio, is de beschikbare weerstandscapaciteit van de
Gemeente Amsterdam op dit moment van voldoende niveau.
Waardering
A
B
C
D
E
F

Ratio weerstandsvermogen
> 2,0
1,4 - 2,0
1,0 - 1,4
0,8 - 1,0
0,6 - 0,8
≤ 0,6

Betekenis
Uitstekend
Ruim voldoende
Voldoende
Matig
Onvoldoende
Ruim onvoldoende

De Ratio Weerstandsvermogen bevindt zich met 1,15 aan de onderkant van de bandbreedte van
categorie C (‘Voldoende’). Daarom moet de Algemene Risico Reserve minimaal op het huidige
niveau gehandhaafd blijven.
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2 Financiering
Deze paragraaf beschrijft de financieringsfunctie van de gemeente. Onder de financieringsfunctie
wordt verstaan het opnemen van leningen evenals het verstrekken van leningen en garanties en
het beheersen van alle financiële risico’s die aan de financieringsfunctie zijn verbonden.
Het Rijk heeft regels gesteld voor het beheren van geld en kapitaal door gemeenten en
provincies. Die regels staan in de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido). Deze zijn
door de Gemeente Amsterdam verder uitgewerkt en vastgelegd in het Treasury statuut. In het
Treasury statuut wordt het treasurybeleid van de gemeente beschreven, dat een zeer prudent
karakter heeft.

2.1 Kasgeldlimiet
De Wet fido begrenst, via de kasgeldlimiet, het deel van de totale schuld dat een kortlopend
karakter mag hebben. De kasgeldlimiet bepaalt dat het bedrag dat via leningen met een looptijd
korter dan 1 jaar geleend mag worden – de zogenaamde kortlopende schuld –, maximaal 8,5%
van het begrotingstotaal mag bedragen. Zonder deze beperking zouden gemeenten volledig met
goedkope kortlopende leningen gefinancierd kunnen worden. Maar dan zou bij een snelle en
sterke stijging van de kortlopende rente het begrotingsevenwicht in gevaar kunnen komen.
Renterisico op de kortlopende schuld

2012

2013

5.316
452
440
12

5.523
469
230
239

(bedragen x € 1 miljoen)

Berekening kasgeldlimiet
Begrotingstotaal
Kasgeldlimiet (8,5% van het begrotingstotaal)
Kortlopende schuld, werkelijk jaareinde
Ruimte (+) / overschrijding (-)

Uit bovenstaande tabel blijkt dat in 2013 de kasgeldlimiet was gesteld op € 469 miljoen. Ultimo
2013 bedroeg de kortlopende schuld € 230 miljoen. In 2013 werd aan de kasgeldlimiet voldaan.

2.2 Renterisiconorm
De Wet fido begrenst via de renterisiconorm het deel van de totale langlopende schuld dat in een
gegeven jaar een renterisico mag hebben. De renterisiconorm bepaalt dat het bedrag van de
langlopende schuld dat binnen een gegeven jaar verplicht moet worden afgelost, of waarvan de
rente moet worden herzien, maximaal 20% van het begrotingstotaal mag bedragen. Het doel van
deze norm is dat de lange leningenportefeuille zodanig over de jaren verdeeld is dat het
renterisico dat voortkomt uit herfinanciering en renteherzieningen gelijkmatig over de jaren wordt
gespreid.
Renterisiconorm en renterisico op
langlopende schuld (bedragen x € 1 miljoen)
Berekening renterisiconorm
Begrotingstotaal
Renterisiconorm (20% van het begrotingstotaal)
Aflossingen op langlopende schuld, werkelijk
Ruimte (+) / overschrijding (-)

2012

2013

5.316
1.063
225
839

5.523
1.104
265
839

De tabel hierboven laat zien dat de renterisiconorm in 2013 op € 1.104 miljoen was gesteld.
Gedurende 2013 bedroeg het totaal aan aflossingen op de langlopende schuld € 265 miljoen. Er
waren in 2013 geen renteherzieningen. In 2013 werd ruimschoots aan de kasgeldlimiet voldaan.

2.3 Omslagstelsel
De gemeente beschikt over zowel interne als externe financieringsmiddelen. De externe
financieringsmiddelen worden aangetrokken op zowel de geldmarkt (kortlopende leningen) als de
kapitaalmarkt (langlopende leningen). Naast de externe financieringsmiddelen beschikt de
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gemeente over interne financieringsmiddelen, zijnde de reserves en voorzieningen. Deze 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 externe financiering.
Omdat de financieringswijze in beginsel geen rol mag spelen bij de uiteindelijke
kostprijsberekening van een gemeentelijke taak, wordt ook rente over interne
financieringsmiddelen berekend. Deze rente wordt ‘rente eigen financieringsmiddelen’ genoemd.
De financieringslasten en financieringsbaten worden vervolgens doorberekend (omgeslagen)
over de gemeentelijke organisatieonderdelen.
Dit systeem van omslaan van de rente wordt het renteomslagstelsel of kortweg het omslagstelsel
genoemd. Het uiteindelijke resultaat (bate of last) wordt vervolgens toegevoegd of onttrokken aan
de rente-egalisatiereserve. Deze reserve heeft een maximale omvang van € 60 miljoen. Als de
dotatie aan deze reserve leidt tot een omvang hoger dan de maximale omvang van € 60 miljoen
valt het meerdere boven de € 60 miljoen vrij ten gunste van de algemene dienst, volgens de
verdeelsleutel 75% voor de centrale stad en 25% voor de stadsdelen en Waternet. Ultimo 2012
had deze egalisatiereserve een omvang van € 60 miljoen. In 2013 is er € 82 miljoen aan de
reserve gedoteerd, waarvan derhalve (de egalisatiereserve had de maximale omvang reeds
bereikt) € 62,7 miljoen toeviel aan de algemene middelen van de centrale stad en € 19,3 miljoen
aan Waternet en de stadsdelen.
Omslagrente
Het rentepercentage dat aan de gemeentelijke organisatieonderdelen wordt doorberekend heet
de omslagrente. Het streven is een evenwichtige ontwikkeling van de omslagrente, waarbij
schommelingen van de rente over de externe financieringsmiddelen gematigd doorwerken in de
omslagrente. Dat voorkomt verstoring van het meerjarig begrotingsbeeld. In 2013 was de
omslagrente 4,5% en dat blijft zo in 2014. Over de hoogte van de omslagrente in 2015 besluit het
nieuwe college.

2.4 Opgenomen langlopende schuld
De Gemeente Amsterdam is voor een deel van haar financiering aangewezen op langlopende
externe financiering. De staafdiagram toont het verloop van de opgenomen langlopende schuld
door de jaren heen.

Opgenomen langlopende schuld

Bedragen x € 1 miljoen

3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

Jaar

Ultimo 2013 bedraagt de opgenomen langlopende schuld € 3,2 miljard. In 2013 is de omvang van
de opgenomen langlopende schuld toegenomen met € 268 miljoen. Deze stijging wordt
grotendeels gecompenseerd door de daling van de kasgeld leningen met € 210 miljoen. De
omvang van de schuld is de afgelopen jaren gestegen omdat er de laatste jaren veel in de stad is
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geïnvesteerd1. Deze extra uitgaven zijn gedeeltelijk gecompenseerd door extra ontvangsten van
o.a. aflossingen van door de gemeente verstrekte leningen en de verkoop van Nuon-aandelen.
In 2013 is het aantal opgenomen leningen en de gemiddelde resterende looptijd gestegen. In
2013 zijn er tien leningen afgesloten met een looptijd variërend van 1 ¾ jaar tot 15 jaar. De
gewogen gemiddelde rente is van 3,86% ultimo 2012 gedaald tot 3,66% ultimo 2013.
Kerncijfers opgenomen langlopende schuld
Aantal leningen
Gemiddeld resterende looptijd in maanden
Gewogen gemiddelde rente

2010
140
87
4,06%

2011
154
92
3,94%

2012
118
95
3,86%

2013
119
104
3,66%

De tabel hieronder geeft een overzicht van de mutatie van de langlopende schuld gedurende 2013. In
2013 is voor in totaal € 550 miljoen aan nieuwe leningen afgesloten en is voor in totaal € 265 miljoen
aan leningen afgelost. Daarnaast zijn de ontvangen beleggingen derden en waarborgsommen
afgenomen met € 17 miljoen.
Mutaties langlopende schulden (bedragen x € miljoen)
Boekwaarde 1 januari 2013
Opgenomen leningen
Afgeloste leningen
Afname beleggingen derden en waarborgsommen
Boekwaarde 31 december 2013 (inclusief beleggingen en waarborgsommen)

2.913
550
-/- 265
-/- 17
3.181

De tabel hieronder geeft een overzicht van de verstrekkers van de leningen waaruit de
langlopende schuld van de gemeente bestaat. De twee sectorbanken BNG en NWB zijn de
belangrijkste verstrekkers van die leningen.
Stand 31 december 2013
Verstrekkers langlopende schuld
Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
Medium Term Note programma obligaties
Nederlandse Waterschapsbank (NWB)
Rabobank (incl groenleningen)
Beleggingen derden en waarborgsommen
Overige
Totaal

(bedragen x € 1 miljoen)

1.579
210
967
279
28
118
3.181

2.5 Verstrekte leningen en garanties ultimo 2013
2.5.1 Leningen en garantiebeleid
Het leningen en garantiebeleid van de Gemeente Amsterdam is in juni 2013 vastgesteld.
Leningen worden verstrekt indien het publiek belang hiermee is gediend en er geen andere
financiers zijn om de financiering te verstrekken. Uitgangspunt is dat het vooraf duidelijk moet zijn
dat aan alle aflossings- en renteverplichtingen voldaan kan worden. Dit is echter niet zonder
risico’s. Juist de combinatie van publiek belang en de afwezigheid van de mogelijkheid tot
externe financiering maakt het risico bovengemiddeld. Garanties worden verstrekt indien dit een
toegevoegde waarde oplevert ten opzichte van een lening. Bij specifieke risico’s wordt een
reserve of een voorziening getroffen. De algemene risico’s die de gemeente loopt bij het
verstrekken van leningen en garanties worden gedekt door de Algemene Risico Reserve.
2.5.2 Verstrekte langlopende leningen
Ultimo 2013 zijn er voor € 1.132 miljoen aan langlopende leningen aan derden verstrekt. Het
totaalbedrag aan verstrekte leningen is in 2013 gestegen met € 421 miljoen. In 2013 is in totaal
1 Meer specifiek betreft het investeringen in wegen, openbare ruimte, gebouwen et cetera (de balanspost materiële vaste
activa) en de actieve grondexploitaties (de balanspost onderhanden werk/grondproductiekapitaal).
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voor € 161 miljoen aan verstrekte leningen afgelost. Dit betrof met name (extra) aflossingen van
verstrekte leningen aan GVB Activa, Woningbouwcorporaties, Stadsgoed, RON en Havenbedrijf
Amsterdam. In 2013 is in totaal voor € 582 miljoen aan leningen verstrekt. Dit betrof met name
verstrekte leningen in het kader van de verzelfstandiging van het Havenbedrijf Amsterdam (€ 147
miljoen) en het optimaliseren van de financieringsstructuur van het Afval Energie Bedrijf en
onderliggende deelnemingen (€ 431 miljoen).
Schuldrest ultimo (bedragen x € 1 miljoen)
Afval Energie Bedrijf
AIF leningen
Amsterdamse Middensegment
Hypotheekleningen
Amsterdam Science Park
Beurs van Berlage Vastgoed
Carré
Energieleningen
GVB Activa
GVB Veren
Havenbedrijf Amsterdam
Leaseplan
Nationaal restauratiefonds
Nemo
Regionale Brandweer AmsterdamAmstelland
RON
Schuldsanering
Stadsgoed
Startersleningen
Stichting Afvalservice West
Stichting Het Slotervaartziekenhuis
Stichting Stadsschouwburg Amsterdam
Westpoort Warmte
Woningbouwcorporaties
2
Overig leningen < € 1 miljoen
Totaal

2012

2013

Mutatie

Risico-indicatie

0

431
2

431
2

Middel
Middel

Verantwoordelijke
organisatie
Bestuursdienst
AIF

30

28

-2

Laag

DWZS

5
2
12
1
328
5
52
5
11

5
2
12
1
282
0
125
45
11

0
-1
0
0
-46
-5
125
-7
-5
0

Laag
Hoog
Middel
Middel
Laag
Laag
Laag
Laag
Hoog

Bestuursdienst
Bestuursdienst
Bestuursdienst
DWZS
Bestuursdienst
Bestuursdienst
Bestuursdienst
Bestuursdienst
DWZS
Bestuursdienst

41

43

2

Laag

Bestuursdienst

10
10
32
22
3
5
12
31
91
4
3
711

10
26
19
3
5
11
31
39
3
1.132

-10
0
-6
-3
0
0
-1
0
-52
-1
421

Hoog
Laag
Laag
Laag
Hoog
Laag
Middel
Laag

Havenbedrijf
DWI
Bestuursdienst
DWZS
Stadsdeel West
Bestuursdienst
Bestuursdienst
Afval Energie Bedrijf
DWZS

Per lening wordt een indicatie van het financieringsrisico gegeven. Een risico-indicatie laag,
middel of hoog betekend dat er een lage, gemiddelde of hoge kans bestaat dat de aflossing en
(of) rentebetalingen niet volledig worden ontvangen.
2.5.3 Nieuw verstrekte leningen
Afval Energie Bedrijf
In 2013 is de financieringsstructuur van Afval Energie Bedrijf en onderliggende deelnemingen
geoptimaliseerd. In dit kader is € 431 miljoen aan kapitaalschuld van de dienst overgenomen
door de onderliggende nv’s die de centrales in eigendom hebben (HRC, AEC). Het betreft een
lening van € 309 miljoen met een looptijd van 5 jaar en een aflossingsvrije achtergestelde lening
van € 122 miljoen met een looptijd van 12 jaar. Beoogd wordt uiterlijk 2018 externe
herfinanciering te realiseren met het doel de 5-jaars lening van de gemeente af te lossen. Er is
een reserve van € 14 miljoen ter dekking van het verhoogde risico van de achtergestelde lening.
Het financieringsrisico wordt geschat op middel/hoog.
2

Overige leningen < € 1 miljoen ultimo 2013 welke in het overzicht niet specifiek worden genoemd zijn Hortus Botanicus € 0,2
miljoen, Jaap Eden baan € 0,3 miljoen, Keersluis € ,2 miljoen, Ketelhuis € 38.000, Melkweg € 0,5 miljoen, Startersfonds € 0,2
miljoen, Tennis Osdorp € 60.000, VGA € 0,7 miljoen, Waterlabaratorium € 0,2 miljoen en Woningverbetering € 0,4 miljoen.
3
In de Jaarrekening 2012 was de omvang van de verstrekte leningen ultimo 2012 € 707 miljoen. In dit overzicht ontbrak per
abuis de € 5 miljoen lening aan het Nationaal Restauratiefonds die als verstrekte garantie was opgenomen en de lening van € 1
miljoen aan VGA Verzekeringen. Daarnaast was er een post afrondingsverschillen van € 2 miljoen opgenomen die inmiddels
gecorrigeerd is.
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Havenbedrijf Amsterdam
In 2013 is in het kader van de verzelfstandiging van het Havenbedrijf Amsterdam een lening
verstrekt. Dit is een aflossingsvrije lening van € 147 miljoen met de mogelijkheid deze te
verhogen met € 50 miljoen voor toekomstige investeringen. De lening heeft een looptijd van drie
jaar. Het streven is dat het Havenbedrijf Amsterdam uiterlijk in 2016 extern wordt gefinancierd,
zodat de lening van de gemeente kan worden terugbetaald. Eind 2013 heeft het Havenbedrijf
Amsterdam een vervroegde aflossing van € 22 miljoen gedaan waardoor de omvang van de
uitstaande lening ultimo 2013 € 125 miljoen bedraagt. Het financieringsrisico wordt geschat op
laag.
Het verstrekken van leningen in het kader van de verzelfstandiging van het Havenbedrijf
Amsterdam en het optimaliseren van de financieringsstructuur van het Afval Energie Bedrijf en
onderliggende deelnemingen heeft geen impact op de externe financiering. Het enkel betreft een
omzetting van interne schuld naar externe schuld. De gemeente blijft echter in beide gevallen de
volledige financiering verzorgen.
2.5.4 Leningen met een indicatierisico van middel of hoog
De verstrekte leningen met een indicatierisico van middel of hoog worden hieronder nader
toegelicht.
AIF leningen
Ultimo 2013 heeft het Amsterdamse Investeringsfonds (AIF) voor € 2 miljoen aan leningen
verstrekt. De hoofdsommen van deze leningen zijn gedekt door een reserve. Het
financieringsrisico wordt geschat op middel.
Uitgebreide informatie over het AIF, en de verstrekte leningen vanuit het AIF, is te vinden in het
hoofdstuk Algemene dekkingsmiddelen.
Beurs van Berlage
Aan de Beurs van Berlage is een lening verstrekt waarvan € 1,8 miljoen resteert ultimo 2013. De
Beurs van Berlage heeft in 2013 € 0,5 miljoen afgelost. Vanwege het exploitatieresultaat is een
reserve getroffen voor het restant van de hoofdsom. Het financieringsrisico wordt geschat op hoog.
Carré
Aan Carré zijn twee leningen verstrekt voor in totaal € 12 miljoen ultimo 2013. Het
exploitatieresultaat staat onder druk maar de huidige kasstroomprognose lijkt voldoende om aan
de aflossings- en renteverplichtingen te kunnen voldoen. Momenteel wordt onderzocht of de
financiële positie van Carré kan worden geoptimaliseerd door de beschikbare liquide middelen te
gebruiken voor het aflossen van de langlopende leningen. Omdat het onderzoek van de
optimalisatie van de financiële positie nog niet is afgerond en het exploitatieresultaat nog niet
sterk is verbeterd, wordt het financieringsrisico geschat op middel.
Energieleningen van Berlage
Ultimo 2013 zijn er voor € 1 miljoen aan energieleningen verstrekt aan particulieren en VvE’s voor
de financiering van energiebesparende investeringen. Vanwege de risico’s van verstrekking van
leningen aan particulieren en VvE’s is een voorziening van € 0,3 miljoen getroffen. Het
financieringsrisico wordt geschat op middel.
Nemo
Aan Nemo is een eeuwigdurende, aflossingsvrije en rentevrije lening van € 11 miljoen verstrekt.
Op het pand rust een recht van tweede hypotheek nadat de gemeente in 2001 het recht van
eerste hypotheek voor €2 miljoen heeft gegeven aan een bank. Door de aard van de lening is
reeds een reserve gevormd voor het gehele hoofdsom. Omdat in de overeenkomst geen
einddatum is gesteld wordt het financieringsrisico geschat op hoog.
Slotervaartziekenhuis
De Stichting Slotervaartziekenhuis is in 2012 in hoger beroep gegaan tegen het vonnis waarin de
terugbetaling werd gelast van de achtergestelde lening (€ 4,6 miljoen) aan de gemeente. De
gemeente heeft ook het hoger beroep gewonnen. In 2013 heeft het Slotervaartziekenhuis de
gehele renteachterstand betaald. In 2013 was er geen financiële ruimte voor aflossing van de
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hoofdsom. De gemeente is in gesprek met het Slotervaartziekenhuis over een aflossingsschema
en zekerheden. Daar de hoofdsom nog niet is afgelost, wordt het financieringsrisico geschat op
hoog.
Schuldsanering
In het kader van schuldsanering – dat onderdeel is van het gemeentelijk beleid voor
armoedebestrijding – heeft DWI ultimo 2013 voor € 10 miljoen aan leningen uitstaan.
Het risico dat terugbetaling niet of slechts gedeeltelijk plaatsvindt wordt gezien het karakter van
schuldsanering en het huidig economische klimaat, geschat op hoog. Als maatregel van
risicobeheersing worden deze leningen intensief gemonitord en is een voorziening van
€ 1,7 miljoen gevormd.
Westpoort Warmte
Aan Westpoort Warmte zijn leningen verstrekt voor de investering in stadswarmte. De
aandeelhouders, Nuon en de Gemeente Amsterdam verstrekken financiering op basis van een
50/50-verdeling. In totaal heeft de gemeenteraad voor € 53 miljoen aan leningen toegezegd. Het
financieringsrisico staat op gemiddeld, vanwege de risico’s met betrekking tot de prijsontwikkeling
op de electriciteits- en gasmarkt en het risico dat er minder (nieuwbouw) woningen zullen worden
aangesloten dan verwacht. Als onderdeel van de verzelfstandiging van het Afval Energie Bedrijf
wordt deze financiering per 1 januari 2014 via het Afval Energie Bedrijf verstrekt.
2.5.5 Betalingsachterstanden leningen
In 2013 zijn er geen betalingsachterstanden opgetreden. Zoals al aangegeven is de bestaande
renteachterstand van het Slotervaartziekenhuis in 2013 ingelopen. Over de aflossing van de
lening wordt met de nieuwe directie overlegd. Daardoor is het perspectief op een goede
afwikkeling toegenomen.
2.5.6 Verstrekte garanties
Ultimo 2013 zijn er voor € 13.075 miljoen aan garanties aan derden verstrekt. Het totaalbedrag
aan verstrekte garanties is in 2013 gedaald met € 320 miljoen. De afname wordt voornamelijk
veroorzaakt door de verlaging van de achtervangpositie Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW).
Garanties worden niet op de balans verantwoord maar wel opgenomen in de begroting en de
jaarrekening.
Garantieomvang

2012

2013 Mutatie

Risico-indicatie

9.727
3.253
2
2
4
18

9.737
2.994
2
2
4
15

10
-259
0
0
0
-3

Laag
Laag
Hoog
Middel
Middel
Laag

Verantwoordelijke
organisatie
DWZS
DWZS
Bestuursdienst
SD Nieuw-West
SD Noord
DWZS

9

8

-1

Laag

DWZS

279

239

-40

Laag

DWZS

9

7

-2

Laag

DWZS

51

51

0

Laag

Bestuursdienst

9
3
1
26
3
5
13.395

9
3
1
3
13.075

0
0
0
-26
0
-320

Hoog
Hoog
Laag
-

SD West
Bestuursdienst
SD Nieuw-West
SD Oost / DMO

(bedragen x € 1 miljoen)

Achtervangpositie WSW
Achtervangpositie WEW
Amsterdamse Compagnie
De Meervaart
Garantiesubsidie Keersluis
Gemeente garanties wonen
Gewaarborgde leningen Nat.
Restaurantiefonds
Gewaarborgde leningen risico WSW
Gewaarborgde leningen zonder
contragarantie
Kantoorgebouw Waterbeheer en
Rioolzuivering
Sportfondsenbad
Stichting Felix Meritis Beheer
Stichting Impuls Westelijke Tuinsteden
Stichting Orfeos Studios
4
Overig garanties < € 1 miljoen
Totaal
4

Overige garanties < € 1 miljoen ultimo 2013 welke in het overzicht niet specifiek worden genoemd zijn Joodse Kinder
gemeenschap Cheider € 0,1 miljoen, Microkredietenfonds € 0,4 miljoen, Sporthal Gaasperdam € 0,2 miljoen, Startende
Ondernemers € 0,3 miljoen, Stichting Ateliers € 0,5 miljoen, Stichting Broedplaatsen € 0,4 miljoen, stichting Financiering Sport
accommodaties € 0,8 miljoen, Stichting IJscomplex Jaap Eden € 0,5 miljoen.
5
In de jaarrekening 2012 was de omvang van de verstrekte garanties ultimo 2012 € 13.400 miljoen. In dit overzicht was per
abuis de € 5 miljoen lening aan het Nationaal restauratiefonds opgenomen als verstrekte garantie.
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Per garantie wordt een indicatie van het financiële risico gegeven. De risico-indicaties laag,
middel of hoog betekenen dat er respectievelijk een lage, gemiddelde of hoge kans bestaat dat
de garantie wordt ingeroepen, met als gevolg dat de gemeente de omvang van de garantie
gedeeltelijk of in zijn geheel moet verstrekken aan de begunstigde. De garanties met een risicoindicatie middel of hoog en de garanties met een risico-indicatie laag die groot van omvang,zijn
worden hieronder nader toegelicht.
Achtervangpositie Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)
Het WSW 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. Het gaat bij de achtervang voor WSW om een totaal ultimo 2013
van € 9,7 miljard aan leningen. De achtervang werkt als volgt. 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 50%,
schadegemeenten 25% en alle overige gemeenten 25% het tekort samen aanvullen 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 groot zijn als dit gebeurt. Zo hebben de
renteloze leningen bijvoorbeeld invloed op de bruto schuldquote en de rentelast van de
gemeente, aangezien de gemeente dit zelf wel moet financieren met langlopende schuld waar
rente over moet worden betaald. De structuur van waarborgen lijkt solide, maar het juridisch
raamwerk is complex en nog nimmer getest. Op 1 januari 2015 loopt de overeenkomst tussen het
WSW en de gemeente af. Voorafgaand wordt deze overeenkomst opnieuw onderhandeld en zal
de nieuwe overeenkomst tijdig ter goedkeuring aan de raad worden voorgelegd. Het financiële
risico wordt op laag geschat.
Achtervangpositie Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW)
Het WEW borgt de leningen die burgers hebben afgesloten voor het kopen van een huis onder
de Nationale Hypotheek Garantie (NGH). Doordat de gemeente deze overeenkomst is
aangegaan met het WEW kunnen inwoners van Amsterdam vanaf 1995 deelnemen aan de
Nationale Hypotheek Garantie (NGH). Daarnaast zijn de oude gemeentegaranties, inclusief een
afkoopsom, overgedragen aan het WEW. De omvang van de garantstelling ultimo 2013 bedraagt
€ 3,0 miljard. 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, wat ook
hier neerkomt op het verstrekken van renteloze leningen, in dit geval aan het WEW (en ook dan
is de verdeelsleutel: Rijk 50%, schadegemeenten 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 komt. 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 afgebouwd. Het financiële risico wordt laag geschat.
De Amsterdamse Compagnie
De aandeelhouders van de Amsterdamse Compagnie hebben een verplichting het kapitaal in
stand te houden op minimaal 20% solvabiliteit als zekerheid voor leningen die verstrekt zijn aan
de Amsterdamse Compagnie. Ultimo 2013 was de solvabiliteit van de Amsterdamse Compagnie
lager dan 20%, zodat het waarschijnlijk is dat er door de aandeelhouders verplicht zal moeten
worden bijgestort. Het financiële risico wordt geschat op hoog. Voor de mogelijke bijstorting door
de gemeente is een voorziening gevormd.
De Meervaart
Stadsdeel Nieuw West heeft een garantie van € 1,72 miljoen verstrekt voor De Meervaart. De
Meervaart zag de congresopbrengsten in 2013 dalen. Door de verlaagde inkomstenverwachting
wordt het financiële risico geschat op middel.
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Gewaarborgde leningen risico Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)
De garanties zijn afgegeven voor een leningbedrag van € 239 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 financiële risico is in lijn
met de hierboven beschreven achtervang WSW en wordt geschat op laag.
Sportfondsenbad
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 geschat op hoog. De gevolgen van een eventueel faillissement worden deels
ondervangen door het recht van eerste hypotheek en aanpassing van de erfpachtakte. Het
financiële risico wordt geschat op hoog.
Stichting Felix Meritis Beheer
De gemeente heeft een garantie van in totaal ca. € 2,8 miljoen afgegeven aan twee financiers
van Felix Meritis Beheer, dat eigenaar is van het pand Felix Meritis. Felix Meritis heeft
aangegeven niet aan haar verplichtingen aan de financiers te kunnen voldoen. Het financiële
risico van de garanties wordt geschat op hoog. Het college heeft op 12 maart 2014 besloten
gebruik te maken van haar eerste recht van koop op het pand, met als opzet vervolgens te
verkopen via een openbare verkoopprocedure.
Stichting Orfeos Studios
Met de opbrengst van de verkoop van het pand aan de gemeente heeft stichting Orfeau Studios,
ook wel bekend als MuziQ, haar leningen kunnen aflossen en is deze garantie in 2013 komen te
vervallen.

2.6 Schatkistbankieren
Het kabinet heeft eind 2013 besloten om voor de decentrale overheden schatkistbankieren
zonder leenfaciliteit 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%. Het drempelbedrag dat staat voor het maximale saldo dat de
gemeente mag aanhouden op haar bankrekeningen en is gekoppeld aan het begrotingstotaal
van die gemeente. Voor Amsterdam ligt het drempelbedrag bij een begroting van € 5,3 miljard op
€ 13,4 miljoen, wat een werkbaar bedrag is voor onze gemeente. Schatkistbankieren is door de
gemeente geïmplementeerd en leidt niet tot extra lasten. De Gemeente Amsterdam verzorgt ook
het schatkistbankieren voor de Stadsregio Amsterdam en de Veiligheidsregio Amsterdam.

2.7 Sturen op balans
De nota Sturen op Balans (SOB) schetst de contouren van een beter financieel instrumentarium
voor de Gemeente Amsterdam. De nota bevat een bundeling van maatregelen gericht op een
duurzaam gezonde ontwikkeling van de gemeentefinanciën. De maatregelen uit de nota geven
het college en de gemeenteraad meer sturingsmogelijkheden.
In de kern gaat het bij SOB om het vergroten van de transparantie en het aanbrengen van
vereenvoudigingen. Dit leidt tot beter inzicht in de gemeentelijke financiën, waardoor meer
bestuurlijke keuzevrijheid ontstaat en het budgetrecht van de gemeenteraad versterkt wordt. Dat
maakt de gemeente wendbaar en weerbaar. De relatie met de ontwikkeling van de balans staat
daarbij centraal omdat de balansontwikkeling aangeeft of de gemeente duurzaam financieel
gezond is.
Op 11 september 2013 stelde de gemeenteraad de uitgangspunten van de nota Sturen op
Balans (SOB) vast. In maart 2014 zijn de financiële effecten van de maatregelen uit SOB op de
begrotingsruimte gepresenteerd in de nota Begrotingsruimte.
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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.
3.1.1 Rioolheffing
De gemeente heft rioolheffing van burgers en bedrijven met een aansluiting op de
gemeentelijke riolering. Het tarief voor 2013 was gelijk aan het tarief 2012 en bedroeg
€ 149,41 per aansluiting op het gemeentelijke rioleringstelsel.
3.1.2 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

%
0,15291

0,05950
0,19126

3.1.3 Hondenbelasting
Het houden van een hond wordt door de gemeente belast met hondenbelasting. De
tarieven voor 2013 waren gelijk aan die in 2012:
 het ongedifferentieerd tarief per hond van € 103,18
 aparte vaste tarief voor geregistreerde kennels € 392,28
Er wordt vrijstelling verleend voor politiehonden, blindengeleide honden en speciaal
opgeleide honden voor mensen met een handicap.
3.1.4 Toeristenbelasting
Het tarief van deze belasting is gebaseerd op een vast percentage (5,5%) van de
overnachtingvergoeding in hotels en andere belastingplichtige objecten zoals campings.
De belastingopbrengst is dus afhankelijk van de bezettingsgraad en de kamerprijzen. In
2013 en 2014 is het tarief toeristenbelasting incidenteel verhoogd met 0,5 % met als doel
meer gemeentelijke inkomsten.
3.1.5 Vermakelijkhedenretributie
De vermakelijkhedenretributie wordt geheven van de aanbieders van vermaak op het
water tegen vergoeding. De twee vaste tarieven voor 2013 waren gelijk aan die in 2012:
 € 0,60 per persoon voor rondvaartboten en
 € 0,30 per persoon voor waterfietsen (en stationerende vaartuigen)
3.1.6 Overige gemeentelijke belastingen en heffingen
De bevoegdheden ten aanzien van een deel van de lokale heffingen zijn overgedragen
aan de stadsdelen. De belangrijkste heffingen die door de stadsdelen worden geheven zijn
afvalstoffenheffing, reinigingsrecht bedrijven, precariobelasting en de leges.
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3.2 Belastinginkomsten
De tabel hieronder geeft een overzicht van de ontwikkeling van de belastinginkomsten van
de afgelopen drie jaar.
Belastinginkomsten

Rekening
2011

Rekening
2012

Rekening
2013

Netto Afwikkeling
resultaat verschillen
2013 oude jaren
64.972
52
43.151
-519
117.167
78
20
-1
377
4
1.756
26
40.672
1.651
2.026
-13
353
-12

(Bedragen x € 1.000)
Rioolheffing
63.808
64.875
65.024
OZB gebruik
43.899
39.918
42.632
OZB eigenaren
115.774
116.822
117.245
RRB gebruik
18
17
19
RRB eigenaren
354
364
381
Toeristenbelasting
33.142
37.936
1.782
Vermakelijkheidsretributie
2.017
1.990
42.323
Hondenbelasting
1.756
1.772
2.013
Reclamebelasting
356
373
341
Precario / liggeld
18
28
11
13
-2
woonschepen
Totaal
261.142
264.095
271.771
270.507
1.264
N.B. De heffing en invordering van de precariobelasting voor het Westpoortgebied valt onder de
bevoegdheid van de centrale stad.

De eerste drie kolommen geven het netto resultaat inclusief afwikkelingsverschillen over
vorige belastingjaren weer. In de laatste twee kolommen zijn deze variabelen voor 2013
apart weer gegeven. De realisatie over het belastingjaar bestaat uit de gerealiseerde
opbrengsten, vermeerderd 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
niet-woningen 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 € 1,3 miljoen hoger uitgekomen.
De leegstand bij niet-woningen (kantoren en winkels) is hoger begroot dan dat deze
werkelijk was. Ten opzichte van 2012 is de opbrengst weer toegenomen wat duidt op
minder leegstand ten opzichte van 2012.
OZB eigenaren
In belastingjaar 2013 is sprake van een toename van het netto resultaat van € 0,4 miljoen
ten opzichte van de begroting, als gevolg van een lichte waardestijging van woningen en
niet-woningen.
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
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logiesverstrekkende onderneming dient 5,5% 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 de
omzetontwikkeling in prijs en volume. Daardoor is de opbrengst van toeristenbelasting
gevoelig voor onvoorziene ontwikkelingen en daardoor moeilijk te ramen.
Realisatie
Er wordt een positief afwikkelingsverschil van € 1,9 miljoen verwacht ten opzichte van de
8-Maandsrapportage 2012. Dit is grotendeels het gevolg van een toename van het areaal
en een sneller herstel van de branche vanaf 2011, dan op grond van de analyses werd
verwacht.
3.2.3 Binnenhavengeld
Inkomsten
(bedragen in €)
Pleziervaart

Raming

Realisatie

2.800.000

2.388.450

Pleziervaart
In 2013 zijn er 9.945 vignetten verkocht, 1.366 minder dan in 2012. Hierdoor blijft de
opbrengst binnenhavengeld pleziervaart met € 411.550 achter op de Begroting 2013. De
belangrijkste daling (46%) vindt plaats bij de abonnementstickers (stickers voor vaartuigen
in een jachthaven of vaartuigen van buiten Amsterdam). Door de bijna verdubbeling van
de tarieven zijn veel vaartuigen naar buiten de stad verplaatst. Er zijn ruim 1600 vaartuigen
afgemeld. Ook zijn veel klanten overgestapt naar het voordeliger milieutarief. Hierdoor zijn
er meer (41%) milieuvignetten aangeschaft.
3.2.4 Leges
Leges worden door verschillende gemeente-onderdelen geheven. De tabel geeft een overzicht
van de leges en de gerealiseerde dekkingspercentages per heffend onderdeel van de
gemeente. Legestarieven worden op begrotingsbasis berekend. Achteraf kunnen de
opbrengsten tegen- of meevallen. In het laatste geval kan een dekkingspercentage van meer
dan 100% ontstaan.
Dienst

Soort leges

Stadsarchief
Dienst Milieu en
Bouwtoezicht

Onderzoek en reproducties
Bouw en gebruik (vergunning en
informatie)
Milieu (vuurwerk en geluid)
Bodem (makelaarsmails)
Trouwboekje

Dienst
Basisinformatie

Dienst Wonen,
Zorg en

Uittreksel burgerlijke stand
Transportkosten
Uittreksels elektronisch
Uittreksel bevolkingsregister aan het
loket
Uittreksel bevolkingsregister
schriftelijk
Achiefonderzoek
Erfrecht onderzoek
Bewijs van Nederlandschap
Taxi ontheffing
Taxi vergunning
Belanghebbendenvergunning
Benoeming buitengewoon
ambtenaar burgerlijke stand
Huisvestingsvergunning
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Totaal
lasten €)
252.900
4.060.416

Totaal
baten (€)
252.560
10.982.273

Dekkingspercentage
99
270

53.169
97.122
0

9.234
135.450
0

17
139
n.v.t.

112.410
8.070
55.870
0

112.400
2.800
55.300
0

100
35
99
n.v.t.

70.840

70.400

99,3

13.840
98.900
0
44.050
527.970
vervallen
44.280

13.800
98.700
0
43.600
527.900
vervallen
43.800

99,8
99,8
n.v.t.
99
100
vervallen
99

407.175

133.836

33
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Dienst

Soort leges

Totaal
lasten €)

Totaal
baten (€)

Dekkingspercentage

Tijdelijke verhuur
Vergunningen

269.652

447.970

166
80

Ligplaats-, verbouwings-,
vervangings-, en
exploitatievergunning
Sleep- en bewaarloon
Bestemmingsgegevens
Totaal uitvoeringslasten

60.000

53.400

89

56.000
1.592.707

56.000
1.489.406

100
1064,9

Samenleving
Haven
Amsterdam
Waternet

Dienst Belastingen

Stadsarchief
In 2013 bedroegen de legesopbrengsten € 252.560 (begroot was € 252.596). Ten opzichte
van de Jaarrekening 2012 zijn de opbrengsten in 2013 met 4% afgenomen.
In 2012 zijn er 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.
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
over het algemeen laag tot zeer laag, maar aan het einde van het jaar is een aantal
vergunningen voor grote projecten ingediend vooral op de Zuidas. Deze hebben geleid tot
een hoge opbrengst, terwijl de kosten vooral in latere jaren gemaakt zullen worden.
Bij de leges voor 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 € 984.400 (begroot was € 909.000). De kosten van
producten zijn berekend op € 991.570. De inkomsten zijn € 7.170 lager dan de kosten. Het
dekkingspercentage is gemiddeld 99,3 %.
Taxi producten
Met ingang van 1 juni 2013 is nieuwe wetgeving van toepassing, waardoor de producten en
daardoor de opbrengsten en kosten gewijzigd zijn. De geldigheid van de vergunningen is
verlengd tot 3 jaar, wat in 2013 leidt tot incidentele extra inkomsten (€ 0,4 miljoen), maar voor
de komende jaren een aanzienlijke vermindering van het aantal te verlenen vergunningen met
zich meebrengt.
Dienst Wonen, Zorg en Samenleven
Huisvestingsvergunning en Tijdelijke Huisvestingsvergunning
Door de tarieven voor de huisvestigingsvergunning zijn niet kostendekkend te laten
zijn intervenieert de gemeente op de woningmarkt, met als doel zwakkeren op deze
markt beter aan bod te laten komen. De kosten van de leges bestaan hoofdzakelijk
uit loonkosten. Per 1-1-2013 is in het kader van de woonruimteverdeling een
reorganisatie van de afdeling Vergunningen & Handhaving doorgevoerd. De formatie
is ten opzichte van 2012 met 30% gereduceerd.
Voor Tijdelijke Huisvestingsvergunning en is het proces van aanvragen in 2013 sterk
vereenvoudigd. Voor corporaties is een digitaal meldingsformulier ontwikkeld
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waardoor aanvragen sneller en efficiënter kunnen worden afgehandeld. Het proces is
nu volledig gedigitaliseerd en dat levert tijdwinst op voor de corporaties en de afdeling
vergunningen.
Dienst Belastingen
Het dekkingspercentage van de leges voor bestemmingsgegevens is gekoppeld aan de
situatie op de woningmarkt. Hiervan kan het volgende overzicht worden gegeven:
Kadastrale gegevens

2013

Lasten
Directe lasten
loonkosten primair proces
loonkosten ondersteuning
advieskosten extern/inhuur
afschrijving en rente
overig direct
Totaal directe lasten

0,043
0,002
0,001

0,046

Indirecte lasten
informatisering en automatisering
huisvestingskosten
loonkosten overhead
overig indirect
Totaal indirecte lasten

0,003
0,006
0,001
0,010

Perceptiekosten
BTW (voor zover niet in bovenstaande inbegrepen)
Totale lasten

0,056

Tarief (€)
Heffingsmaatstaf (#)
Dekkingspercentage (%)
Verhogingspercentage (%)

8,48
facturatie
100,0%
0,0%

Haven
De leges van de Haven Amsterdam betreffen vergunningen in het Westpoortgebied. In het
kader van uniforme tarieven, worden de tarieven van de stadsdelen gevolgd. De heffing
van de tarieven wordt uitgevoerd door stadsdeel West. Zij bekostigen en verantwoorden
deze tarieven in de jaarrekening. Het havengebied is medio 2013 overgegaan op erfpacht
en er wordt geen precariobelasting meer geheven.
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.
De dertien verschillende legestarieven Binnenwater zijn vermeld in de tarieventabel 2013, die
toegevoegd is aan de Legesverordening. Waternet heeft deze vergunningen in behandeling
wat leidt tot lasten van € 60.000. Het aantal vergunningen dat Waternet (namens de
stadsdelen Centrum, Oost en West) verstrekt is relatief gering. In 2013 werden er van de
belangrijkste vergunning (de ligplaatsvergunning woonboot ex. Art. 2.3.1 VHB) 83 verleend. Er
werden in 2013 4 ontheffingen voor het houden van een pleziervaartuig > 12m (ex art. 2.5.1
VHB) verstrekt. Het dekkingspercentage (89%) is een gewogen gemiddelde van alle dertien
vergunningen.
3.2.5 Parkeren
Tot en met 2009 was de parkeerhandhaving belegd bij de Dienst Stadstoezicht. In 2010 is
kwam de parkeerhandhaving grotendeels in handen van Cition en in 2011 volledig. Met
ingang van 2013 is het Parkeerregieorgaan (PRO) ingesteld, als een coalitieproject van
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stadsdelen en de gemeente (Dienst IVV), om de uitvoering van het parkeerbeleid te
vereenvoudigen en besparingsmaatregelen te realiseren. PRO regisseert in opdracht van
de stadsdelen de afhandeling van de contracten en opbrengsten met Cition NV. In 2013
heeft Cition N.V. totaal €166 miljoen aan parkeeropbrengsten geïnd. Dit bedrag is
opgebouwd uit de fiscale parkeergelden en de inkomsten uit de naheffingsaanslagen en
de parkeervergunningen.

3.3 Lokale lastendruk
Over de lokale lastendruk wordt jaarlijks door diverse organisaties gepubliceerd. Gelet op
de bezwaren die kleven aan de diverse publicaties, volstaan we met een vergelijking van
de verschillende tarieven met die in de andere grote steden.
In de tabel zijn de standaardwoonlasten weergegeven voor een meerpersoonshuishouden
met een woning van gemiddelde waarde, zoals die zijn opgenomen in het
Belastingoverzicht Grote Gemeenten 2013 van COELO. Het gaat daarbij om onroerende
zaakbelastingen, rioolheffing en afvalstoffenheffing, met als aantekening dat de laatste
binnen de gemeente Amsterdam wordt geheven door de afzonderlijke stadsdelen. Bij
rioolheffing wordt uitgegaan van de gemiddelde omvang van een huishouden in de
desbetreffende gemeente.
Lokale lastendruk
Jaar
2009
2010
2011
2012
2013

Amsterdam *
542
571
621
642
637

Rotterdam
609
620
625
685
720

Den Haag
549
523
551
543
547

Utrecht
704
694
705
720
731

Gemiddelde
601
602
626
648
673

* Amsterdam: afvalstoffenheffing op basis van gemiddelde van stadsdelen.

In de tabel hieronder geven we een overzicht 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.

Rotterdam

Den Haag

Utrecht

Landelijk
gemiddeld

Amsterdam
t.o.v.
gemiddeld

OZB-eigendom woningen 2009
2010
2011
2012
2013
Rioolheffing
2009
(gemiddelde eigenaren
2010
en gebruikers)
2011
2012
2013
Afvalstoffenheffing
2009
(meerpersoons
2010
huishouden)
2011
2012
2013

Amsterdam

Belastingtarieven grote steden 2009 – 2013 meerpersoons huishoudens

0,05
0,05
0,06
0,06
0,06
138,53
145,46
147,93
149,41
150,90
306,56
331,71
334,86
349,80
343,48

0,11
0,11
0,11
0,12
0,12
160,41
173,08
183,20
187,70
195,80
248,25
259,04
263,60
315,40
339,90

0,07
0,06
0,06
0,06
0,06
118,14
274,92
126,47
126,47
130,34
322,56
293,52
293,52
290,64
290,64

0,09
0,09
0,09
0,09
0,10
205,24
183,48
216,99
220,22
223,29
275,76
256,20
259,68
269,88
281,04

0,08
0,08
0,08
0,08
0,11
155,58
194,24
168,65
170,95
155,00
288,28
285,12
287,92
306,43
291,00

-34%
-33%
-31%
-30%
-48%
-11%
-25%
-12%
-13%
-2,6%
6,3%
16%
16%
14%
18%
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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 (gemeenschappelijke regelingen) en
ook om Europese groeperingen voor territoriale samenwerking (EGTS).
Voor de betekenis van de begrippen bestuurlijk en financieel belang wordt aangesloten
bij de definities zoals opgenomen in het BBV en bijbehorende circulaire (17 januari
2003). 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, de
beleidsdoelstellingen en bijbehorende resultaten en welke risico’s de gemeente loopt
door de relatie met de verbonden partij. Tevens wordt ingegaan op de bestuurlijk
relevante zaken rond verbonden partijen.
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 Deelnemingenbeleid: Doelgericht op Afstand II en kaderstelling
verbonden partijen
Nadat eind 2012 de nota Doelgericht op Afstand II door het college is opgesteld, is deze
in maart 2013 door uw raad vastgesteld.
Doelgericht op Afstand II is een bestuurlijke actualisatie van het deelnemingenbeleid
zoals dat in 2008 werd vastgesteld. Aanleiding voor de actualisatie was de ontwikkeling
in wet- en regelgeving op dit gebied, de toenemende maatschappelijke aandacht voor
governancevraagstukken en specifiek de toenemende aandacht voor het actief
aandeelhouderschap.
De geactualiseerde notitie herbevestigt de bestuurlijke keuzes uit 2009 die vooral gericht
waren op het principe activiteiten waar mogelijk op afstand te plaatsen. Maar er zijn ook
nieuwe keuzes voorgesteld voor het actief aandeelhouderschap, en daarin zijn de
aanbevelingen uit het Rekenkameronderzoek naar het toezicht op het GVB en de
bestuurlijke toezeggingen daarop meegenomen.
In aanvulling op het deelnemingenbeleid in Doelgericht op Afstand II, is in 2013 door het
college als addendum bij Doelgericht op Afstand II de kaderstelling voor verbonden
partijen opgesteld. Begin 2014 is het addendum besproken in de raadscommissie EZP,
waarna deze in maart 2014 door uw raad is vastgesteld.

4.3 Herijking gemeentelijke deelnemingen
Conform het gemeentelijke deelnemingenbeleid zijn in 2011 alle gemeentelijke
deelnemingen herijkt. Dit houdt in dat alle deelnemingen zijn beoordeeld op het
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behartigen van het publieke belang en op de financiële risico’s. Op 17 januari 2013 is de
raadscommissie EZP de stand van zaken en 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. In 2015 zal het college de
gemeentelijke deelnemingen opnieuw aan herijking onderwerpen.
Stand van zaken herijking
Deelneming
Coöperatie Servicehuis
Parkeer- en Verblijfsrechten
U.A. (SHPV)

Coöperatie Wigo4it U.A.

Besluit herijking 2011
Aanhouden plus
aangenomen motie

Aanhouden plus
aangenomen motie
De Amsterdamse Compagnie Onderzoek naar
N.V.
verkoopmogelijkheden

Het Havengebouw
Amsterdam N.V.

N.V. Watertransportmaatschappij Rijn-Kennemerland
(WRK)

N.V. Maatschappij tot
exploitatie v/h Hotel en Café
Hollandais

Scheepsexploitatie
Maatschappij Bavo N.V.
Stadion Amsterdam N.V.
(Arena)

Stand van zaken
Per motie is het college opgeroepen te
onderzoeken of het betrekken van
meerdere gemeenten bij SHPV en Wigo4it
tot de mogelijkheden behoort en welke
effecten dat heeft voor de Gemeente
Amsterdam en daarover in het voorjaar
2013 aan de raad te rapporteren. Het
gevraagde onderzoek is uitgevoerd en de
motie afgehandeld.
Zie SHPV

Alhoewel er vanuit het publieke belang
bezien geen bezwaar is tegen afstoten,
wordt – op basis van onderzoek naar de
mogelijkheden om het aandeel af te stoten
en de huidige marktomstandigheden verkoop op dit moment afgeraden.
Verkoopprocedure
Omdat het, als gevolg van de economische
voortzetten, zodra er een crisis, niet gelukt is om een koper te vinden
goed bod komt
die bereid was tot een goed bod, heeft het
college in juni 2013 besloten om voor een
periode van vijf jaar van verkoop af te zien.
Afstoten naar Waternet
In 2012 heeft het college het besluit
genomen de ‘waterdeelnemingen’ onder te
brengen bij Waternet. Voor KWH Water
B.V. Reststoffenunie Waterleidingbedrijven
B.V. en Het Waterlaboratorium N.V. is dit
in 2013 reeds gerealiseerd. Het college is
in 2013 akkoord gegaan met het
overdagen van de aandelen van
Amsterdam in de
Watertransportmaatschappij RijnKennemerland aan een nog op te richten
stichting, gelieerd aan Waternet. De
overdracht zal in de eerste helft van 2014
worden geformaliseerd.
Liquideren
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 worden op dit moment
getaxeerd, opdat ze verkocht kunnen
worden. De Kleine Komedie en Bellevue
kunnen dan overgedragen worden aan de
gemeente. De NV kan daarna geliquideerd
worden. De verwachting is dat dit op korte
termijn zal gebeuren.
Liquideren
Onderzoek naar mogelijkheden tot
liquidatie loopt en wordt in de eerste helft
van 2014 afgerond.
Aanhouden plus
Per motie is het college opgeroepen
aangenomen motie
dividendbeleid en een businesscase voor
gezonde uittreding te ontwikkelen. Het
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Deelneming

Besluit herijking 2011

Wetenschap & Technologie
Centrum Watergraafsmeer
(WTCW)

Afstoten

Stand van zaken
college heeft de uitgangspunten voor het
dividendbeleid op 14 januari 2014
vastgesteld en in maart 2014 aan uw raad
voor wensen en bedenkingen voorgelegd.
Indien aan een aantal voorwaarden wordt
voldaan, bedraagt het dividend 35% van
het netto resultaat. Onderdeel van het
dividendbeleid is dat de gemeente voor
een periode van 20 jaar haar certificaten
van aandelen niet actief te koop zal
aanbieden. In 2012 is het onderdeel van
de motie om de boekwaarde in lijn te
brengen met de marktwaarde reeds
uitgevoerd. De motie is hiermee
afgehandeld.
Het college heeft 10 december 2013
besloten tot aanbieden van de
gemeentelijke aandelen in WTCW aan de
Universiteit van Amsterdam. Verwachting
is dat afstoting van de aandelen in 2014
geëffectueerd wordt.

4.4 Opbrengsten en lasten
Het werkelijke resultaat (na rentelasten) dat de deelnemingen over 2013 opleverden,
bedraagt € 81,6 miljoen. Dit is € 63,1 miljoen hoger dan begroot en € 8,7 miljoen hoger
dan de begroting na de 8-Maandsrapportage 2013.
De opbrengsten van de deelnemingen betreffen het dividend over 2012 dat door de
deelnemingen is uitgekeerd in 2013. Er is echter sprake van één uitzondering op deze
toegepaste systematiek. Voor het Havenbedrijf Amstedam N.V. betreft het opgenomen
dividend het dividend dat – volgens prognose – uitgekeerd zal worden over 2013. Dit is
conform het dividendbeleid zoals afgesproken bij de verzelfstandiging.
(Bedragen x € 1 miljoen)

Alliander N.V.
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten
GVB Holding N.V.
Havenbedrijf Amsterdam N.V.
N.V. Het Havengebouw Amsterdam
N.V. NUON Energy
RAI Holding B.V.
N.V. Luchthaven Schiphol
N.V. Stadsherstel Amsterdam
NV Verzekeringsbedrijf Groot Amsterdam
N.V. Zeedijk
Overig
Totaal opbrengst deelnemingen
Totaal rentelasten deelnemingen
Saldo baten minus lasten

Rekening Begroting Begroting Rekening Rekening
2012 2013 incl.
2013 na
2013
2013 -/wijziging 8-maands
begroting
na 8maands
10,34
6,0
6,8
6,8
0,0
0,7
0,0
0,9
0,9
0,0
3,6
3,6
10,1
16,6
6,5
0,0
0,0
47,5
47,5
0,0
0,1
0,2
0,1
0,1
0,0
7,1
2,9
2,9
3,8
0,9
0,4
0,5
0,5
0,5
0,0
19,5
12,0
21,7
21,7
0,0
0,4
0,5
0,5
0,5
0,0
3,5
3,1
5,8
5,8
0,0
0,0
0,0
0,0
1,3
1,3
0,0
0,0
0,1
0,0
-0,1
45,7
28,7
96,8
105,4
8,6
10,1
10,2
23,9
23,8
-0,1
35,5
18,5
72,9
81,6
8,7

De grootste afwijkingen ten opzichte van de begroting na de 8-Maandsrapportage 2013
betreffen het GVB, de N.V. Zeedijk en Nuon Energy.
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Tot en met 2013 is het eigen vermogen van GVB Holding NV fors gegroeid als gevolg
van een aantal factoren. Voor de periode 2010-2014 is afgeweken van het dividendbeleid
(6% van het eigen vermogen) en is het dividend vastgezet op de ondergrens van € 3,6
miljoen. Dit om extra weerstandsvermogen te creëren voor de ophanden zijnde
aanbesteding. Ook de invoering van de OV-chipkaart, de bonus als gevolg van de
verbeterde prestaties van GVB en een door GVB gerealiseerde kostenreductie droegen
bij aan de groei. Parallel aan de gesprekken over de gewijzigde onderhandse concessie,
zijn de mogelijkheden tot een extra dividenduitkering besproken. In drie tranches van
€ 6,5 miljoen zal in totaal € 19,5 miljoen extra dividend boven het reguliere dividend
worden uitgekeerd. De eerste twee tranches zijn in 2013 ontvangen, de laatste tranche
volgt in 2014.
De gemeente houdt zogenoemde cumulatief preferente aandelen in de NV Zeedijk. Deze
aandelen geven de gemeente jaarlijks recht op een vast dividend. De NV Zeedijk keerde
dit dividend echter nooit uit, waardoor een claim voor de gemeente is ontstaan. In 2013 is
€ 1,3 miljoen van deze claim uitgekeerd.
De dividendopbrengsten van de deelneming NUON Energy zijn € 0,9 miljoen hoger dan
de geraamde dividendopbrengsten bij de 8-Maandsrapportage 2013. De gemeente heeft
advies ingekocht voor de verkooptranche van haar aandelen in NUON Energy.
Aanvankelijk was de verkooptranche van de aandelen voorzien in 2013. De kosten
hiervan (€ 0,9 miljoen) zijn in de Begroting 2013 zoals gebruikelijk in mindering gebracht
op de verwachte dividendopbrengsten. De verkooptranche van aandelen is echter
vervroegd van 2013 naar 2012 en de geleverde adviesdiensten zijn ook in 2012 geleverd
en boekhoudkundig verwerkt. In de 8-Maandsrapportage 2013 is hiermee geen rekening
gehouden. (Zie ook Algemene dekkingsmiddelen.)

4.5 Belangrijkste ontwikkelingen
Verzelfstandiging Afval Energie Bedrijf
In 2013 is besloten tot een verzelfstandiging van het Afval Energie Bedrijf (AEB). Het AEB is
per 1 januari 2014 verzelfstandigd en gaat verder onder de naam AEB Amsterdam. De
verzelfstandiging verstevigt de positie van het bedrijf en biedt de mogelijkheid om zich
succesvol te ontwikkelen tot een duurzaam energie- en grondstoffenbedrijf.
Amsterdam Marketing
Per 1 januari 2013 is de fusie tussen Amsterdam Partners, Amsterdam Toerisme & Congres
Bureau en het Amsterdams Uitbureau tot een citymarketingorganisatie tot stand gekomen.
Amsterdam Marketing is verantwoordelijk voor het vermarkten van de regio Amsterdam
richting bewoners, bezoekers en bedrijven.
Amsterdam Economic Board
Per 1 januari zijn de twee stichtingen Amsterdamse Innovatiemotor en de Kenniskring
Amsterdam verdergegaan onder de naam Amsterdam Economic Board. De Amsterdam
Economic Board stimuleert innovatie en samenwerking tussen bedrijfsleven,
kennisinstellingen en overheid.
Cition
Cition heeft in 2013 een grote slag gemaakt met de digitalisering van de parkeerhandhaving:
het aantal betaalautomaten is uitgedund en sinds juli is het niet meer nodig om papieren
rechten te tonen. Deze overgang is zonder noemenswaardige problemen verlopen. Ook zijn
in 2013 voorbereidingen getroffen voor de aanbesteding parkeerdienstverlening, welke in
2014 plaatsvindt.
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GEM Lutkemeer
In 2009 heeft de gemeenteraad de aandeelhoudersovereenkomst vastgesteld ten behoeve
van de doorstart van SADC. Hierin is bepaald dat de gemeenten Amsterdam en
Haarlemmermeer, alsmede Schiphol NV, gronden ‘inbrengen’ in SADC. In navolging op dit
besluit is de gemeenteraad in 2009 eveneens akkoord gegaan met het oprichten van en
deelnemen in de Gemeenschappelijke Exploitatie Maatschappij Lutkemeer III. Via deze
GEM zal het deelgebied 3 Lutkemeer te Amsterdam worden ontwikkeld tot een
bedrijventerrein. In december 2013 is hier uitvoering aan gegeven en zijn de GEM
Lutkemeer Beheer B.V. opgericht. Daarnaast is de de Gemeente Amsterdam Participatie
Lutkemeer B.V. (opgericht in 2010) als commandiet tot de GEM Lutkemeer C.V.
toegetreden.
GVB
Een belangrijke mijlpaal voor het GVB in 2013 is dat de door de Stadsregio gegunde
concessie 2012-2018 is verlengd tot en met 2024. GVB zal de komende jaren meer
reizigers gaan vervoeren tegen een steeds lagere subsidie. Het ontvangen dividend in
2013 was hoger dan begroot. Tot en met 2013 is het eigen vermogen van GVB Holding
N.V. fors gegroeid. Deze groei is het gevolg van een aantal factoren. Voor de periode
2010-2014 is afgeweken van het dividendbeleid (6% van het eigen vermogen) en is het
dividend vastgezet op de ondergrens van € 3,6 miljoen. Dit om extra
weerstandsvermogen te creëren voor de ophanden zijnde aanbesteding. Ook hebben de
invoering van de OV-chipkaart, de bonus als gevolg van de verbeterde prestaties van
GVB en een door GVB gerealiseerde kostenreductie bijgedragen. Parallel aan de
gesprekken over de gewijzigde onderhandse concessie, zijn de mogelijkheden tot een
extra dividenduitkering besproken. In drie tranches van € 6,5 miljoen zal in totaal € 19,5
miljoen extra dividend boven het reguliere dividend worden uitgekeerd, waarvan de
eerste twee tranches in 2013 zijn ontvangen.
Havenbedrijf Amsterdam
De dienst Haven Amsterdam is met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2013
verzelfstandigd tot een NV, waarvan de Gemeente Amsterdam 100% van de aandelen
bezit. Dit is gebaseerd op het besluit van de gemeenteraad van 28 november 2012. Het
Havenbedrijf Amsterdam NV verschijnt met ingang het boekjaar 2013 op de gemeentelijke
balans als deelneming. In de exploitatie zijn het dividend en de rentelasten verband
houdend met de deelneming verantwoord. De afwikkeling van de dienst Haven en de
oprichting van het Havenbedrijf Amsterdam NV wordt in paragraaf 3.8 ‘Economie en
Haven’ nader toegelicht.
Omgevingsdienst
In 2013 is (verder) gewerkt aan de oprichting en vormgeving van de Omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied per 1 januari 2014. Met toezicht en handhaving op het gebied
van milieu en bouwactiviteiten maakt dit samenwerkingsverband tussen de gemeenten
Amsterdam, Zaanstad, Haarlemmermeer, Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, OuderAmstel, Uithoorn en de provincie Noord-Holland zich sterk voor een schone en veilige
leefomgeving.
Pantar Amsterdam
Met ingang van 1 maart 2013 is het onderdeel Begeleiden & Detacheren van Pantar
overgegaan naar DWI. Dit gebeurde in het kader van de vorming van het
Reïntegratiebedrijf Amsterdam. In vervolg op de vaststelling van de verbonden
partijrelatie met Pantar is in 2013 gestart met een periodiek verbonden partijgesprek
tussen de verantwoordelijk portefeuillehouder en de Raad van Beheer alsmede de
aanscherping van het toezichtskader. Uit de Jaarrekening 2013 en meerjarenbegroting
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Pantar blijkt dat de ontwikkeling van het operationeel resultaat en het eigen vermogen
onder druk staan. De directie van Pantar heeft een reorganisatie aangekondigd. Pantar
heeft hier zelf de benodigde middelen niet voor beschikbaar en zal een beroep doen op
de gemeente voor extra incidentele middelen.
Recreatieschappen
Wijziging ten opzichte van 2013 ten aanzien van de recreatieschappen is dat voor de
recreatieschappen Twiske en Waterland moet worden gestart met het ontwikkelen van
nieuwe verdienmodellen omdat reserves voor groot onderhoud en vervanging op
middellange termijn uitgeput raken. Voor Tuinen van West geldt dat om het beheer in de
gemeenschappelijke regeling in te kunnen brengen voorafgaand hieraan een pakket
maatregelen wordt voorbereid om het beheertekort op te lossen. In het algemeen geldt
voor de recreatieschappen dat nog steeds sprake is van begrotingen die onder
bezuinigingsdruk staan (vooral vanuit Amsterdam). Dit leidt tot risico’s op de langere
termijn. Als antwoord hierop worden daar waar noodzakelijk (bijvoorbeeld in
Spaarnwoude) structurele bezuinigingstrajecten voorbereid die gericht zijn op een
duurzame ontwikkeling richting toekomst. De uittreding van Amsterdam uit het
recreatieschap Vinkeveense plassen en het Goois Natuurreservaat is in gang gezet. Dit
vraagt op de korte termijn incidenteel een extra inspanning.
Luchthaven Schiphol
Schiphol realiseerde in 2013 wederom groei op verschillende vlakken, wat tot uiting komt
in het bereikte resultaat. Met 3% groei in reizigersaantallen werd een record gevestigd.
Daarnaast was ook sprake van groei in vrachtvervoer, stegen het aantal
vliegtuigbewegingen en het aantal directe bestemmingen. In 2013 is de verbouwing
gestart voor de overgang van decentrale naar centrale security in de gehele terminal.
Stadsherstel Amsterdam
In 2013 is Stadsherstel Amsterdam gesplitst in een stichting en een naamloze
vennootschap. De stichting Stadsherstel Amsterdam houdt zich als woningcorporatie
bezig met volkshuisvesting in monumentale panden. Stadsherstel Amsterdam NV
beschikt over de overige panden en over het vermogen dat aandeelhouders in
Stadsherstel brachten en legt zich toe op de verwerving, restauratie en het beheer van
alle soorten gebouwd erfgoed.

4.6 Stadsdelen
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. Met
ingang van 2014 zal dit veranderen.
Door de wijziging van de gemeentewet in 2013 houden de stadsdelen in hun huidige
vorm als deelgemeente op te bestaan. Op 12 juni 2013 heeft de gemeenteraad besloten
in plaats daarvan zeven bestuurscommissies in te stellen. Hierdoor wordt met ingang van
19 maart 2014 het bestuurlijk stelsel in Amsterdam ingrijpend gewijzigd en is in
Amsterdam sprake van een ‘verlengd lokaal bestuur’. De definitieve Verordening op de
bestuurscommissies is op 13 februari 2014 vastgesteld door de gemeenteraad. Uit de
takenlijst en het bevoegdhedenregister die bij die verordening opgenomen is, volgt dat de
bestuurscommissies niet bevoegd zijn tot de oprichting van verbonden partijen en
evenmin tot het behartigen van de publieke belangen met behulp van verbonden partijen.
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4.7 Overzicht gemeentelijke verbonden partijen
In onderstaand overzicht is een uitputtend overzicht weergegeven van de gemeentelijke
verbonden partijen, zoals deze in de rekeningen van de afzonderlijke diensten zijn
opgevoerd en toegelicht.
Naam
Alliander N.V.
Amsterdam Clipper Beheer B.V.
Amsterdam Economic Board
Amsterdam Marketing
Amsterdam Participatie
Glasvezelnet Holding B.V.
Amsterdamse Compagnie N.V.
Beurs van Berlage
vennootschappen:
- Beurs van Berlage Exploitatie B.V.
- Beurs van Berlage Vastgoed B.V.
- Palazzo Pubblico Amsterdam B.V.
- Beurs van Berlage C.V.
Brasa

Rechtsvorm
N.V.
B.V.
Stichting
Stichting
B.V.

Cition B.V.
Exploitatiemaatschappij Carre B.V.
GEM Lutkemeer vennootschappen:
- GEM Lutkemeer Beheer B.V.
- Gemeente Amsterdam Participatie
Lutkemeer B.V.
- GEM Lutkemeer C.V.
Gemeenschappelijk Glas
Amsterdam B.V.
Gemeenschappelijke Regeling OGZ
Amstelland
Glasvezelnet Amsterdam B.V.

B.V.
B.V.
B.V./C.V.

N.V.
B.V./C.V.

Stichting

B.V.
Gemeenschappelijke regeling

Ontwikkelingsbedrijf
Gemeente Amsterdam
Bestuursdienst, DMC
Bestuursdienst, DMC
Ontwikkelingsbedrijf
Gemeente Amsterdam
Economische Zaken

Dienst Ruimtelijke
Ordening
GGD Amsterdam

GVB Holding N.V.
Havenbedrijf Amsterdam N.V.
Life Sciences Fund Amsterdam B.V.
Luchthaven Schiphol N.V.

N.V.
N.V.
B.V.
N.V.

Matrix Innovation Center
N.V. Afvalenergiecentrale (AEC)
N.V. Afvalverwerkingsinrichting
Gemeente Amsterdam
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten
N.V. Het Havengebouw Amsterdam
N.V. Hoogrendement Centrale
(HRC)
N.V. Maatschappij tot exploitatie van
het Hotel en Café Hollandais
N.V. Stadsherstel Amsterdam
N.V. VGA
N.V. Watertransportmaatschappij
Rijn-Kennemerland
N.V. Zeedijk
Nuon Energy N.V.
ODE Energie B.V.

N.V./C.V.
N.V.
N.V.

Dienst Ruimtelijke
Ordening
Bestuursdienst, DMC
Bestuursdienst DMC
Economische Zaken
Economische Zaken/
DMC
Economische Zaken
Afval Energie Bedrijf
Afval Energie Bedrijf

N.V.
N.V.
N.V.

Bestuursdienst, DMC
Bestuursdienst, DMC
Afval Energie Bedrijf

N.V.

Ontwikkelingsbedrijf
Gemeente Amsterdam
Bestuursdienst, DMC
Bestuursdienst, DMC
Waternet / DMC

Omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied
Pantar Amsterdam
RAI Holding B.V.

B.V.

Beherende dienst
Bestuursdienst, DMC
Economische Zaken
Economische Zaken
Economische Zaken
Dienst Ruimtelijke
Ordening
Economische Zaken
Bestuursdienst, DMC

N.V.
N.V.
N.V.
N.V.
N.V.
B.V.
Gemeenschappelijke regeling

1012 Projecten / DMC
Bestuursdienst, DMC
Dienst Maatschappelijke
Ontwikkeling
Bestuursdienst, SB

Stichting
B.V.

Dienst Werk en Inkomen
Bestuursdienst, DMC
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Recreatieschap Groengebied
Amstelland
Recreatieschap het Twiske en
Waterland
Recreatieschap Spaarnwoude

Gemeenschappelijke regeling

Recreatieschap Vinkeveense
plassen
Regionale Informatie en Expertise
Centrum Amsterdam-Amstelland
Rekenkamer
Scheepsexploitatiemaatschappij
BAVO N.V.
Schiphol Area Development
Company N.V.
Servicehuis Parkeer en
Verblijfsrechten U.A.
Stadion Amsterdam N.V.
Stadsregio Amsterdam
Stichting Goois Natuurreservaat

Gemeenschappelijke regeling

Gemeenschappelijke regeling
Gemeenschappelijke regeling

Stichting J.H. Christiaanse
Stichting Landelijk
Coördinatiecentrum voor
Reizigersadvisering
Stichting Prioriteit Glasvezelnet
Amsterdam
Veiligheidsregio AmsterdamAmstelland
Vereniging van Directeuren van
Gemeentelijke Accountantsdiensten
VvE P1 Arena

Regionaal
samenwerkingsverband
Gemeenschappelijke regeling
N.V.
N.V.
Coöperatieve Vereniging
N.V.
Gemeenschappelijke regeling
Stichting
Stichting
Stichting

Stichting
Gemeenschappelijke regeling
Vereniging
Vereniging

VvE P18 HES/ROC

Vereniging

VvE Parkeergarage Markenhoven

Vereniging

VvE Piet Hein (Pass. Terminal)

Vereniging

VvE Willemspoort

Vereniging

Westpoort Warmte B.V.
Wetenschap & Technologie
Centrum Watergraafsmeer (WTCW)
Wigo4it U.A.

B.V.
N.V./C.V.
Coöperatieve Vereniging

Dienst Ruimtelijke
Ordening
Dienst Ruimtelijke
Ordening
Dienst Ruimtelijke
Ordening
Dienst Ruimtelijke
Ordening
Bestuursdienst, OOV
Griffie
Ontwikkelingsbedrijf
Gemeente Amsterdam
Economische Zaken
Dienst Infrastructuur,
Verkeer en Vervoer
Bestuursdienst, DMC
Bestuursdienst, SB
Dienst Ruimtelijke
Ordening
Dienst Belastingen
GGD Amsterdam

Dienst Ruimtelijke
Ordening
Bestuursdienst, OOV /
GGD Amsterdam
ACAM Accountancy en
Advies
Dienst Infrastructuur,
Verkeer en Vervoer
Dienst Infrastructuur,
Verkeer en Vervoer
Dienst Infrastructuur,
Verkeer en Vervoer
Dienst Infrastructuur,
Verkeer en Vervoer
Dienst Infrastructuur,
Verkeer en Vervoer
Afval Energie Bedrijf
Economische Zaken
Dienst Werk en Inkomen

4.8 Verbonden partijen onder beheer van het Concern (DMC)
In onderstaand overzicht zijn de belangrijkste verbonden partijen opgenomen die door de
Directie Middelen en Control worden beheerd.
NB: tenzij anders vermeld zijn de jaarrekeningen over 2012 vastgesteld en gedeponeerd.
Alliander N.V.
Rechtsvorm
Vestigingsplaats
Publiek belang behartigd

NV
Arnhem
Netwerkbedrijf Alliander wordt gevormd door Liander, Endinet en
Liandon. Samen zorgen zij voor onderhoud, vernieuwing, uitbreiding
en aanpassing van het energienetwerk. Via het netwerk wordt
elektriciteit en gas getransporteerd naar 3,3 miljoen klanten in
Nederland.
Voor burgers en ondernemers is een goed werkend en betaalbaar
distributienetwerk van gas en elektriciteit cruciaal. Belangrijk
uitgangspunt van Alliander is het realiseren van evenwichtige
groei voor alle belanghebbenden: klanten, medewerkers,
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Alliander N.V.

Wijze van behartiging
Hoogte financiële relatie in
2013
Bereikte beleidsresultaten in
2013

In 2013 begroot dividend
In 2013 uitgekeerd dividend
Gemeentelijke risico’s
Wijzigingen in 2013

aandeelhouders en andere vermogensverschaffers, milieu en
maatschappij. Alliander heeft een belangrijke rol in het mogelijk
maken van verdere verduurzaming van de Nederlandse
energievoorziening.
9,2% aandeelhouder
Boekwaarde is € 72,6 miljoen
De Energiekamer (EZ/ACM) reguleert Alliander, zodat Alliander
gehouden is haar activiteiten uit te voeren conform hun regelgeving.
De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft in 2013 voor de periode
2014 tot en met 2016 vastgesteld hoe de tarieven worden berekend
die de regionale netbeheerders in rekening mogen brengen aan
consumenten en bedrijven.
€ 6,0 miljoen
€ 6,8 miljoen
Vanwege de reguleringssystematiek zijn de inkomsten van Alliander
weinig risicovol.
n.v.t.

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten
Rechtsvorm
NV
Vestigingsplaats
Den Haag
Publiek belang behartigd
BNG Bank treedt op de geld- en kapitaalmarkt op als centrale
inkooporganisatie voor de (lagere) overheden en instellingen voor het
maatschappelijk belang
Wijze van behartiging
1,1% van de aandelen
Hoogte financiële relatie in
Boekwaarde € 1,4 miljoen
2013
Bereikte beleidsresultaten in
Zie ‘Publiek belang behartigd’.
2013
Op 29 november 2013 heeft Standard & Poor’s de lange termijn rating
van de Staat der Nederlanden gewijzigd naar AA+ met de outlook
‘stabiel’. Als gevolg van deze bijstelling zijn de rating en outlook van
BNG Bank dienovereenkomstig aangepast. Daarmee blijft BNG Bank
behoren tot 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 EUR 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 2013.
In 2013 begroot dividend
€ 0,7 miljoen
In 2013 uitgekeerd dividend
€ 0,9 miljoen
Gemeentelijke risico’s
Zie ‘Bereikte beleidsresultaten in 2013’
Wijzigingen in 2013

n.v.t.

Beurs van Berlage (incl Palazzo Pubblico Amsterdam BV)
Rechtsvorm
- BV (beherend vennoot en ‘special purpose vehicle’ Palazzo
Pubblico Amsterdam)
- CV (voor exploitatiemaatschappij)
Vestigingsplaats
Amsterdam
Publiek belang behartigd
De in 2008 gestarte samenwerking van de gemeente met drie
private partijen heeft als doelstelling om het rijksmonument Beurs
van Berlage een (hernieuwde) invulling te geven, waarbij het draait
om de kernbegrippen ‘maatschappelijk’, ‘creatief’ en ‘cultureel’.
Bovendien speelt de Beurs van Berlage een centrale rol in het
1012-project (opwaardering centrum Amsterdam & De Wallen) en
het Rode Loper-project (opwaardering Damrak-Rokin-Vijzelstraat).
Wijze van behartiging
25% aandeelhouderschap
Hoogte financiële relatie in 2013 Boekwaarde: € 28.000 (CV), € 4.500 (BV), € 18.119 (Palazzo
Pubblico Amsterdam BV). Van de lening van € 2,3 miljoen is in
2013 € 0,5 miljoen afgelost.
Bereikte beleidsresultaten in
De Beurs van Berlage ging ook in 2013 door met het opbouwen van
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Beurs van Berlage (incl Palazzo Pubblico Amsterdam BV)
2013
een marktgerichte organisatie die zichzelf (financieel) kan redden
en een positieve bijdrage levert aan de omgeving. De zaalverhuur is
fors hoger dan in 2012 en daarmee is de ambitieuze begroting voor
2013 ruimschoots gehaald. Er werd nog verlies geleden – hetgeen
vanuit de eigen middelen gedragen kon worden. In tegenstelling tot
voorgaande jaren, is in 2013 rente ontvangen op de verstrekte
lening.
In 2013 begroot dividend
€0
In 2013 uitgekeerd dividend
€0
Gemeentelijke risico’s
Zoals voor elke onderneming geldt: bij financiële slechte prestaties
kunnen de te behalen doelstellingen in gevaar komen.
Wijzigingen in 2013
n.v.t.
B.V. Exploitatiemaatschappij Carré
Rechtsvorm
BV
Vestigingsplaats
Amsterdam
Publiek belang behartigd
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.
Wijze van behartiging
100% aandeelhouder
Hoogte financiële relatie in
Boekwaarde € 159.000, leningverstrekker voor € 12 miljoen
2013
Bereikte beleidsresultaten in
Voor Carré was 2013 een uitdagend jaar. De teruglopende
2013
bezoekersaantallen en concurrentie vormen nog steeds een punt van
aandacht. Positief is dat in 2013 nieuwe succesvolle producties zijn
gerealiseerd. In 2013 is een herstelplan gemaakt voor renovatie van
het balkon aan de voorzijde van het theater. Daarnaast zijn er
afspraken gemaakt over de optimalisatie van de financiële positie van
Carré, die de exploitatie met ingang van 2014 ten goede komen.
In 2013 begroot dividend
€0
In 2013 uitgekeerd dividend
€0
Gemeentelijke risico’s
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. Belangrijke beheersmaatregelen zijn de optimalisatie van de
financiële positie en de gerealiseerde forse renovatie. Hierdoor lijken
de financiële en bouwkundige risico’s beperkt.
Wijzigingen in 2013
n.v.t.
Cition B.V. (Parkeer BV)
Rechtsvorm
Vestigingsplaats
Publiek belang behartigd

Wijze van behartiging
Hoogte financiële relatie in
2013
Bereikte beleidsresultaten in
2013

In 2013 begroot dividend
In 2013 uitgekeerd dividend
Gemeentelijke risico’s
Wijzigingen in 2013

BV
Amsterdam
Parkeerbeheer Amsterdam: Cition voert in opdracht van het
Parkeerregieorgaan (PRO), waarin de stadsdelen en DIVV zijn
vertegenwoordigd, de fiscale parkeerhandhaving uit. In het kader van
‘1 stad 1 opgave’ is besloten om de parkeerhandhaving te
digitaliseren, wat moet leiden tot een besparing van € 15 miljoen.
100% van de aandelen
Boekwaarde € 18.000
Sinds juli 2013 zijn de parkeerrechten volledig gedigitaliseerd. Tot aan
februari 2014 worden naheffingaanslagen nog fysiek opgelegd,
daarna zal ook dit digitaal gebeuren. Daarnaast bereidt Cition zich
voor op de toekomstige aanbesteding van de Amsterdamse
parkeeractiviteiten.
Dividenden worden begroot en verantwoord bij de Bestuursdienst.
Dividenden worden begroot en verantwoord bij de Bestuursdienst.
Indien Cition de aanbesteding van de Amsterdamse
parkeeractiviteiten verliest
Zie bereikte beleidsresultaten.
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GVB Holding N.V.
Rechtsvorm
Vestigingsplaats
Publiek belang behartigd
Wijze van behartiging
Hoogte financiële relatie in
2013

Bereikte beleidsresultaten in
2013

In 2013 begroot dividend
In 2013 uitgekeerd dividend
Gemeentelijke risico’s
Wijzigingen in 2013

NV
Amsterdam
Het publiek belang is het voorzien in de behoefte aan openbaar en
overig collectief vervoer.
100% aandeelhouder
€ 78,83 miljoen (boekwaarde eigen vermogen)
Strategische activa van GVB en de veren van GVB zijn gefinancierd
door de gemeente (d.m.v. leningen: in totaal € 350 miljoen per 1
januari 2013).
In 2013 is met de benoeming van de dames De Gaay-Fortman en Van
Aken de raad van commissaris voltallig; zij bestaat nu weer uit vijf
leden.
Vanaf eind 2012 zijn de directie en RvC van GVB in nauwe
afstemming met de gemeente hard aan de slag met het invulling
geven aan de aanbevelingen van de BDO en de onderzoeken die
door de Rekenkamer in 2012 zijn uitgevoerd. Het verbeterprogramma
moet leiden tot versterking en verdere professionalisering van de
governance en de bedrijfsvoering van GVB.
Daarnaast heeft 2013 in het teken gestaan van de aanpassing en
verlenging van de concessie die door de Stadsregio is gegund. De
concessie is in december 2013 verlengd tot en met 2024. Om aan de
wettelijke voorwaarden voor de verlenging te voldoen, is met de
Stadsregio Amsterdam een overeenkomst gesloten, waarmee de
Stadsregio zeggenschap over GVB Exploitatie krijgt als over haar
eigen diensten.
De grote uitdaging voor de komende tijd is de aangepaste
concessieafspraken te implementeren.
€ 3,6 miljoen
€ 16,6 miljoen
De stadsregio moet nog beleid opstellen hoe ze haar zeggenschap
gaat uitoefenen.
Zie onderdeel ‘Bereikte beleidsresultaten in 2013’

Havenbedrijf Amsterdam N.V.
Rechtsvorm
N.V.
Vestigingsplaats
Amsterdam
Publiek belang behartigd
Bij Havenbedrijf Amsterdam NV (HbA)zijn twee hoofdtaken te
onderscheiden:
- verantwoordelijk voor veiligheid op en rond het gehele
Noordzeekanaalgebied; dit is een publieke taak, waarover
verantwoording wordt afgelegd aan gemeente en ministerie van I&M
- het ontwikkelen en beheren van gebieden; dit is een private- en
marktgeorienteerde taak.

Wijze van behartiging
Hoogte financiële relatie in
2013
Bereikte beleidsresultaten in
2013

In 2013 begroot dividend

HbA ontvangt haar inkomsten voor circa de helft uit (zee) havengeld,
dat reders betalen voor het gebruik van infrastructuur, en voor de
andere helft uit huuropbrengsten voor de grond, die HbA in
hoofderfpachtrecht ter beschikking is gesteld door de Gemeente
Amsterdam.
100% van de aandelen
Boekwaarde € 304 miljoen
De overslag in de Amsterdams haven is in 2013 gegroeid dankzij met
nam,e de overslag van steenkool en agribulk, zoals graan. De vraag
naar energie bleef stijgen in 2013 door de relatief lage kolenprijs en de
grotere import door Duitsland. De haven van Amsterdam heeft haar
positie als vierde haven van Europa (na Rotterdam, Antwerpen en
Hamburg) weten te behouden. Het Noordzeekanaalgebied slaat zo’n
100 miljoen ton goederen over, waarvan 80 miljoen ton in de
Amsterdamse haven. De rest in de havens van IJmuiden, Beverwijk
en Zaanstad.
€ 47,5 miljoen
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Havenbedrijf Amsterdam N.V.
In 2013 uitgekeerd dividend
Wordt definitief vastgesteld bij goedkeuring van de Jaarrekening 2013
en vaststellen dividend tijdens de AVA, die gehouden wordt in
voorjaar 2014.
Gemeentelijke risico’s
Indien overslag van goederen en uitgifte van grond achterblijft dan
heeft dat gevolgen voor de resultaten van de haven en daarmee op
het af te dragen dividend voor de gemeente
Wijzigingen in 2013
n.v.t.
N.V. Het Havengebouw Amsterdam
Rechtsvorm
NV
Vestigingsplaats
Amsterdam
Publiek belang behartigd
Geen. Het medeaandeelhouderschap in onroerend goed is geen
publiek belang op zich zelf. De gemeente is er niet in geslaagd om
haar eigen aandelen tegen een realistische waarde te verkopen.
Derhalve wordt ingezet op betere governance van het Havengebouw
en verbetering van de liquiditeitspositie.
Wijze van behartiging
51% aandeelhouder. Recht op benoeming van één commissaris.
Hoogte financiële relatie in
€ 237.780 (boekwaarde)
2013
Bereikte beleidsresultaten in
Geen. Zie ‘Publiek belang behartigd’.
2013
In 2013 begroot dividend
€ 0,2 miljoen
In 2013 uitgekeerd dividend
€ 0,094 miljoen
Gemeentelijke risico’s
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).
Wijzigingen in 2013
n.v.t.
N.V. Maatschappij tot Exploitatie v/h Hotel en Café ’Hollandais’
Rechtsvorm
NV
Vestigingsplaats

Amsterdam

Publiek belang behartigd
Wijze van behartiging
Hoogte financiële relatie in
2013
Bereikte beleidsresultaten
2013
In 2013 begroot dividend

Het beheer van de cultuurpanden Bellevue en Kleine Komedie.
100% aandeelhouder. Ambtenaar van OGA voert directie.
€ 1,2 miljoen (boekwaarde)

In 2013 uitgekeerd dividend

€ 0,5 miljoen

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.
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. De
laatste stappen om te kunnen liquideren worden nu gezet.

Wijzigingen in 2013

N.V. Nuon Energy
Rechtsvorm
Vestigingsplaats
Publiek belang behartigd
Wijze van behartiging
Hoogte financiële relatie in
2013
Bereikte beleidsresultaten in
2013
In 2013 begroot dividend
In 2013 uitgekeerd dividend
Gemeentelijke risico’s
Wijzigingen in 2013

Zie ’Publiek belang behartigd’.
€0

NV
Amsterdam
N.v.t., is daarom verkocht
Aandeelhouderschap
Per 1 juli 2011 1,9% aandeelhouder
n.v.t.
€ 2,9 miljoen
€ 3,8 miljoen
n.v.t.
n.v.t.
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Rai Holding B.V.
Rechtsvorm
Vestigingsplaats
Publiek belang behartigd
Wijze van behartiging
Hoogte financiële relatie in
2013
Bereikte beleidsresultaten in
2013

In 2013 begroot dividend
In 2013 uitgekeerd dividend
Gemeentelijke risico’s
Wijzigingen in 2013
N.V. Luchthaven Schiphol
Rechtsvorm
Vestigingsplaats
Publiek belang behartigd

Wijze van behartiging
Hoogte financiële relatie in
2013
Bereikte beleidsresultaten in
2013

In 2013 begroot dividend
In 2013 uitgekeerd dividend
Gemeentelijke risico’s

Wijzigingen in 2013

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.
In 2013 is Rai Langfords verkocht en zijn de activiteiten van MECC
Maastricht overgedragen aan de Gemeente Maastricht. Als eerste
beurs- en congrescentrum in Europa (en als tweede in de wereld)
heeft Amsterdam RAI de prestigieuze EarthCheck Gold-status
behaald.
€ 500.000
€ 500.000
Zoals bij elke onderneming geldt: bij financiële slechte prestaties
kunnen de te behalen doelstellingen in gevaar komen.
n.v.t.

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 2013 verwelkomde Schiphol 52,5 miljoen reizigers, een groei van
3% ten opzichte van 2012, wederom een record. Vracht liet vanaf
augustus 2013 een groei zien en kwam uit op ruim 1,5 miljoen ton,
een groei van 3,5%. Het aantal vliegtuigbewegingen in 2013 steeg
licht met 0,5% (426.000). Het aantal directe bestemmingen vanaf
Schiphol steeg van 317 naar 323.
€ 12,0 miljoen
€ 19,5 miljoen
Eventuele slechte (financiële) prestaties komen terug in een lager
dividend, maar waarschijnlijk nog meer in minder economische spin
off.
n.v.t.

Stadion Amsterdam N.V. (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). Eén commissaris wordt op
voordracht van gemeente benoemd.
Hoogte financiële relatie in
Boekwaarde in gemeentebalans van € 6,6 miljoen
2013
Bereikte beleidsresultaten in
Ook afgelopen jaar bezochten meer dan anderhalf miljoen mensen
2013
het stadion (en werd hoofdhuurder Ajax opnieuw landskampioen).
Daarnaast is ook in 2013 verder gewerkt aan de ambitie om in 2015
een klimaatneutraal stadion te zijn.
In 2013 begroot dividend
€ 0 miljoen
In 2013 uitgekeerd dividend
€ 0 miljoen
Boekjaar van meest recent
Stadion Amsterdam heeft een gebroken boekjaar. Het meest actuele
vastgestelde jaarrekening
verslagjaar loopt van 1 juli 2012 tot 30 juni 2013.
Boekjaar van laatste bij KvK
1 juli 2012 tot 30 juni 2013.
gedeponeerde jaarrekening
Gemeentelijke risico’s
Verdere waardedaling
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Wijzigingen in 2013

N.V. Stadsherstel
Amsterdam
Rechtsvorm
Vestigingsplaats
Publiek belang behartigd

Wijze van behartiging
Hoogte financiële relatie in
2013
Bereikte beleidsresultaten in
2013
In 2013 begroot dividend
In 2013 uitgekeerd dividend
Gemeentelijke risico’s

Wijzigingen in 2013
NV VGA
Rechtsvorm
Vestigingsplaats
Publiek belang behartigd

Wijze van behartiging
Hoogte financiële relatie in
2013

Bereikte beleidsresultaten in
2013
In 2013 begroot dividend
In 2013 uitgekeerd dividend
Gemeentelijke risico’s

Wijzigingen in 2013

Gemeente is met stadion Amsterdam N.V. in overleg over het
dividendbeleid.

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 ‘Speerpunten individuele deelnemingen’
€ 400.000
€ 415.215
Naast de crisis in de vastgoedmarkt, zijn de vele veranderingen in
regelgeving, zoals in de berekening van huurprijzen,
subsidieregelingen en het veranderen van de hoogte van de
overdrachtbelasting, een risico. Hierdoor kunnen de doelstellingen of
het dividend van Stadsherstel in gevaar komen.
n.v.t.

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. Onderzoek met oog op Solvency II leidt
tot voorlopige conclusie dat ondanks meer stringente
solvabiliteitsnorm VGA geen extra reserves hoeft aan te leggen.
Ruimte om uit bestaande reserves een uitkering te doen aan
algemene middelen bestaat er voorlopig niet.
Er is onderzoek gedaan naar uitwerking solvabiliteitseisen Solvency II
(zie ook hierboven).
€ 3,1 miljoen
€ 5,8 miljoen
VGA is afhankelijk van diensten en deelnemingen die zich (bij VGA)
verzekeren. Bij uitplaatsing van diensten vervalt de ‘plicht’ zich bij
VGA te verzekeren, hetgeen de omzet en dekking kan beïnvloeden.
n.v.t.

N.V. Watertransportmaatschappij Rijn-Kennemerland
Rechtsvorm
NV
Vestigingsplaats
Amsterdam
Publiek belang behartigd
Het veiligstellen van de drinkwatervoorziening van Amsterdam en
omstreken.
Wijze van behartiging
Gemeente Amsterdam is 50% aandeelhouder
Hoogte financiële relatie in
Balanswaarde eigen vermogen (Amsterdams deel): € 22.689
2013
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N.V. Watertransportmaatschappij Rijn-Kennemerland
Bereikte beleidsresultaten in
Verantwoord in jaarverslag Waternet
2013
In 2013 begroot dividend
0
In 2013 uitgekeerd dividend
0
Gemeentelijke risico’s
Nvt. Geheel afgedekt door contractanten.
Wijzigingen in 2013

N.V. Zeedijk
Rechtsvorm
Vestigingsplaats
Publiek belang behartigd

Wijze van behartiging
Hoogte financiële relatie in
2013
Bereikte beleidsresultaten in
2013

In 2013 begroot dividend
In 2013 uitgekeerd dividend
Gemeentelijke risico’s
Wijzigingen in 2013

Voorbereiding in gang gezet afstoting deelneming naar Stichting
Waternet. Dit zal in 2014 worden afgerond.

NV
Amsterdam
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
Boekwaarde is € 6,5 miljoen. De gemeentelijke leningen zijn afgelost
en de NV heeft zich door een bank laten financieren.
De economische crisis zorgt ervoor dat er minder initiatieven zijn die
economisch potentieel hebben; bedrijfsruimtes staan soms langer
leeg. Door tijdelijke initiatieven, bijvoorbeeld ‘pop-up stores’, blijft de
pui open en toegankelijk. Men is op de gebruikelijke wijze is
doorgegaan met sociaal beheer, en geholpen wordt deze ‘methode
Zeedijk’ ook in andere delen van stad en land in te zetten.
€0
€ 1,3 miljoen
Zoals bij elke onderneming geldt: bij financiële slechte prestaties
kunnen de te behalen doelstellingen in gevaar komen.
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
2013 geeft ten opzichte van de Begroting 2013 voor het onderhoud van de
kapitaalgoederen een daling van € 9,5 miljoen aan en vergeleken met de Jaarrekening
2012 een daling van € 20,8 miljoen. De belangrijkste reden hiervoor is de
verzelfstandiging van de Haven. De Haven verantwoordde voorheen kapitaalgoederen in
de categorieën, wegen, kades en steigers, gebouwen en installaties, machines en
apparaten. Omdat de Haven als enige dienst in de categorie kades en steigers
verantwoordde, komt die uit op 0.
De Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling neemt de categorieën wegen, bruggen, water
en materieel, die onder het beheer vallen van het Amsterdamse Bos, vanaf 2013 op
onder de categorie Groen.
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
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

Begroting
2013
10,7
6,5
1,8
3,0
1,0
36,1
4,3
0,8
12,4
1,0
10,7
6,6
35,6
33,2
163,6

Rekening
2013
4,9
6,0
1,7
3,2
0,0
37,7
1,8
0,6
7,2
0,0
10,4
3,2
43,5
34,0
154,1

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 is 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 volgende tabel
samengevat naar hun effecten.
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Bereikbaarheid -

Veiligheid

-

Leefbaarheid

-

Minimum
Omrijden door
incidenten
Veel stremmingen door
storingen
Geen afstemming
Doorstroming neemt af
Veiligheid gewaarborgd
Verkeersveiligheid
neemt af
Reële kans op
aansprakelijkheidsstelling
Overlast geluid en lucht
Slecht beheer is
zichtbaar
Veel ‘klad en plak’
Geen stadsilluminatie

-

-

-

-

Sober
Soms omrijden
Beperkte afstemming Doorstroming wordt
op peil gehouden

Verkeersveiligheid
blijft constant
Enige kans op
aansprakelijkheidsstelling

-

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.

-

-

-

-

Verzorgd
Nauwelijks omrijden
Goede afstemming
Doorstroming
verbetert, met name
op de belangrijkste
verkeersaders
Verkeersveiligheid
neemt toe,
Nauwelijks kans op
aansprakelijkheidsstelling
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
aansprakelijkheidsstelling
Geen overlast
geluid/lucht door
slechte
staat/doorstroming
Toegankelijkheid OV
verbetert fors
Snelle aanpak klad
en plak overal
Stadsilluminatie
breidt uit, ook naar
grootstedelijke
evenementen

De Gemeenteraad heeft op 7 november 2012 ingestemd met de Gemeentelijke
Begroting 2013. Vanaf 2012 is in de begroting de volledige bezuiniging op het beheer- en
onderhoudsniveau van de stedelijke infrastructuur opgenomen van niveau verzorgd naar
niveau sober. Het gaat om € 2.250.000 structureel.
Deze taakstelling is gerealiseerd door een verschuiving van proactief beheer en
preventief onderhoud naar een meer reactief en correctief onderhoud.
Daarnaast is in 2013 vooruitgelopen op de taakstelling vanuit 1Stad 1Opgave ad € 7,9
miljoen vanaf 2014. De taakstelling van 2014 is gerealiseerd door het verlagen van de
kredieten van vóór en na 2013.
Concreet betekent dit dat naar aanleiding van onderzoeksresultaten voor het hoofdnet
Auto een aanpak is opgesteld welke projecten aangepakt moeten worden in de komende
jaren waarbij niveau sober gehandhaafd blijft. Het grootonderhoud richt zich meer op de
zwakke plekken van het wegdek dan op een aanpak per wegvak. Voor openbare
verlichting is een ‘nee, tenzij’-beleid opgesteld voor het verplaatsen en bijplaatsen van
lantaarnpalen. Daarnaast wordt er alleen dan vervangen als dat technisch noodzakelijk
is. Dit beleid wordt bij verkeersregelinstallaties ook toegepast.

5.3 Wegen
Een belangrijke graadmeter voor de technische staat van de wegen van het hoofdnet
auto is het percentage wegen dat in onvoldoende technische staat verkeert. Doordat de
impact van beheerniveau sober op de wegen pas na langere tijd (drie tot vijf jaar)
zichtbaar is, is dit kengetal niet gedaald met betrekking tot het beheer dat wordt
uitgevoerd door de Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer (DIVV). Daarnaast zijn
recent veel nieuwe projecten opgeleverd – die vallen onder het hoofdnet Auto –
waardoor het kengetal licht is gestegen.
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5.4 Bruggen en sluizen
Het areaal bruggen en sluizen in Amsterdam omvat 272 bruggen (40 beweegbare
bruggen, 232 vaste) en 38 sluizen en waterkeringen. Het kwaliteitsniveau van beheer en
onderhoud van bruggen en sluizen is in 2013 Sober.
5.4.1 Oevers en scheepvaartvoorzieningen

In dit areaal vindt vervanging alleen plaats als de funderingen onherstelbaar zijn
aangetast en de oever of de kade duidelijk is verzakt of instorting dreigt. In 2013 is een
begin gemaakt met de vernieuwing van de kadeconstructie langs het Westerkanaal t.h.v.
de Houtmankade.

5.5 Tunnels
Nadat in de zomer van 2012 het grootste deel van de renovatie van de IJtunnel
succesvol is uitgevoerd, was het streven de renovatie in 2013 volledig af te ronden. In
2013 is het veiligheidsbeheersplan voor de IJTunnel, waarmee de beheerorganisatie en
de beheerprocessen inzichtelijk gemaakt worden, afgerond.

5.6 Rioleringen
5.6.1 Beleidskader riolering

Het onderhoud van kapitaalgoederen wordt onderverdeeld in onderhoud aan het
rioolstelsel en onderhoud aan de rioolgemalen. De onderhoudstoestand van de
kapitaalgoederen kan als goed bestempeld worden. Uitval van gemalen en klachten van
burgers blijven binnen de grenzen van het toelaatbare. Door middel van
assetmanagement vindt gericht onderhoud en vervanging plaats. Hierbij worden
bedrijfszekerheid, veiligheid, kwaliteit, imago, milieu en schade meegenomen in de
beslissingen. De samenhang tussen de riolering en de gemalen enerzijds en de
zuiveringen anderzijds is daarbij het uitgangspunt.
5.6.2. Rioolstelstel
De riolering wordt periodiek en toestandsafhankelijk schoongehouden om overlast voor
de burgers, de vuiluitworp op het oppervlaktewater en wateroverlast op straat te
beperken. Daarnaast wordt door middel van inspectie de constructieve toestand van het
rioolstelsel in kaart gebracht. Vanuit het onderhoud en de inspectie wordt het
functioneren en de risico’s van het riool vastgesteld.
5.6.3 Rioolgemalen
Ten aanzien van de rioolgemalen heeft Waternet gekozen voor een onderhoudsbeleid
waarbij het onderhoud wordt gepleegd op basis van risicoanalyse. Hiervoor zijn dezelfde
criteria als voor de riolering van belang: bedrijfszekerheid, veiligheid, kwaliteit, imago,
milieu en schade. Op basis van het risico worden de rioolgemalen curatief of preventief
onderhouden.

5.7 Water
5.7.1 Beleidskader drinkwatertaak
De operationele drinkwatertaken in opdracht van de Gemeente Amsterdam worden
uitgevoerd door de sector Drinkwater van Waternet. Het al ingezette beleid ten aanzien
van onderhoud, assetmanagement, verregaande automatisering en optimalisatie van de
zuiveringsinstallatie wordt vastgezet en verder uitgebouwd.
De onderhoudstoestand van de bedrijfsmiddelen kan als goed worden bestempeld, dit
wordt door middel van assetmanagement gestuurd: vervanging en onderhoud van het
leidingnet is toestandsafhankelijk en risico gestuurd; productielocaties worden
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onderhouden en vervangen op basis van risico’s ten aanzien van veiligheid, kwantiteit,
imago, milieu en schade.

5.8 Groen
De Gemeente Amsterdam beheert in het Amsterdamse Bos (inclusief sportpark en
Bosbaan) ongeveer 1000 hectare groen, met daarin wegen en paden bruggen, oevers,
gebouwen en materiaal.
Voor deze kapitaalgoederen geldt dat de kosten van dagelijks onderhoud betrekking
hebben op het onderhoud van de terreinen, onderhoud van gebouwen, onderhoud van
de installaties, schoonmaakkosten en het onderhoud aan voertuigen. Vanaf de Begroting
2013 zijn de categorieën wegen, bruggen, water en materieel opgegaan in de categorie
Groen. De onderhoudskosten van de gebouwen zijn hierin niet opgenomen, deze worden
verantwoord onder de categorie Gebouwen.
Dagelijks onderhoud
De overschrijding wordt gedekt door een eenmalige bijdrage van € 1 miljoen van de
Gemeente Amstelveen. Hiervan is dit jaar € 0,4 miljoen aangewend, het restant van € 0,6
miljoen wordt in 2014 besteed.
Vervangingsonderhoud
De hogere uitgaven dan begroot komen ten laste van toegekende middelen uit 2011 en
2012. Deze uitgaven hebben betrekking op de renovatie van de tennisvelden op het
Sportpark Amsterdamse Bos.

5.9 Gebouwen
5.9.1 Stopera en ambtswoning

De Dienst Facilitair Management (DFM) is verantwoordelijk voor het onderhoud van het
Stadhuis en de ambtswoning. De onderhoudssituatie van zowel het Stadhuis als de
ambtswoning is op het gewenste niveau, wat overeenkomt met de instandhouding van
de gebouwen.
De actualisatie en migratie van de meerjaren onderhoudsbegroting (MOB) is in 2010
opgepakt en afgerond in 2012. Deze actualisatie is gebaseerd op de systematiek van
conditieafhankelijk onderhoud. Hierbij wordt de begroting opgesteld op basis van de
conditie van de installaties en de bouwkundige staat, ten opzichte van een vooraf
vastgestelde conditie.
De migratie van de tijds- of cyclische begroting naar conditiegestuurde begroting schept
een aantal randvoorwaarden, waarvan de belangrijkste is dat de MOB de primaire
sturingsfactor wordt in de nieuwe systeemomgeving.
Op basis van de nulmeting in 2012, de gewenste conditie en uitgaande van ongewijzigd
beleid, is planmatig doorgerekend dat voor onderhoud de komende tien jaar gemiddeld
€ 1,8 miljoen meer nodig zou zijn, dan geraamd. Echter, gegeven de businesscase III –
Gemeentelijke Huisvesting –, is een nieuwe situatie ontstaan, waardoor in 2013 en 2014
sober met onderhoudsuitgaven is omgegaan. Dit heeft geresulteerd in een
onderschrijding op de onderhoudsuitgaven van € 1,2 miljoen in 2013.
5.9.2 Stadsarchief (SAA)

Om de onderhoudskosten structureel te kunnen beheersen, heeft het SAA een 30-jaren
onderhoudsprogramma laten opstellen. Op grond van dit programma wordt planmatig
onderhoud gepleegd en blijft de bouwkundige toestand van het gebouw De Bazel goed.
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5.9.3 Geneeskundige en Gezondheidsdienst (GGD)

Sinds 2012 en de daarop volgende jaren wordt aan de hand van de meerjarige
onderhoudsprogramma’s (MJOP) het noodzakelijke onderhoud en de daarbij behorende
kosten nauwkeuriger in kaart gebracht. Op basis van de MJOP’s en de toekomstplannen
per locatie kunnen ook de hoogte van de benodigde voorzieningen en de jaarlijkse
dotaties nauwkeuriger worden vastgesteld.
Onderhoudslasten
Als gevolg van de vervanging van de schoorstenen en de reparatie van de scheur in de
gevel van de liftmachinekamer aan de Nieuwe Achtergracht is er in 2013 een aanzienlijk
bedrag onttrokken aan de onderhoudsvoorzieningen. Vanaf 2014 (en voor het eerst met
ingang van de begroting voor 2015) zullen de onderhoudslasten grotendeels worden
geforecast aan de hand van de MJOP’s.
Nieuwe Achtergracht
Conform het MJOP worden diverse belangrijke werkzaamheden uitgevoerd, onder
andere aan het Streeklab en het binnenterrein. Begin 2014 (en niet in 2013 zoals eerder
verwacht) wordt gestart met de verbouwing van de afdeling GHOR waar het Nieuwe
Werken wordt ingevoerd en van het Streeklab teneinde te kunnen voldoen aan de
vigerende wet- en regelgeving op het gebied van TB-laboratoria (BSL-3/ML-3 norm).
Flierbosdreef
In de loop van 2014 wordt het parkeerterrein opgehoogd vanwege ernstige verzakkingen
van het straatwerk en het wijken van de keerwanden. Afhankelijk van de oorzaak van de
verzakkingen en het wijken van de keerwanden wordt mogelijk de aannemer en/of
constructeur aansprakelijk gesteld voor de schade en herstelkosten. Als deze kosten niet
verhaald kunnen worden op de aannemer of de constructeur, komen ze ten laste van de
voorziening.
Panden Jeugdgezondheidszorg (JGZ) en Ouder-Kindcentra (OKC)
Het cluster JGZ zag in 2013 een groot aantal OKC locaties verhuizen naar nieuwe OKC
locaties en grote multifunctionele centra. Doordat de GGD geen bemoeienis meer heeft
met de panden, vallen alleen nog de losse inventaris, meubilair en de coldchain
koelkasten onder het beheer van het Facilitair Bedrijf. Aangezien de panden niet meer
onder de verantwoordelijkheid van de GGD vallen, behoren deze ook niet langer tot de
categorie kapitaalgoederen van de GGD.
Overige locaties
Voor de overige locaties worden diverse werkzaamheden uitgevoerd conform de
MJOP’s.
5.9.4 Dienst Wonen Zorg en Samenleven (DWZS)

In 2012 is een meerjaren onderhoudsplan voor het beheer van de woonwagens en
woonwagenlocaties opgesteld. Hiervoor is de onderhoudssituatie geïnventariseerd en is
geconstateerd dat er sprake is van achterstallig onderhoud aan de woonwagens en
woonwagenlocaties. In 2013 heeft de aanbestedingsprocedure en gunning
plaatsgevonden voor het wegwerken van dit achterstallig onderhoud. De uitvoering
hiervan vindt in 2014 plaats en wordt gedekt uit de prioriteit voor het achterstallig
onderhoud, die in de Begroting 2014 voor het ISV is opgenomen.
5.9.5 Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam (OGA)

Gemeentelijke kapitaalgoederen
Het onderhoud aan het gemeentelijk vastgoed is in 2013 bekostigd vanuit de exploitatie.
Er is geen voorziening Groot onderhoud omdat de Meerjaren Onderhoudsplannen (MOP)
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niet actueel zijn. In 2014 worden voor het Permanent Beheer en de cultuurpanden de
MOP’s geactualiseerd, waarbij met name wordt ingezet op de duurzaamheid van de
objecten. Naar aanleiding van deze actualisatie zal in 2014 mogelijk alsnog een
voorziening voor Groot Onderhoud worden ingesteld.
Het beheer van het Food Center Amsterdam bestaat uit beheer van het terrein aan de
Jan van Galenstraat en beheer van de panden op dit terrein. Deze panden zijn onderdeel
van het Permanent beheer. Vooruitlopend op de herstructurering van het Food Center
Amsterdam wordt slechts het hoognodige onderhoud gepleegd aan de panden.
Voor de Tijdelijke Exploitatie en de panden die beheerd worden voor de Noordzuid-lijn
zijn geen MOP’s aanwezig omdat het hier veelal terreinen betreft of omdat de panden
maar voor een relatief korte tijd in beheer zijn bij het OGA.
Bureau Gemeentelijke Huisvesting (BGH)
BGH beheert panden die worden gebruikt voor de eigen huisvestingsbehoefte van de
Gemeente Amsterdam. Deze panden zijn deels in eigendom en deels gehuurd. De
gehele Begroting 2013 van BGH is bij de 8-maandsrapportage opgenomen in de
begroting van OGA. Het gewenste onderhoudsniveau voor de panden is klasse 3:
beperkte functionele gebreken, nauwelijks of geen hinder voor het bedrijfsproces,
eventuele gebruikshinder eenvoudig op te vangen.
In 2012 zijn de panden uitgebreid geïnspecteerd en is een MOP opgesteld om deze
panden op het gewenste niveau te krijgen en vervolgens te behouden.
Voor al het groot onderhoud aan de eigendomspanden is op basis van de MOP’s voor
deze panden een voorziening ingesteld waaraan is in 2013 een dotatie is gedaan van
€ 0,9 miljoen
5.9.6 Dienst maatschappelijke Ontwikkeling (DMO)
Cultuurgebouwen
DMO heeft twaalf cultuurgebouwen in het stadsdeel Centrum in eigendom1. Het
dagelijkse beheer is uitbesteed aan OGA. Voor alle gebouwen is een MOP aanwezig en
de lasten die daaruit voortvloeien worden gedekt uit de huurinkomsten op basis van
huurcontracten. In 2013 is een nieuwe inventarisatie gestart van de verwachte MOPlasten in de komende jaren, die einde 2013 vrijwel gereed was. FOAM ontving een
eenmalige subsidie van € 245.000 voor werkzaamheden aan de entree, garderobe,
toiletten en elektra. Het fotomuseum draagt ook zelf een deel van de kosten.
Het pand Keizersgracht 274 wordt na het vertrek van het Nederlands Instituut voor
Mediakunst op tijdelijke basis verhuurd, tot een nieuwe vaste huurder is gevonden. Met
Boom Chicago is voor het Rozentheater (Rozengracht 117) een huurcontract afgesloten
vanaf januari 2013. Het Multatulimuseum huurt zijn pand aan de Korsjespoortsteeg 20
vanaf 1 januari 2013 voor € 1 per jaar, waarbij het verantwoordelijk is voor de
eigenaarslasten. Het gebouw van Theater De Engelenbak, dat per 1 januari 2013 is
opgeheven, is eigendom van OGA en valt dus niet onder DMO. Theater Frascati is
daarvan de nieuwe huurder.
1 De Appel, de Balie, FOAM, de Hollandsche Schouwburg, het Marionettentheater, de Melkweg, het
Multatulimuseum, het Nederlands Instituut voor Mediakunst (NIMK), Paradiso, het Rembrandthuis, het Rozentheater
en de Waag. Aan de Melkweg, het Multatulimuseum en het Rozentheater zijn in totaal negen woningen verbonden.
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Ook heeft DMO negen cultuurgebouwen in bezit, waarbij de huurders verantwoordelijk
zijn voor alle eigenaarslasten inclusief die van het groot en vervangingsonderhoud2.
OGA ziet toe op de tijdige uitvoering van dat onderhoud.
In december 2012 is het college akkoord gegaan met een verbouwingskrediet van € 5,1
miljoen voor het behoud en herstel van De Waag. Stadsdeel Centrum draagt hieraan
€ 0,7 miljoen bij. De werkzaamheden zijn in volle gang en worden in 2014 afgerond. De
keuken van het restaurant is tijdelijk in een noodgebouw ondergebracht.
In de nota ‘Cultuur onder dak’ van 2008 heeft de gemeenteraad een terughoudend beleid
vastgesteld inzake het onderhoudsniveau van de cultuurgebouwen. In het Kunstenplan
2013-2016 is dit beleid voortgezet.
Sportgebouwen
Met ingang van 2011 wordt jaarlijks € 0,12 miljoen uit de exploitatie van de Sporthallen
Zuid toegevoegd aan de voorziening groot onderhoud ten behoeve van de MOP. Begin
december 2013 is een update van de MOP gerealiseerd waarin nu ook het terrein rond
het gebouw en de parkeerplaatsen zijn opgenomen. In de MOP is een duidelijke splitsing
gemaakt tussen het klein (regulier) en groot onderhoud. Het totaalbedrag dat uit de
voorziening groot onderhoud wordt ingezet voor groot onderhoud is zowel bestemd voor
het gebouw als de installaties.
Voor het vervangingsonderhoud 2013 is een nieuwe houten sportvloer in Hal 2
gerealiseerd en de grootschalige renovatie en isolatie van de buitengevels
Gebouwen Amsterdamse Bos
Dagelijks onderhoud
De hogere onderhoudskosten zijn veroorzaakt door extra onderhoudswerkzaamheden
aan het gebouw van het bezoekerscentrum.
Vervangingsonderhoud
De begrote investeringen 2013, bestemd voor aanpassingen van het bezoekerscentrum,
worden in 2014 besteed.
De gerealiseerde uitgaven 2013 hebben betrekking op:
 de vervanging van het verwarmingssysteem in het beheergebouw. De middelen voor
vervanging door een CO2-neutraal systeem zijn in 2011 toegekend
 technisch onderzoek naar en herstel van de lekkages van de monumentale
botenloods aan de Bosbaan, hiervoor zijn in 2012 middelen toegekend. Eind 2013 is
de lekkage verholpen en het dakterras waterdicht
Onderwijsgebouwen
De schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van de onderwijsgebouwen.
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 uit 2006. Hoewel het juridisch eigendom van de
onderwijsgebouwen die door de gemeente zijn bekostigd bij het schoolbestuur berust, ligt
het economisch eigendom bij de gemeente vanwege het economisch claimrecht.
Daarom staan deze gebouwen op de gemeentelijke balans als materiële vaste activa.
Met behulp van een meerjarig huisvestingsplan zijn de behoeften aan bouwkundige
aanpassingen renovaties en (ver)nieuwbouw in beeld gebracht. In het zogenaamde
2 Hoofdvestiging Openbare Bibliotheek Amsterdam, Stadsschouwburg, Stedelijk Museum en depot, Amsterdam
Museum en depot, Museum Willet Holthuysen, Muziekgebouw aan het IJ en Theater Carré.
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Integrale Huisvestingsplan (IHP) zijn de hieruit voortvloeiende investeringen opgenomen.
Jaarlijks worden de door het college goedgekeurde huisvestingsvoorzieningen
opgenomen in het Huisvestingsprogramma. In 2013 is voor het groot onderhoud een
bedrag van € 0,3 miljoen verstrekt als bevoorschotting. In totaal is voor € 0,5 miljoen aan
projecten aangegaan in 2013.
5.9.7 Dienst Stadstoezicht
Cition is nog steeds huurder van het pand aan de Nieuwpoortstraat. In 2012 is het
huurcontract verlengd tot eind 2014. In 2013 zijn de noodzakelijke kleine reparaties aan
het pand uitgevoerd.
5.9.8 Stadsbank van Lening
Onderhoudssitutatie 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
Daarnaast maakt de Stadsbank gebruik van twee huurlocaties: Bijlmerplein 133 en de
Oudezijds Voorburgwal / Nes 57-57A.
Het structurele onderhoud wordt aan de hand van een tienjarig onderhoudsplan
uitgevoerd. De uitvoering van de geplande werkzaamheden ligt, voor zover uitvoering
noodzakelijk wordt geacht, geheel op schema.

5.10 Verkeersregelinstallaties
5.10.1 Verkeersinformatiesystemen

Zowel de vaste als de dynamische systemen zijn in twee stappen teruggebracht naar het
niveau sober. Dit betekent dat:
1. de inwendige verlichting van bewegwijzering minder vaak wordt geïnspecteerd en
uitval van lampen gaat ontstaan
2. de levensduur van masten met één jaar wordt verlengd
3. meer projectkosten ten laste van derden wordt gebracht
4. 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
met betrekking tot de meer dynamische systemen is gekoppeld aan de ambities van
verkeersm3anagement, 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.

5.11 Openbare verlichting
Het beheer van de openbare verlichting is in 2013 op het niveau sober gebleven. De
huidige staat van het areaal bevindt zich momenteel op veel plekken tussen het niveau
verzorgd en sober in. In 2006 is het Beleidsplan Openbare Verlichting 2005-2015
vastgesteld, dit beleidsplan vormt de basis voor de invoering van assetmanagement en
het prestatiecontract, gereed eind 2014.
Stadsilluminatie
Stadsilluminatie draagt bij aan de sfeer en beleving van de openbare ruimte van de stad
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’s avonds en ’s nachts en daarmee ook aan het gevoel van sociale veiligheid. Ook heeft
illuminatie een economische dimensie, want het toerisme en een goed functionerend
uitgaansleven worden erdoor bevorderd.
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 in een grondige schouw de technische staat van de
stadsklokken wordt geanalyseerd. Op basis daarvan wordt het meerjaren
vervangingsprogramma geactualiseerd. De klokken gaan ongeveer 15 jaar mee.

5.12 Infrastructuur metro/tram
5.12.1 Onderhoudsniveau Railinfrastructuur

In de jaarrekening van vorig jaar werd vermeld dat de kwaliteit van de railinfrastructuur
onder druk staat vanwege het tekort aan beschikbare middelen als gevolg van de
rijksbezuinigingen op de Bijzondere Doeluitkering (BDU). In 2013 zijn hierover in het
kader van de wijzigingen van de OV-concessie (tussen GVB en Stadsdregio Amsterdam)
en het contract Beheer &Onderhoud (tussen gemeente en GVB) nieuwe meerjarige
afspraken (tot en met 2024) gemaakt met Stadsregio en GVB. Deze afspraken hebben
geleid tot een geheel vernieuwd financieel kader voor het beheer en onderhoud van de
railinfra, gebaseerd op een actuele raming van de reëel te verwachten kosten. De
Regioraad heeft de oorspronkelijke bezuinigingsdoelstelling hiermee grotendeels
teruggedraaid. Hierdoor zijn benodigd en beschikbaar budget voor het beheer en
onderhoud (van het huidige railnetwerk) beter met elkaar in evenwicht. Er resteert nog
een tekort van € 25 miljoen (tot en met 2024). Met een in 2014 te maken aanvullend
actieplan wordt getracht dit tekort (enkele procenten van het jaarbudget) verder te
reduceren. Verwacht wordt dat de prestaties en kwaliteit van het railnetwerk met dit
budget de komende jaren weer op niveau gebracht kunnen worden.
De prestaties van het railnetwerk op het gebied van veiligheid, beschikbaarheid en
comfort zijn in 2013 in hoofdlijnen vergelijkbaar met die in 2012. Teneinde deze
prestaties objectief te kunnen vaststellen – en daar in de toekomst door middel van
outputspecificaties op te kunnen sturen – is in 2013 de eerder aangekondigde integrale
kwaliteits- en conditiemeting uitgevoerd. De rapportage over deze metingen wordt in het
eerste kwartaal 2014 afgerond.
5.12.2 Onderhoudsniveau Metro-infrastructuur

De staat van onderhoud van de metro-infrastructuur is de laatste jaren sterk verbeterd.
Net als de Ringlijn en Amstelveenlijn zal de Oostlijn op het niveau ‘verzorgd’ komen. Dit
duurt echter nog enkele jaren omdat alvorens dat niveau te kunnen bereiken eerst de
renovatie van de stations aan Oostlijn afgerond moet zijn (die tot en met 2017 doorloopt).
Gemeten naar het aantal storingen is voor de reizigers op het netwerk het niveau
‘verzorgd’ reeds bereikt. Het treinbesturingssysteem (signalling) en het centrale
bedieningssysteem (CBI) zijn echter over hun theoretische technische levensduur heen.
De vernieuwing van deze systemen is in 2013 gestart.
5.12.3 Onderhoudsniveau Traminfrastructuur

De traminfrastructuur scoort op dit moment onder het niveau ‘verzorgd’. De technische
staat is redelijk, de kwaliteit heeft in 2013 onder druk gestaan. Maar door het hierboven
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beschreven nieuwe financiële kader kan de traminfrastructuur op een kwaliteitsniveau
gehouden worden dat voldoende is. Zo is er een verdubbeling van het
vervangingsprogramma Traminfrastructuur voorzien.

5.13 Installaties, machines en apparaten
Deze categorie behelst voornamelijk het onderhoud aan de installaties van het Afval
Energie Bedrijf (AEB), die onder andere afval omzetten in elektriciteit. Het gaat om de
Afvalenergiecentrale (AEC) en de Hoog Rendementscentrale (HRC). Deze installaties
zijn in het bezit van de naamloze vennootschap AVI, dat 100% eigendom is van de
Gemeente Amsterdam. De installaties worden dan ook tot de kapitaalgoederen van de
gemeente gerekend en in de balans opgenomen onder financiële vaste activa. 2013 is
het laatste jaar waarover AEB zijn kapitaalgoederen verantwoordt. Met ingang van 1
januari 2014 is AEB verzelfstandigd en maakt het geen onderdeel meer uit van de
Gemeente Amsterdam. De parkeerautomaten worden hieronder apart besproken, omdat
ze een groot aandeel hebben in de totale onderhoudskosten voor deze categorie.
5.13.1 Afval Energie Bedrijf (AEB)

De Afvalenergiecentrale is inmiddels 21 jaar in productie. In 2009 tot en met 2011 is
daarom groot onderhoud uitgevoerd. Hierdoor is correctief onderhoud teruggedrongen en
omgezet in preventief onderhoud. Een meerjarig onderhoudsprogramma is hiervoor
opgesteld. Dit onderhoudsprogramma wordt jaarlijks op basis van opgedane kennis en
ervaring bijgesteld. De Afvalenergiecentrale zou eind 2017 financieel afgeschreven zijn.
In het kader van de verzelfstandiging en transitie van AEB is in 2013 door de
gemeenteraad besloten de afschrijvingstermijn met vijf jaar te verlengen. Afschrijving
vindt dus nu plaats tot en met 2022. Doel van het onderhoudsprogramma is dat de
installatie vanaf dat tijdstip (eind 2022) nog minimaal vijf jaar operationeel kan zijn. Aan
de hand van de markt- en technische ontwikkelingen tussen nu en 2027 wordt besloten
op welke manier de installatie na 2027 zal worden ingezet. Uitwerking hiervan wordt
meegenomen in de transitieplannen van AEB zoals verwoord in de meerjarenvisie 2020
en in het kader van de voorgenomen verzelfstandiging van AEB.
De Hoogrendement Centrale kwam per 1 oktober 2009 uit de projectfase. In 2010, 2011
en 2013 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 gevormd. Ook dit onderhoudsprogramma wordt
jaarlijks bijgesteld op basis van opgedane kennis en de laatste ervaringen met grote,
tweejaarlijkse revisies van elke verbrandingslijn.
Het rijdend materieel van AEB is via het concerncontract ondergebracht bij een
leasemaatschappij. Deze kapitaalgoederen kennen een normaal onderhoudsprogramma
en reguliere vervangingstermijnen.
5.13.2 Parkeerautomaten

In het eerste halfjaar van 2013 is het aantal parkeerautomaten op straat gedaald van
ruim 3.800 naar circa 2.365 als gevolg van de digitalisering van de parkeerketen. Hierbij
zijn alle automaten die niet geschikt waren voor kentekeninvoer alsmede de
onaantrekkelijke draaiknop automaat vervangen.
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6 Grondbeleid
Amsterdam voerde tot 2013 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. In de actieve rol die de gemeente in gebiedsontwikkeling speelde is als
gevolg van de kredietcrisis en de erop volgende schuldencrisis verandering gekomen.
Deze verandering is als volgt te karakteriseren:
 van grote gebiedsontwikkelingen naar kleinere en meer maatwerk
 van polderen met bekende partijen naar samenwerken met nieuwe partijen
 van blauwdruk en jaren vooruit plannen naar flexibel, ondernemend en betrouwbaar
 van alles vooraf vastleggen naar maatwerk
 van opleggen en afdwingen naar samenwerken en faciliteren
 van toetsen en bijsturen naar visie en strategie
 van strikt gescheiden geldstromen naar strategisch vermogensbeheer
De rol van de gemeente evolueert daarmee primair tot een faciliterende. Kenmerkend voor
die rol zijn samenwerking en maatwerk, binnen duidelijk afgebakende (grondprijs)kaders.
De gemeente zet zich vooral in om de initiatieven van marktpartijen mogelijk te maken. Er
wordt terughoudender gewerkt aan nieuwe plannen, de nadruk verschuift van het initiëren
van nieuwe grootschalige gebiedsontwikkelingen naar het uitgeven van bouwrijpe grond
onder bestaande bouwkavels die op korte termijn een gunstig marktperspectief hebben en
waarvan de opbrengsten de kosten overstijgen. Ook de organisatie rondom
gebiedsontwikkeling is ingrijpend veranderd. Na opheffing van de projectbureaus wordt de
grootstedelijke gebiedsontwikkeling centraal vanuit het Ontwikkelingsbedrijf aangestuurd.
Dit betekent dat snel gereageerd kan worden op kansen die de markt biedt. De centrale
regie ligt in handen van het in 2013 geformeerde Team Gebiedsontwikkeling, waarin de
voormalige projectdirecties zijn vertegenwoordigd en van waaruit eenduidig en in
samenhang wordt gestuurd.
Binnen het grondprijsbeleid wordt de prijs van grond bepaald door de marktconforme
nieuwbouwwaarde (verkoopprijs of beleggingswaarde) van het vastgoed te verminderen
met de bouwkosten en de bijkomende kosten van de beoogde bebouwing (inclusief opslag
voor rendement). Het verschil (het residu) is de waarde die aan de grond wordt
toegeschreven.
Amsterdam hanteert een genormeerde residuele methode, waarbij voor een te
(her)ontwikkelen locatie per functie gemiddelde, marktconforme, commerciële waarden
worden bepaald. De gemiddelde bouwkosten en bijkomende kosten worden hierbij
gebaseerd op een aantal referentieprojecten. Voor enkele functies, bijvoorbeeld sociaal
maatschappelijke voorzieningen en kleinschalige bedrijfsruimten binnen woonmilieus,
gelden vaste grondprijzen. De nieuwe manier van gebiedsontwikkeling, die zich kenmerkt
door kortere looptijden van grondexploitaties, vraaggestuurde planontwikkeling, minder
omvangrijke plannen, nieuwe ontwikkelpartners, kavelsturing op basis van positieve
kasstromen, leidt vaker dan voorheen tot een op maat gesneden grondprijsadvisering die
afwijkt van de genormeerde rekenmodellen.
OGA heeft een rapportage opgesteld over de gerealiseerde overeenkomsten in de eerste
helft van 2013. Het doel was vast te stellen in hoeverre het grondprijsbeleid in die periode
kon worden toegepast binnen de overeenkomsten die de gemeente heeft afgesloten voor
de uitgifte van grond. De conclusie was dat in circa 75% van de geanalyseerde
overeenkomsten het grondprijsbeleid rechtstreeks is toegepast. In 25% van de gevallen
was sprake van afwijking van het vastgestelde beleid (hoogte van de prijs,en/of
randvoorwaarden). Deze afwijking was bijna altijd goed verklaarbaar en bovendien
gelegitimeerd middels een afwijkingsverklaring van directeur OGA. De rapportage is
besproken in de raadscommissie voor Bouwen, Wonen en Klimaat op woensdag 16
oktober 2013.
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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. Om uiteindelijk te
kunnen vaststellen of de bedrijfsvoering efficiënt is, is het noodzakelijk te kunnen
beschikken over betrouwbare stuurinformatie.
In de paragraaf Bedrijfsvoering komen de volgende onderwerpen aan de orde:
7.1 Inleiding
7.2 Financiën
7.3 Personeel en organisatie
7.4 Informatie en Communicatie Technologie
7.5 Risicobeheersing bedrijfsprocessen
7.6 Ontwikkeling control Gemeente Amsterdam in 2013
7.7 Inkoop en aanbesteden
7.8 Programma Amsterdams Financieel Systeem
7.9 Fiscaliteit
7.10 Communicatie
7.11 Zelfevaluatie en Bedrijfsvoeringsverklaring 2013
7.12 Huisvesting

7.2 Financiën
7.2.1 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 lasten1. 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 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)

1

Het bestaande systeem waarmee de baten en lasten van de centrale stad worden geregistreerd en geconsolideerd,
is nog niet goed ingericht op registratie van apparaatskosten, gecorrigeerd voor interne verrekeningen. Met de
gemeentebrede implementatie van AFS wordt dit aangepast.
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Ontwikkeling van de apparaatskosten 2010-2013 exclusief Haven 2
De apparaatskosten bedroegen in 2010 nog € 948 miljoen. Na een daling in 2011 en
2012 zijn de kosten in 2013 gestegen tot € 902 miljoen. Dit is onder andere toe te
schrijven aan de inplaatsing van Pantar, dat vanaf 2013 onderdeel uitmaakt van de
apparaatskosten.
Rekening houdend met de prijsontwikkeling laten de apparaatskosten sinds 2010 een
reële daling zien van circa 13%. De realisatie in 2013 is inclusief de verwerking van de
taakstellingen in het kader van inzet op herstel en 1 Stad 1 Opgave (zie ook elders in de
rekening).
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Het grootse deel (65%) van de apparaatskosten bestaat uit personele kosten, inclusief
externe inhuur. De personele kosten (salarissen, voormalig personeel, externe en interne
inhuur) bedroegen in 2013 € 694 miljoen, € 15,7 miljoen méér dan in 2012.
De facilitaire kosten zijn in 2013 met 15,9 miljoen gestegen ten opzichte van 2012 en de
kosten voor ICT (€ 66,9 miljoen) en de overige kosten (€ 31 miljoen) bleven nagenoeg
constant.
Omvang en samenstelling apparaatskosten
(bedragen x € 1 miljoen)

Totaal personele kosten
Facilitaire kosten
ICT kosten
Overige apparaatskosten
Totaal apparaatskosten
Mutatie t.o.v. vorig jaar in €
Mutatie t.o.v vorig jaar in %
Mutatie t.o.v 2010 in %

Rekening
2010
745
94
69
41
948

Rekening
2011
679
99
68
33
879
-69
-7%
-7%

Rekening Begroting
2012
2013
679
648
94
91
65
65
32
25
870
829
-9
-41
-1%
-5%
-8%
-13%

Rekening 2013 Rek- Rekening
2013 Begroting 2013-2012
694
46
16
110
19
16
67
2
2
31
6
-1
902
73
33
33
4%
-5%

Gecorrigeerd voor interne verrekeningen
2

Gezien de verzelfstandiging van de Haven (per 1-1-2013) is deze dienst in de presentatie van de ontwikkeling
apparaatskosten buiten beschouwing gelaten.
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In 2013 waren de apparaatskosten per fte hoger dan in 2012, zoals de volgende tabel
laat zien. De daling van de apparaatskosten ten opzichte van 2010 is vooral een volumeeffect. Het aantal fte is sinds 2010 met 5% gedaald tot 8.320 en de lasten per fte zijn
nagenoeg gelijk gebleven. In reële termen betekent dit een daling van zo’n 10%.
Omvang en samenstelling apparaatskosten per fte
(bedragen x € 1 miljoen)

Personele kosten
(exclusief inhuur)
Inhuur
Totaal personele kosten
Facilitaire kosten
ICT kosten
Overige apparaatskosten
Totaal apparaatskosten
Mutatie t.o.v vorig jaar in %
Mutatie t.o.v 2010 in %

Rekening Rekening
2010
2011

Rekening
2012

Begroting
2013

Rekening 2013 Rek2013 Begroting

Rekening
2013-2012

69.125

70.953

72.964

69.817

72.632

2.816

-332

15.935
85.060
10.678
7.868
4.644
108.250

8.833
79.786
11.676
7.957
3.903
103.322
-5%
-5%

9.053
82.017
11.339
7.867
3.868
105.091
2%
-3%

7.532
77.349
10.876
7.718
3.029
98.972
-6%
-9%

10.823
83.456
13.191
8.051
3.771
108.469
3%
0%

3.291
6.107
2.315
333
742
9.497

1.770
1.438
1.852
184
-97
3.379

Gecorrigeerd voor interne verrekeningen
Exclusief Haven
Fte in de rekening bezetting; in de begroting formatie

Personele kosten 3
De nominale totale personele kosten zijn sinds 2010 met 7% gedaald, zoals
onderstaande tabel laat zien.
Omvang en samenstelling personele kosten
(bedragen x € 1 miljoen)

Loonsom
Overige personele kosten
Externe inhuur
Totaal personele kosten
Mutatie t.o.v vorig jaar in %
Overige apparaatskosten

Rekening
2010
569
36
140
745

Rekening Rekening Begroting Rekening 2013 Rek2011
2012
2013
2013 Begroting
573
578
558
582
24
30
25
27
22
-4
75
75
63
90
27
679
679
648
694
46
-9%
0%
-5%
2%
-9%
-9%
-13%
-7%

Rekening
2013-2012
4
-3
15
16

Gecorrigeerd voor interne verrekeningen
De kolommen tot en met 2012 zijn inclusief Zuidas en Noord-Zuidlijn
In de begroting 2013 is de overgang in 2013 van de medewerkers van Pantar niet meegenomen (circa 11 miljoen)
Exclusief Haven

Inhuur
De externe inhuur is ten opzichte van 2012 gestegen met € 15 miljoen. Dit wordt
hoofdzakelijk verklaard door de inzet van W-middelen bij DWI (zie voor nadere toelichting
de bedrijfsvoeringparagraaf)
ICT kosten
In de apparaatskosten zijn zowel de kosten van generieke ICT voorzieningen als die van
specifieke applicaties ten behoeve van primaire processen meegenomen. De Centrale
Stad besteedde in 2013 € 66,9 miljoen aan ICT. De ICT-kosten als onderdeel van het
apparaat zijn nominaal licht gedaald in 2013 ten opzichte van 2010. De totale
doorberekeningen van de dienst ICT aan de diensten in 2013 bedroeg circa € 50 miljoen.

3

Elders in de paragraaf bedrijfsvoering wordt nader ingegaan op de kosten met betrekking tot externe inhuur en de
salariskosten van vast en voormalig personeel.
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Facilitaire kosten
Het college heeft in 2011 de Huisvestingsvisie vastgesteld. Hiermee dient een
substantieel bedrag aan ombuigingen te worden gerealiseerd (ruim € 10 miljoen
structureel). In de Huisvestingsvisie heeft het college besloten tot een centralisatie van
het beheer van reguliere huisvesting (voornamelijk kantoren), met uitzondering van heel
specifieke ruimtes (zoals laboratoria, de raadzaal en dergelijke).
De centralisatie van het beheer heeft betrekking op zowel gebouwgebonden
(bijvoorbeeld huur en energiekosten, samen circa 2/3) als organisatiegebonden
huisvestingskosten (zoals beveiliging, schoonmaak, catering, samen circa 1/3). In 2013
is de overheveling, zie ook elders in de paragraaf bedrijfsvoering, van
huisvestingbudgetten (inclusief activa, reserves en voorzieningen) naar het Bureau
Gemeentelijke Huisvesting Amsterdam (BGH) verder geïmplementeerd.
In 2013 bedroegen de door BGH doorberekende huisvestingslasten € 35 miljoen
(€ 3 miljoen minder dan in 2012). De totale facilitaire lasten zijn in 2013 toegenomen met
€ 16 miljoen, met name toe te schrijven aan DWI (vanwege Pantar) en AEB. Vanaf 2010
zijn de facilitaire kosten met 17% gestegen tot € 110 miljoen in 2013%.
7.2.2 Realisatie besparingsopgaven
In 2013 zijn drie besparingsoperaties van kracht: Inzet op Herstel 1 en 2 en 1 Stad 1
opgave. In totaal lag er daardoor bij de begroting 2013 een besparingsopgave van
€ 215,8 miljoen. Hierin is het niet compenseren van de diensten en stadsdelen voor loonen prijsbijstellingen in 2013 niet meegenomen. Het niet compenseren is een aanvullende
taakstelling van (gemeentebreed) € 26,7 miljoen geweest.
In onderstaande tabel is de realisatie van de besparingsmaatregelen in financieel opzicht
weergegeven. De tabel laat zien dat bijna € 168 miljoen volgens planning is gerealiseerd.
Voor bijna € 45 miljoen zijn de taakstellingen op een alternatieve manier ingevuld. Voor
een groot deel was dit al bij de begrotingsvaststelling bekend. Hiermee is 99% van de
besparingsopgave gerealiseerd, dan wel anders ingevuld. Voor slechts € 3 miljoen is dit
niet gelukt. Onder de tabel volgt een korte toelichting per besparingsoperatie. Voor meer
gedetailleerde en inhoudelijke toelichtingen wordt verwezen naar de Bezuinigingsmonitor
2013. Vervolgens worden de met de besparingen gepaard gaande frictiekosten
toegelicht.
Besparingen 2013

Opgave

Gerealiseerd

163,0
18,0
30,9 +3,9
215,8

135,5
12,8
21,8
168,1

(bedragen x € 1 miljoen)

Inzet op Herstel 1
Inzet op Herstel 2
1 Stad 1 Opgave
Totaal

Alternatief
ingevuld
27,8
4,5
20,5
44,9

Niet
gerealiseerd
1,7
0,7
0,5
2,9

7.2.2.1 Realisatie besparingen Inzet op Herstel 1
Inzet op Herstel 1 is de besparingsopgave uit het Programakkoord 2011-2014. In totaal
telt de besparingsopgave op tot € 194 miljoen4 vanaf 2014, waarvan bijna € 163 miljoen
in 2013.
De besparingen die conform planning zijn gerealiseerd tellen op tot € 133,5 miljoen.
Twee maatregelen zijn al eerder komen te vervallen. Ten eerste is bij de begroting 2013
de € 8 miljoen als gevolg van een stelselwijziging rente vervallen. Ten tweede is bij de
4

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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Kadernota 2013 besloten om de inhuur van 18 SW-ers bij het stadsarchief ten laste van
de algemene dienst te brengen en niet binnen de budgetten van het archief op te
vangen. Het betreft samen 5% van de totale besparingsopgave Inzet op Herstel 1 in
2013.
Voor een bedrag van € 19,5 miljoen is een alternatieve invulling gevonden: ruim € 2
miljoen structureel en € 17,5 miljoen incidenteel. Dit laatste was grotendeel al bij het
opstellen van de begroting 2013 voorzien. Toen heeft de raad ermee ingestemd de
vertragingen op de besparingen ICT (€ 10,4 miljoen) en huisvesting (€ 2,6 miljoen)
eenmalig ten laste van de algemene dienst te brengen. Daarnaast is de besparing op de
Grond-, Weg- en Waterbouw in 2013 voor € 3,5 miljoen eenmalig ingevuld met een batig
saldo als gevolg van de afwikkeling van BTW claims. Tot slot is de implementatie van het
nieuwe P+R-beleid uitgesteld naar begin 2014 waardoor in 2013 nog geen hogere
parkeerinkomsten gerealiseerd zijn. Dit is opgevangen binnen P+R-middelen in
Mobiliteitsfonds (€ 1 miljoen).
Structureel alternatief ingevuld zijn de besparingen bij de Haven. In verband met de
verzelfstandiging Haven zijn alle besparingsmaatregelen bij de Haven via de
winstafdracht (€ 1,8 miljoen) gerealiseerd. Een tweede structureel anders ingevulde
maatregel is het onbevoegd toezicht op afstand (€ 0,3 miljoen). Deze taakstelling is
onderdeel geweest van een veel grotere ombuigingsoperatie bij stadstoezicht in 2012,
waarbij het totale tekort op die dienst is teruggebracht van € 9 miljoen naar € 4 miljoen.
Zeven maatregelen zijn in 2013 (gedeeltelijk) niet gerealiseerd; in totaal is hier een
bedrag mee gemoeid van € 1,7 miljoen. Het betreft (delen van) de maatregelen:
Efficiency indicatiestelling GGD/DWI (€ 0,15 miljoen), Procesbegeleiding bewoners (de
besparing van € 0,4 miljoen is al eerder in de P&C-cyclus verwerkt), Kostendekkend
maken leges Stadsarchief (€ 0,06 miljoen), Binnenhavengeld (€ 0,1 miljoen), Efficiency
ACAM (€ 0,37 miljoen), Synergie Communicatie bij BDA (€ 0,25 miljoen) en Staffuncties
bestuur en concern (B11 maatregelen ad € 0,4 miljoen). Deze waren al bij de
8-maandsrapportage bekend. In de Begroting 2014 is geconcludeerd dat een deel van
deze maatregelen (€ 0,8 miljoen) niet meer te realiseren is, waarop een alternatieve
dekking is aangedragen 5.
7.2.2.2 Realisatie besparingen Inzet op Herstel 2
Inzet op Herstel 2 is bij de Begroting 2013 vastgesteld in aanvulling op de besparingen
uit Inzet op Herstel 1. De aanvulling betreft in totaal € 19,5 miljoen, € 1 miljoen minder
dan in de Begroting 2013 opgenomen, aangezien dit bedrag is toegevoegd aan 1 Stad 1
Opgave. De opgave voor 2013 is € 18 miljoen, de overige € 1,5 miljoen wordt in de jaren
daarna gerealiseerd.
De maatregelen bij de Haven zijn bij de verzelfstandiging van de Haven vertaald in een
verhoging van de winstafdracht. Het betreft de maatregelen Toename productiviteit
Haven, Verhogen binnenhavengeld beroepsvaart en Verlagen Duurzaamheids- en
Innovatiefonds Haven, voor in totaal € 2,1 miljoen.
Daarnaast hebben twee moties bij de Kadernota 2013 invloed op realisatie. De
bezuiniging op drijfvuilvissen van € 0,15 miljoen is op basis amendement 432
teruggedraaid voor de jaren 2013 en 2014. En op basis van amendement 500 is de
verlaging budget Aanvullende tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten voor
de jaren 2013 en 2014 niet verlaagd met € 1,7 miljoen maar met € 0,7 miljoen. Deze
lagere realisatie is in de Begroting 2013 conform de amendementen opgevangen door
een hogere onttrekking aan de reserve meerwaarde afkoopsommen grondbedrijf.
5

Zie Begroting 2014, pagina 15 onder maatregel 18,19 en 20.
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Zoals in de 8-maandsrapportage vermeld is een structurele besparing van € 1 miljoen op
de onderhoudskosten van het stadhuis niet mogelijk, aangezien verdere versobering van
onderhoud ervoor zorgt dat het pand snel achteruit gaat. Onderhoudsinvesteringen
worden dat steeds hoger naarmate langer gebrekkig onderhoud is gepleegd. De
bezuiniging is in 2013 incidenteel gerealiseerd op esthetisch onderhoud (schilderwerk,
vloerbedekking).
Tot slot is ook de taakstelling van € 0,3 miljoen op de maatregel Tarieven zonder
winstopslag in 2013 anders ingevuld. In totaal is € 4,5 miljoen van de taakstelling Inzet
op Herstel 2 gerealiseerd met andere invulling dan oorspronkelijk bedacht.
Drie maatregelen zijn (deels) niet gerealiseerd. Het verhogen van het binnenhavengeld
van de pleziervaart heeft geleid tot € 0,8 miljoen extra inkomsten, waar € 1 miljoen was
beoogd. Het niet realiseren van € 0,2 miljoen inkomsten is het gevolg van een afname
van het aantal klanten, waarschijnlijk als gevolg van de tariefsverhoging. De twee andere
maatregelen die niet gerealiseerd zijn, zijn de extra heffing op rondvaartboten (€ 0,2
miljoen) en de besparing op jeugdparticipatie (€ 0,3 miljoen). Van deze twee laatste
maatregelen is in de Begroting 2014 geconcludeerd dat deze niet meer te realiseren zijn
en is een alternatieve dekking aangedragen.
7.2.2.4 Realisatie besparingen 1 Stad 1 Opgave
De gemeenteraad heeft voor 2013 besloten tot incidentele verwerking van € 18,9 miljoen
+ € 3,9 miljoen (meeropbrengsten 6) aan bezuinigingen. Ook de stadsdeelraden hebben
besloten in 2013 hun deel van de bezuinigingen, € 12 miljoen, voornamelijk incidenteel in
te vullen. Bij de Begroting 2014 is besloten over de definitieve invulling van de totale
bezuinigingsopgave. Vanaf de 4-maandsrapportage zal de realisatie hiervan in de
bezuinigingsmonitor opgenomen zijn.
Waar mogelijk is de structurele implementatie van de maatregelen in 2013 al gestart.
Eind 2013 is € 21,8 miljoen van de besparingen gerealiseerd. Hierin is € 7,3 miljoen voor
maatregel 10 Parkeren meegeteld, hoewel dit bedrag eind 2013 nog als vordering van de
centrale stad op de stadsdelen openstaat en pas in 2014 verrekend zal worden.
Voor € 11,6 miljoen, waarvan € 8,7 miljoen door de stadsdelen, is incidenteel andere
invulling gevonden. Bij de eerste begrotingswijziging was hiertoe al voor € 1,16 miljoen
besloten. Dit bedrag is onttrokken aan de reserve frictiekosten om dekking te geven aan
het niet realiseren van besparingen bij AEB (€ 0,16 miljoen wegens weglek effecten) en €
1 miljoen correctie maatregel 5+6, omdat deze besparing al op een eerder moment was
verwerkt. Ruim € 1 miljoen is structureel met andere maatregelen ingevuld.
Zoals in de 8-maandsrapportage al aangegeven is een klein deel van de maatregelen
niet gerealiseerd (€ 0,5 miljoen). Het betreft hoofdzakelijk een deel van maatregel 16
Toezicht (€ 0,2 miljoen) en € 0,3 miljoen van de maatregel 10 Parkeren.
Overigens is financieel gezien slechts € 0,2 miljoen niet gerealiseerd, aangezien de
besparingen bij stadsdelen in 2013 aan de voorkant de stadsdeelfondsuitkering zijn
afgeroomd en daarmee ten gunste van de algemene dienst.
7.2.2.5 Frictiekosten Inzet op Herstel 1 en 2
Besparingen gaan gemoeid met frictie. Daarom is voor de besparingsoperaties Inzet op
Herstel 1 en 2 besloten tot de vorming van een reserve frictiekosten. In de
8-Maandsrapportage 2013 is een onttrekking begroot van in totaal € 18,5 miljoen voor
heel 2013 voor verwachte frictiekosten bij diverse organisatieonderdelen.
6

De meeropbrengsten van de maatregelen zijn gedoteerd aan de reserve frictie 1 Stad 1 Opgave.
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In de tabel hieronder zijn de uiteindelijke kosten 2013 opgenomen, waarvan dekking uit
de reserve frictie wordt voorgesteld. Deze tellen op tot € 15,5 miljoen. Dit is € 3 miljoen
lager dan bij 8-maandsrapportage verwacht. Voornaamste oorzaken zijn een beter
resultaat voor TransFM en lagere uitgaven voor innovatief inkoopbeleid. Het verschil van
€ 3 miljoen is in het overzicht resultaatbestemmingsvoorstellen opgenomen als dotatie
aan de frictiereserve Inzet op Herstel 1 en 2.
Frictiekosten Inzet op Herstel 1 en 2
Dienst
Bedrag Frictie als gevolg van
5,62
2,40

(bedragen x € 1 miljoen)

Resultaatbestemmingsvoorstellen 2012 (Raadsbesluit Jaarrekening 2012)
AFS (Raadsbesluit 12 juli 2012)

Categorie 1 (Personeelsreductie)
DFM
0,33
Optimale huisvesting stadhuis
DRO
0,14
Sluiting Zuiderkerk
ACAM
0,11
Invoering andere werkwijze accountantscontrole
DWZS
0,90
Verlagen gemeentelijke bemoeienis huisvesting en wonen
BDA
1,46
Bestuursdienst Nieuwe Stijl (compactere bestuursdienst)
DFM
0,17
Openingstijden stadhuis
DFM
0,03
Efficiency in taakuitvoering: Besparingen B11 maatregelen
Categorie 2 (Innovatie bedrijfsvoering)
DFM
-0,1
TransFM
DBA
0,27
Innovatief inkoopbeleid
OGA/BGH
3,20
Huisvesting: BC I en II
Categorie 3 (Randvoorwaardelijke algemene proceskosten)
SHP
0,04
Verbetering van personeelsinformatie en - processen
BDA
0,90
Organisatie ontwikkeling
BDA
0,09
Arbitrage ICT
Totaal

15,54

Toelichting frictiekosten Inzet op Herstel 1 en 2 categorie 1 (personeelsreductie)
De besparingsmaatregelen leiden tot personeelsreductie en boventallig personeel bij
diverse gemeentelijke diensten. Diensten dekken deze lasten zoveel mogelijke binnen de
eigen dienstbegroting. Daar waar het niet mogelijk is de lasten binnen de eigen
dienstbegroting te dekken, wordt een beroep op de centrale
frictiereserve gedaan. In 2013 telt dit op tot € 3,1 miljoen. In de tabel is aangegeven om
welke diensten, bedragen en besparingsmaatregelen het gaat, hieronder volgt een
toelichting per maatregel.
Optimale huisvesting stadhuis
In 2013 heeft DFM frictiekosten voor een bedrag van € 0,33 miljoen in verband met de
maatregel optimale huisvesting stadhuis. Dit bedrag bestaat uit € 0,29 miljoen aan
frictiekosten betreffende personeelslasten als gevolg van boventalligheid van de
voormalig managementlaag en medewerkers van de doorverbindcentrale. Daarnaast
bestaat dit bedrag uit € 0,04 miljoen aan personeelslasten, in het kader van de
efficiencymaatregelen voor optimale huisvesting stadhuis.
Sluiting Zuiderkerk
De Zuiderkerk is met ingang van 2011 door de gemeente afgestoten en daarmee is het
personeel boventallig geworden. Momenteel staan nog 3,56 fte van de Zuiderkerkmedewerkers op de loonlijst van DRO. DRO probeert de betrokken medewerkers zo
spoedig mogelijk te herplaatsen, maar gezien de specifieke werkzaamheden is dit lastig.
De salariskosten (minus ontvangen salarisvergoeding bij detachering elders,
bemiddelingskosten en eventuele opleidingskosten) bedragen in 2013 € 0,14 miljoen.
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Invoering andere werkwijze accountantscontrole
In totaal zijn 3,27 fte boventallig geworden door de herinrichting van de controle en audit
werkzaamheden binnen de accountantsdienst. De helft van de kosten voor de
boventalligen wordt gedekt met detacheringsinkomsten. Er resteert dan nog € 0,11
miljoen aan frictiekosten.
Verlagen gemeentelijke bemoeienis huisvesting en wonen
In 2013 waren gemiddeld 15 fte boventallig. De bijbehorende salariskosten, met aftrek
van detacheringsinkomsten, zijn € 0,9 miljoen. Voor een klein deel van de boventalligen
zijn detacheringsinkomsten ontvangen. De overige boventalligen zijn bij proefplaatsingen
ingezet zonder vergoeding of intern bij de eigen organisatie.
Bestuursdienst Nieuwe Stijl (compactere bestuursdienst)
In de periode 2011-2014 voert de Bestuursdienst een reorganisatie door om de
flexibiliteit en efficiency te vergroten. Structureel wordt hiermee € 7,8 miljoen bespaard
en neemt de formatie met circa 70 fte af. In 2013 zijn er 19 boventalligen. Na aftrek van
€ 0,4 miljoen aan detacheringsinkomsten, resteert € 1,46 miljoen aan frictiekosten.
Openingstijden stadhuis
Per 1 september 2012 is het stadhuis volledig gesloten in de nachtelijke uren en in de
weekeinden. De nieuwe openingstijden hebben voor de medewerkers van de beveiliging
en chauffeursdiensten gevolgen voor het roostertoeslagpercentage (van 22% naar 10%).
De bezuiniging is volledig gerealiseerd en afgerond. De bezuiniging gaat in 2013
gepaard met frictiekosten voor een bedrag van € 0,17 miljoen.
Efficiency in taakuitvoering: Besparingen B11 maatregelen
In het kader van de B11 is in 2013 sprake van doorlopende personeelslasten van 1 fte
voor een bedrag van € 0,03 miljoen. Deze personeelslasten hangen samen met de
formatieve besparingen.
Toelichting Inzet op Herstel 1 en 2 categorie 2 (Innovatie bedrijfsvoering)
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. Hieronder staat om welke kosten het in 2013
gaat.
TransFM
Per 1 juli 2013 is het facilitaire beheer op 12 panden (16 diensten) geconcentreerd en bij
DFM ondergebracht. In het eerste halfjaar van 2013 zijn daartoe alle medewerkers in het
organogram van TransFM ‘gevoegd’ volgens de regels van het Sociaal Plan Gemeente
Amsterdam. De projectkosten van TransFM waren per saldo begroot op € 0,8 miljoen,
die voorgefinancierd zouden worden uit de frictiereserve. Door een opslag op het tarief
per werkplek vloeit de voorfinanciering in de loop van de tijd terug in de reserve.
Door een latere invulling van vacatures, latere invoering van bedrijfskleding en lagere
schoonmaakkosten blijkt de voorfinanciering uit de reserve in 2013 niet nodig te zijn. Er
kan zelfs een dotatie plaatsvinden van € 0,1 miljoen aan de frictiereserve.
Innovatief inkoopbeleid
Om het opdrachtgeverschap aan de markt van planfase tot uitnutting van contracten te
professionaliseren, heeft het college in 2012 besloten het programma 10 Wegen naar
een innovatiever aanbestedingsbeleid en professioneler opdrachtgeverschap te
implementeren. Gemeentebreed zijn er maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat
Amsterdam weet wat ze nodig heeft, hoe de stad leveranciers optimaal kan inschakelen
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en de grootste maatschappelijke toegevoegde waarde tegen de aantrekkelijkste
voorwaarden realiseert. Het programmatisch borgen en implementeren van de
werkwijze, de instructies, de processen en het borgen van informatie in systemen is in
2013 begonnen en loopt in 2014 door. Van het oorspronkelijk hiervoor toegekende
bedrag van € 2 miljoen is in 2012 € 1,3 miljoen besteed, in 2013 € 0,3 miljoen en resteert
nog € 0,4 miljoen voor 2014. In 2014 zal dit bedrag besteed worden aan de inhuur van
een programmamanager, aan de verdere implementatie van de 10 wegen (met name in
het fysiek domein), aan ICT verbeteringen ten behoeve van spendanalyses en een
overeenkomstenregister en aan kennisborging en communicatie.
Huisvesting – Businesscase I en II
In Inzet op Herstel 1 zijn besparingen op de huisvestingslasten opgenomen die in 2015
uiteindelijk optellen tot € 10,9 miljoen. In de Begroting 2013 is besloten tot dekking uit de
reserve frictiekosten Inzet op Herstel voor € 1,2 miljoen voor Businesscase I en € 2,5
miljoen voor Businesscase II. De gerealiseerde kosten zijn € 3,2 miljoen. De kosten zijn
gemaakt ten behoeve van het afstoten van panden en het verhuizen van diensten.
Toelichting Inzet op Herstel 1 en 2 categorie 3 (Randvoorwaardelijke algemene
proceskosten)
In de categorie randvoorwaardelijke algemene proceskosten zijn de volgende kosten
geraamd.
Verbetering van personeelsinformatie en - processen
SHP heeft kosten gemaakt om uniforme personeelgegevens mogelijk te maken. Deze
verbeterslag was nodig is om de veranderingen in het kader van Amsterdam Financieel
Gezond en de organisatieontwikkeling mogelijk te maken. De frictiekosten hiervoor
bedragen € 0,04 miljoen.
Organisatieontwikkeling
Het college heeft de kosten, die noodzakelijk zijn voor de voorbereiding van en de start
van de gemeentelijke organisatieontwikkeling, aan te merken als algemene
randvoorwaardelijke proceskosten en de implementatie van de gemeentelijke
organisatieontwikkeling toe te voegen aan de opdrachten van het programma
Amsterdam Financieel Gezond (zoals besloten bij de Kadernota 2013). De kosten in
2013 betreffen de kosten voor coördinatie en begeleiding van het
organisatieontwikkeltraject, de kosten voor inzet van projectleiders, adviseurs en
deskundigen en communicatiekosten.
Arbitrage ICT
In 2013 werd een tekort verwacht bij de Dienst ICT. Bij het terugdringen van het
verwachte tekort ICT is door PWC bemiddeld bij de kostentoerekening naar
organisatieonderdelen. Deze bemiddeling was nodig om het tekort van de Dienst ICT te
voorkomen en de taakstellingen op ICt terrein te realiseren.
7.2.2.6 Frictiekosten 1 Stad 1 Opgave
In de 8-Maandsrapportage 2013 is een onttrekking van in totaal € 5,7 miljoen begroot
voor heel 2013 voor verwachte frictiekosten bij diverse organisatieonderdelen.
In onderstaande tabel zijn de uiteindelijke kosten voor 2013 opgenomen, waarvan
dekking uit de reserve frictie wordt voorgesteld. Deze tellen op tot € 7,25 miljoen. Dit is
€ 1,55 miljoen hoger dan bij de 8-maandsrapportage werd verwacht. De voornaamste
oorzaken zijn extra kosten voor de organisatieontwikkeling en hogere kosten voor de
oprichting van het subsidiebureau. Het verschil van € 1,55 miljoen is in het overzicht
resultaatbestemmingsvoorstellen opgenomen als extra onttrekking aan de frictiereserve
1 Stad 1 Opgave.
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Frictiekosten 1 Stad 1 Opgave
Dienst
Bedrag Frictie als gevolg van

(bedragen x € 1 miljoen)

Categorie 2 (Innovatie bedrijfsvoering)
DFM
2,60
Project 1 Stad 1 Dienstverlening
DMO
0,91
Subsidies
DMO
0,57
Onderwijs en onderwijshuisvesting
Categorie 3 (Randvoorwaardelijke algemene proceskosten)
OGA/BGH
0,20
Strategie stedelijk vastgoedbeheer
OGA
0,19
Maatregel 7+8 (cluster ruimte en economie)
BDA
0,74
Programma 1S1O o.a. bezuinigingsmonitor en procesbegeleiding
BDA
0,58
Een stad een financieel stelsel
BDA
0,38
Balanssturing
BDA
1,08
Organisatie ontwikkeling
Totaal

7,25

Toelichting frictiekosten 1 Stad 1 Opgave categorie 2 (Innovatie bedrijfsvoering)
Project 1 Stad 1 Dienstverlening
Amsterdam is een veranderproces gestart om de dienstverlening aan burgers en
ondernemers te verbeteren èn de efficiëntie van de organisatie te verhogen. Het betreft
de uitwerking van maatregel 12 van 1 Stad 1 Opgave. Op 13 februari 2013 heeft de
gemeenteraad ingestemd met de business case ‘Retailconcept Dienstverlening' en
daarbij opdracht gegeven tot het reorganiseren van de dienstverlening van de Gemeente
Amsterdam. Op 12 september 2013 heeft de gemeenteraad de kredietaanvraag van
€ 12,6 miljoen goedgekeurd ten behoeve van investeringen in ICT en inrichting van het
project 1 Stad 1 Dienstverlening. De projectkosten die hiervoor gemaakt worden
bedragen in 2013 € 2,6 miljoen en worden gedekt uit de frictiereserve. Dit is € 0,2 miljoen
minder dan bij de 8-maandsrapportage is gemeld.
Subsidies
Het doel van het programma Vereenvoudiging en Uniformering Subsidies is de
dienstverlening van onze gemeente richting subsidievragers te verbeteren en zo te
organiseren dat het de gemeente geld bespaart (maatregel 2 van 1 Stad 1 Opgave).
Onderdeel hiervan is de oprichting van een stedelijk subsidiebureau dat vanaf 1 juli 2014
operationeel is. Alle subsidieaanvragen worden vanaf medio 2014 via één digitaal loket
ingediend en afgehandeld. De oprichtings- en organisatiekosten bedragen in 2013
€ 0,9 miljoen.
Onderwijs en onderwijshuisvesting
Voor het invoeren het gecentraliseerde onderwijs(huisvestings)beleid worden nieuwe
beheersystematieken en procesontwerpen opgesteld. Door de complexiteit van deze
stadsbrede projecten is de inzet van extra capaciteit noodzakelijk gebleken. De totale
kosten bedrage in 2013 op € 0,6 miljoen. Conform de 8-maandsrapportage stelt het
college voor deze kosten te dekken uit de frictiekostenreserve met een
terugbetalingsverplichting aan de reserve in latere jaren.
Toelichting 1 Stad 1 Opgave categorie 3 (Randvoorwaardelijke algemene
proceskosten)
Strategie stedelijk vastgoedbeheer
Het college heeft op 27 november 2012 opdracht gegeven voor de ontwikkeling van een
stedelijke vastgoedstrategie (BD2012-009614). De projectkosten die hiermee
samenhangen, waaronder het aanpassen en aanvullen van het registratie- en
beheersysteem, voldoen aan het derde criterium voor onttrekkingen aan de reserve
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frictiekosten 1 Stad 1 Opgave (randvoorwaardelijke algemene proceskosten). In 2013
bedragen deze kosten € 0,2 miljoen.
Maatregel 7+8 (cluster ruimte en economie)
Het betreft uren van personeel, gemaakt voor inrichting van het Cluster Ruimte en
Economie en de inhuur van expertise voor uitwerking van maatregel 7+8. Het bedrag is
conform gerapporteerd in de 8-maandsrapportage.
Programma 1S1O onder andere bezuinigingsmonitor en procesbegeleiding
Dit zijn de kosten van personele inzet voor het programmateam en het opstellen van de
bezuinigingsmonitor. De kosten bedragen in 2013 € 0,7 miljoen en bestaan hoofdzakelijk
uit personeelskosten. Het merendeel van de inzet is geleverd door personeel uit de
organisatie dat tijdelijk is gedetacheerd ten behoeve van het programmabureau 1S1O en
de realisatie van de bezuinigingsmaatregelen en het flankerend beleid. Een bedrag van
€ 0,2 is uitgegeven aan de inhuur van externen.
Eén stad, één financieel stelsel
Dit zijn de kosten van personele inzet voor het programmateam 1 Stad 1 Financieel
stelsel. De kosten bestaan daarom voornamelijk uit personeelskosten, waarvan € 0,2
miljoen extern. De overige personeelskosten zijn samengesteld uit medewerkers van
DMC, die vanuit hun expertise zijn vrijgemaakt voor dit programma, of tijdelijk zijn
aangesteld. Voor de reguliere taken van DMC is ingehuurd om de continuïteit te
waarborgen.
Balanssturing
Dit zijn de kosten van personele inzet en inhuur van expertise voor het opstellen van het
programma en de nota Balanssturing. De raad heeft in september 2013 kennis genomen
van de nota Balanssturing.
Organisatie ontwikkeling
De totale kosten voor de organisatie ontwikkeling bedragen in 2013 € 2,1 miljoen. De
kosten bestaan uit € 1,1 miljoen personeelslasten, € 0,3 miljoen bureaukosten, € 0,2
miljoen uit deelprojectkosten (vernieuwing huisstijl, informatiehuishouding en
gebiedgericht werken) en € 0,3 miljoen hogere kosten voor de Centrale
Ondernemingsraad (juridische advisering op de organisatieveranderingen). Van dit
bedrag is € 0,9 miljoen gedekt uit de frictiereserve Inzet op Herstel 1 en 2. Het college
heeft op 11 februari 2014 besloten de overige € 1,1 miljoen ten laste van de frictiereserve
1 Stad 1 Opgave te dekken.

7.3 Personeel en organisatie
7.3.1 Dalende trend bezetting
De bezetting uitgedrukt in voltijdseenheden(fte) bij diensten en bedrijven (exclusief
stadsdelen en inclusief de raadsonderdelen Griffie en Ombudsman) is op peildatum 31
december 2013 ten opzichte van eind 2012 met in totaal 297 fte gedaald naar 8.320 fte
(afgerond). Met uitzondering van de invoeging van Pantar bij DWI (+213 Fte) en de
uitplaatsing van de dienst Haven (-/- 342 fte) laat de teruggang in fte een regelmatig
beeld zien. De netto daling van de bezetting bij de diensten en bedrijven bedraagt in
2013 168 fte. De totale bezetting van diensten en stadsdelen is gedaald met 503 fte
van 14.060 fte naar in totaal 13.557 fte per 31-12-2013.
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Bezetting in Fte diensten en bedrijven

9.400
9.200
9.000
8.800
8.600
8.400
8.200

Fte

2009

2010

2011

2012

2013

31-12-09

31-12-10

31-12-11

31-12-12

31-12-13

9.254

9.134

8.856

8.617

8.320

7.3.2 Mutaties bezetting diensten en bedrijven
Bij achttien diensten is de bezetting in fte ultimo 2013 ten opzichte van ultimo 2012
gedaald. De sterkste daling (> 20 fte) heeft plaats gevonden bij DMB, OGA en DMO en
heeft de volgende oorzaken:
 DMB (-48 fte): de reorganisatie naar de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
 OGA (-27 fFte): vermindering opdrachten
 DMO (-63 fte):overplaatsing van medewerkers SPA naar PMB en de afbouw van
programma’s/activiteiten
Bij tien diensten is de bezetting gestegen. De diensten en bedrijven waarbij de bezetting
in 2013 ten opzichte van 2012 het sterkst is gestegen (>15 Fte) zijn: DFM, PMB, IVV en
DWI. Dat had de volgende redenen:
 DFM (+81 fte): in 2013 zijn medewerkers ingestroomd in verband met Trans FM en
de projectorganisatie voor de businesscase dienstverlening
 PMB (+ 29 fte) overname van medewerkers SPA van DMO
 DIVV (+38 fte): stuurt op de omzetting van inhuur naar vaste formatie; bij de
reorganisatie van DIVV zijn meer dan zestig vacatures opengesteld
 DWI (+ 114 fte): overname medewerkers van Pantar
Verloop
In 2013 zijn bij de diensten en bedrijven 1.094 medewerkers (gemeentebreed 1.438)
uitgestroomd (absolute aantallen). Daar stond een instroom van 814 (gemeentebreed
949) medewerkers tegenover.
7.3.3 Boventallige medewerkers Gemeente Amsterdam
Eind 2013 bedroeg het aantal boventallige medewerkers 242. Begin 2013 waren er bij de
Gemeente Amsterdam 202 boventallige medewerkers. In 2013 zijn er 156 nieuwe
boventallige medewerkers bijgekomen en zijn er 116 boventalligen herplaatst dan wel uit
dienst gegaan. De piek in de instroom van boventallige medewerkers in juli is te
verklaren door de opname van 88 kandidaten van DWI / Re-integratiebedrijf in de
administratie van boventalige medewerkers.
7.3.4 Salariskosten diensten en bedrijven
Het totaal van de salariskosten en sociale lasten van medewerkers (het salaris en alle
kosten voor sociale premies en pensioenpremies) bedroeg in 2013 572 miljoen. Dit is ten
opzichte van de Jaarrekening 2012 een daling van 2,9%.
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Kolommenstaat

Rekening
2012

(Bedragen x 1 miljoen)

Salarissen en sociale lasten
Uitkeringen voormalig personeel en wachtgelders
Totaal

589,5
15,8
605,3

Begroting
2013
(8-maandsrapportage)
560,3
12,8
573,1

Rekening
2013

572,2
10,0
582,2

Ten opzichte van de Begroting 2013 7 laat de Jaarrekening 2013, inclusief uitkering
voormalig personeel en wachtgelders, een tekort op de salariskosten zien van 9,1
miljoen euro. De belangrijkste oorzaak van deze overschrijding is de administratieve
verwerking van dekking uit W-middelen bij DWI. Daarnaast zijn bepaalde salariskosten
en de hiertegenover staande baten niet begroot.
7.3.5 Externe inhuur
Op 2 juli 2013 heeft het college de gewijzigde Gedragscode Externe Inhuur vastgesteld.
Deze aangepaste gedragscode is met terugwerkende kracht in per 1 januari 2013
ingegaan en vervangt de oude gedragscode van 1 maart 2010. De Gedragscode Externe
Inhuur biedt de kaders waarbinnen externe inhuur mogelijk is. De opzet van het college
is de inhuur van externen te beperken en de capaciteiten en de inzet van het eigen
personeel beter te benutten. Ten slotte is de gedragscode bedoeld om het inkoopproces
van externen te verbeteren.
In de cijfers over 2013 is, om conform afspraak met de overige G4-steden, geen
onderscheid gemaakt in de uitgaven externe inhuur exclusief en inclusief externe
financiering.
Uit de opgave van de diensten en bedrijven blijkt dat de externe inhuur in 2013 ten
opzichte van 2012 met ruim 15 miljoen is gestegen, waarvan het merendeel van de
kosten van externe inhuur op rekening komt van DWI en DICT (tezamen ruim 38
miljoen).
Externe inhuur
(kolommenstaat)
Exclusief externe
financiering
Inclusief externe financiering
Waarvan DWI
Waarvan DICT

Rekening 2012

Begroting 2013

Rekening 2013

53,9
5,2
21,4

89,8
20,1
18,1

62,1
74,2

Toelichting van die diensten met inhuur hoger dan 10% van de loonsom
 DBGA: het gaat hier met name om de inhuur van ICT-expertise voor het project
SEPA, ADW en de migratie van het datacenter en woonkostenbijdrage
 DFM: een groot deel van de inhuur (€ 4 miljoen, waarvan € 3,3 miljoen voor
uitzendkrachten voor het Contactcentrum Amsterdam) is gedekt binnen de begroting.
Daarnaast is € 1,3 miljoen gedekt uit de frictiekosten reserve 1Stad1Dienstverlening
 SAA: inhuur voor projecten zoals de scanstraat; tegenover deze kosten staan ook
hogere niet begrote baten
 BDA: ingehuurd is voor een aantal specifieke projecten zoals AFS en
cameratoezicht. Bij het opstellen van de Begroting 2013 was (nog) niet bekend in
hoeverre gebruik gemaakt zou worden van externe inhuur
 DAO: de hogere lasten zijn gedekt door hogere baten en in 2013 een toenemende
vraag naar vakspecialisten en voor de uitvoering van projecten

7

8-Maandsrapportage 2013.
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Dienst ICT: Het programma ICT Centraal maakt het noodzakelijk
automatiseringsfuncties tijdelijk te vervullen, want zo wordt voorkomen dat in de
toekomst over te plaatsen medewerkers in hun rechten worden belemmerd. In 2013
is daar waar mogelijk ingezet op reductie van het aantal externen. De externe inhuur
binnen de dienst bestaat voornamelijk uit twee onderdelen: 1) inzet binnen de
reguliere bedrijfsvoering (invulling openstaande formatieplekken, extra inhuur voor
waarneming, ziekte, juridische dossiers en inzet op interne verbetertrajecten) en 2)
projectmatige inzet binnen de incidentele projecten (dekking via
bestemmingsreserves)
SHP: Voor de projecten AMI en take5 is noodzakelijke tijdelijke externe
deskundigheid ingehuurd. Daarnaast zijn veel opdrachten uitgevoerd voor
1Stad1Opgave, voor het op orde brengen van de P-informatie in P-net, voor de
omzetting van alle functies voor het generieke functiegebouw en de generieke
aanstelling en voor het opzetten en uitbouwen van Arbeidsmobiliteit
EZ: voornamelijk voor vervulling van openstaande formatie en facilitaire inhuur
dienstverlening voor de verhuizing
DIVV: de stijging van de inzet van externen wordt veroorzaakt door het grote aantal
vacatures door de reorganisatie (gemiddeld 40 fte over 2013). De belangrijkste
overschrijdingen betreffen interim management, externen binnen concern (IBA, PMB
en AGA) en specifieke beleidsexpertise. De specifieke expertise is vooral ingezet op
de specialistische functies in de organisatie die nog niet konden worden ingevuld
DWI: Inhuur RBA2, verbeteren financiële functie, Kanstraject/Intensiveren trede2 en
inhuur op programma’s, projecten ict en vacatureruimte. Diverse dekkingsbronnen
waaronder apparaat (projecten), W-, SW- en armoedemiddelen

Inhuur boven € 200.000
In 2013 is er in acht gevallen sprake van externe inhuur met een contractbasis voor
inhuur >€ 200.000 (in 2012 was dit het geval bij dertien contracten). In 2013 kwam inhuur
met een uurtarief hoger dan € 150 per uur of een dagtarief hoger dan € 1.200 vier keer
voor. De inhuur externen bij DIVV, BDA, Metro en DICT zijn conform de procedure
gedragscode externe inhuur. Het uurtarief van de inhuur bij IBA is conform de
gedragscode, maar het blijkt dat inzake de hoogte van de omzet de procedure van de
gedragcode niet is gevolgd. De opdracht die aan de inhuur ten grondslag ligt, is, zonder
dat IBA daarop invloed had, in de tijd verlengd met als gevolg de hogere kosten.
Voor de inhuur van de Bestuursdienst betreffende uitgave ten laste van de
Donnermiddelen is niet voldaan aan de procedure in de gedragscode.
Dienst

Functie

Inhuur met totale contractwaarde > € 200.000
Categorie inhuur

BDA
DICT

Projectmedewerker
Projectmanager II

Advies automatisering
Advies automatisering

Aantal
uren
1.637
1.709

DICT

Integratiespecialist

Advies automatisering

1.785

€ 123

€ 218.663

IBA

Manager FICT

Advies automatisering

1.728

€ 118

€ 204.655

Metro

Directeur

Interim management

1.404

€160

€ 224.640

Metro

Directeur

Interim management

1.500

€ 183

€ 274.305
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Uurtarief
€ 124
€ 149

Totale
kosten
€ 203.703
€ 254.641

Toelichting uitgaven
Project AFS
ondersteuning
programma ICT
Centraal
ondersteuning project
Stabilisatieplan
Voor het uitfaseren van
afdelingen,
inrichten RVE en
vernieuwing
bedrijfsprocessen
Overgenomen van
DIVV voor projecten
AMSYS; wordt
uitgefaseerd
Eindverantwoordelijk
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Dienst

Functie

Inhuur met totale contractwaarde > € 200.000
Categorie inhuur

Aantal
uren

Uurtarief

Totale
kosten

DIVV

Risicogestuurde controller

Advies Financiën

1.746

€ 118

€ 206.028

DIVV

Assetmanager

Interim management

1.488

€ 139

€ 206.832

BDA

Projectleider

Inhuur boven uurtarief € 150 of dagtarief € 1.200:
€ 170 (totaal € 25.840)

BDA

Directeur

€ 157 ( totaal € 135.413)

Toelichting uitgaven
directeur Noord/Zuidlijn
Inhuur voor een aantal
specialistische dossiers
In het kader van
professionalisering van
de dienst
Uitgave ten laste van
Donnermiddelen
Project secretariaat van
de raad voor de
stadsdeelfinanciën

7.3.6 Vertrekregelingen
Een vertrekregeling is een financiële of andere afspraak rond ontslag die afwijkt van de
reguliere mogelijkheden die de NRGA biedt. 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 zijn bij vijf diensten in totaal elf
vertrekregelingen getroffen. Vier regelingen komen boven de € 35.000 (DWI). Omdat er
sprake was van een vertrekpremie onder de werking van het Sociaal Plan Amsterdam, is
in deze gevallen geen juridisch advies gevraagd. Het totaal van opgegeven kosten ligt
rond de € 300.000 wat gelijk is aan het bedrag dat in 2012 door de diensten is
opgegeven. Ten opzichte van 2012 waren er vijf vertrekregelingen minder.
7.3.6 Topinkomens
De regels voor bezoldiging in de (semi)publieke sector zijn vastgelegd in de Wet
normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).
De WNT is vanaf 1 januari 2013 van kracht en vervangt de Wet Openbaarmaking Uit
Publieke middelen gefinancierde Topinkomens (WOPT). In 2014 rapporteren
organisaties over 2013, waarbij geldt dat de bezoldiging van topfunctionarissen (voor de
sector gemeenten zijn dat de secretarissen en de griffiers) lager is dan 130% van het
salaris van een minister. De bezoldiging van de topfunctionarissen maken de
organisaties altijd openbaar, ook als dat lager is dan het normbedrag. Het toetsbedrag
van de WNT-norm is voor 2013 vastgesteld op € 228.599.
Topfunctionaris

Dienstverband

Naam

Beloning

Voorzieningen
ten behoeve
van beloningen
betaalbaar op
termijn
€ 27.352

Totaal

€ 158.801

Belastbare
vaste en
variabele
onkostenvergoedingen
€0

Gemeentesecretaris

Vast

Griffier

Vast

Dhr. Mr.
A.H.P. van
Gils
Mw. M. Pe

€ 109.954

€0

€ 22.214

€ 132.168

€ 186.153

De gemeente Amsterdam heeft verder geen medewerkers van wie de bezoldiging van de
functie of functies, de maximale bezoldiging te boven is gegaan.
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7.3.7 Ziekteverzuimpercentage
Het doel is een ziekteverzuim binnen de Gemeente Amsterdam onder de indicatieve
Verbaannorm8 van 4,5%. Met uitzondering van één dienst (Dienst Metro) zijn in 2013 alle
diensten onder de voor hen geldende Verbaannorm gebleven die geldt voor het verzuim
korter dan één jaar, waardoor de gemeente als geheel de doelstelling vrijwel heeft
gehaald. Het totaal ziekteverzuimpercentage is, ten opzichte van 2012, verder gedaald
met 0,2%.
Ziekteverzuimpercentage peildatum 31-12-13
Verbaannorm 2013 kortdurend verzuim ( < 1 jaar)
Percentage kortdurend verzuim ( < 1 jaar)
Totaal ziekteverzuimpercentage

Rekening 2012
4,5%
4,7%
5,2%

Begroting 2013
4,3%
4,3%
4,9%

Rekening 2013
4,5%
4,4%
5,0%

7.3.8 Diversiteit/Stageplekken
Van het aantal medewerkers waarbij de etnische afkomst is geregistreerd (71,5% van het
totaal) is het percentage niet-westerse allochtonen 20,3%, een lichte stijging ten opzichte
van 2012. Ook het aandeel vrouwen neemt licht toe. Het aantal stageplekken in 2013
bedroeg bij de diensten (exclusief stadsdelen) 1.090. Hiermee hebben de diensten
ruimschoots voldaan aan de norm van zes stageplekken per 100 fte.
Diversiteit peildatum 31-12-13
(Inclusief stadsdelen)
Aandeel vrouwen van totaal
Aantal geregistreerden van totaal*)
Waarvan: Niet westerse allochtonen
Waarvan: Westerse allochtonen

Rekening 2012

Rekening 2013

46,2%
71,5%
20,1%
5,5%

46,8 %
68,2%
20,3%
5,6%

255
726

271
819

Onbetaalde stagiairs
Betaalde stagiairs

*) Het aantal medewerkers in procenten van het totaal dat toestemming heeft gegeven om in het
personeelsinformatiesysteem de etnische achtergrond te registreren

7.3.9 Directies naar de werkvloer
In de Circulaire Begroting 2013 zijn directeuren van diensten en bedrijven geïnformeerd
over het verzoek van het college om jaarlijks enkele dagen terug te gaan naar de
werkvloer. 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
2013 en dat hebben alle directeuren gedaan.
Diensttak
ACAM
AEB
BDA
DAO
DBGA
DBI
DFM
DICT
DIVV
DMB
DMO
DRO
DWI
DWZS

Informatie
Aangeleverd
ja
ja
ja
ja
Ja
ja
ja
ja
ja
ja
Ja
ja
Ja
ja

Afspraken
OR
n.v.t.
ja
n.v.t.
geen
n.v.t
nee
nee
nee
geen
nee
Ja
nee
Ja
ja

Afspraken
gerealiseerd
n.v.t.
Ja
n.v.t.
n.v.t
ja
ja
ja
n.v.t.
ja
ja
ja
ja
ja

8

De Verbaannorm is een globale indicatie voor het laagst haalbare verzuimpercentage per combinatie van
leeftijdscategorieën en opleidingsniveaus en kan gebruikt worden als globale indicatie voor het laagst haalbare
verzuimpercentage (kort verzuim > 1jaar) voor een organisatie (zijnde een combinatie van leeftijdscategorieën en
opleidingsniveaus).
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Diensttak
EZ
GGD
Haven
IBA
Metro
OGA
PMB
SAA
SBL
SHP
Stadstoezicht
VGA

Informatie
Aangeleverd
Ja
ja
n.v.t
Ja
Ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja

Afspraken
OR
ja
ja
n.v.t.
Geen
n.v.t.
ja
nee
ja
ja
ja
nee
ja

Afspraken
gerealiseerd
ja
ja
n.v.t.
ja
n.v.t.
ja
ja
ja
Ja
Ja
ja
ja

7.4 Informatie en Communicatie Technologie
In 2013 is het Stabilisatieplan om de stabiliteit van de ICT-dienstverlening en organisatie
te zekeren afgerond.
Het college besloot in 2013 een aantal trajecten te starten voor de centralisatie van de
ICT-infrastructuur en de ICT-contracten, zoals ICT Centraal, MAN (Metropolitan Area
Network), het 2e Datacenter, ALL IP en anderen. Verder is besloten tot een personele
reorganisatie van de automatiseringstaken binnen de stad en de uitwerking van de
nieuwe Informatie voorziening (IV)-organisatiestructuur parallel aan en als onderdeel van
de organisatieontwikkeling van de stad.
Stabilisatie ICT
Bij alle grote veranderingen bestaan de dagelijkse ICT-activiteiten voornamelijk uit
reguliere dienstverlening waarbij continuïteit en betrouwbaarheid de belangrijkste
waarden zijn. Het in 2013 tot afronding gekomen stabilisatieplan heeft hieraan een
belangrijke bijdrage geleverd. De resultaten hiervan zijn beoordeeld in een Gateway
onderzoek door een extern adviesbureau. Daaruit kwam naar voren dat de doelstellingen
uit het Stabilisatieplan zijn gehaald en de organisatie en de ICT-dienstverlening als
stabiel aangemerkt mogen worden. Het aantal productieverstoringen is vergeleken met
2012 significant afgenomen, terwijl de uitvoering van het Stabilisatieplan ruim binnen het
budget bleef. De klanttevredenheid (6.4) is ondanks de vele ICT- trajecten gelijk
gebleven.
Centralisatie ICT
Dienst ICT heeft een goede moderne en veilige werkplek, de Amsterdamse Digitale
Werkplek (ADW) ontwikkeld en uitgerold voor 360 werkplekken. Momenteel lopen er acht
migratietrajecten bij diensten en stadsdelen. In de praktijk bleek dat er substantieel meer
applicaties zijn dan door diensten en stadsdelen was opgegeven en dat deze vaak nog
ouder zijn en slechter gedocumenteerd dan verwacht. Dit leidde tot vertraging, zodat het
doel de uitrol van 1000 in 2013 niet is gehaald. De aanpak van ICT Centraal wordt
momenteel herzien.
De gemeenteraad heeft in 2013 de kredietaanvraag voor de realisatie van het project
MAN en de aanbesteding van het tweede Datacenter goedgekeurd. Het MAN moet
zorgen voor de netwerkconnectiviteit tussen alle gemeentelijke gebouwen en de
datacenters. Naar verwachting zullen ultimo juni 2014 alle locaties aangesloten zijn op
het nieuwe netwerk.
Met het tweede Datacenter krijgt de gemeente er een volwaardige nieuwe locatie bij,
waar de gemeentelijke servers kunnen worden ondergebracht en die als volwaardige
uitwijk kan dienen. Na goedkeuring door de gemeenteraad is de aanbesteding
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voorbereid, die in december 2013 is gestart. Verwachting is dat de aanbesteding eind
tweede kwartaal 2014 kan worden gegund, waardoor de capaciteit eind derde kwartaal
2014 beschikbaar is.
De gemeentebrede uitrol van ALL IP was – met de realisatie van 13.655 ALL IP
aansluitingen op een doelstelling van 14.000 – ultimo 2013 bijna afgerond.
Personeel
In 2013 is het gemeentebrede reorganisatietraject gestart dat invulling moet gaan geven
aan een andere organisatiestructuur en zijn de uitgangspunten voor de inrichting van de
gemeentelijke organisatie voor de Informatievoorziening opgesteld. Ze vormen daarmee
het uitgangspunt voor het opheffen van de huidige I&A afdelingen van diensten en
stadsdelen waarvan de I-taken ondergebracht worden in één van vijf cluster IV-units. De
A-taken worden ondergebracht bij Dienst ICT.
Het college heeft 19 november 2013 ingestemd met het definitief besluit tot de
reorganisatie van al het A-personeel (binnen gemeente Amsterdam. De overplaatsing
van medewerkers is gekoppeld aan de migratie van de ICT-infrastructuur van betreffende
stadsonderdeel. In 2013 is daarom nog geen personeel overgekomen naar de dienst
ICT. Het ziekteverzuim was – conform doelstelling – minder dan 5%.

7.5 Risicobeheersing bedrijfsprocessen.
De ondersteunende onderdelen van de bedrijfsvoering zijn in het verleden decentraal
ontwikkeld. De verantwoordelijkheid voor een goede bedrijfsvoering ligt daarmee in de
hand van het management van de diensten. In 2013 zijn voorbereidingen getroffen voor
de vorming van het cluster bedrijfsvoering dat daarmee verantwoordelijk wordt een groot
deel van de secundaire processen. De uitvoering van deze processen vindt veelal
gedeconcentreerd plaats in de rve’s ,die uitvoering geven aan de primaire processen.
Daarmee wordt een stap gezet naar een meer centrale aansturing van de
bedrijfsvoering.
De verantwoordelijkheid voor het proces van risicomanagement blijft belegd bij de
clusters en de rve’s. Zij geven uitvoering aan dit proces door risico-identificatie, risicoanalyse en risicobeheersing, door evaluatie, control en rapportage.
De concerncontroller is stelselverantwoordelijk voor het gemeentelijke
risicomanagement. Hij is verantwoordelijk voor specifieke risicomanagement producten
en de advisering daarover, zoals: 1) het weerstandsvermogen, 2) de ontwikkeling en het
uitdragen van het gemeenschappelijk kader en 3) monitoren van en rapporteren over het
gemeentebrede risicoprofiel.
De controllers in de clusters en rve’s zijn verantwoordelijk voor de inrichting van het
risicomanagement binnen het eigen cluster en rapporteren aan de concerncontroller.
Projectmanagement
Het projectmanagement past niet altijd in dit kader van risicomanagement en
bedrijfsvoering. Voor de grote projecten die een sterke voetafdruk in de gemeente
achterlaten kan er een verzwaard regime gekozen worden: de Regeling Risicovolle
Projecten. De Regeling Risicovolle Projecten is een belangrijk instrument voor de sturing
en beheersing van projecten. De regeling waarborgt dat er bij de voorbereiding en
uitvoering voldoende aandacht is voor risicobeheersing. Juni 2013 is een evaluatie
afgerond met als conclusie dat de Regeling Risicovolle Projecten in een behoefte
voorziet en over het algemeen positief wordt beoordeeld.
Ook het programma LetOp/10 lessen dat in 2014 is afgerond, is van groot belang voor
projectmanagement. Dit programma bevordert reflectieve ontwikkeling bij ambtenaren en
bestuurders, onder meer door het organiseren van tegenspraak.
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7.6 Ontwikkeling control Gemeente Amsterdam 2013
Om het planning en control instrumentarium in de gemeentelijke organisatie steviger te
borgen zijn vier programma’s opgestart. Hieronder wordt verslag gedaan over welke
verbetering van control inmiddels is gerealiseerd en wat de stand van zaken is op de
lopende vier programma,s.
1. Visie op Control: kaderstelling en implementatieplannen (actielijnen)
2. Één Stad één Financieel Stelsel: kaderstelling met een bredere reikwijdte dan Visie
op Control
3. Ontwikkeling van instrumenten gericht zijn op verbetering van control: P-control,
Resultaatafspraken Directeuren (RAD) en Regeling Risicovolle Projecten.
4. Verzwaard toezicht op specifieke gemeentelijke onderdelen
7.6.1 Visie op Control
Het uitgangspunt en basis is de nota ‘Visie op Control’ die het college op 14 december
2010 vaststelde en die begin 2011 aan de raad is gepresenteerd. Op basis van deze
nota zijn de volgende actielijnen in werking gezet:
1. Management Informatie Systeem (MIS) en stuurvariabelen
2. Vereenvoudiging P&C cyclus
3. Uniformering berekeningsgrondslagen
4. Opleidingen en uniforme functieomschrijvingen
5. Bedrijfsvoeringssysteem Financiën op orde (AFS)
6. Overige bedrijfsvoeringssystemen op orde
7. Audits en Interne controle (audit-keten)
8. Versterken Risicomanagement
9. Verbeteren Organisatie en Positionering
7.6.2 Eén Stad, één Financieel Stelsel (1S1FS)
Naast de uitwerking van Visie op Control zijn de afgelopen twee jaar andere maatregelen
genomen die bijdragen aan versterking van concerncontrol, met name het programma
één Stad, één Financieel Stelsel (1S1FS) dat de kaders biedt en deels de uitvoering
regelt waarop de control concreet betrekking heeft. De kern van het stelsel wordt
gevormd door de herziene financiële verordening op grond van artikel 212 van de
gemeentewet, die de gemeenteraad recent (januari 2014 heeft vastgesteld. In deze
verordening zijn de regels en uitgangspunten vastgelegd voor het financiële beleid, het
beheer en de organisatie. In de verordening ex artikel 213 Gemeentewet zijn kaders
vastgelegd voor de accountantscontrole van de gemeentelijke jaarstukken en in
verordening 213a de kaders voor onderzoeken naar doeltreffendheid en doelmatigheid.
Deze verordeningen worden uitgewerkt in uitvoeringsregels (beleidsnota’s). Voor
eenduidige en uniforme toepassing van uitvoeringsregels kan het nodig zijn
toepassingsregels op te stellen, zoals circulaires voor begroting en jaarstukken. De
verantwoordelijkheid voor de toepassingsregels ligt bij de gemeentesecretaris en de
directeur DMC.
7.6.3 Ontwikkeling instrumenten gericht op verbetering control
De afgelopen jaren is – mede na een rapportage van de Rekenkamer – het programma
P-control gestart om het formatiebeheer te verbeteren zodat hierop kan worden gestuurd
en gesteund. Het programma heeft inmiddels een systeem van formatiebeheer
opgeleverd waarvan de opzet, naar het oordeel van de ACAM, aan de eisen voldoet
(zoals deze door de Rekenkamer gesteld zijn). De implementatie van een centraal,
gemeentebreed P-net, zal binnenkort worden afgerond. Voor de verdere ontwikkeling
staan nog de koppeling van formatie aan de bekostiging (dekkingsbron) en het
ontwikkelen van een informatiemodel externe inhuur in de planning.

Terug naar inhoud

425

RAD (Resultaatafspraken Directeuren)
Resultaatafspraken Directeuren is een instrument voor de sturing op prestaties en het
vormt de basis voor de verantwoording over prestaties van de dienst, de bijdrage aan
concerndoelstellingen, ambassadeurschap van Amsterdam en de persoonlijke
ontwikkeling. Conform de P&C-cyclus worden sturingsgesprekken gevoerd bij de 4- en 8maandsrapportage. Enerzijds zijn deze gesprekken beoordelend en kritisch en gericht op
verbetering, anderzijds dienen zij het perspectief van concerncontrol. De ambitie om
sterker te gaan sturen op resultaten en de transparantie over die resultaten te vergroten,
sluit aan bij de omvorming van de gemeentelijke diensten tot resultaatverantwoordelijke
eenheden. In dit kader heeft de algemeen directeur eind 2013 een opdracht verstrekt tot
een andere aanpak van resultaatsturing.
ICT control
De afgelopen jaren is de ICTen IV (Informatie Voorziening) control aanzienlijk versterkt,
zowel in opzet als werking. Om enkele voorbeelden te noemen:
 de Project Portfolio Management Procedure (PPM) wordt nageleefd. Hiermee
worden alle gemeentelijke ICT en IV projecten binnen Amsterdam gemonitord,
beoordeeld en zonodig via het Ambtelijk Team ICT bijgestuurd.
 bij de begroting 2015 dienen alle clusters een plan van aanpak te leveren voor hun
ICT applicatie rationalisatie die zal worden getoetst door DMC en CIO-office.
 recent heeft het Ambtelijk team ICT tien IV-richtlijnen vastgesteld
7.6.4 Versterkt toezicht
Reeds in 2005 is door het college een toezichtinstrumentarium voor diensten
geïntroduceerd. Middels diverse niveaus van onder toezichtstelling is de afgelopen jaren
de concerncontrol op specifieke diensten versterkt. Eerder was dit het geval bij OGA en
Stadsdeel Oost. Momenteel geld dit verzwaarde toezicht voor DICT, DWI
(participatiegelden) en DGBA (als gevolg van de WKB-affaire). Bij de DWI en DGBA
wordt reeds gebruik gemaakt van een externe toezichtscommissie als nieuw instrument.
In de beleidsnota Financieel Toezicht wordt het toezichtskader nader uitgewerkt.
7.6.5 Vervolgaanpak concerncontrol
Het college wil een versterkte controlfunctie voor de gemeentelijke organisatie die rust op
de volgende vijf pijlers:
1. Een werkend drie lijnsmodel (‘three lines of defence’) voor interne sturing en
beheersing (inclusief risicomanagement)
2. Actuele, volledige en juiste voortgangsinformatie
3. Integrale gemeentebrede planning en control
4. Een geaccepteerd financieel besturingsmodel
5. Mensen die het doen en die het kunnen
Voor de afronding van de vier programma’s, die cruciaal is voor door uw raad gevraagde
versnelling in de versterking van de concerncontrol, zijn in 2014 en 2015 aanvullende
acties nodig. Over de precieze inhoud van die acties en de termijnen waarbinnen ze
uitgevoerd zullen worden, zal het college de raadscommissie informeren zodra ze in
vergadering bijeenkomt.

7.7 Inkoop en aanbesteden
De inkoopkolom in de stad is gereorganiseert en opnieuw ingericht. Concern Inkoop richt
zich op advisering van het college, op kaderstelling en op control. De uitvoering van
daadwerkelijke inkoop- en aanbestedingstrajecten wordt door de zogenaamde ‘lead
buyers’ uitgevoerd. Dit zijn organisatieonderdelen die namens de gehele gemeente
verantwoordelijk zijn voor het verwerven en managen van inkooppakketten, zoals ICT,
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Catering of inkoop in het sociale domein. Voor bedrijfsvoering is dit model al grotendeels
geïmplementeerd. In de clusters Sociaal en Ruimte en Economie wordt naar dit model
toegewerkt. Door inkoopkennis, materiekennis en marktkennis bij elkaar en dicht bij het
primaire proces te plaatsen versterkt de gemeente haar positie ten opzichte van
leveranciers. Om het opdrachtgeverschap aan de markt van planfase tot uitnutting van
contracten te professionaliseren heeft het college besloten het programma 10 Wegen
naar innovatief inkopen en professioneel opdrachtgeverschap te implementeren.
Gemeentebreed zijn er maatregelen genomen om er voor te zorgen dat Amsterdam weet
wat ze nodig heeft, hoe ze leveranciers optimaal kan inschakelen en de grootste
toegevoegde maatschappelijke waarde tegen de aantrekkelijkste voorwaarden realiseert.
De inkoopmaatregel uit 1 Stad 1Opgave inclusief in te boeken besparing is gerealiseerd
evenals de eerdere besparingsmaatregelen uit inzet op herstel 1 (zie ook 7.2.1 Realisatie
besparingsopgaven).
Als gevolg van de reorganisatie van Concern Inkoop maakt het Gemeentelijk
Wagenparkbeheer sinds juli 2013 deel uit van Dienst FM, onderdeel Regie.
Sinds april 2013 is er nieuwe wetgeving voor aanbesteden. Doordat ruim 150 mensen
binnen de gemeente intern getraind zijn voor de juiste uitvoering van de nieuwe
aanbestedingswet en aanvullende regelgeving, zijn er geen problemen bij de toepassing
geleid geweest.
Aanbestedingen en lopende contracten
De diensten van Amsterdam hebben in 2013 38 Europese aanbestedingen afgerond met
een geschatte omzetwaarde van € 63 miljoen voor hun initiële looptijd. Daarnaast zijn er
17 Nationaal Openbare aanbestedingen in de markt gezet, met een gezamenlijke waarde
van zo'n € 13 miljoen.
Een belangrijk deel van de andere inkoopuitgaven zijn via eerder afgesloten
overeenkomsten of reeds lopende contracten aanbesteed. Verder is in 2013 met
een dynamisch aankoopsysteem, de site externe inhuur, voor ruim € 20 miljoen aan
externe inhuur ingekocht. Zie voor de inkoopresultaten op het vlak van duurzaamheid en
social return zijn de paragraaf Duurzaamheid elders in deze jaarrekening.

7.8 Programma Amsterdams Financieel Systeem
In 2013 is de implementatie van het Amsterdams Financieel Systeem (AFS) volgens de
uitrolplanning voortgegaan, met uitzondering van twee organisaties (GGD en SAA). Deze
diensten hebben wel het implementatietraject doorlopen, maar zullen op een later
moment live gaan met AFS, vanwege het nader uitwerken van workarounds.
Met ingang van januari 2014 zijn live in AFS: alle stadsdelen (bestuurscommissies), de
Rekenkamer, de Ombudsman, de Raadsgriffie, DBI, DBGA, DMC, BDA, ACAM, DWZS,
DMO, DICT, SHP. Hiermee is ruim 60% van de gemeentelijke organisaties operationeel
in AFS, conform de planning. De voorbereidingen voor de implementaties per juli 2014 bij
VGA, SBvL, EZ, DM en DIVV zijn van start gegaan.
Verkennend vooruitlopend op de implementatiefase is al een begin gemaakt bij het
fysieke domein en DWI.
Met ingang van juli 2013 is de stuurgroep AFS ingesteld, met DMC als opdrachtgever.
In 2013 ging het deelproject Verwerking digitale inkoopfacturen van start, de aansluiting
op Digipoort voor de ontvangst van e-facturen en de verwerking in AFS.
Na het definitieve collegebesluit van 15 oktober 2013 over de hoofdlijnen van de
organisatieontwikkeling, bereidt de programmaorganisatie zich intensief voor op AFS in
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de nieuwe gemeentelijke organisatie. Dat legt een groot beslag op de
programmaorganisatie.

7.9 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 Toezicht[1].
Door monitoring en audits kan worden vastgesteld dat de gemeente voldoet aan de eisen
van het Horizontaal Toezicht en de fiscale risico’s voldoende beheerst. Over de exacte
eisen van het Horizontaal Toezicht vindt nog overleg plaats met de Belastingdienst.
Een andere fiscale ontwikkeling is het voornemen van de staatssecretaris van Financiën
om, op aandringen van de Europese Commissie, vennootschapsbelasting (Vpb) te
heffen op gemeentelijke activiteiten die concurreren 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 vindt, in samenwerking met andere gemeenten en de VNG,
overleg plaats met het ministerie. Inzet van Amsterdam is dat de Vpb-vrijstelling alleen
ter discussie kan staan indien de gemeente als gevolg van zo’n vrijstelling de
marktwerking verstoort.
Er is in 2013 meer menskracht ingezet op de controlfunctie, waarmee meer nadruk kwam
te liggen op kaderstelling en de handhaving en minder op de adviesfunctie van FAC.
Hierdoor is een versnelling opgetreden in de voortgang van de fiscale control. Concreet
is in 2013 onder meer het volgende bereikt:
 met de invoering van een maandelijkse steekproef op het wagenpark is de fiscale
beheersing van het gebruik van dienstauto’s aantoonbaar verbeterd
 met controles op de btw-labeling (een cruciaal onderdeel van de btw-verwerking van
de gemeentelijke organisaties) en factuurcontroles wordt de btw-verwerking van de
gemeentelijke organisaties op orde gebracht; fouten worden geanalyseerd en
hersteld
Het college is van mening dat de fiscale control versterking behoeft en heeft de directeur
DBGA opdracht gegeven om voor het zomerreces van 2014 in het CMT/GMT aan te
geven wat nodig is om de fiscale controlfunctie uiterlijk eind 2015 op een niveau te
brengen dat wel voldoet aan de eisen van Horizontaal Toezicht. Daarnaast worden van
hem een eerste concept van een jaarplan fiscale control verwacht en voorstellen voor de
sturing, organisatie en positionering van de fiscale control binnen de nieuwe organisatie.
Vanaf 2015 komt er een plafond op het BTW-compensatiefonds (BCF). Als een
gemeente meer declareert dan het plafond wordt het meerdere door het gemeentefonds
– en dus voor eigen rekening van de gemeenten – betaald. Het Rijk werkt nog aan de
wijze waarop een en ander zal worden toegepast. De financiële consequenties zijn voor
Amsterdam nog niet goed in te schatten.

7.10 Communicatie
De communicatiediscipline binnen de gemeente bestaat voor een klein deel uit
bedrijfsvoeringsachtige taken. Deze communicatie binnen de gemeentelijke organisatie
is decentraal georganiseerd maar kent een goed netwerk en een aantal gezamenlijke
kaders waarbinnen wordt gehandeld. In 2013 is een stevig fundament neergezet om
samen met communicatiecollega’s van de diensten en stadsdelen de veranderopgave
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voor de communicatiefunctie ook in 2013 verder uit te werken en uit te voeren. In het
bijzonder is gewerkt aan het leggen van de basis voor een rve Communicatie.
In 2014 zal deze rve verder worden ingericht waarbij in eerste insatntie de nadruk wordt
gelegd op het bundelen en centraliseren van de communicatiemiddelen. Ook wordt
vanuit de Bestuursdienst de kaderstellende functie voor het communicatiedomein
verstevigd. Ook is met het oog op de herinrichting van de gemeentelijke organisatie een
nieuwe huisstijl ontwikkeld, die in 2014 wordt uitgerold. Voortaan communiceren we met
de Amsterdammers met één logo zonder deelentiteiten.
In 2013 is ook vanuit het Coördinatiepunt Campagnes gewerkt aan een heldere manier
van communiceren over werken in de openbare ruimte. Het vormgevingsconcept ‘ToenNu-Straks’ wordt in 2014 uitgerold, zodat op een éénduidige wijze wordt
gecommuniceerd over bijvoorbeeld wegwerkzaamheden.

7.11 Zelfevaluatie bedrijfsvoering en bedrijfsvoeringsverklaring 2013
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 zesentwintig 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.
7.11.1 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
geformuleerd, 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 de volgende aandachtsgebieden 9.

9

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
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1. Financiële administratie en verantwoording; Fiscaliteit; Administratieve organisatie /
2.
3.
4.
5.

Interne Controle (AO/IC)
Juridische kwaliteitszorg (inclusief inkoop)
Informatie (ICT); Informatiebeheer (DIV)
Personeel en organisatie; Integriteit, agressie en geweld
Communicatie en 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).
7.11.2 Zelfevaluatie bedrijfsvoering 2013 versus 2012In de grafiek hieronder worden
de uitkomsten van de zelfevaluatie 2012 en 2013 met elkaar vergeleken.
Percentuele score diensten ten opzichte van norm (100%)
De score op de norm Financiën en processturing neemt ten opzichte van 2012 met 9%
toe. De uitkomsten laten zien dat diensten op bijna alle punten op het gebeid van
Financien en processsturing beter scoren dan vorig jaar.
Met betrekking tot de Juridische kwaliteitszorg is de score voor beide jaren nagenoeg
gelijk.
In het aandachtsgebied ICT en informatiebeheer is het percentage diensten dat voldoet
aan de norm met 7% gestegen ten opzichte van 2012. Deze stijging is vooral te verklaren
doordat ten opzichte van 2012 in 2013 een groter aantal diensten voldoet aan de eisen
van de archiefwet.

Vergelijking zelfevaluatie 2013 versus 2012
120%
100%
80%
2012

60%

2013

40%
20%
0%
Financien en
processturing

Juridische
kw aliteitszorg

ICT en
informatiebeheer

Personeel en
organisatie

Communicaite en
dienstverlening

Het aantal diensten dat aan de normen van Personeel en organisatie voldoet is 2013 is
ten opzichte van 2012 gedaald. In 2013 doet 66% aan alle normen. De belangrijkste
oorzaak is gelegen in het feit dat het personeelsbestand van tien diensten geen volledige
afspiegeling is van de Amsterdamse beroepsbevolking.
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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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.
7.11.3 Zelfevaluatie bedrijfsvoering 2013
Van de negenentwintig diensten hebben er bij de Jaarrekening 2013 vijfentwintig de
ondertekende Zelfevaluatie bedrijfsvoering 2013 en bijbehorende verklaring ingediend.
Waar in het verdere verloop van deze paragraaf sprake is van ‘de diensten’ wordt
gedoeld op de vijfentwintig diensten die een zelfevaluatie en een
bedrijfsvoeringsverklaring hebben ingediend.
Uitkomsten zelfevaluatie
Financiën en processturing
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
Totaal % score diensten t.o.v. norm 100%
Totaal score diensten uitgedrukt in aantallen
Juridische kwaliteitszorg
2.1.A Procesbeschrijving juridische risicovolle processen
2.1.B Rapportering juridische risico's
2.1.C Naleving gemeentelijk protocol externe juridische inhuur
2.2 Actuele verordeningen & naleving overige wet- en regelgeving
2.3 Naleving gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid
Totaal % score diensten t.o.v. norm 100%
Totaal score diensten uitgedrukt in aantallen

Ja
22
24
24
16
17
22
23
24
23
87%
195
Ja
24
20
22
25
25
93%
116

Nee
3
1
1
3
8
3
2
1
2
11%
24
Nee
0
4
1
0
0
4%
5

nvt
0
0
0
6
0
0
0
0
0
3%
6
nvt
1
1
2
0
0
3%
4

ICT en informatiebeheer
3.1.A Gemeentelijk informatiebeveiligingsnorm (GIBN)
3.1.B Naleving Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)
3.2 Naleving eisen archiefwet (Informatiebeheer)
Totaal % score diensten t.o.v. norm 100%
Totaal score diensten uitgedrukt in aantallen

Ja
21
24
21
88%
66

Nee
4
1
4
12%
9

nvt
0
0
0
0%
0

Personeel en Organisatie
4.1 Naleving NRGA
4.2 Integriteit, agressie en geweld
Totaal % score diensten t.o.v. norm 100%
Totaal score diensten uitgedrukt in aantallen

Ja
13
20
66%
33

Nee
12
5
34%
17

nvt
0
0
0%
0

Communicatie en dienstverlening
5.1.A Externe communicatie
5.1.B Communicatie
5.2 Dienstverlening, naleving Amsterdamse servicecode
Totaal % score diensten t.o.v. norm 100%
Totaal score diensten uitgedrukt in aantallen
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25
25
24
99%
74

Nee
0
0
1
1%
1

nvt
0
0
0
0%
0
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Bevindingen en ontwikkelingen per aandachtsgebied
1 Financiële administratie en verantwoording, fiscaliteit en administratieve
organisatie en interne controle
De deelnorm 1.1.A Financiële administratie en verantwoording heeft een score van 88%.
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 getrouwheid en
rechtmatigheid.
Drie diensten hebben de norm niet gehaald. Eén dienst (BDA) geeft aan dat één van de
directies niet altijd voor een adequate dekking van zijn eigen personele bezetting en
inhuur extern personeel zorgt. De tweede dienst (Ombudsman) geeft aan een tekort op
de exploitatie te hebben. Voor 2014 heeft hij maatregelen genomen om de
personeelskosten te verlagen. De derde dienst (DWI) geeft aan dat hij deels aan deze
norm voldoet, maar dat er een verbeterprogramma loopt voor de financiële functie van de
dienst, dat deels al is afgerond, deels doorloopt tot en met mei 2014.
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
Met betrekking tot de norm Fiscaliteit blijkt uit de zelfevaluatie van de diensten dat een
ruime meerderheid (96%, 96% en 88%) voldoet aan de normen van het Bureau Fiscaal
Advies en 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 2013 blijkt dat bij 32% van de
diensten geen (actuele) procesbeschrijvingen aanwezig zijn. Dit heeft verschillende
oorzaken. Diensten geven aan hieraan in 2014 aandacht te zullen geven.
De score op de deelnorm 1.2.B is 88%. De deelnorm houdt in dat diensten de gewenste
kwaliteit van beleidsdoelstellingen en bijhorende (eind)producten expliciet benoemen en
vastleggen. Drie (12%) van de vijfentwintig diensten hebben de beleidsdoelstellingen en
de daarbij behorende producten niet in kaart gebracht. Een dienst zal hier aandacht aan
geven bij de vorming van een rve, één dienst geeft aan dat hij moeite heeft het
maatschappelijk effect te benoemen (GGD) en als laatste wordt de implementatie van
een bekostigingsmodel als redenen aangegeven (DICT)
Deelnorm 1.2.C betreft het door de dienst definiëren van stuurcriteria en het verankeren
van deze in zijn 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 92%.
De score voor de deelnorm 1.2.D is 96%. Deze deelnorm meet periodiek de
klanttevredenheid van belangrijkste producten en processen van diensten. Een dienst
geeft aan dat er geen periodieke meting plaats vindt, maar dat hij wél actief is op de
sociale media om klachten te signaleren en dat er een klachtencoördinator in dienst is
(DIVV).
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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 2013 worden bij 88% van
de diensten periodieke interne audits uitgevoerd die gericht zijn op de administratieve
organisatie, risico’s, wettelijke kaders, kwaliteitseisen en concernnormen. Eén dienst
geeft aan in verband met de toekomstige opheffing van de dienst hier geen aandacht aan
de te besteden (DAO), één dienst (DICT) zegt hier in het eerste kwartaal 2014 wél aan te
zullen voldoen.
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 externe 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 dat zij in overwegende mate voldoen (93%) aan de totaalnorm
voor juridische kwaliteitszorg. Alleen bij de norm standaardiseren van risicovolle
processen, waardoor juridische aspecten stelselmatig in beeld zijn, geven vier diensten
aan (DWZS, DAO, DST en SHP) dat zij nog niet voldoen.
Het beeld dat uit de zelfevaluatie over 2013 naar voren komt is daarmee sterk
vergelijkbaar met dat uit voorgaande jaren. De directie Juridische Zaken heeft, op grond
van ervaringen in adviestrajecten en aan de hand van steekproeven, echter een ander
beeld, bijvoorbeeld op het terrein van externe juridische inhuur. Er is het afgelopen jaar
verschillende keren, ook in grote risicovolle dossiers gebleken dat de inhuur van
juridische dienstverleners, niet conform het protocol voor externe inhuur plaatsvindt. De
kern van het protocol is dat indien juridische werkzaamheden niet binnen de gemeente of
door de Huisadvocaat kunnen worden uitgevoerd, gemeenteadvocaat Nauta Dutilh als
eerste in aanmerking komt, tenzij het benodigde specialisme om een ander kantoor
vraagt.
Met het Organisatieplan Bestuur en Organisatie (februari 2014) heeft het college
besloten dat er meer centrale regie op juridische onderwerpen zal worden gevoerd door
DJZ. De directeur wordt naast juridisch concerncontroller, als de juridische ‘vakbaas’ op
gemeentelijk niveau, eindverantwoordelijke voor de gehele juridische functie. Daarmee
wordt mede beoogd dat er een meer objectief beeld zal ontstaan over de juridische
kwaliteit in de gemeente. Naast het (laten) voorbereiden en (laten) vaststellen van
stedelijke kaders zullen kwaliteitsindicatoren worden benoemd voor de juridische functie.
Daarover zal periodiek worden gerapporteerd. Ook zal de directeur Juridische Zaken
zitting nemen in de auditcommissie, die mede de rechtmatigheid van het
gemeenteoptreden beoordeelt door jaarlijks aandachtspunten te kiezen waarop audits
plaatsvinden.
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 87,5%.
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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 drie
diensten (12,5%) die de norm niet hebben gehaald, hebben er twee diensten
aangegeven in 2014 wél aan de norm te voldoen (DICT en OGA) en één dienst schrijft
dat hij in verband met zijn opheffing hier geen aandacht aan zal besteden.
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 één dienst nog niet aan de norm voldoet (EZ). ACAM voert een procesanalalyse
privacy uit. Op basis van de bevindingen wordt een verbetertraject opgezet.
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 87,5%. Van de vier diensten die nu niet aan de norm voldoen verwachten
twee diensten (DICT en Stadstoezicht) in 2014 wel aan de norm te voldoen, één dienst
(DMO) bereidt een beheerplan informatiehuishouding voor, met daarin concrete acties,
en van één dienst is het opstellen van een beheerplan onderdeel van de verhuizing naar
een nieuwe locatie (DIVV).
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 deelnorm 4.1 Naleving NRGA houdt in dat diensten gehouden zijn het gemeentelijk
personeelsbeleid te volgen en te voldoen aan de gemeentelijke regelgeving. Onderdeel
hiervan zijn de volgende normen.
 De dienst heeft een dekkende personeelsplanning (inclusief externe inhuur en een
opleidingsplan)
 De registratie in P-Net van gegevens over het personeelsbestand is op orde
 Het personeelsbestand van de dienst is een afspiegeling van de Amsterdamse
beroepsbevolking
 De dienst geeft actief invulling aan personeelszorg door middel van een arboplan en
voert verzuimbeleid
 Bij fusies en reorganisaties volgt de dienst de kaders zoals vastgelegd in het Sociaal
Plan Amsterdam en Draaiboek Reorganisaties
Twaalf diensten hebben de norm niet gehaald. De reden ligt bij tien van deze diensten in
het feit dat het personeelsbestand van de dienst geen volledige afspiegeling is van de
Amsterdamse beroepsbevolking. Van de twee overige diensten heeft één dienst niet een
volledig dekkende personeelsplanning (BDA) en één dienst houdt niet altijd een
medewerkerswaarderingsonderzoek (DMO).
De score op de deelnorm 4.2 Integriteit, agressie en geweld bedraagt 80%. 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.
Vijf diensten (20%) blijken nog niet (geheel) te voldoen aan de norm. De redenen die
hiervoor opgegeven worden zijn:
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risicovolle functies en processen zijn nog niet in kaart gebracht
Twee diensten (DICT en DWZS) geven aan dat dit nog niet geheel is gebeurd en dat
hier actie op wordt ondernomen.
meldingen van agressie en geweld worden nog niet in het Gemeentelijke Incidenten
Registratiesysteem (GIR) geregistreerd
Twee diensten (DFM en Metro) melden dat de GIR implementatie nog moet
plaatsvinden, dit gebeurt in 2014
er is nog geen rechtsbijstandverzekering afgesloten
Eén dienst (OGA) geeft aan dat de verzekering alleen is afgesloten voor de
risicovolle functies, maar het afsluiten van een rechtsbijstandverzekering te
overwegen

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 100% 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 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 de
GGD. Met deze diensten zijn aparte afspraken 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 96%. De
dienst die hier nog niet aan voldoet (DWI) geeft aan hier in 2014 wel aan te gaan
voldoen.

7.12 Huisvesting
7.12.1 Huisvesting gemeentelijk organisatie
In 2013 is een strategische visie ontwikkeld op het operationeel beheer van de
gemeentelijke kantoorpanden. De panden waar de diensten definitief worden gehuisvest
(de ‘ijzeren kernvoorraad’) worden op basis van deze visie de komende jaren
omgebouwd tot hoogwaardige, efficiënte flexkantoren voor zo’n 8.700 medewerkers van
de centrale diensten. Het beheer wordt op een eenduidige en professionele manier
uitgevoerd. Bestuurlijk is in 2011 door de raad besloten om vanaf 2015 jaarlijks
structureel € 10,9 miljoen, oplopend naar € 16 miljoen in 2017, te bezuinigen op de
huisvestingskosten van de diensten.
7.12.2 Optimalisering gemeentelijke kantoorgebouwen
Sinds 2010 wordt gewerkt aan het optimaliseren van het gebruik van de gemeentelijke
kantoorgebouwen. De panden worden hierbij verbouwd tot toekomstbestendige flexibele
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kantoorruimte voor onderdelen van de gemeente, waardoor uiteindelijk circa 65.000 m 2
kantoorruimte kan worden afgestoten. De activiteiten verlopen volgens planning.
Hieronder worden de belangrijkste activiteiten van het jaar 2013 opgesomd en toegelicht.
Afstoten huurpanden
Conform de planning is in dit jaar het pand aan de Weesperstraat 61-105 afgestoten.
Daarnaast zijn de panden aan het Bijlmerplein 395 en de Flierbosdreef 2-12 vroegtijdig
ontruimd. Er is getracht om het huurcontract te ontbinden. Dit is vooralsnog niet gelukt.
Doordat de panden niet meer worden gebruikt zijn er wel lagere exploitatielasten.
Optimalisatie flexkantoren
In 2013 is een aantal panden geoptimaliseerd in het kader van een toekomstbestendige
flexibele kantoorruimte. Het gaat om Jan van Galenstraat 323, Jodenbreestraat 25,
Weesperplein 8 en Weesperstraat 430-432). Met de optimalisatie van de panden aan de
Stadstimmertuin 4-6 en de Herikerbergweg 290 is in 2013 een begin gemaakt. Ook het
Stadhuis, Amstel 1, staat in de planning opgenomen: een nieuwe businesscase is
voorbereid op grond waarvan de huisvesting wordt geoptimaliseerd. Een substantiële
uitbreiding van het aantal werkplekken is het doel, zodat een aantal panden kan worden
afgestoten.
Verhuizingen
Verschillende diensten zijn verhuisd naar hun (voorlopig) definitieve locatie. Onderstaand
overzicht presenteert de verhuisbewegingen in 2013.
Organisatieonderdeel
DMB
DICT
DMO
EZ
DBGA
DWI

Wijziging in 2013
van Cruquiusweg 5 naar Herikerbergweg 290 (tijdelijke locatie)
van Jodenbreestraat 25 naar Cruquiusweg 5
van Weesperstraat 61-105 naar Jodenbreestraat 25
van Weesperstraat 61-105 naar Jodenbreestraat 25
van Bijlmerplein 395 naar Herikerbergweg 290
van Flierbosdreef 2-12 naar Stadsdeelkantoor Zuidoost

7.12.3 Gebouwbeheer
Conform het Meerjaren Onderhoudsplan is groot onderhoud uitgevoerd aan de diverse
kantoorpanden, zoals de vervanging van de dakbedekking en de brandmeldcentrale aan
de Cruquiusweg, verduurzamingsmaatregelen door modernisatie van de klimaatregeling
aan de Jan van Galenstraat 323 en de Herikerbergweg 290 en vervangen verlichting aan
de Herikerbergweg 290.
In het kader van veiligheid zijn de brandscheidingen in kaart gebracht en is een start
gemaakt met aanbrengen van ontbrekend brandwerend materiaal in de panden. Tevens
zijn voorzieningen op het gebied van dakveiligheid aangebracht en zijn diverse panden
geïnspecteerd op veiligheid van elektrische installaties.
Er is een start gemaakt met de standaardisatie van een tekenprotocol, dat regelt hoe
tekeningen opgesteld en gearchiveerd worden ten behoeve van het vastgoedbeheer en
verbouwingen in de panden.
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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 duurzaamheidthema’s de gezamenlijke inzet en de investeringen in de stad
versterkt. Het duurzaamheidprogramma 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
(Inter)nationale bedrijven kiezen voor Amsterdam
economie
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 die in verschillende projecten zijn geconcretiseerd.
Wat hebben we gedaan in 2013?
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. 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 2013 en vergelijken die
met het basisjaar 2010. De duurzaamheidsindex is gericht op langjarige monitoring en laat voor
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2013 geen grote verschillen zien ten opzichte van het basisjaar. 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. Op basis van de indexcijfers kan wel worden geconcludeerd dat er een trend zichtbaar
is in de richting van een meer duurzame stad.
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.
Metropoolregio Amsterdam (MRA) en Amsterdam Economic Board
We werken samen met de andere gemeenten in de MRA aan duurzame ontwikkeling. In 2013 is
in samenwerking met de Amsterdam Economic Board een uitvoeringsagenda duurzaamheid
opgesteld waarbij vijf speerpunten voor de MRA zijn benoemd: mobiliteit, gebouwde omgeving,
stadswarmte, smart grids en biobased economy/circular economy.
Met het oog op de wisseling van de wacht na de gemeenteraadsverkiezingen hebben wij met de
andere gemeenten in de MRA de brochure Doorbouwen op het fundament opgesteld. Deze
brochure schetst de opgaven waar de MRA de komende jaren voor staat om haar positie als
metropool op het wereldtoneel te blijven versterken. De brochure beschrijft de veranderende
opgaven op het gebied van economie, verstedelijking, bereikbaarheid, landschap en
duurzaamheid. Voor duurzaamheid gaat het om het slimmer omgaan met energie, water,
grondstoffen en voedsel wil de MRA toegerust zijn op de toekomst en de mondiale concurrentie
aan kunnen gaan.
Visiedocument De Circulaire Metropool 2014 -2018
Op verzoek van het college is het visiedocument De Circulaire Metropool 2014-2018 opgesteld
als vervolg op het huidige stedelijke duurzaamheidsprogamma Amsterdam Beslist Duurzaam
2011-2014. Op allerlei schaalniveaus wordt de toenemende zorg gevoeld voor de
beschikbaarheid en betaalbaarheid van energie en grondstoffen. Voor een volgende
collegeperiode is de gelijktijdige inzet op de energie- en de grondstoffentransitie een logisch
vervolg op het huidige duurzaamheidsprogramma. Daarmee verkleint Amsterdam de
afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en kunnen de klimaatdoelstellingen worden
gerealiseerd. Er ontstaat een meer circulaire samenleving die minder afhankelijk is van import
van schaarse en kostbare grondstoffen. Zo worden ook de negatieve effecten van productie en
consumptie voor onze leefomgeving gereduceerd.
Het visiedocument is begin maart 2014 besproken in het college en zal aan het nieuwe college
aangeboden worden.

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
de doelen van één pijler dient. In veel gevallen draagt een project juist bij aan meerdere pijlers
van het duurzaamheidsprogramma.
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8.2.1 Pijler Klimaat en energie
Het klimaat- en energieprogramma is gericht op:
 het betaalbaar houden van de energierekening van Amsterdamse bewoners en bedrijven
 het creëren van ‘groene banen’ het aantrekken van duurzame en innovatieve bedrijvigheid
 verlaging van de CO2-uitstoot van de stad om bij te dragen aan de landelijke en Europese
doelstellingen voor het bdeperken van de uitstoot van broeikasgassen
De gemeenteraad heeft als doelstelling geformuleerd de CO2-uitstoot in de stad in 2025 te
reduceren tot 2.025 kton per jaar. Dat is 40% minder dan de uitstoot in 1990. Amsterdam wil
bijdragen aan het beheersen van de klimaatcrisis, en tegelijkertijd de economische
concurrentiepositie verbeteren door middel van energiebesparing, door verantwoordelijker om te
gaan met de beperkte voorraden fossiele brandstof en minder afhankelijk te worden van olie- of
aardgas leverende landen met politiek instabiele regimes.
Op basis van de Energiestrategie 2040 (uit 2010), onderdeel van de Structuurvisie 2040,
zijn de volgende activiteiten verricht, dan wel geïnitieerd door het Programmabureau
Klimaat & Energie
Routekaart gemeentelijke organisatie CO2-neutraal
In 2013 is een plan van aanpak opgesteld om de gemeentelijke CO2-uitstoot met bijna de helft
terug te brengen tot 37.000 ton in 2025. Het directe energieverbruik van de gemeente (eigen
gebouwen, wagenpark, openbare verlichting) wordt via rendabele investeringen teruggebracht.
Binnen de aanpak wordt gewerkt langs vijf sporen:








Kantoren: door flexwerken en het verminderen van het vloeroppervlak kan 5.325 ton CO2 op
jaarbasis worden bespaard. Door energiemonitoring en -management, onderhoud en de
renovatie van het stadhuis komt daar nog respectievelijk 2.080, 540 en 1.950 ton bij. Een
uitgewerkte aanpak voor de energetische verbetering van het gemeentelijk vastgoed volgt in
de nog op te stellen vastgoedstrategie
ICT: door de huidige dataopslag onder te brengen in twee centrale, energiezuinige
datacenters kan jaarlijks 6.000 ton CO2 worden bespaard. De aanbesteding wordt begin 2014
afgerond. Energiezuinige werkplekken kunnen nog voor 675 ton extra reductie zorgen
Eigen wagenpark: door de aanschaf van zuinigere voertuigen en optimalisatie van het
gebruik, kan in totaal jaarlijks 1.375 ton CO2worden bespaard
Openbare verlichting: door de toepassing van dimbare led-verlichting is een besparing van
13.000 ton per jaar mogelijk
Duurzame opwek: het CO2 reductiepotentieel van duurzame opwek door zonnepanelen op
gemeentedaken is geraamd op 420 ton per jaar, waarvan 170 bestaand en 250 nog te
realiseren

De elektriciteitsbehoefte van de gemeente wordt overigens al een aantal jaar volledig vergroend
door groencertificaten van AEB Amsterdam. Sinds 2013 wordt ook het gasverbruik van de
gemeente gecompenseerd met groencertificaten.
De overall aansturing van het verduurzamen van de gemeentelijke organisatie wordt belegd bij
het Gemeentelijk Management Team (GMT). Over de voortgang wordt gerapporteerd in de
gemeentelijke jaarrekening.
Amsterdams Investeringsfonds
Er is € 70 miljoen gereserveerd voor verschillende compartimenten van het Amsterdams
Investeringen Fonds, waarbij het overgrote deel (€ 45 miljoen) ‘extern’ wordt beheerd als
‘revolverend’ fonds (AKEF). De overige middelen worden ingezet voor ‘maatschappelijke’
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projecten waarbij het rendement deels maatschappelijk is (CO2-reductie) en deels financieel. In
2013 is gestart met financiering van concrete projecten.
2013 was een belangrijk jaar voor de pijler Klimaat, Duurzaamheid en Luchtkwaliteit van het
Amsterdams Investeringsfonds. Het fonds, opgedeeld in een maatschappelijk deel en een
financieel deel, werd opengesteld voor aanvragen van bewoners en bedrijven en de eerste
tenderregelingen gingen van start. Met het fonds van in totaal € 70 miljoen wil de gemeente
energieprojecten financieren die ondanks een rendabele businesscase niet in aanmerking komen
voor gewone financiering van een bank. Een paar hoogtepunten van 2013:




het beheer van het Amsterdams Klimaat- en Energiefonds (AKEF), waarin € 45 miljoen is
ondergebracht, is uitbesteed aan een private partij. Sinds oktober 2013 kunnen bedrijven uit
de regio een aanvraag van minimaal € 500.00 en maximaal € 5 miljoen indienen voor
projecten die aantoonbaar bijdragen aan CO2-reductie.
in oktober 2013 werd de eerste tenderronde, specifiek gericht op bewonersinitiatieven in de
stad, afgerond, met een totaal uitgeleend bedrag van € 950.000 euro. In totaal wordt met
deze projecten de komende 15 jaar 5.305 ton CO2 bespaard. Dit staat gelijk aan de jaarlijkse
CO2-uitstoot van 1.711 huishoudens. Een tweede tenderronde is geopend

Verminderen energieverbruik utiliteit - datacenters
Datacenters waren speerpunt van beleid afgelopen bestuursperiode. Daarnaast zijn convenanten
gesloten met zorginstellingen, ziekenhuizen, supermarktketens, hotels, stadion ArenA en wordt er
energie bespaard op scholen (‘energieke scholen’). Het college heeft nieuw vestigingsbeleid
vastgesteld, inclusief duurzaamheidseisen.
Verminderen energieverbruik (sociale) woningvoorraad
Bouwen aan de Stad 2 is uitgevoerd met als resultaat dat in een groot aantal woningen
energiebesparende maatregelen zijn genomen. Over de bestaande woningvoorraad zijn
afspraken gemaakt via het convenant Bouwen aan de Stad II, waarbij de woningbouwcorporaties
natuurlijke momenten (mutatie, renovatie, sloop/ nieuwbouw) hebben aangegrepen om
energiebesparende maatregelen te nemen. Op die manier zijn sinds 2011 in totaal 4.415
woningen aangepakt en 14.019 labelstappen1 gezet. Hiermee stond de teller halverwege 2012 op
4.490 ton CO2 reductie per jaar, wat leidde tot een besparing op de gasrekeningen van
Amsterdamse huurders van bijna € 1,7 miljoen per jaar. De cijfers over 2013 komen in de loop
van 2014 beschikbaar.
Windvisie
De gemeenteraad heeft locaties vastgesteld in de Windvisie die ‘kansrijk’ zijn voor ‘grootschalige’
energieopwekking en bepaald dat er sprake moet zijn van participatie door Amsterdamse burgers
en bedrijven. Daarna is veel overleg geweest met de Provincie aangezien deze restrictief omgaat
met de komst van windmolens in Amsterdam. In stadsdeel Noord wordt het eerste project in
uitvoering genomen, als onderdeel van de ‘windcoalitie’, die wordt gefinancierd uit het AIF.
Zonvisie
De Zonvisie is unaniem aangenomen door de gemeenteraad, waarmee is besloten om het actief
gemakkelijker te maken voor burgers en bedrijven om zelf te investeren in ‘zon’. Voorbeelden:
gemeentelijke daken ter beschikking stellen aan omwonenden, braakliggende grond tijdelijk
uitgeven aan zonnevelden, financieren van zonprojecten, heldere informatie bieden, lobby naar

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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het Rijk. De afgelopen periode zijn spraakmakende zonprojecten uitgevoerd zoals zon op de
Stopera, RAI, ArenA, maar ook innovatieve projecten zoals zon op VVE’s2.
Duurzame warmte en koude
In 2013 groeide het warmtenet met 4.000 aansluitingen, waarvan 35% gerealiseerd werd bij
nieuwbouwprojecten en 65% bij bestaande gebouwen. In oktober 2013 stemde de gemeenteraad
in met een voorstel om de focus van de uitbreiding van het warmtenet te verleggen naar de
bestaande bouw. Op die manier kan het stadswarmtenet stapsgewijs groeien van 62.000
aansluitingen nu naar 230.000 aansluitingen in 2040. Bij de volledige realisatie van deze ambitie
zorgt stadswarmte voor 7% van de benodigde CO2 reductie in 2040. Door de warmte verder te
vergroenen kan dit aandeel stijgen naar meer dan 10%. Ook bedrijven kunnen worden
aangesloten op het warmtenet.
Amsterdam heeft ook een stadskoudenet. De koude wordt betrokken uit de diepe meren in en om
Amsterdam, en wordt vooral ingezet voor het koelen van kantoren en bedrijfspanden. In 2013 zijn
de eerste aansluitingen voor nieuwbouwprojecten op Zeeburgereiland en in Overamstel
gerealiseerd, zijn bestaande gebouwen als Klusflat Kleiburg, de Holiday Inn Hotel groep
(stadswarmte en -koude), en het Decoratelier van de Nederlandse Opera Aangesloten, is op de
Zuidas Gershwin Cluster 1 aangesloten op stadswarmte en –koude en het O2 gebouw van de VU
op stadskoude. Verder is begonnen met de grootschalige aansluiting van bestaande woningbouw
in de wijk Amerbos in Noord, als een samenwerkingsproject van Westpoort Warmte,
huurdersvereniging Amsterdam, verschillende woningbouwcorporaties en Stadsdeel Noord.
De regie van het warmtedossier is in 2013 overgegaan van Waternet naar programmabureau
Klimaat en Energie.
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 in samenspraak met 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 zonneenergie, 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, waarvan Amsterdam lead partner is.
In de Slimme Wijk Nieuw-West is in 2012 het grootste slimme energienet van Nederland in
werking gesteld waar inmiddels zo'n 10.000 huishoudens gebruik van maken. 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
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 zorg en onderwijs worden benut. IJburgers worden actief benaderd om
zelf ideeën aan te dragen om hun wijk slimmer en duurzamer te maken.
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. De kernpunten zijn
beperking van de groei van de mobiliteit, verschuiving bewerkstelligen naar schonere en
ruimtebesparende vormen van verkeer en vervoer en verschoning van de sterkst vervuilende
vormen van mobiliteit.
2

Vereniging van Eigenaren
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Amsterdam Fietsstad
Het aandeel van fiets in de modal split ligt rond de 37%. De al jaren stijgende populariteit van de
fiets onder de Amsterdammers moet om meerdere redenen toegejuicht worden: het is duurzaam,
snel, gezond, voordelig, neemt relatief weinig ruimte in beslag en vergt een lage investering in de
infrastructuur ten opzichte van andere modaliteiten.
In 2013 werden de eerste resultaten van het eind 2012 vastgestelde Meerjarenplan Fiets
zichtbaar. Op stationslocaties zijn stallingsplekken bijgeplaatst (Amstel: 150, Muiderpoort: 80), bij
Station Zuid zijn inpandig extra plekken gerealiseerd (500). De openingstijden van de stalling van
Rai zijn verruimd en Amstel wordt geëxploiteerd als fietspunt, waardoor er circa 1000 voorheen
onbenutte plekken in gebruik zijn genomen. Ook elders in de stad zijn in de openbare ruimte
extra fietsparkeerplekken aangelegd : Rietlandpark: 100; Kattenburgerstraat : 100; Wibautstraat:
300; Leidseplein: 400.
Er is een investeringsbesluit genomen voor fietsenstalling Mahlerplein bij station Zuid en zijn er
aanvullende middelen beschikbaar gekomen vanuit ‘Voorrang voor de Gezonde Stad’ voor onder
andere stallingen bij CS en Leidseplein.
Van de geplande vijftien kilometer rood asfalt is reeds zes kilometer aangelegd. Daarnaast zijn er
ruim 600 hinderlijke fietspaaltjes van fietspaden verwijderd.
Openbaar Vervoer
Openbaar vervoer is ruimtebesparend en levert bij een goede bezettingsgraad minder uitstoot
van vervuilende stoffen op dan individueel autogebruik. In 2013 zijn er nadere afspraken gemaakt
tussen de gemeente, de Stadsregio en het GVB om te komen tot beter en meer openbaar
vervoer met minder subsidie. De afspraken moeten in de komende tien jaar leiden tot 35% meer
reizigers tegen 300 miljoen euro minder exploitatiesubsidie en tot circa 15% meer productiviteit in
beheer en onderhoud van de infrastructuur. De jaarlijkse exploitatiesubsidie wordt afgebouwd van
102 miljoen euro in 2012 naar circa 36 miljoen euro in 2024, een verdere teruggang ten opzichte
van het subsidiebedrag van 150 miljoen euro van de vorige concessie.
Niets doen zou echter uitmonden in het schrappen van een derde van de bus- en tramlijnen.
Door slimme keuzes te maken, wordt dat voorkomen en kan de kwaliteit van het OV zelfs
omhoog. Zo wordt bijvoorbeeld de reistijd verkort door een helder lijnennet met meer gestrekte,
snelle lijnen in plaats van kronkellijnen en gaan trams en bussen dáár rijden waar de meeste
reizigers zijn. De reisinformatie verbetert door het plaatsen van 700 displays op de drukste haltes.
De Stadsregio Amsterdam investeert 395 miljoen euro in het sneller en betrouwbaarder maken
van het OV-netwerk, 500 miljoen euro in de aanschaf van nieuwe metrotoestellen en 684 miljoen
euro in beheer en onderhoud van de railinfrastructuur en de renovatie van het metrosysteem.
GVB investeert fors in de aanschaf van moderne, schone Euro-6 bussen en dynamische
reisinformatie.
Luchtkwaliteit en elektrisch vervoer
Voor de luchtkwaliteit van de stad is slim en schoon vervoer van groot belang. Daarom werkt
Amsterdam aan maatregelen die, zo efficiënt mogelijk, helpen het aantal vervuilende kilometers
van met name zakelijke veelrijders versneld te reduceren.
In 2013 is het lopende beleid uit 2011 geëvalueerd, en op basis van die evaluatie zijn
maatregelen aangepast of aangevuld. Voornaamste conclusie was dat de maatregelen werken,
maar dat ze door de crisis minder effectief zijn geweest dan verwacht. Door het bedrijfsleven
maatwerk aan te bieden bij het realiseren van slim en schoon vervoer, gaan we de bestaande
voordelen (privileges, subsidies) nog duidelijker onder de aandacht brengen.
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In 2013 is het aantal oplaadpunten voor elektrische auto’s gegroeid naar ongeveer 700. Er rijden
meer dan 1.200 elektrische auto’s door de stad. Er is voor om en nabij 300 Euro VI-vrachtwagens
subsidie toegekend. Er zijn subsidies toegekend voor de plaatsing van 186 oplaadpunten op
bedrijventerreinen of parkeergarages. En 53 rondvaartboten zullen via de subsidieregeling van
een schonere motor worden voorzien. Er komen meer deelauto-concepten, waarbij de elektrische
van car2go inmiddels meer dan 12.000 abonnees heeft.
Maatregelen die bijdragen aan de luchtkwaliteit hebben vrijwel altijd ook een positief effect op
andere duurzaamheidsdoelen (zoals klimaat, geluid), zijn in de meeste gevallen ook gunstig voor
de bereikbaarheid van de stad (als er sprake is van bundeling van vervoer en/of spreiding over
de tijd) en dragen bij aan de economische ontwikkeling van de stad. De vestiging van het
Europees hoofdkantoor van Tesla en de launch van de elektrisch BMW i3 zijn van dat laatste
goede voorbeelden.
De Amsterdam Economic Board – met de Kamer van Koophandel als penvoerder – is trekker van
het programma Slim en Schoon; stimulerend maatregelpakket slim en schoon transport,
waarmee het georganiseerde bedrijfsleven (VNO-NCW, EVO, TLN, KvK, MKB) samen met
individuele bedrijven (duurzame koplopers) projecten realiseert die gericht zijn om reductie of
verschoning van goederentransport. De Gemeente Amsterdam participeert door als sparringpartner op te treden, als kennismakelaar en als co-financier van communicatie.
8.2.3 Pijler Duurzame innovatieve economie
De ontwikkeling van nieuwe technologie en het vermarkten hiervan, is een belangrijk element 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. Het Bestuurlijk Overleg Platform Regionaal Economische Sturing (BO
PRES) heeft hiervoor een regionale agenda vastgesteld.
In 2013 hebben we voor de duurzame economie ingezet op de volgende activiteiten :
 versterken van het nationaal en internationaal vestigings- en investeringsklimaat
 bevorderen gunstig ondernemersklimaat waarin duurzaam ondernemen gedijt
 Sustainable Finance
 versterken van innovatie in de stad
Acquisitie
We zetten in op een vestigingsklimaat voor bedrijven die onze economie versterken. Daarbij
richten wij ons ook op marktkansen die er zijn bij bedrijven die investeren in duurzame
oplossingen. De kansen die zich in deze markt voordoen liggen met name op het gebied van
elektrisch vervoer, duurzaam bouwen en sustainable finance.
Onze inspanningen op het gebied van internationale acquisitie hebben ertoe geleid dat zich in
2013 in de regio een aantal bedrijven hebben gevestigd die als expliciet duurzaam benoemd
kunnen worden, zoals:
 Tesla Motors Netherlands B.V., met een hoofdkantoor en showroom in Amsterdam, voor de
verkoop van elektrische auto’s
 Advait, dochter van het Indiase Southern Online Bio Technologies Ltd, een handelsbedrijf in
biodiesel, vestigde zich in Hoofddorp
 Alba Scrap, de Amsterdamse vestiging van het Duitse Alba Group GmbH, werkzaam in de
afvalverwerking en recycling
 Diamond Offshore Wind Holdings BV, actief in de windenergie, met als moederbedrijf het
Japanse Mitsubishi Corporation, vestigde zich in Amsterdam
 Ogin International BV, ontwikkelaar van wind turbine technology, heeft in Amsterdam het
hoofdkantoor van het Amerikaanse FloDesign Turbine ingericht voor EMEA (Europe, Middle
East and Africa)
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Duurzaam ondernemen
Een voorbeeld van duurzaam ondernemen is het werk voor duurzame hotels. De Gemeente
Amsterdam wil de toeristische industrie verduurzamen en stimuleert hotels om een
milieukeurmerk te verwerven, zoals de Green Key. Daarnaast moedigen wij het aan om hotels
duurzaam te bouwen, aan de hand van door de gemeente ontwikkelde richtlijnen, de
zogenaamde menukaart bouw duurzame hotels. Als in het bouwproces en in de bouwmethodiek
de juiste maatregelen worden genomen, kunnen hotels ook duurzaam geëxploiteerd worden. De
hotelloods stimuleert hotelontwikkelaars om de menukaart in te zetten bij de bouwplannen voor
hotels, bijvoorbeeld door in hoteltenders hoge eisen te stellen en veel punten toe te kennen aan
de duurzame oplossingen.
Deze aanpak trekt hotels aan die grote ambities hebben op duurzaamheidsgebied en heeft ertoe
geleid dat inmiddels bijna de helft van het totale aanbod aan hotelbedden in Amsterdam voldoet
aan het duurzaamheidskeurmerk Green Key, waarmee Amsterdam voor loopt op andere
Europese steden. In 2014 wordt ingezet op verdere verduurzaming van hotelontwikkelingen in
samenwerking met de Dutch Green Building Council.
Sustainable finance
Amsterdam zet, samen met de regio en de Amsterdam Economic Board in op twee duidelijke
ontwikkelingen op het gebied van sustainable finance, te weten de ontwikkeling van alternatieve
financieringsvormen en Islamic Finance.
Er ontstaat duidelijke interesse voor alternatieve financieringsvormen en het combineren van
innovatieve financieringsvormen, zoals crowd funding, complementaire geldsystemen en
islamitische financieringsvormen. De opkomende markt voor duurzame energie en
watertechnologie in het Midden-Oosten, alsook de opkomst van de regio Zuidoost-Azië maakt dat
de aandacht voor Islamic Finance groeit. Deze markt is uitgegroeid tot een belangrijk onderdeel
van de internationale financiële markt en toont zich in toenemende mate geïnteresseerd in lange
termijninvesteringen met stabiele en voorspelbare kasstromen. De ontwikkeling, groei en verdere
verdieping van Islamic Finance wordt ook binnen de regio Amsterdam vormgegeven in
samenwerking met de financiële sector en kennisinstellingen.
Innovatie in de stad, circulaire economie: het sluiten van kringlopen, afval = grondstof
In 2013 is het denken over en het werken aan (het sluiten van) Amsterdamse en regionale
kringlopen geïntensiveerd, specifiek voor water, voedsel, afval en fosfaat . Amsterdam werkt
(mee) aan het inrichten van verschillende concrete projecten. Dit gebeurt bijvoorbeeld binnen een
intensieve samenwerking tussen Haven, AEB Amsterdam en Waternet, als deelnemer aan het
programma Biobased Connections van de Amsterdam Economic Board.
8.2.4 Pijler Materialen en consumenten
Afval is grondstof
In 2013 zijn er weer stappen gezet op de lange weg van de transitie van afval naar grondstof
(VANG). De uitrol van de gescheiden inzameling van kunststof verpakkingen over heel
Amsterdam is gerealiseerd en de resultaten zijn bemoedigend; een bijna verdubbeling in volume
ten opzichte van 2012. Er staan verspreid over de hele stad nu zo’n 150 inzamelcontainers voor
plastic verpakkingsmateriaal. In 2014 wordt dat opgevoerd tot 200 containers.
Amsterdam heeft het terugdringen van het gebruik van eenmalige gratis plastic tasjes nog steeds
hoog op de agenda staan. Amsterdam was lid van een begeleidingscommissie van een
proefproject dat door het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) werd georganiseerd om
grote retailers ervan te doordringen dat de uitgifte en het gebruik van de tasjes sterk moet
afnemen.
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De gemeente werkt samen met Waternet en het ministerie van I&M aan (voorlichtings)projecten
om burgers en bedrijven bewust te maken van een dreigend fosfaattekort en de noodzaak om
fosfaat waar mogelijk terug te winnen, zowel vanwege grondstoffennoodzaak en
grondstoffenzekerheid als vanwege het economische belang voor Nederland van de positie van
grondstoffenrotonde voor fosfaat. De urgentie en de aanpak in Amsterdam en in Nederland is
inmiddels het voorbeeld voor de aanpak in de ons omringende landen als België en Duitsland.
In het kader van de fosfaataanpak en de daarover gesloten Green Deal ‘ketenakkoord
fosfaatkringloop’ startte in 2013 een proef met een waterloos closet in de Heineken Music Hall
om zoveel mogelijk nutriënten/fosfaat terug te winnen uit urine. Bij gebleken succes is het
voornemen om dat ook in andere drukbezochte evenementenlocaties en -accommodaties in te
voeren.
Het project ‘Biobased Connections’ dat het gebruik van gewassen en reststromen uit de
agrarische en voedingsmiddelenindustrie als ‘groene grondstof’ voor de productie van materialen,
chemicaliën, energie en brandstof wil stimuleren, is goed op gang gekomen. Inmiddels zijn een
vijftiental projecten in portefeuille. Het geheel wordt gecoördineerd door de Amsterdam Economic
Board. Het grootste succes tot nu toe is de gesloten Green Deal ‘grassen en gewassen’.
De samenwerking van Waternet en AEB Amsterdam, waar ook Haven Amsterdam zich bij heeft
aangesloten, is uitgemond in een nieuwe organisatievorm Clean Capital genaamd. In dit verband
wordt verder onderzoek gedaan naar kansrijke pilots om synergievoordelen te behalen ten
behoeve van het sluiten van kringlopen dan wel het verminderen van grondstoffen- en
energieverbruik op het gebied van energie, grondstoffen en water.
Het ambtswoninggesprek medio 2013 met de koplopers in het bedrijfsleven over circulaire
economie, is de aanzet geweest tot het opstellen van het visiedocument De Circulaire Metropool
2014-2018.
Duurzaam inkopen
Het verplicht toepassen van de EMVI-criteria (Economisch Meest Voordelige Inschrijving) biedt
kansen om op het gebied van duurzaamheid te concurreren. Dat was bij de gebruikelijke manier
van inkopen niet het geval, omdat daarbij slechts aan minimumcriteria voldaan moet worden en
er verder geen prikkel is om meer duurzaamheid aan te bieden.
Het programma duurzaam inkopen heeft in 2013 de volgende resultaten geboekt bij het
effectiever en makkelijker maken van duurzaam inkopen:
1. Er is een beoordelingsinstrument ontwikkeld om de duurzaamheidsprestaties van materialen
van verschillende producenten te kunnen scoren. Dit instrument met de naam DuMat is met
succes gebruikt bij de aanbesteding van Middengebied Zuid (Stadstuin Overtoom).
Daarnaast toonde DuMat aan dat bij de vernieuwing van het Beukenplein veel duurzame
materialen met een hoge duurzaamheidscore zijn gekozen.
2. De Marktontmoeting Openbare Verlichting heeft geleid tot het plan om een prestatiecontract
te gaan afsluiten voor openbare verlichting in combinatie met de invoering van
assetmanagement. In het inkoopplan worden expliciet prikkels voor de uitvoerende partij
gebracht om te blijven innoveren. Doel is een blijvende optimale mix tussen prestatie, prijs en
risico. In deze afweging speelt ook duurzaamheid een rol, want CO2 wordt uitgedrukt in geld.
3. Er zijn algemene eisen geformuleerd in afwachting van de standaard eis voor een ISO 14001
gecertificeerd bedrijf. De eisen voor de inkoop van vervoer zijn aangescherpt en van
toepassing op inkooptrajecten waarbij vervoer een rol speelt, zoals levering van goederen.
Specialisten duurzaam inkopen hebben specifieke adviezen geleverd over duurzaamheid bij
inkoop van materialen voor de Rode Loper. In die aanbesteding zijn EMVI criteria opgenomen
over CO2-uitstoot van het vervoer van natuursteen van de productielocatie naar Amsterdam. Dit
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had als resultaat dat de gebruikte natuursteen niet langer uit China komt, maar uit Europa. In de
toekomst kan de DuMat tool voor dergelijke inkooptrajecten ingezet worden. Daarnaast zijn
specifieke adviezen geleverd voor inkooptrajecten als afvalinzameling van kantoren
(aanbesteed), ondergrondse afvalcontainers (stadsdelen), catering, drukwerk (aanbesteed) en
het wagenpark (aanbesteed).
FSC hout convenant
FSC-hout (Forest Stewardship Council) is een speerpunt van het beleid voor duurzaam inkopen.
Amsterdam wil als opdrachtgever graag duurzaam hout toepassen. In 2013 is in vrijwel alle
projecten (78) waar hout wordt toegepast, FSC gecertificeerd hout in de bestekken opgenomen.
Daarmee is Amsterdam op de goede weg.
Het opnemen in de bestekken van FSC betekent niet altijd dat FSC-hout ook daadwerkelijk wordt
toegepast. Om dat te verifiëren is een eenvoudige borgingstool van FSC-Nederland beschikbaar.
Toekomstige strategie Duurzaam inkopen
De intentie bestaat om de programmatische aanpak van het programma te verlaten, mede omdat
het vasthouden aan minimumcriteria te weinig milieuwinst oplevert. De focus wordt gelegd op tien
inkooptrajecten die het verschil maken in duurzaamheidswinst. Daarnaast zal voor de GWWsector geïnventariseerd worden welk instrumentarium toepasbaar is om doelen scherper en
effectiever vast te stellen. Tenslotte worden acties gecontinueerd die voortkomen uit de
verplichtingen van het FSC-convenant.
Doelgroepenbeleid
Er lopen twee projecten voor de verduurzaming van de op dit gebied achterblijvende zorgsector.
Het project rondom de grote zorgorganisatie met vele kleinere locaties – De zorg voor
duurzaamheid – gaat het laatste jaar in. Het project wordt in november 2014 beëindigd. Het
betreft het invoeren van het milieukeurmerk ‘De Milieuthermometer’ dat staat voor tal van
concrete milieumaatregelen. Een tiental locaties staan op de nominatie in 2014 gecertificeerd te
worden. Deze certificatietrajecten lopen nog. Aanzienlijke milieuwinst, kennistoename en
kwaliteitverbetering in de bedrijfsvoering zijn het resultaat.
In 2013 is verder samengewerkt aan duurzaamheid met een aantal branches van Amsterdamse
bedrijven en instellingen, op thema’s als energie, afval, water en vervoer. Nieuw hierbij was dat
hierbij voor het eerst, in het kader van de Amsterdamse Voedselvisie, ook duurzaam voedsel
werd betrokken.
Rond ongeveer dertig evenementen (waaronder Sail, Awakenings, Amsterdam Marathon, Dam
tot Damloop) startte in 2013 een traject waarin de deelnemende organisaties systematisch hun
evenement gaan verduurzamen. Ook is een Inspiratiedag Duurzame Horeca georganiseerd door
de gemeente, samen met Koninklijke Horeca Nederland, Hotelschool Amsterdam en Green Key.
In navolging van de hotels (waar intussen meer dan de helft van de hotelbedden onder het
duurzaamheidskeurmerk de Green Key valt) gaan ook deze organisaties werken aan
duurzaamheid. Tijdens de inspiratiedag stond, naast energiebesparing, duurzaam voedsel (meer
plantaardig, meer regionaal en minder verspilling) centraal.
Milieukwaliteit in de stad
Luchtkwaliteit is de laatste jaren het meest besproken onderwerp waar het gaat om de
milieukwaliteit in de stad. Dit thema komt in de pijler Duurzame bereikbaarheid en luchtkwaliteit
aan de orde. Maar er zijn meer milieuthema’s die voor de milieukwaliteit in de stad en de
gezondheid van de burger van belang zijn. We belichten in deze jaarrekening het thema geluid .
Geluidoverlast is een belangrijk aspect van de leefbaarheid in de stad. In 2013 zijn verschillende
initiatieven uitgevoerd die gericht zijn op het beperken van de geluidoverlast.
 In het kader van de EU richtlijn omgevingslawaai is de geluidskaart Amsterdam 2011
opgesteld. Uit de kaart blijkt dat er in de periode 2006-2011 voor wegverkeer sprake is
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geweest van een lichte afname van het aantal gehinderden en dat de hinder door
luchtvaartlawaai nauwelijks is gewijzigd. Voor railverkeer is er sprake van een lichte toename
van de hinder. De geluidskaart is op 2 april 2013 vastgesteld door B&W.
Ook in het kader van de EU richtlijn omgevingslawaai is, in samenwerking met de betrokken
diensten en stadsdelen, een actieplan geluid 2013-2018 opgesteld. In dit plan wordt
aangegeven welke maatregelen Amsterdam zal nemen in de volgende planperiode van de
EU richtlijn (de periode tot 2018). In het plan is onder andere aandacht besteed aan de
aanpak van wegverkeerslawaai (schoon en stil vervoer), de geluidsanering van woningen,
burenlawaai en horecalawaai. Vaststelling van het actieplan zal plaatsvinden in 2014.
In 2013 is het LIFE+ project Qside (Quiet Side) afgerond. Het betrof een onderzoek naar het
effect van stille plekken in de stad en stille zijden bij geluidbelaste woningen. Amsterdam
heeft de eigen ervaringen met bouwen op geluidbelaste locaties ingebracht. De resultaten
worden betrokken in het eigen hogere waarden beleid van Amsterdam en zijn in een
workshop in Lyon gedeeld met andere Europese steden. Zie voor de resultaten:
http://www.qside.eu/
In 2013 is het tweede deel van de pilot terrasgeluid uitgevoerd. De pilot is uitgevoerd naar
aanleiding van een raadsmotie. Centraal staat de vraag of overlast van terrassen kan worden
geobjectiveerd. De pilot heeft goed inzicht geboden in de geluidbelasting vanaf terrassen. In
2014 wordt de eindevaluatie vastgesteld in B&W en geagendeerd in de raadscommissie
Algemene Zaken.

Vooralsnog ontbreken de financiële middelen voor effectieve maatregelen.
Social return
Definitie Social Return
De Gemeente Amsterdam wil dat de investeringen die zij doet naast het ‘gewone’ rendement ook
een maatschappelijke opbrengst (return) opleveren. Via 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, het geven van trainingen of door
medewerking te verlenen 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.
Hoe de opdrachtnemer zijn Social Returnverplichting precies invulling geeft, kan per
opdrachtnemer (en per geval) verschillen. De potentiële opdrachtnemer weet voordat hij inschrijft
op een aanbesteding dat de gemeente Social Return toepast en hoeveel de waarde wordt van zijn
verplichting. De prestatieafspraken over de manier waarop de opdrachtnemer aan zijn Social
Returnverplichting gaat voldoen worden meestal pas na gunning – in dialoog – gemaakt.
De manier waarop social return wordt toegepast en uitgevoerd moet zo goed mogelijk passen bij
de desbetreffende aanbesteding en markt. Na gunning bepaalt opdrachtgever (of het Stedelijk
Bureau SR) samen met de opdrachtnemer de manier waarop de Social Returnverplichting kan
worden voldaan en binnen welk kader gemaakte kosten kunnen worden verrekend met de Social
Returnverplichting. Zo blijft de manier van invullen flexibel en ‘loopt’ het bedrag van de verplichting
langzaam ‘vol’. De door de opdrachtnemer geleverde informatie op kandidaat-niveau wordt
financieel en administratief gecontroleerd.
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Ontwikkeling 2013
Social Return is in 2013 verder ontwikkeld naar een duurzaam arbeidsmarktinstrument: Social
Return 2.0. De kern daarvan is dat er ruimte is voor contractoverstijgende afspraken en
uitwerkingen van andere vormen van sociaal rendement, wanneer een traditionele invulling
(beschikbaar stellen van werk(ervarings)plekken) niet mogelijk is. Kennis en vacatures worden
inmiddels regiobreed gedeeld.
Leidraad Social Return
Als hulpmiddel voor de inkoopdeskundigen van de gemeente is er een Leidraad Social Return,
die regelmatig wordt geactualiseerd. Aan de hand van de geleerde lessen is de praktische
aanpak op het gebied van Social Return het afgelopen jaar bijgesteld. Zie voor meer informatie
over dit onderwerp de website Social Return (www.amsterdam.nl/socialreturn).
Resultaten 2013
In 2013 zijn effectief 1258 aantal werk(ervarings)plekken gerealiseerd. In 2012 waren dat er 347.
Het grote verschil valt te verklaren door enerzijds een toename van het aantal aanbestedingen
waarbinnen Social Return is toegepast (ruim 30% meer) en anderzijds door het aflopen van
enkele langlopende grote contracten. Aan het eind van de looptijd van een contract wordt het
contractmanagement doorgaans intensiever en is de invulling van de Social Returnverplichting
meestal groter.
Jaar
2013
2012

Reguliere
arbeidsplaatsen
693
226

3

BBL
plekken
286
59

Stageplaatsen
72
42

Participatieplaatsen
43
10

Overig

Totaal

164
10

1258
347

Verplichtingen
De waarde van alle Social Returnverplichtingen die in de in 2013 openstaande contracten zijn
opgenomen, is niet volledig in geld uit te drukken (zonder er eerst een rekenformule op los te
laten). Van ongeveer 93% van de contracten is de social returnverplichting wel al weergegeven in
een bepaald percentage van de opdrachtwaarde. Voor 2013 komt dit neer op circa € 10,6 miljoen
euro aan Social Returnverplichtingen, waarvan aan het eind van het jaar ongeveer € 6,4 miljoen
(60%) was ingevuld en nog € 4,2 miljoen openstaat.
Omdat de meeste contracten een langere looptijd hebben dan een jaar, hebben de leveranciers
dus meerdere jaren om invulling te geven aan hun social returnverplichtingen, en is het
gebruikelijk dat dit minimaal een jaar na afsluiting van het contract plaatsvindt. Bovendien is de
invulling van de verplichting pas financieel gerealiseerd op het moment dat daadwerkelijk
betaalde loon- en begeleidingskosten zijn gecontroleerd en gedeclareerd 4.
De verwachting is dat het openstaande bedrag van € 4,2 miljoen net als vorig jaar later nog zal
worden ingevuld. Inmiddels is van het totaal aan verplichtingen van ruim € 20 miljoen (cumulatief)
€ 4,5 miljoen aan verplichtingen afkomstig uit ‘afgeronde contracten’ ingevuld. De invulling hierop
is € 6,1 miljoen (een invullingspercentage van 135%).

3

BBL: beroepsbegeleidende leerweg

4

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
‘optelling’ vindt dus later plaats en loopt geleidelijk op.
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Effectief aantal gerealiseerde werkplekken
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8.3 Duurzaamheidsprogramma – duurzaamheidsindex
8.3.1 Overwegingen vooraf
Voor het derde 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 derde jaar gaat het dan ook om een
primair feitelijke weergave van de resultaten over 2013 en kan slechts een beperkte vergelijking
met het basisjaar 2010 plaats vinden.
8.3.2 CO2-cijfers
De CO2 emissie is ten opzichte van het basisjaar 2010 gedaald. Ook het energieverbruik is de
afgelopen drie jaar verminderd. Geconcludeerd kan worden dat er in deze collegeperiode een
ontkoppeling is gerealiseerd tussen de groei van de stad (inwoners, woningen, toegevoegde
waarde) en het energieverbruik.
De berekening van de CO2-uitstoot is verbeterd en de cijfers voor de jaren 2010 – 2012 zijn dan
ook aangepast op basis van deze nieuwe berekening. De daling van de uitstoot in 2012 t.o.v.
2011 zet zich voort in 2013.
De toename van het energiegebruik per inwoner en de afname van het energiegebruik per
toegevoegde waarde worden veroorzaakt door een verschuiving in de brongegevens.
De gegevens over energiegebruik komen uit ‘Energie In Beeld’, de monitoringtool van de
Nederlandse netwerkbedrijven. De netwerkbedrijven gebruiken met ingang van 2013 een nieuwe
manier voor het verzamelen en registreren van data. In de overgang van 2012 naar 2013 zijn
35.000 zakelijke aansluitingen omgezet naar particuliere aansluitingen. Daardoor treedt er een
trendbreuk op t.o.v. voorgaande jaren, waarvoor geen nadere verklaring is.
Uit de brongegevens blijkt dat het energiegebruik per particuliere aansluiting jaar op jaar licht
daalt. Dit is in overeenstemming met de landelijke trend. Het zakelijk verbruik per aansluiting
heeft over de jaren heen een meer wisselend patroon.
De lager elektriciteitsproductie van AEB Amsterdam verklaart de afname van de duurzame
energieproductie per inwoner. Het aantal windmolens is constant en de hoeveelheid
zonnepanelen in de stad nam in 2013 toe met ongeveer 60% t.o.v. 2012.
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8.3.3 Mobiliteitscijfers
Concentratie NOx
De jaarconcentraties NOx zijn in 2013 bij alle negen meetstations uit de steekproef gedaald.
(index gaat naar 86,4). De daling was ook dit jaar groter dan in het voorafgaande jaar en net als
in eerdere jaren zijn de fluctuaties door het jaar heen vrij groot, met name als gevolg van de
weersomstandigheden.
Aandeel schone voertuigen
Het aandeel van de schoonste vrachtauto’s in de stad is in 2013 wederom fors toegenomen. Het
aandeel schone bestelauto’s is in 2013 wel toegenomen ten opzichte van 2011, maar blijft duidelijk
achter bij het aandeel schone vrachtauto’s. Belangrijkste oorzaak ligt bij de Amsterdamse
bestelauto’s, die gemiddeld minder schoon zijn dan de bezoekende bestelauto’s.

Aandeel fietsgebruik
Het aandeel fietsgebruik in de binnenstad neemt al jaren toe. Ook in 2013 zijn tellingen verricht,
maar de definitieve resultaten zijn nog niet beschikbaar. Voorlopig wordt uitgegaan van een lichte
toename in lijn met die van de afgelopen jaren.
8.3.4 Economische cijfers
Aantrekkelijkheid Amsterdam
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 over 2012 en 2013 geen
monitor uitgebracht.
Energieverbruik per toegevoegde waarde
De economische groei van de metropoolregio Amsterdam bedraagt over 2013 + 0,6%. Dit is een
voorlopig cijfer, dat kan worden bijgesteld nav nieuwe cijfers van het CBS.
8.3.5 Cijfers Materialen
Hoeveelheid huishoudelijk restafval per inwoner
Een verklaring voor het lagere gewicht aan restafval ten opzichte van de voorgaande jaren ligt
deels in het doorwerken van de economische recessie in het huishoudelijk (rest)afval. Doordat
nieuwe producten of goederen minder worden gekocht, neemt het geproduceerde huishoudelijk
(rest)afval af. Die relatie is statistisch aangetoond. Anderzijds biedt Amsterdam steeds meer
faciliteiten voor het gescheiden aanbieden van huishoudelijk afvalstromen. Zo is in 2013 op
stedelijke schaal gestart met het gescheiden inzamelen van plastic verpakkingsafval. Ook is in
2013 de aparte inzameling van textiel in heel Amsterdam ingevoerd. Deze maatregelen dragen
eraan bij dat huishoudens uiteindelijk minder restafval produceren en dat wordt zichtbaar in de
cijfers.
Leefomgevingsindicator
De gemiddelde rapportcijfers zijn gebaseerd op twee vragen in de Amsterdamse
Veiligheidsmonitor. De daling in de monitor vindt over de gehele linie plaats: minder hogere
cijfers, meer lagere cijfers. Er is geen echte verklaring te geven voor de afname dan dat de
ondervraagden beide fenomenen lager beoordelen.
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8.3.6 De Duurzaamheidsindex 2013

6

7

8

9

1
0

Indexgetal 2013

5

2013

4

Indexgetal 2012

3

Indexgetal 2011

2

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 van 10 meetstations in µg/m3
(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

Indexgetal 2010

1

2010

Algemene indicatoren

5,84

100

99

96,6

5,44

93,2

64,5

100

97,8

95,4

55,7

86,4

17,13

100

96,5

94,1

16,97

99

2,84

100

91,9

94

2,96

95,9

57,1

100

99,5

99

58

98,4

48

100

85,7

70,6

79

60,7

6

100

89,5

89,5

4

89,5

0,84

100

98,8

97,6

0,77

91,7

324

100

95,7

94

291,7

90

7,12

100

100,5

100,4

6.85

103,9

100

95,5

93,1

90,8

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
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(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.
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. Ook de aangeleverde informatie over het
gebruik van het wagenpark en het thema ‘afval’ is niet volledig. Sommige diensten hebben geen
informatie over het woon-werkverkeer van het eigen personeel. Op de vraag te beschrijven welke
activiteiten, projecten of gebeurtenissen in 2013, door de dienst wordt gezien als een positieve
bijdrage aan het bevorderen van de duurzaamheid is maar beperkt geantwoord. Er zijn
verschillende oorzaken voor deze onvolledige informatievoorziening.
De overall aansturing van het verduurzamen van de gemeentelijke organisatie wordt nu belegd
bij het Gemeentelijk Management Team (GMT).
8.4.2 Response
Van vijfentwintig diensten is een bijdrage voor deze rapportage ontvangen. Waternet en Haven
Amsterdam zijn niet bij de rapportage betrokken, want deze organisaties staan inmiddels los van
de gemeentelijke bedrijfsvoering. De Dienst Milieu en Bouwtoezicht is grotendeels opgegaan in
de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (NZKG).
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. Waarschijnlijk
gebeurt dat met warmtekoudeopslag (WKO) of stadswarmte.
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, maar 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 van alle diensten de
meest gedetailleerde uitsplitsing van het afval in verschillende reststromen en is in die zin een
voorbeeld voor de anderen.

Terug naar inhoud

452

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 de meeste 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
 er wordt in toenemende mate gewerkt met centrale digitale documentenopslag, zoals
bijvoorbeeld sharepoint bij DRO. Hierdoor kunnen ook de kosten van het papierverbruik
beperkt worden.
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, fietsend of lopend naar het werk komt.
Topscorer bij de fiets is Dienst Advies 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 DBGA (51%) 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. Het aantal elektrische auto’s
maakt nog geen 5% uit van het wagenpark. Ook het percentage elektrische fietsen blijft onder dit
getal. Het aantal elektrische scooters is met circa 20% van het totale bestand wel significant.
Zeven van de diensten en bedrijven geven aan over een of meer elektrische auto’s te
beschikken.
8.4.8 Milieuzorgsystemen
Milieuzorgsystemen lijken binnen de gemeentelijke organisatie nog een vrij onbekend fenomeen
te zijn. Van alle diensten en bedrijven gaf alleen AEB 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.
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5 Balans met toelichting
5.1 Grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling
5.1.1 Algemene grondslagen
De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en
verantwoording provincies en gemeenten (BBV) daarvoor geeft. Bij het opstellen van de
jaarrekening doet het College van Burgemeester en Wethouders schattingen en
veronderstellingen in het bijzonder bij voorzieningen ter afdekking van risico’s de voorzieningen
die medebepalend zijn voor de opgenomen bedragen. Dit gebeurt in overeenstemming met
algemeen geldende grondslagen. Tenzij anders vermeld zijn activa en passiva opgenomen tegen
nominale waarde in euro’s. Vorderingen en schulden in vreemde valuta zijn omgerekend tegen
de op balansdatum geldende wisselkoersen.
5.1.2 Waarderingsgrondslagen
Immateriële vaste activa
Immateriële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs.
Materiële vaste activa
Materiële vaste activa met economisch nut
Materiële vaste activa met economisch nut zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of
vervaardigingsprijs. Voor de in erfpacht uitgegeven gronden geldt de uitgifteprijs bij eerste uitgifte
als verkrijgingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op een investering in
mindering gebracht. De afschrijving vindt volgens de gemeentelijke voorschriften plaats op basis
van de verwachte (technische) gebruiksduur en op lineaire basis, tenzij anders is besloten door
de gemeenteraad. Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een
bijzondere waardevermindering als deze naar verwachting duurzaam is. Bij het afschrijven mag
slechts in uitzonderingsgevallen rekening worden gehouden met een restwaarde. Op grond wordt
niet afgeschreven. De tabel bevat de richtlijn voor de afschrijvingstermijnen van enkele
belangrijke categorieën van vaste activa.
Afschrijvingstermijnen activa met economisch nut
Activa
ICT-hardware
ICT-software
Meubilair
Openbare verlichting armaturen
Verkeersregelinstallaties
Brugdek
Bewegwijzering
Aanleg wegen, reconstructie
Tunnels: werktuigbouwkundige installaties
Gebouwen
Constructie bruggen
Sluizen
Beweegbare bruggen
Vaste bruggen
Walmuren
Tunnels

Afschrijvingstermijn
5 jaar
5 jaar
10 jaar
20 jaar
20 jaar
20 jaar
25 jaar
30 jaar
35 jaar
40 jaar
40 jaar
80 jaar
80 jaar
100 jaar
100 jaar
100 jaar

Materiële vaste activa met maatschappelijk nut
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut worden onverschillig het
karakter daarvan geactiveerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke
investeringsbijdragen van derden en – voor zover aanwezig – door de gemeente gevormde
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reserves worden op de investering in mindering gebracht. Op deze activa wordt volgens de
gemeentelijke voorschriften afgeschreven. Rentekosten worden voor deze activa niet
opgenomen in de vervaardigingsprijs. Voor activa met maatschappelijk nut geldt dat de
afschrijvingstermijn maximaal gelijk mag zijn aan de technische levensduur en dat extra
afschrijvingen zijn toegestaan na voorafgaande goedkeuring door het college van Burgemeester
en Wethouders. Er zijn geen specifieke reserves in de balans opgenomen die ter beschikking
staan ter dekking van investeringen in activa met maatschappelijk nut.
n jaren)

Financiële vaste activa
Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en leningen u/g zijn opgenomen
tegen nominale waarde. Zo nodig wordt met behulp van een voorziening een verwachte
structurele waardedaling gecorrigeerd. Deelnemingen zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingprijs
of lagere marktwaarde als deze redelijkerwijs vaststelbaar is en een duurzaam karakter heeft.
Bijdragen aan activa in eigendom van derden worden geactiveerd voor het verstrekte bedrag. Op
deze bijdragen wordt afschreven met een termijn die maximaal gelijk is aan de termijnen die de
gemeente zelf hanteert voor overeenkomende activa.
Voorraden
De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs of lagere
marktwaarde.
De ‘Bouwgronden in exploitatie’ zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, dan wel de lagere
marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging
kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouw- en woonrijpmaken),
evenals een redelijk te achten aandeel in de rentekosten en de administratie- en beheerskosten.
In die gevallen waarin nog uitgaven of verliezen worden verwacht en waar daarvoor
voorzieningen zijn getroffen, worden deze voorzieningen op de waarde van de bouwgronden in
exploitatie in mindering gebracht. De richtlijnen voor het nemen van winsten en verliezen uit de
grondexploitaties zijn opgenomen in de grondslagen voor resultaatbepaling.
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar en overlopende activa
Alle vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Eventuele voorzieningen wegens
oninbaarheid worden met de waarde van vorderingen verrekend.
Liquide middelen
Liquide middelen worden tegen nominale waarde opgenomen.
Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve, bestemmingsreserves en het resultaat
vòòr bestemming volgens de programmarekening.
Bestemmingsreserves hebben een maximale bestaansduur van twee jaar tenzij door de
gemeenteraad besloten wordt:
 de instellingsduur te verlengen of
 een bestemmingsreserve is aangemerkt als systeemreserve waar volgens een door de
gemeenteraad vastgestelde gedragslijn aan mag worden onttrokken en/of toegevoegd.
Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor verplichtingen, verwachte verliezen of risico’s waarvan de
omvang redelijkerwijs kan worden ingeschat. Verder worden van derden verkregen middelen die
specifiek besteed moeten worden opgenomen onder de voorzieningen. Uitzondering hierop
vormden de van Europese en Nederlandse overheidslichamen verkregen middelen. Deze
worden gepresenteerd bij de overlopende passiva. De voorzieningen zijn gewaardeerd tegen
nominale waarde met uitzondering van de voorziening ter dekking van verliezen op
grondexploitaties, die tegen contante waarde wordt gewaardeerd.
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer
Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Borg- en Garantstellingen
Buiten de balanstelling is de totale nominale waarde van de geborgde schulden opgenomen.
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5.1.3 Grondslagen voor resultaatbepaling
Algemeen
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Het moment van
betaling of ontvangst van het geld is daarbij niet van belang. Winsten worden slechts genomen
voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden
voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen als zij bij het opmaken van de
jaarrekening bekend zijn.
Dividenduitkeringen
Dividenduitkeringen van deelnemingen worden als bate genomen op het moment waarop het
dividend betaalbaar gesteld wordt, dat is gewoonlijk in het jaar na het begrotingsjaar.
Uitzondering hierop zijn de dividenden van de in enig jaar verzelfstandigde gemeentelijke
diensten of bedrijven waarvan de gemeente 100% aandeelhouder is. In die gevallen is – op basis
van de gemaakte afspraken over de hoogte van het dividend – het dividend geboekt ten gunste
van het begrotingsjaar waarop het betrekking heeft.
Resultaatneming grondexploitaties
In het kader van de kasstroomsturing op kavelniveau is de in Amsterdam tot en met 2012
gehanteerde systematiek van verrekenen van het planresultaat bij planafsluiting verlaten. Vanaf
2013 wordt waar mogelijk jaarlijks het positieve resultaat van de actieve kavels afgeroomd en ten
gunste van de Bestemmingsreserve Algemeen deel van het vereveningfonds gebracht.
Onderlinge leveringen
De programmarekening is opgesteld inclusief de onderlinge leveringen tussen gemeentelijke
onderdelen. Dit betekent dat per beleidsmatige inspanning de baten en lasten vóór en na
reservemutaties worden gepresenteerd inclusief de onderlinge leveringen.
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5.2 Gemeentebalans per 31 december 2013
In dit hoofdstuk worden in hoofdlijnen de in de gemeentebalans genoemde posten toegelicht, met
uitzondering van de vlottende activa en passiva. De vlottende activa en passiva omvatten een te
grote verscheidenheid aan onderwerpen om in dit bestek toe te kunnen lichten.
2013
12.487.349.400

2012
12.215.499.565

Immateriële vaste activa

6.446.616

13.537.423

Kosten van onderzoek en ontwikkeling van activa

6.446.616

13.537.423

9.140.866.873
7.799.423.731

9.076.090.657
7.764.324.950

1.341.443.141
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk
nut

1.311.765.708

Financiële vaste activa

3.340.035.911

3.125.871.485

694.636.825
43.037.813

858.315.777
40.622.413

Leningen aan woningbouwcorporaties
38.934.255
Leningen aan deelnemingen
881.998.266
Leningen aan overige verbonden partijen
920.377
Overige langlopende leningen
116.298.401
1.529.884.041
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar
of langer
Bijdragen aan activa in eigendom van derden
34.325.933
1.033.259.338
Vlottende activa

94.052.263
378.458.440
704.915
140.485.506
1.578.947.702
34.284.468
1.797.343.789

Voorraden

25.907.849

932.941.606

Overige grond- en hulpstoffen
Onderhanden werk (inclusief bouwgronden in exploitatie)
Gereed product en handelsgoederen

644.586
14.000.744
11.262.519

628.677
920.916.001
11.396.929

650.843.418
190.627.311

605.112.110
188.264.090

Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen 4.180.096
Overige vorderingen
456.036.011
Overige uitzettingen
0

3.427.268
396.149.665
17.271.087

Overlopende activa
Nog te ontvangen bijdragen Rijk en Europese Unie
Overige vlottende activa

285.102.364
68.650.003
2.755.705

259.290.073

13.520.608.738

14.012.843.354

ACTIVA
Vaste activa

Materiële vaste activa
Investeringen met een economisch nut

Deelnemingen
Gemeenschappelijke regelingen

Vorderingen
Vorderingen op openbare lichamen

Totaal activa
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PASSIVA
Eigen vermogen

Algemene reserves

2013
7.252.081.674

2012
6.553.882.533

268.932.005

230.897.758

11.866.525
Bestemmingsreserves bedoeld om ongewenste schommelingen
in tarieven op te vangen13.353.639
Overige bestemmingsreserves

6.708.797.462

6.213.557.683

Resultaat na bestemming

262.485.682

96.073.453

Voorzieningen

810.064.606

2.163.933.748

Vaste schulden

3.180.941.166

2.912.843.885

Onderhandse leningen

3.153.130.731

2.868.442.921

3.151.304.975
van binnenlandse banken en overige financiële instellingen

2.866.443.810

van overige binnenlandse sectoren

1.825.756

1.999.111

Door derden belegde gelden

14.648.709

21.496.774

Waarborgsommen

13.161.726

22.904.190

Vlottende passiva

2.277.521.292

2.382.183.188

Kortlopende schulden
Kasgeldleningen
Bank- en girosaldi
Overige schulden

1.032.385.502
230.000.000
525.877.796
276.507.707

1.277.632.519
440.000.000
575.732.993
261.899.526

Overlopende passiva
Vooruitonvangen bedragen Rijk en EU
Overige overlopende passiva

1.245.135.789
136.082.842
1.109.052.947

1.128.316.839
165.706.802
962.610.037

Overige vlottende passiva

-23.766.170

Totaal passiva

13.520.608.738

14.012.843.354

Totaalbedrag garantieverplichtingen

13.075.000.000

13.395.000.000
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Activa
Vaste Activa
De vaste activa en het verloop daarvan tijdens het boekjaar zijn als volgt weer te geven:
Omschrijving van de
vaste activa

VERMEERDERINGEN
Uitbreidingen
in het
begrotingsjaar

Boekwaarde
aan het begin
van het
begrotingsjaar

2

VERMINDERINGEN
(extra)
afschrijvingen
in het
begrotingsjaar

Overdracht
van
vaste activa
in het
begrotingsjaar

Overdracht
van
vaste activa
in het
begrotingsjaar

Overige
verminderingen
in het
begrotingsjaar

Boekwaarde
aan het einde
van het
begrotingsjaar

3

4

5

6

7

8

9

13.537.423,33
0,00

1.678.525,55
0,00

0,00
0,00

2.422.752,82
0,00

0,00
0,00

6.346.579,96
0,00

6.446.616,10
0,00

13.537.423,33

1.678.525,55

0,00

2.422.752,82

0,00

6.346.579,96

6.446.616,10

5.947.660.631,47
5.594.683.616,21
5.381.171,06
869.037.682,56
618.700.853,19
14.793.670,74
158.990.935,85
149.760.004,78

207.965.283,99
205.369.464,89
1.395.000,00
83.150.639,43
21.980.691,79
166.135,00
20.350.685,23
23.056.266,06

339.252.527,68
304.824.234,95
0,00
0,00
0,00
0,00
230.670,54
19.042,92

1.943.931,16

323.713.676,00

298.149,01

271.454,35
43.411.447,71
19.106.346,51
28.184,00
25.882.501,66
23.934.018,30

0,00
3.131.923,04
0,00
0,00
0,00
0,00

10.367,19
-2.030.970,37
169.821.862,38
14.751.886,74
3.890.340,13
34.303.043,23

6.168.922.686,97
6.104.877.316,05
6.494.349,52
907.675.921,61
451.753.336,09
179.735,00
149.799.449,83
114.598.252,23

7.764.324.949,65

358.064.701,50

339.502.241,14

114.577.883,69

326.845.599,04

221.044.678,31

7.799.423.731,25

245.342,00
0,00
8.422.938,96
1.303.097.426,63

0,00

0,00

0,00

245.342,00

0,00

389.040,81
97.028.699,69

0,00
0,00

742.005,29
40.622.013,59

0,00
0,00

-2.103.221,85
28.234.167,80

0,00
0
10.173.196,33
1.331.269.944,93

1.311.765.707,59
9.076.090.657,24

97.417.740,50
455.482.442,00

0,00
339.502.241,14

41.364.018,88
155.941.902,57

245.342,00
327.090.941,04

26.130.945,95
247.175.624,26

1.341.443.141,26
9.140.866.872,51

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

312.091.358,27
7.180.293,67
0,00
0,00
615.363.692,12
0,00
2.599.000,00
342.800.499,39

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
440.000,00
328.770,16
0,00

28.158.416,42
4.764.893,33
0,00
55.118.008,52
111.823.865,72
224.538,44
9.666.336,43
391.864.160,54

15.428.527,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
440.000,00
0,00

432.183.367,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.008.538,42
0,00

694.636.824,53
43.037.812,95
0,00
38.934.254,68
881.998.266,40
920.377,00
116.298.401,43
1.529.884.041,03

34.284.468,42
3.125.871.484,65

2.127.430,45
1.282.162.273,90

0,00
768.770,16

2.418.043,92
604.038.263,32

0,00
15.868.527,00

-332.078,08
448.859.827,34

34.325.933,03
3.340.035.911,05

12.215.499.565,22

1.739.323.241,45

340.271.011,30

762.402.918,71

342.959.468,04

702.382.031,56

12.487.349.399,66

1 Immateriële vaste activa
Kosten van onderzoek en ontwikkeling
Kosten van het sluiten van geldleningen, agio
en disagio
Totaal rubriek 1

a.
b.

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

Totaal rubriek 2a
2b Materiële vaste activa met een maatschappelijk nut

a.
b.
c.

Gronden en terreinen
Waarvan in erfpacht uitgegeven
Woonruimten
Overige materiële vaste activa

Totaal rubriek 2b
Totaal rubriek 2
3 Financiële vaste activa
Deelnemingen
Gemeenschappelijke regelingen
Overige verbonden partijen
Leningen aan woningbouwcorporaties
Leningen aan deelnemingen
Leningen aan overige veronden partijen
Overige langlopende leningen
Overige uitzettingen met een rentetypische
looptijd van één jaar of langer
Bijdrage aan activa in eigendom van derden
i.
Totaal rubriek 3

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Totaal-generaal
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5.2.1 Immateriële vaste activa
(bedragen x € 1 miljoen)

Mutaties immateriële vaste activa
Boekwaarde 31 december 2012
Investeringen
subtotaal
Overdrachten
Afschrijvingen
Overige verminderingen
Subtotaal
Boekwaarde 31 december 2013

13,5
1,7
15,2
2,4
6,4
8,8
6,4

De post heeft zich de afgelopen tien jaar als volgt ontwikkeld:
Im m at erië le va ste activ a

x € 1 mln

40
30
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De boekwaarde van de immateriële vaste activa neemt in 2013 af met € 7 miljoen. De
afschrijvingen en desinvesteringen bedragen € 8,7 miljoen: € 1,7 miljoen vanwege de
verzelfstandiging van de Haven en € 2,4 miljoen normale afschrijvingen van het
Ontwikkelingsbedrijf en € 4,6 miljoen naar aanleiding van het opschonen van de balans van het
Ontwikkelingsbedrijf en het in dat kader terugdraaien van de activering van de kosten van de
ontwikkeling van het Kermisexploitantenterrein (KET).
5.2.2 Materiële vaste activa
Materiële vaste activa worden onderscheiden in vaste activa met economisch nut en vaste activa
met maatschappelijk nut. De onderverdeling in de materiële vaste activa is als volgt:
(bedragen x € 1 miljoen)

Onderverdeling materiële vaste
activa
Boekwaarde per ultimo boekjaar
Waarvan:
Economisch nut
Maatschappelijk nut

2012
9.076,1

2013
9.141,0

7.764,3
1.311,8

7.799,5
1.341,5

Materiële vaste activa met economisch nut
(bedragen x € 1 miljoen)

Mutaties materiële vaste activa
economisch nut
Boekwaarde 31 december 2012
Investeringen
Overdrachten
Toename
Subtotaal
Afschrijvingen
Desinvesteringen
Overdrachten
Afname
Boekwaarde 31 december 2013

7.764,3
358,1
339,5
697,5
8.461,9
114,6
221,0
326,8
662,4
7.799,5

Onder materiële vaste activa met economisch nut worden begrepen:
 gronden en terreinen (€ 6.168,9 miljoen)
 bedrijfsgebouwen (€ 907,7 miljoen)
 woonruimten (€ 6,5 miljoen)

Terug naar inhoud

463





grond-, weg- en waterbouwkundige werken (€ 451,8 miljoen)
machines, apparaten en installaties (€ 149,8 miljoen)
overige (€ 114,6 miljoen); dit betreft een restcategorie waarin de niet nader onderverdeelde
materiële vaste activa zijn opgenomen

Materiële vaste activa in de openbare ruimte met maatschappelijk nut
(bedragen x € 1 miljoen)

Mutaties materiële vaste activa
maatschappelijk nut
Boekwaarde 31 december 2012
Investeringen
Overdrachten
Toename
Subtotaal
Afschrijvingen
Desinvesteringen
Overdrachten
Afname
Boekwaarde 31 december 2013

1.311,8
97,4
97,4
1.409,2
41,4
26,1
0,2
67,7
1.341,5

Onder de materiële vaste activa met een maatschappelijk nut worden begrepen:
 overige materiele vaste activa; investeringen in de openbare ruimte (€ 1.331,3 miljoen)
 woonruimten (€ 10,2 miljoen)
De post materiële activa in totaal heeft zich de afgelopen tien jaar als volgt ontwikkeld:
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De materiële vaste activa nemen toe met € 64,8 miljoen. Hier gaan echter meerdere omvangrijke
mutaties onder schuil die voortvloeien uit de verzelfstandiging van Haven Amsterdam. De afname
aan materiële vaste activa door de verzelfstandiging van de Haven bedraagt € 512 miljoen. De
grond die in erfpacht is uitgegeven is hierbij overgegaan naar het Ontwikkelingsbedrijf voor € 304
miljoen, waarmee in eerste instantie de materiële vaste activa afnemen. Het leidt echter direct tot
een navenante stijging van de materiële vaste activa als gevolg van de uitbreiding van in erfpacht
uitgegeven grond bij het Ontwikkelingsbedrijf. Daarnaast neemt het geïnvesteerde vermogen in
grond toe bij het Ontwikkelingsbedrijf met € 205 miljoen door een toename van de grondwaarden
van in erfpacht uitgegeven grond. Deze laatste mutatie vindt in principe zijn tegenhanger in de
post ‘voorraden onderhanden werk’ die – omdat deze grondwaarden als bate in de
grondexploitaties worden verantwoord – met dezelfde omvang afneemt. Deze relatie wordt in
2013 verstoord door de opschoning van de post ‘voorraden onderhanden werk’. Daarnaast
hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:



Het Ontwikkelingsbedrijf schreef voor € 9,5 miljoen af op gebouwen
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De Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling investeerde per saldo € 35 miljoen in gebouwen
De Dienst Metro investeerde per saldo € 44,7 miljoen
Waternet investeerde per saldo voor € 9,6 miljoen
Het Afval en Energiebedrijf investeerde per saldo voor € 3,9 miljoen
De Dienst Wonen Zorg en Samenleven investeerde € 3,7 miljoen in de daklozenopvang
De Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer verminderde het geïnvesteerde vermogen met
€ 10,4 miljoen
Dan zijn er nog kleinere afschrijvingsbedragen bij verschillende organisaties die bijdragen
aan het totale saldo

Belangrijkste gronden en terreinen:
 De post ‘gronden en terreinen’ bestaat vrijwel geheel uit de waarde van de in erfpacht
uitgegeven grond. Per ultimo 2013 bedraagt die waarde € 6.088 miljoen.
De belangrijkste gemeentelijke bedrijfsgebouwen zijn:
 de panden van de DMO (€ 600 miljoen)
 OGA: onroerend goed permanent bezit waaronder het gemeentelijk Bureau Huisvesting (€
104,5 miljoen)
 de bedrijfsgebouwen van DIVV, waaronder parkeergebouwen- en garages (€ 64,9 miljoen)
 de panden van Waternet (€ 38 miljoen)
 het Stadhuis (€ 23 miljoen)
 het Stadsarchief (€ 21,9 miljoen)
 het gebouw van de Dienst Metro (€ 18,4 miljoen)
 de gebouwen van de GGD (€ 14,8 miljoen)
 de gebouwen van de Dienst Wonen Zorg en Samenleven (€ 8,5 miljoen)
 het gebouw van de dienst Werk en Inkomen (€ 5,8 miljoen)
 het gebouw van de Stadsbank van Lening (€ 2,5 miljoen)
 het gebouw van het Afval Energie Bedrijf (€ 2,9 miljoen)
 het gebouw van Stadstoezicht (€ 2,5 miljoen)
De belangrijkste grond-, weg- en waterbouwkundige werken zijn:
 rioleringswerken en -gemalen en de leidingen c.a. ten behoeve van de drinkwaterlevering (€
432,2 miljoen)
 grond-, weg- en waterbouwkundige werken in het havengebied (€ 13,6 miljoen)
 grond-, weg- en waterbouwkundige werken van het Afval- en Energiebedrijf (€ 5,6 miljoen)
De belangrijkste machines, apparaten en installaties zijn:
 de machines, apparaten en installaties ten behoeve van de drinkwaterlevering (€
53,5 miljoen)
 de afvalverwerkingsinstallatie (€ 22,1 miljoen)
 de parkeerautomaten c.a. (€ 26,9 miljoen)
 de installaties van de Dienst ICT (€ 10,1 miljoen)
 de installaties van de GGD (€ 8,8 miljoen)
 de installaties van Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (€ 7,4 miljoen)
 de installaties van het Stadsarchief (€ 6,7 miljoen)
 de installaties van het Ontwikkelingsbedrijf (€ 5,5 miljoen)
 de installaties van de Bestuursdienst (€ 3,6 miljoen)
 de installaties van de dienst Facilitair Management (€ 2,6 miljoen)
 de installaties van de Stadsbank van Lening (€ 0,9 miljoen)
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5.2.3 Financiële vaste activa
Mutaties financiële vaste activa
Boekwaarde 31 december 2012
Correctiepost binnengemeentelijk
Gecorrigeerde boekwaarde 31-12-2012
Investeringen
Overdracht
Toename
Subtotaal
Aflossingen
Overdracht
Desinvesteringen
Afname
Boekwaarde 31 december 2013

(bedragen x € 1 miljoen)

3.147,4
-21,5
3.125,9
851,2
431,7
1.282,9
4.308,8
604,0
446,8
17,9
1.068,7
3.340,1

De boekwaarde bij aanvang van het boekjaar 2013 is gecorrigeerd bij de overige verstrekte
leningen voor een binnengemeentelijke verstrekking en opname. De binnengemeentelijke
activapost is daarbij 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 (€ 1.529,9) miljoen
waaronder:
- de kapitaalverstrekking aan stadsdelen van € 1.268 miljoen
- de langlopende vordering op Vattenfall in verband met de verkoop van Nuon N.V. (€ 190
miljoen).
- De Amsterdamse Middensegmentshypotheken (€ 27,6 miljoen)
- Startersleningen (€ 21,5 miljoen)
- de vorderingen op de Europese Gemeenschap en de Rijksoverheid in het kader van de
stedelijke vernieuwing (€ 11,4 miljoen).
 de waarde van de gemeentelijke deelnemingen (€ 694,6 miljoen)
 aan deelnemingen verstrekte leningen (€ 882 miljoen)
 overige verstrekte langlopende geldleningen (€ 137,8 miljoen)
 leningen aan gemeenschappelijke regelingen (€ 43,0 miljoen)
 leningen aan woningbouwcorporaties (€ 38,9 miljoen)
 bijdragen in activa van derden (€ 34,3 miljoen)
Het verloop over tien jaar van de financiële vaste activa is in onderstaande grafiek weergegeven.
Om redenen van vergelijkbaarheid is het onderdeel ‘kapitaalverstrekking aan gemeentelijke
diensten en bedrijven’ uitgezonderd van deze ontwikkelingsschets over de afgelopen tien jaar:
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De totale boekwaarde van de financiële vaste activa is per saldo met € 214 miljoen toegenomen.
In kort bestek worden de belangrijkste ontwikkelingen genoemd. De toename hangt samen met:
 de verwerving van de deelneming Haven (€ 304 miljoen)
 de toename aan de deelneming Lutkemeer van OGA (€ 7 miljoen)
 de aflossing en overdracht van grond uit de deelnemingen van het Afval en Energiebedrijf
(€ 43,6 miljoen)
 de overdracht van kapitaalschuld naar leningen aan deelnemingen in het kader van de
optimalisatie van de financieringsstructuur van het Afval- en Energiebedrijf (€ 431 miljoen)
 de aflossing van de lening aan het Gemeentevervoerbedrijf (€ 51,4 miljoen) en de aflossingen
van woningbouwleningen (€ 55 miljoen)







Aan de deelneming in de Haven werd een lening verstrekt (€ 125 miljoen)
Van de overige langlopende leningen werd in totaal € 14,5 miljoen afgelost (hieronder
voornamelijk Leaseplan en Stadsgoed)
Bij de verzelfstandiging van de Haven werd de lening aan de RON afgelost (€ 10 miljoen)
Bij de Dienst Wonen Zorg en Samenleven namen de overige uitzettingen af met € 11,3
miljoen
De kapitaalverstrekking aan stadsdelen nam per saldo af met € 37,3 miljoen tot een
totaalbedrag van € 1.267,6 miljoen

De verstrekte leningen aan derden tot een totaal van (€ 1.132 miljoen) bestaan uit de volgende
onderdelen:
 aan gemeenschappelijke regelingen (€ 43 miljoen)
 aan deelnemingen (€ 882 miljoen)
 aan overige verbonden partijen (€ 0,9 miljoen)
 aan overige leningen (€ 116,3 miljoen)
 aan overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer (€ 49,5 miljoen)
In de jaarrekening wordt in de financieringsparagraaf uitgebreider ingegaan op de ontwikkeling
van deze leningen.
De overigen uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer bevatten ook nog
de volgende onderdelen:
 kapitaalschuld stadsdelen (€ 1.267,6 miljoen)
 vordering op Vattenfälls (€ 190 miljoen)
 diverse uitzettingen van de dienst Wonen Zorg en Samenleving in het kader van de stedelijke
vernieuwing (€ 22,8 miljoen)
De belangrijkste gemeentelijke deelnemingen per ultimo 2013 zijn:











NV Haven Amsterdam (€ 304 miljoen)
NV Afvalenergiebedrijf (€ 121,6 miljoen)
NV Gemeentevervoerbedrijf (€ 78,8 miljoen)
NV Liander (€ 72,6 miljoen)
NV Administratiekantoor Stadion Amsterdam (€ 6,6 miljoen)
Amsterdam RAI BV (€ 22,7 miljoen)
NV Luchthaven Schiphol (€ 16,9 miljoen)
Schiphol Area Development Company NV (€ 20 miljoen)
NV Glasvezel Amsterdam (€ 6 miljoen)

In de jaarrekening wordt in de paragraaf Verbonden partijen uitgebreider ingegaan op de
ontwikkeling van de deelnemingen.
5.2.4 Vlottende activa
De vlottende activa worden hier niet uitputtend toegelicht. Vlottende activa bestaan uit voorraden,
liquide middelen, vorderingen en overlopende activa.
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Liquide middelen
In de gemeentelijke balans worden de liquide middelen aan de activazijde toegevoegd aan de
liquide middelen aan de passivazijde. Het saldo dat hier ontstaat vertegenwoordigt de opname
van de liquide middelen door de centrale stad van de stadsdelen.
(bedragen x € 1 miljoen)

Mutaties vlottende activa
Boekwaarde 31 december 2012
afname
Boekwaarde 31 december 2013

1.797,3
764,1
1.033,2

De forse afname dit jaar hangt vooral samen met het opschonen van de voorraden onderhanden
werk (het ‘Grondproductiekapitaal’) bij het Ontwikkelingsbedrijf. Dit heeft per saldo geresulteerd in
een verlaging ter grootte van € 889,3 miljoen en bij de Zuidas van € 18 miljoen, in totaal € 907
miljoen.
(bedragen x € 1 miljoen)

Mutaties voorraden
Boekwaarde 31 december 2012
afname
Boekwaarde 31 december 2013

932,9
907,0
25,9

Onderdeel van de post voorraden is het onderhanden werk/ grondproductiekapitaal inzake
grondexploitatie1. Dit is in 2013 afgenomen met € 889,3 miljoen naar -/- € 2,1 door:
 een afname van € 945,7 miljoen door de opschoning in 2013 van de balans, door het
verevenen (af te rekenen) met de voorzieningen (voor plantekorten en voor specifieke en
generieke risico’s) en het algemeen deel van de reserve van het Vereveningsfonds. Doel
hiervan is om zowel de omvang van het onderhanden werk, als dat van de voorzieningen
terug te brengen naar ‘normale’ posities. De hoge omvang was ontstaan omdat het
onderhanden werk van een groot aantal grondexploitaties pas werd afgerekend nadat de
grondexploitatie in zijn geheel technisch en financieel gereed was. De meeste
grondexploitaties duren meer dan 10 jaar, waardoor het onderhanden werk, zolang de
grondexploitatie niet werd afgesloten, steeds verder opliep
 Er is een afname gerealiseerd van € 68,1 miljoen aan inkomsten. Deze bestaan uit
gronduitgiften, subsidies en overige inkomsten (zie onderstaande toelichting)
 een afname ad € 39,6 miljoen bestaande uit een inbreng van de grond (behorende bij de
gebieden Lutkemeer 3 en Amstel III)
 een toename van € 82,8 miljoen aan investeringen met betrekking tot de onvermijdelijke
geraamde uitgaven2013-2016 in de grondexploitaties
 een toename van € 39,3 miljoen als gevolg van rentetoevoeging aan de grexen en € 0,6
miljoen aan de overige posten
 een toename van € 24,9 miljoen door kavel- en planafsluitingen
 een toename overige van € 16,2 miljoen allereerst door de afrekening van de grondtransactie
met betrekking tot Lutkemeer 3.De grond is ingebracht in de in 2013 opgerichte CV Gem
Lutkemeer 3. De grondopbrengst van deze transactie heeft ten opzichte van de eerder
verworven grond tot een positief resultaat van € 14,2 miljoen geleid. Dit is afgerekend met de
reserve algemeen deel. Door deze ‘winstneming’ stijgt het grondproductiekapitaal. Het
resterende bedrag van € 2 miljoen betreft een tussentijdse verrekening met de transformatie
exploitatie inzake Amstel III
Door de invoering van kavelsturing en de opschoning van de balans per 1 januari 2013 is de post
onderhanden werk grondexploitaties per die datum onderverdeeld in:
 de stand van het onderhanden werk dat moet worden terugverdiend (€ 116,6 miljoen)
 daarop is in mindering gebracht de voorziening voor de nog te verrichten onvermijdelijke
uitgaven 2014 tot en met 2016 die betrekking heeft op de bestuurlijk vastgestelde nog uit te
voeren werken (€ 113,2 miljoen)

1

Het betreft hier nadrukkelijk de grondexploitaties van de Centrale Stad.
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Per saldo bedroeg de waardering van het onderhanden werk voor de grondexploitaties € 3,4
miljoen. De omvang van het onderhanden werk dat nog moet worden terug verdiend is ten
opzichte van de in 8-Maandsrapportage 2013 opgestelde openingsbalans per 1 januari 2014 van
€ 152 miljoen gedaald naar € 116,6 miljoen.

Vorderingen
De vorderingen nemen toe € 45,7 miljoen tot € 650,8 miljoen. De overlopende activa nemen toe
met € 25,8 miljoen tot € 285,1. De vooruitontvangen bijdragen van Rijk en Europese Unie zijn
hieruit afgesplitst met € 68,7 miljoen. Zonder deze afzondering was de toename € 94,5 miljoen.
De overige vlottende activa tenslotte van € 2,8 miljoen betreft het saldo van vorderingen en
schulden binnen de gemeente. Dit saldo was vorig jaar negatief aan de passivazijde opgenomen.
5.2.5 Vaste passiva

Reserves
(bedragen x € 1 miljoen)

Mutaties reserves
Boekwaarde 31 december 2012
Toevoeging
Subtotaal
Onttrekking
Boekwaarde 31 december 2013

6.457,8
1.553,9
8.011,7
1.022,1
6.989,6

De reserves zijn per saldo toegenomen met een bedrag van € 532 miljoen. Er is een bedrag van
€ 1.554 miljoen aan de reserves gedoteerd en een bedrag van € 1.022 miljoen aan de reserves
onttrokken. In het als aparte bijlage aan de balanstoelichting toegevoegde overzicht van reserves
worden alle reserves toegelicht.
In de balans is separaat het resultaat voor resultaatbestemming over 2013 opgenomen (€ 262,5
miljoen).

Voorzieningen
(bedragen x € 1 miljoen)

Mutaties voorzieningen
Boekwaarde 31 december 2012
Toename
Subtotaal
Afname
Boekwaarde 31 december 2013

2.163,9
194,3
2.358,2
1.548,1
810,1

De voorzieningen zijn per saldo afgenomen met een bedrag van € 1.350 miljoen. Er is voor een
bedrag van € 193 miljoen aan de voorzieningen gedoteerd en in totaal is een bedrag van € 1.548
miljoen aangewend. In de afname van de voorzieningen speelt de opschoning van de balans van
het Ontwikkelingsbedrijf een belangrijke rol. De voorzieningen in het kader van het
Vereveningsfonds (die voor plantekorten en voor de generieke en specifieke risico’s) zijn voor
een bedrag van € 1.241 miljoen aangewend voor de sanering van het grondproductiekapitaal en
de afrekening van grondexploitaties met de stadsdelen.
Vaste schulden
(bedragen x € 1 miljoen)

Mutaties langlopende schulden
Boekwaarde 31 december 2012
Toevoeging
Subtotaal
Afname
Boekwaarde 31 december 2013

2.912,8
550,0
3.462,8
282,0
3.180,8

De langlopende schulden zijn in 2013 met € 268 miljoen toegenomen. De toename hangt samen
met de afname van het opgenomen kortgeld (€ 210 miljoen) en de investeringen (voornamelijk
ten behoeve van het openbaar vervoer). Onder de vaste schulden zijn de langlopende leningen,
de beleggingen van derden en de waarborgsommen opgenomen.
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Deze post heeft zich de afgelopen tien jaar als volgt ontwikkeld:
Opgenomen langlopende geldleningen

bedragen x € 1 mln
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De afname in 2009 hangt samen met de verkoop van Nuon, wat de investeringen compenseerde.
5.2.6 Kerncijfers leningportefeuille centrale stad
(bedragen x € 1 miljoen)

Aantal geldleningen
Gemiddelde resterende looptijd in
maanden
Gewogen gemiddeld rentepercentage

2009
144
91

2010
140
87

2011
154
92

2012
118
104

2013
119
104

4,17

4,06

3,94

3,86

3,66

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 2013 € 268,9 miljoen. 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. Als voorbeeld wordt van de deelneming NV Luchthaven Schiphol hierna naast de huidige
waardering ook enig inzicht gegeven in de meer actuele waarde. De gemeente Amsterdam bezit
een 21,8%-aandeel in de NV Luchthaven Schiphol. Dit aandeel van de gemeente is gewaardeerd
op € 16,8 miljoen. Het daarmee overeenkomende aandeel in het eigen vermogen van Schiphol
bedraagt € 721 miljoen.
Daarbij hebben wij ons beperkt tot het uit de jaarstukken 2013 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:
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5.2.7 Vlottende passiva
De vlottende passiva worden hier niet uitputtend toegelicht. De vlottende passiva nemen in totaal
af met € 105 miljoen.
(bedragen x € 1 miljoen)

Mutaties vlottende passiva
Boekwaarde 31 december 2012
afname
Boekwaarde 31 december 2013

2.382,2
104,7
2.277,5

De opgenomen kasgeldleningen nemen af met € 210 miljoen. De in rekening-courant
opgenomen gelden van bijvoorbeeld stadsdelen nemen af met € 50 miljoen. De categorie overige
schulden nemen toe met € 14,6 miljoen. De vooruit ontvangen rijksbijdragen nemen af met € 29,6
miljoen. De overige overlopende passiva nemen toe met € 146,4 miljoen. De overige vlottende
passiva tenslotte, het saldo van de binnengemeentelijke schulden en vorderingen, neemt af met
€ 20,9 tot een totaal van € 2,8 miljoen. In dit saldo zijn de binnengemeentelijke vorderingen € 2,8
miljoen hoger dan de binnengemeentelijke schulden zodat het aan de debetzijde van de balans is
opgenomen.

Verstrekte garanties ultimo 2013
In 2013 is de omvang van de verstrekte garanties afgenomen met € 320 miljoen naar €13,075
miljoen. De afname wordt voornamelijk veroorzaakt door de verlaging van de achtervangpositie
van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW). Garanties worden niet op de balans
verantwoord, maar wel vermeld in de begroting en jaarrekening. In de financieringsparagraaf
worden de verstrekte garanties in detail toegelicht.
Afstemming binnengemeentelijke vorderingen
Binnengemeentelijke vorderingen en schulden vallen in de gemeentebalans, op een bedrag van
€ 10,8 miljoen na, tegen elkaar weg. De afgelopen tien jaar heeft het afstemmingsverschil zich
als volgt ontwikkeld:
(bedragen x € 1 miljoen)

verschil

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

2013
10,8

De oorzaak van het verschil hangt samen met het boekingsvoorschrift dat binnengemeentelijke
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 noodzakelijkerwijs. 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
Toelichting reserves en voorzieningen
Gemeentebalans
Overzicht kapitaallasten
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 2013 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. toelichting reserves en voorzieningen
4. gemeentebalans
5. overzicht kapitaallasten
6. de verantwoording van de van het rijk ontvangen specifieke uitkeringen
7. personele bezetting, inhuur externen, loonkosten en overige apparaatskosten, en
ziekteverzuim
8. 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 met toelichting van alle in de rekening verwerkte mutaties
in de reserves en voorzieningen.
ad.4
Hier vindt u de gemeentebalans en bijlage; de toelichting vindt u in hoofdstuk 5.
ad. 5
Hier vindt u een overzicht van de kapitaallasten.
ad. 6
Hier verantwoorden we de specifieke uitkeringen en gebundelde doeluitkeringen van het
Rijk volgens het principe Single Information Single Audit (SiSa).
ad.7
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.8
Hier vindt u de controleverklaring van de accountant.
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Begr.2013, na 8e
maands

Rekening 2012

Begroting 2013

1. Programma Openbare orde en veiligheid

117.712.202

136.379.276

136.272.409

136.249.911

2. Programma Werk en inkomen

982.972.597

997.065.336

1.019.933.404

1.007.921.717

3. Programma Zorg

374.881.298

391.370.132

375.288.948

369.293.072

4. Programma Educatie, jeugd en diversiteit

205.994.142

202.287.182

212.709.943

214.292.323

5. Programma Verkeer en infrastructuur

362.267.163

670.451.492

538.619.992

492.659.771

59.915.743

61.532.974

57.131.134

53.495.566

7. Programma Cultuur en monumenten

153.386.416

138.319.588

143.643.817

141.825.750

8. Programma Milieu en water

442.981.623

442.409.220

462.614.942

456.557.651

9. Programma Economie en haven

139.792.336

121.463.400

333.645.268

335.427.915

10. Programma Facilitair en bedrijven

355.963.517

320.119.558

316.603.536

336.888.530

11. Programma Stedelijke ontwikkeling

860.031.604

330.611.207

401.052.681

544.389.217

12. Programma Bestuur en concern

83.270.583

68.722.260

88.302.084

94.522.312

13. Programma Dienstverlening

68.679.335

64.488.908

63.904.382

Bedragen x € 1

Rekening 2013

Lasten per programma

6. Programma Openbare ruimte, groen, sport en recreatie

Totaal lasten

4.207.848.559

3.945.220.533

4.149.722.540

72.191.736

4.255.715.472

Baten per programma
1. Programma Openbare orde en veiligheid

9.778.848

16.731.179

18.798.957

20.775.837

2. Programma Werk en inkomen

801.922.821

770.561.520

816.919.153

827.633.997

3. Programma Zorg

152.417.697

154.690.194

156.740.316

163.221.169

76.587.766

76.267.850

81.287.366

88.165.656

218.440.412

272.602.188

304.749.372

308.315.474

4. Programma Educatie, jeugd en diversiteit
5. Programma Verkeer en infrastructuur
6. Programma Openbare ruimte, groen, sport en recreatie

4.877.518

7.325.199

8.265.499

7.065.150

20.287.138

22.517.909

22.844.149

23.901.820

8. Programma Milieu en water

428.657.828

417.713.793

429.949.112

429.145.100

9. Programma Economie en haven

151.861.549

135.400.013

522.964.234

529.042.641

10. Programma Facilitair en bedrijven

327.094.283

289.746.715

309.839.045

326.392.715

11. Programma Stedelijke ontwikkeling

617.691.176

235.171.727

298.528.890

802.082.013

12. Programma Bestuur en concern

15.307.792

6.690.828

16.047.002

16.867.430

13. Programma Dienstverlening

35.973.177

31.814.237

33.347.347

7. Programma Cultuur en monumenten

Totaal baten

37.046.928

2.860.898.005

2.437.233.352

3.020.280.442

3.579.655.928

-1.346.950.554

-1.507.987.181

-1.129.442.098

-676.059.545

14.1 Uitkering Gemeentefonds

1.542.572.374

1.491.169.909

1.467.869.735

1.502.113.885

14.2 Uitkering Stadsdeelfonds

-679.530.856

-647.143.209

-652.605.118

-652.136.420

177.863.262

178.775.757

180.312.899

183.078.999

94.407.500

101.291.988

137.797.238

172.229.621

131.188.293

132.824.677

178.534.517

159.352.316

Saldo van baten en lasten
Algemene dekkingsmiddelen

14.3 Belastingen
14.4 Erfpacht
14.5 Financiering
14.6 Deelnemingen

35.523.469

18.500.000

72.900.000

81.568.054

14.7 Overige algemene dekkingsmiddelen

-7.446.913

-74.675.593

-88.443.822

30.514.024

-980.716

0

-8.650.000

-6.388.338

1.293.596.413

1.200.743.529

1.287.715.449

1.470.332.141

Resultaat voor reserveringen

-53.354.141

-307.243.652

158.273.351

794.272.596

Toevoegingen aan reserves -

957.176.412

485.644.355

1.591.293.921

1.523.900.108

Onttrekkingen aan reserves +

1.106.604.002

792.888.007

1.433.020.570

992.113.196

149.427.590

307.243.652

-158.273.351

-531.786.912

0

0

262.485.684

14.8 Amsterdams Investeringsfonds
Totaal Algemene dekkingsmiddelen

Totaal mutaties reserves
Resultaat na reserveringen (ten gunste van de algemene middelen)

96.073.449

Niet in rekening 2012 verwerkte reserve voorstellen

32.556.704

Resultaat na verwerking reserve voorstellen

63.516.745
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Baten en lasten per programma
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Lasten
Volg nummer

Omschrijving

Jaarrekening
2012

Begroting 2013 1e
wijziging

Begroting 2013 na
8e maands

Rekening 2013

Programma 1. Openbare orde en Veiligheid
Doelstelling 1.1 De veiligheid in alle 78 buurten is verbeterd

9801002
9801018
9801024
9801054
9801063
9801064

Commissies en secretariaten politieorganen
Veiligheidsplan
Informatiehuishouding radicalisering
Bestuurlijke bestrijding (georganiseerde) criminaliteit
Vreemdelingenbeleid
Aanpak Wallengebied
Kapitaallasten van verstrekte geldleningen Zeedijk
Handhavingsacademie
REO bedrijf DST
Pool Amsterdam
Lasten Stadstoezicht, de veiligheid in alle 78 buurten is
verbeterd
Dotatie reserve project 1012
Dotatie reserve gevolgen vreemdelingenwetgeving
Dotatie reserve OOV (BMO)
Dotatie reserve Wij Amsterdammers (BMO)
Dotatie reservering Decentralisatiegelden OOV
Dotatie reserve decentralisatie uitkering Pilot Coffeeshops

9801069
9801070
9229650

Dotatie reserve Invoeringkaderwet prostitutie
Dotatie reserve Regie-unit OBT
Stelpost 1S1O MR 16 DMC begroting 2013

1400304
1400601
1400605
1400606
1400607
1400611
3100505
9220251
9220252
9220253
9220254

Totaal lasten doelstelling voor bestemming
Dotaties aan reserves tbv doelstelling
Totaal lasten na bestemming voor deze doelstelling

529.632
24.938.096
379.362
6.484.339
422.470
134.950
1.023.648
-

458.790
17.217.517
446.745
735.000
530.000
2.327.500
1.335.037
3.152.921
1.667.939
17.571.835

518.790
16.188.017
446.745
1.330.421
530.000
2.327.500
1.335.037
3.797.921
1.867.939
17.101.894

302.637
15.572.118
322.968
1.046.431
923.813
1.127.482
1.357.597
3.674.920
1.818.179
19.081.472

7.000.000
210.000
-

210.000
285.618
-

210.000
250.000
285.618
-

210.000
327.528
285.618
-

400.000
400.000
-

207.000
-

400.000
207.000
-183.750

426.642
207.000
-

33.912.497
8.010.000
41.922.497

45.443.284
702.618
46.145.902

45.260.514
1.352.618
46.613.132

45.227.617
1.456.788
46.684.405

4.359.724
1.874.273

4.687.385
1.550.000

3.407.385
1.800.000

3.485.502
1.748.661

6.233.997
6.233.997

6.237.385
6.237.385

5.207.385
5.207.385

5.234.163
5.234.163

70.787.248
1.828.009

70.839.657
1.828.008

70.407.657
1.936.701

70.396.157
1.936.702

403.827
235.019
896.151

688.424
100
901.300

688.424
100
901.300

873.373
896.151

74.150.254
74.150.254

74.257.489
74.257.489

73.934.182
73.934.182

74.102.383
74.102.383

Doelstelling 1.2 Minder jeugdcriminaliteit en overlast
6200403
6200406

Jeugd en Veiligheid
Preventief Interventie Team

Totaal lasten doelstelling voor bestemming
Dotaties aan reserves tbv doelstelling
Totaal lasten na bestemming voor deze doelstelling

Doelstelling 1.3 Crisisbeheersing en brandweerzorg
1200101
1200103
1200301
1200303
1400303
3300206

Brandweerzorg
Kapitaallasten verstrekte geldlening aan Regionale
Brandweer Amsterdam Amstelland
Crisisbeheersing
Functioneel leeftijdsontslag Brandweer
Nazorg calamiteiten
Brandblusvoorzieningen (Waternet)

Totaal lasten doelstelling voor bestemming
Dotaties aan reserves tbv doelstelling
Totaal lasten na bestemming voor deze doelstelling

Doelstelling 1.4 Veiligheidsbureau
1200201

Veiligheidsregio

Totaal lasten doelstelling voor bestemming
Dotaties aan reserves tbv doelstelling
Totaal lasten na bestemming voor deze doelstelling

1.943.959

-

-

-

1.943.959
1.943.959

-

-

-

Terug naar inhoud

480

Volg nummer

Omschrijving

Jaarrekening
2012

Begroting 2013 1e Begroting 2013 na 8e
wijziging
maands

Baten
Rekening 2013

Programma 1. Openbare orde en Veiligheid
Doelstelling 1.1 De veiligheid in alle 78 buurten is verbeterd
1400304
1400601
1400605
1400606
1400607
1400611
3100505
9220251
9220252
9220253
9220254
9801002
9801018
9801024
9801054
9801063
9801064
9801069
9801070
9229650

Commissies en secretariaten politieorganen
Veiligheidsplan / GSB
Informatiehuishouding radicalisering
Bestuurlijke bestrijding (georganiseerde) criminaliteit
Vreemdelingenbeleid
Aanpak Wallengebied
Rente van verstrekte geldleningen Zeedijk
Handhavingsacademie
REO bedrijf DST
Pool Amsterdam
Baten Stadstoezicht, de veiligheid in alle 78 buurten is
verbeterd
Onttrekking reserve project 1012
Onttrekking reserve gevolgen vreemdelingenwetgeving
Ontrekking reserve OOV (BMO)
Onttrekking reserve Wij Amsterdammers (BMO)
Onttrekkking reservering Decentralisatiegelden OOV
Onttrekking reserve decentralisatie uitkering Pilot
Coffeeshops
Onttrekking reserve Invoeringkaderwet prostitutie
Onttrekking reserve Regie-unit OBT
Stelpost 1S1O MR 16 DMC begroting 2013

Totaal baten doelstelling voor bestemming
Onttrekkingen aan reserves tbv doelstelling
Totaal baten na bestemming voor deze doelstelling

591.943
2.521.558
592.092
109
134.950
1.022.863
-

623.454
1.630.000
735.000
1.335.041
767.263
649.688
7.864.949

588.454
1.630.000
735.000
1.335.041
1.172.263
749.688
7.895.949

364.541
1.930.493
572.672
1.357.598
1.122.993
869.338
9.668.003

5.550.807
422.361
1.048.602
74.183

2.327.500
530.000
379.000
285.618
881.041
48.612

2.327.500
530.000
1.597.000
285.618
881.041
84.429

1.127.482
530.000
1.283.665
285.618
557.263
63.886

86.811
50.000
-

200.000
200.000
-

200.000
200.000
-

200.000
153.390
-

4.863.515
7.232.764
12.096.279

13.605.395
4.851.771
18.457.166

14.106.395
6.105.588
20.211.983

15.885.638
4.201.304
20.086.942

Doelstelling 1.2 Minder jeugdcriminaliteit en overlast
6200403
6200406

Jeugd en Veiligheid
Preventief Interventie Team

150.000
292.365

-

-

81.578
-

Totaal baten doelstelling voor bestemming
Onttrekkingen aan reserves tbv doelstelling
Totaal baten na bestemming voor deze doelstelling

442.365
442.365

-

-

81.578
81.578

Doelstelling 1.3 Crisisbeheersing en brandweerzorg
1200101
1200103
1200301
1200303
1400303
3300206

Brandweerzorg
Rentebaten verstrekte geldlening aan Regionale Brandweer
Amsterdam Amstelland
Crisisbeheersing
Functioneel leeftijdsontslag Brandweer
Nazorg calamiteiten
Brandblusvoorzieningen (Waternet)

212.321
1.828.009

Totaal baten doelstelling voor bestemming
Onttrekkingen aan reserves tbv doelstelling
Totaal baten na bestemming voor deze doelstelling

2.069.009
2.069.009

28.679
-

1.828.009
-

1.828.009
1.828.009

1.936.702
-

1.936.702
1.936.702

1.936.702
244.210
-

2.180.912
2.180.912

Doelstelling 1.4 Veiligheidsbureau
1200201

Veiligheidsregio

1.943.959

-

-

-

Totaal baten doelstelling voor bestemming
Onttrekkingen aan reserves tbv doelstelling
Totaal baten na bestemming voor deze doelstelling

1.943.959
1.943.959

-

-

-
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Lasten
Volg nummer

Omschrijving

Jaarrekening
2012

Begroting 2013 1e
wijziging

Begroting 2013 na
8e maands

Rekening 2013

Doelstelling 1.5 Openbaar vervoer en taxi's zijn sociaal veilig
1400309
9220255

Taxi handhaving
Lasten Stadstoezicht, openbaar vervoer en taxi's zijn
sociaal veilig

1.471.495
-

1.600.000
8.841.118

1.800.000
10.070.328

1.634.393
10.051.353

1.471.495
1.471.495

10.441.118
10.441.118

11.870.328
11.870.328

11.685.746
11.685.746

Programma 1. Openbare orde en Veiligheid
Totaal lasten programma
Totaal baten programma
Saldo van baten en lasten

117.712.202
9.778.848
-107.933.354

136.379.276
16.731.179
-119.648.097

136.272.409
18.798.957
-117.473.452

136.249.909
20.775.837
-115.474.072

Reserve mutaties
Dotaties aan reserves
Onttrekkingen aan reserves
Resultaatbestemming
Resultaat na bestemming

8.010.000
7.232.764
-777.236
-108.710.590

702.618
4.851.771
4.149.153
-115.498.944

1.352.618
6.105.588
4.752.970
-112.720.482

1.456.788
4.201.304
2.744.516
-112.729.556

Totaal lasten doelstelling voor bestemming
Dotaties aan reserves tbv doelstelling
Totaal lasten na bestemming voor deze doelstelling
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Volg nummer

Omschrijving

Jaarrekening
2012

Begroting 2013 1e Begroting 2013 na 8e
wijziging
maands

Baten
Rekening 2013

Doelstelling 1.5 Openbaar vervoer en taxi's zijn sociaal veilig
1400309
9220255

Taxi handhaving
Baten Stadstoezicht, openbaar vervoer en taxi's zijn sociaal
veilig

460.000
-

1.600.000
-302.225

1.800.000
955.860

1.634.393
993.316

Totaal baten doelstelling voor bestemming
Onttrekkingen aan reserves tbv doelstelling
Totaal baten na bestemming voor deze doelstelling

460.000
460.000

1.297.775
1.297.775

2.755.860
2.755.860

2.627.709
2.627.709

9.778.848
7.232.764
17.011.612

16.731.179
4.851.771
21.582.950

18.798.957
6.105.588
24.904.545

20.775.837
4.201.304
24.977.141

Programma 1. Openbare orde en Veiligheid
Totaal baten programma voor bestemming
Onttrekkingen aan reserves tbv programma
Totaal baten na bestemming

Terug naar inhoud
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Lasten
Volg nummer

Omschrijving

Jaarrekening
2012

Begroting 2013 1e
wijziging

Begroting 2013 na
8e maands

Rekening 2013

Programma 2. Werk en inkomen
Doelstelling 2.1 Meer Amsterdammers ontwikkelen zich naar werk
6110109
6110410
6110412
6110413
6110415
6110417
6110419
6230101
6230150
9804505
9804527
9808029
9808034
9808035
9808043

Werkfonds WIW (DWI)
Kinderopvang bijstandsgerechtigden
Stelpost werk (DWI)
Gemeentelijke middelen WWB werkbudget
Gemeentelijk overig
Blijf aan de bal banen (incidentele prioriteit 2010)
Bestrijding jeugdwerkloosheid
WWB-middelen
Uitvoeringskosten reintegratie (WPB)
Dotatie reserve Huisvesting kinderopvang Triade (DWI)
Dotatie reserve kosten Laarderhoutweg (DWI)
Dotatie reserve Bestrijding Jeugdwerkloosheid (DWI)
Dotatie reserve frictiekosten PAO
Dotatie reserve decentralisatie uitkering pilot
loondispensatie
Dotatie reserve preventieve onderwijs uitgaven

Totaal lasten doelstelling voor bestemming
Dotaties aan reserves tbv doelstelling
Totaal lasten na bestemming voor deze doelstelling

-1.132.522
442.000
1.645.000
96.332.990
50.094.330
-

3.731.384
149.899
2.483.772
238
135.496
100.884.723
35.101.662
21.700.000

142.487.174
21.700.000
164.187.174

-245.000
137.000
442.000
1.915.000
-19.200.000
2.570.000
92.955.990
48.329.910
-

-437.486
183.831
402.028
2.873.070
2.409.323
2.791.643
95.671.873
45.515.597
-

-

-

-

-

-

-

147.381.798
147.381.798

126.904.900
126.904.900

149.409.879
149.409.879

Doelstelling 2.3 Een deel van de Amsterdammers in de Wet Sociale Werkvoorziening werkt bij reguliere werkgevers
6110101

Sociale Werkvoorziening

Totaal lasten doelstelling voor bestemming
Dotaties aan reserves tbv doelstelling
Totaal lasten na bestemming voor deze doelstelling

91.583.699

90.714.710

90.714.710

96.970.822

91.583.699
91.583.699

90.714.710
90.714.710

90.714.710
90.714.710

96.970.822
96.970.822

Doelstelling 2.4 Amsterdammers beheersen de Nederlandse taal beter en hebben meer kennis van de samenleving
6230201
6230250
6230301
6230350
9808030
9808040
9808045
9808046

Inburgering (WPB)
Uitvoeringskosten inburgering (WPB)
Educatie (WPB)
Uitvoeringskosten educatie (WPB)
Dotatie reserve Instapcursussen (DWI)
Dotatie reserve Uitvoeringskosten E&I
Dotatie reserve Taal en Werk
Dotatie reserve Uitvoeringskosten Educatie Werkt

Totaal lasten doelstelling voor bestemming
Dotaties aan reserves tbv doelstelling
Totaal lasten na bestemming voor deze doelstelling

27.023.821
6.088.163
6.808.223
2.774.061
-

21.771.000
3.433.440
3.622.000
770.470
-

42.001.000
4.216.620
3.622.000
946.231
23.700.000
9.000.000

12.906.984
8.812.415
2.976.176
759.948
23.700.000
11.250.000

42.694.268
42.694.268

29.596.910
29.596.910

50.785.851
32.700.000
83.485.851

25.455.523
34.950.000
60.405.523

Doelstelling 2.5 Klanten worden bij uitkeringsaanvragen snel en adequaat geholpen
6100102

Bijstand aan thuiswonende personen van 65 jaar en ouder

6100103

Bijstand aan thuiswonende personen jonger dan 65 jaar

6100104
6100105
6100110

Bijstand aan elders verzorgden/verpleegden

6100111
6100120
6100202
6100302
6100401
6140203
9800117
9808027

Wet Investeren in Jongeren
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
Kwijtschelding OZB
Dotatie reserve egalisatie inkomensdeel en conjunctuur
Dotatie reserve geïntegreerde voorziening

Totaal lasten doelstelling voor bestemming
Dotaties aan reserves tbv doelstelling
Totaal lasten na bestemming voor deze doelstelling

231.453

-

-

220.070

540.408.844

564.184.200

578.590.103

572.424.974

972.534
4.557.360
7.312.756

5.392.890
6.988.290

4.217.505
9.885.355

18.770
4.224.754
9.605.636

1.432.399

1.179.410

1.720.435

1.683.253

3.880.540
8.681.639
68.683.645

10.788.380
70.610.250

8.190.858
955.000
69.412.563

-21.021
9.534.149
65.443.369

37.704
32.400.000

21.000.000

21.000.000

43.178
21.000.000

-

636.198.874
32.400.000
668.598.874

-

659.143.420
21.000.000
680.143.420

Terug naar inhoud

-

672.971.819
21.000.000
693.971.819

-

663.177.132
21.000.000
684.177.132
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Volg nummer

Omschrijving

Jaarrekening
2012

Begroting 2013 1e Begroting 2013 na 8e
wijziging
maands

Baten
Rekening 2013

Programma 2. Werk en inkomen
Doelstelling 2.1 Meer Amsterdammers ontwikkelen zich naar werk
6110109
6110410
6110412
6110413
6110415
6110417
6110419
6230101
6230150
9804505
9804527
9808029
9808034
9808035
9808043

Werkfonds WIW (DWI)
Kinderopvang bijstandsgerechtigden
Stelpost werk (DWI)
Gemeentelijke middelen WWB werkbudget
Gemeentelijk overig
Blijf aan de bal banen (incidentele prioriteit 2010)
Bestrijding jeugdwerkloosheid
WWB-middelen
Uitvoeringskosten reintegratie (WPB)
Onttrekking reserve Huisvesting kinderopvang Triade (DWI)
Onttrekking reserve kosten Laarderhoutweg (DWI)
Onttrekking reserve Bestrijding Jeugdwerkloosheid (DWI)
Onttrekking reserve frictiekosten PAO
Onttrekking reserve decentralisatie uitkering pilot
loondispensatie
Onttrekking reserve preventieve onderwijs uitgaven

Totaal baten doelstelling voor bestemming
Onttrekkingen aan reserves tbv doelstelling
Totaal baten na bestemming voor deze doelstelling

88.058
28.349
107.284.203
320.000

88.832.990
320.000

135.496
-

-

86.455.990
320.000

50.833
88.171.875
320.000

2.570.000
180.000
200.000

1.308.735
2.504.289
180.000
602.144

510.875

7.500.000

7.400.000

7.500.000

107.400.610
966.371
108.366.981

88.832.990
7.820.000
96.652.990

86.455.990
10.670.000
97.125.990

88.222.708
12.415.168
100.637.876

Doelstelling 2.3 Een deel van de Amsterdammers in de Wet Sociale Werkvoorziening werkt bij reguliere werkgevers
6110101

Sociale Werkvoorziening

87.583.699

89.314.710

89.314.710

93.305.258

Totaal baten doelstelling voor bestemming
Onttrekkingen aan reserves tbv doelstelling
Totaal baten na bestemming voor deze doelstelling

87.583.699
87.583.699

89.314.710
89.314.710

89.314.710
89.314.710

93.305.258
93.305.258

Doelstelling 2.4 Amsterdammers beheersen de Nederlandse taal beter en hebben meer kennis van de samenleving
6230201
6230250
6230301
6230350
9808030
9808040
9808045
9808046

Inburgering (WPB)

Onttrekking reserve Uitvoeringskosten Educatie Werkt

21.079.365
6.583.278
2.830.000
-

19.555.000
3.400.000
300.000
3.910.000
-

20.384.000
2.740.000
1.513.580
8.992.000
4.500.000
4.200.000

14.181.382
2.751.399
1.513.580
8.992.000
4.659.323
4.451.000

Totaal baten doelstelling voor bestemming
Onttrekkingen aan reserves tbv doelstelling
Totaal baten na bestemming voor deze doelstelling

27.662.643
2.830.000
30.492.643

22.955.000
4.210.000
27.165.000

23.124.000
19.205.580
42.329.580

16.932.781
19.615.903
36.548.684

Uitvoeringskosten inburgering (WPB)
Educatie (WPB)
Uitvoeringskosten educatie (WPB)
Onttrekking reserve Instapcursussen (DWI)
Onttrekking reserve Uitvoeringskosten E&I
Onttrekking reserve Taal en Werk

Doelstelling 2.5 Klanten worden bij uitkeringsaanvragen snel en adequaat geholpen
6100102

Bijstand aan thuiswonende personen van 65 jaar en ouder

6100103

Bijstand aan thuiswonende personen jonger dan 65 jaar

6100104
6100105
6100110

Wet Investeren in Jongeren

6100111
6100120
6100202
6100302
6100401

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
Uitvoering bijstandsverlening Dienst Werk en Inkomen

6140203
9800117

Kwijtschelding OZB

9808027

Onttrekking reserve geïntegreerde voorziening

-

-

-

24.510.931

16.508.160

14.092.457

16.642.110

548.653
129.983
159.249

235.000
233.000

73.813
207.260

61.220
232.639

7.936

15.000

15.442

13.121

5.003.481
7.695.121
539.707.658
-

10.863.690
538.810.010
-

6.880.840
595.235.681
-

34.833
7.904.118
601.472.885
-

2.500.000

3.800.000

3.400.000

354.319

86.769

616.505.493
4.154.319
620.659.812

626.360.926
3.486.769
629.847.695

-

Onttrekking reserve egalisatie inkomensdeel en conjunctuur

322.747

Totaal baten doelstelling voor bestemming
Onttrekkingen aan reserves tbv doelstelling
Totaal baten na bestemming voor deze doelstelling

-

577.763.012
322.747
578.085.759

Terug naar inhoud

-

566.664.860
2.500.000
569.164.860
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Lasten
Volg nummer

Omschrijving

Jaarrekening
2012

Begroting 2013 1e
wijziging

Begroting 2013 na
8e maands

Rekening 2013

Doelstelling 2.6 Amsterdamse minima krijgen aanvullende inkomensvoorzieningen aangeboden en hun participatie
wordt bevorderd
6140101
6140201
6140204
6140206
6140207
6140208
6140209
6140210
6140211
9808037
9808038
9808039
9808042
9808044
9808047
9808048
9808049

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 frictiekosten GKA
Dotatie reserve Bijdrage DWI aan E-dienstverlening en
digitalisering stadspas
Dotatie reserve Armoedebestrijding

26.390.180
13.184.179
4.537.409
1.955.632
2.203.215
647.098
8.188.316

23.427.708
12.161.950
1.842.600
1.611.980
2.527.460
1.648.000
7.359.890

46.852.619
2.202.600
1.597.110
2.527.460
7.100.660

27.347.457
14.248.445
4.176.901
1.585.678
2.088.526
419.780
7.184.083

44.958
231.021
-

300.000
149.930
-

300.000
-

94.546
62.562
-

-

800.000
100.000
480.000

800.000
100.000
480.000

-

300.000

300.000

1.200.000
-

Dotatie reserve werkende armen
Dotatie reserve Actg
Dotatie reserve Jeugdsportfonds
Dotatie reserve Gratis openbaar vervoer voor minimaouderen
Dotatie reserve Betalingsregelingen bronheffing CVZ

-

Totaal lasten doelstelling voor bestemming
Dotaties aan reserves tbv doelstelling
Totaal lasten na bestemming voor deze doelstelling

57.382.008
1.200.000
58.582.008

51.029.518
51.029.518

60.580.449
1.680.000
62.260.449

57.207.978
1.680.000
58.887.978

10.355.844
2.270.730

16.184.000
3.014.980

15.066.895
2.908.780

13.390.121
2.310.262

12.626.574
12.626.574

19.198.980
19.198.980

17.975.675
17.975.675

15.700.383
15.700.383

Programma 2. Werk en inkomen
Totaal lasten programma
Totaal baten programma
Saldo van baten en lasten

982.972.597
801.922.821
-181.049.776

997.065.336
770.561.520
-226.503.816

1.019.933.404
816.919.153
-203.014.251

1.007.921.717
827.633.999
-180.287.718

Reserve mutaties
Dotaties aan reserves
Onttrekkingen aan reserves
Resultaatbestemming
Resultaat na bestemming

55.300.000
4.219.118
-51.080.882
-232.130.658

21.000.000
14.728.920
-6.271.080
-232.774.896

55.380.000
37.234.619
-18.145.381
-221.159.632

57.630.000
38.722.521
-18.907.479
-199.195.197

Doelstelling 2.7 Versterken van de schuldhulpverlening
6140301
6140350

Schuldhulpverlening en Inkomensbeheer
Uitvoeringskosten Schuldhulpverlening en
Inkomensbeheer

Totaal lasten doelstelling voor bestemming
Dotaties aan reserves tbv doelstelling
Totaal lasten na bestemming voor deze doelstelling

Terug naar inhoud
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Doelstelling 2.6 Amsterdamse minima krijgen aanvullende inkomensvoorzieningen aangeboden en hun participatie
wordt bevorderd
6140101
6140201
6140204
6140206
6140207
6140208
6140209
6140210
6140211
9808037
9808038
9808039
9808042
9808044
9808047
9808048
9808049

Bijzondere bijstand
Armoedebeleid
Kwijtschelding afvalstoffenheffing
Stadspas
Woonlastenfonds
Flankerend bijstandbeleid
Uitvoering armoedebestrijding Dienst Werk en Inkomen

1.343.327
169.530
-

Reserves en voorzieningen GKA

-

Stichting Bijzondere Noden
Ontrekking reserve frictiekosten GKA
Onttrekking reserve Bijdrage DWI aan E-dienstverlening en
digitalisering stadspas
Onttrekking reserve Armoedebestrijding

100.000
-

Onttrekking reserve werkende armen
Onttrekking reserve Actg
Onttrekking reserve Jeugdsportfonds
Onttrekking reserve Gratis openbaar vervoer voor minimaouderen
Onttrekking reserve Betalingsregelingen bronheffing CVZ

Totaal baten doelstelling voor bestemming
Onttrekkingen aan reserves tbv doelstelling
Totaal baten na bestemming voor deze doelstelling

-

1.512.857
100.000
1.612.857

2.679.000
114.960
-

1.404.000
114.960
-

2.620.700
100.000
-

198.920
-

388.920
660.000

63.384
388.920
659.961

1.780.000
375.800
-

1.780.000
375.800
-

-

2.793.960
198.920
2.992.880

-

1.518.960
3.204.720
4.723.680

-

2.784.084
3.204.681
5.988.765

Doelstelling 2.7 Versterken van de schuldhulpverlening
6140301
6140350

Totaal

Schuldhulpverlening en Inkomensbeheer
Uitvoeringskosten Schuldhulpverlening en Inkomensbeheer

-

-

-

28.242
-

Totaal baten doelstelling voor bestemming
Onttrekkingen aan reserves tbv doelstelling
Totaal baten na bestemming voor deze doelstelling

-

-

-

28.242
28.242

Programma 2. Werk en inkomen
Totaal baten programma voor bestemming
Onttrekkingen aan reserves tbv programma
Totaal baten na bestemming

801.922.821
4.219.118
806.141.939

770.561.520
14.728.920
785.290.440

816.919.153
37.234.619
854.153.772

827.633.999
38.722.521
866.356.520

Terug naar inhoud
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Lasten
Volg nummer

Omschrijving

Jaarrekening
2012

Begroting 2013 1e
wijziging

Begroting 2013 na
8e maands

Rekening 2013

Programma 3. Zorg
Doelstelling 3.1 Amsterdammers kunnen volwaardig participeren en kiezen uit een samenhangend pakket van zorgwoon- en mobiliteitsvoorzieningen
6200302
6200303
6200801
6200803
6201103
6220101
6220103
6220104
6220106
6220107
6220108
6220111
6520101
6520201
6520301
6520401
6520402
6520403
6520501
7140105
7140106
9802661
9802670
9802671
9803730

Subsidies t.b.v. diverse instellingen Maatschappelijke
Dienstverlening
Subsidie voor activiteiten ten behoeve van lichamelijk
gehandicapten
Uitkeringen uit reserves en voorzieningen

206.790

206.790

10

10

14.389
3.601.579
49.556
58.562.605
1.056.647

5.129.180
66.450.780
-

5.111.680
55.756.017
-

15.037
4.595.648
49.243
52.406.887
-

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
1.109.374

3.426.090
2.767.090
536.630
1.160.000
1.412.286
15.747.187
10.725.000
19.276.520
8.756.375
4.534.230
6.485.031
589.880
2.169.440
-

3.426.090
2.767.090
536.630
1.788.220
1.412.286
16.423.003
6.382.113
18.985.841
8.257.466
4.381.990
6.485.031
589.880
2.169.440
1.256.439
9.200.000
-

3.158.200
2.502.635
391.344
810.477
1.412.286
16.666.086
2.622.438
19.245.765
8.170.373
4.326.287
6.779.662
-294.848
581.423
2.092.647
1.256.439
9.200.000
-

135.597.854
1.109.374
136.707.228

149.372.519
149.372.519

134.679.577
10.456.439
145.136.016

125.715.728
10.456.439
136.172.167

218.796
-

Wonen, Zorg en Dienstverlening
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
Wijkverpleegkundigen
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 reserve invoeringskosten AWBZ
Dotatie reserve frictiekosten AWBZ
Dotatie reserve egalisatie WMO

Totaal lasten doelstelling voor bestemming
Dotaties aan reserves tbv doelstelling
Totaal lasten na bestemming voor deze doelstelling

184.138
-

Doelstelling 3.2 Amsterdammers die dak- of thuisloos zijn, of dreigen te worden, ontvangen zorg
1400501
6200301
6200306
6200313
9802660
9802665
9802666
9802668
9802669
9802672
9802675
9802676
9803821

Boedelbeheer
Maatschappelijke opvang en drugshulpverlening
Programma prostitutie
DWZS Zorg
Dotatie reserve De Ruijsdael
Dotatie reserve Nazorg Detentie
Dotatie reserve kapitaallasten opvang R. Kochplantsoen
Dotatie reserve voorzieningen begeleid wonen

761.768
65.647.167

764.618
68.616.500

764.618
54.359.418

536.651
52.744.196

89.647
3.316.993
2.070.117

3.511.386
-

780.000
3.511.386
1.300.000

866.101
3.206.146
1.300.000

1.625.000
500.000
2.000.000
700.000
-

1.625.000
500.000
2.000.000
51.963
-

59.415.422
6.125.000
65.540.422

57.353.094
5.476.963
62.830.057

2.000.000
1.000.000
-

Dotatie Reserve Oranjehuis
Dotatie reserve Homelesss Worldcup
Dotatie reserve Pilot Dagbesteding
Dotatie reserve kapitaallasten Noodhotel
Dotatie reserve Investeringen Maatschappelijke Opvang
(MO)

Totaal lasten doelstelling voor bestemming
Dotaties aan reserves tbv doelstelling
Totaal lasten na bestemming voor deze doelstelling

69.815.575
5.070.117
74.885.692

-

72.892.504
72.892.504

Doelstelling 3.3 Slachtoffers van mensenhandel worden opgevangen
6200309

Opvang slachtoffers mensenhandel

Totaal lasten doelstelling voor bestemming
Dotaties aan reserves tbv doelstelling
Totaal lasten na bestemming voor deze doelstelling

-

-

756.750

756.750

-

-

756.750
756.750

756.750
756.750

80.000

-

10.433.570
-

9.889.149
-

80.000
80.000

-

10.433.570
10.433.570

9.889.149
9.889.149

Doelstelling 3.4 Minder slachtoffers van huiselijk geweld
6200308
9803820

Vrouwenopvang
Dotatie reserve Geweld achter de Voordeur

Totaal lasten doelstelling voor bestemming
Dotaties aan reserves tbv doelstelling
Totaal lasten na bestemming voor deze doelstelling

Terug naar inhoud
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maands
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Programma 3. Zorg
Doelstelling 3.1 Amsterdammers kunnen volwaardig participeren en kiezen uit een samenhangend pakket van zorgwoon- en mobiliteitsvoorzieningen
6200302
6200303
6200801
6200803
6201103
6220101
6220103
6220104
6220106
6220107
6220108
6220111
6520101
6520201
6520301
6520401
6520402
6520403
6520501
7140105
7140106
9802661
9802670
9802671
9803730

Subsidies t.b.v. diverse instellingen Maatschappelijke
Dienstverlening
Activiteiten ten behoeve van lichamelijk gehandicapten
Uitkeringen uit reserves en voorzieningen

-

-

-

-

-

-

-

-

14.389
49.556
7.733.627
-

9.450.000
-

9.450.000
-

15.037
49.243
9.734.388
-

Onttrekking reserve egalisatie WMO

1.371.828
425.720
-

1.594.149
1.039.975

1.594.149
628.220
-1

1.639.745
124.164

Totaal baten doelstelling voor bestemming
Onttrekkingen aan reserves tbv doelstelling
Totaal baten na bestemming voor deze doelstelling

9.169.400
425.720
9.595.120

11.044.149
1.039.975
12.084.124

11.044.149
628.219
11.672.368

11.438.413
124.164
11.562.577

Wonen, Zorg en Dienstverlening
Uitkeringen uit reserves en fondsen
WMO Hulp bij het Huishouden
Vergoedingen stadsdelen in het kader van de WMO
Maatschappelijk meedoen
Uitvoering aanpak AWBZ-Pakketmaatregel
Vrijwilligerswerk
Invoeringskosten AWBZ begeleiding
Wijkverpleegkundigen
WMO aanvullend openbaar vervoer
WMO verstrekkingen woonvoorzieningen
WMO verstekkingen vervoersvoorzieningen
WMO overige baten
WMO Indicaties
DWZS WMO
Stimuleringsfonds gehandicapten
Subsidies diverse instellingen gezondheidszorg
Versterking cliëntorganisaties
Onttrekking reserve pilot WMO-WWB
Onttrekking reserve invoeringskosten AWBZ
Onttrekking reserve frictiekosten AWBZ

Doelstelling 3.2 Amsterdammers die dak- of thuisloos zijn, of dreigen te worden, ontvangen zorg
1400501
6200301
6200306
6200313
9802660
9802665
9802666
9802668
9802669
9802672
9802675
9802676
9803821

Boedelbeheer
Rijksbijdrage maatschappelijke opvang en verslavingszorg
Programma prostitutie
DWZS Zorg
Onttrekking reserve De Ruijsdael
Onttrekking reserve Nazorg Detentie
Onttrekking reserve kapitaallasten opvang R. Kochplantsoen

614.273
-292.127

778.288
-

778.288
-

534.283
-

86.811
984.720
47.800

984.720
275.600
47.800

780.000
984.720
675.500
47.800

886.947
984.720
675.500
47.800

1.000.000
500.000
1.500.000

500.000
1.500.000

1.558.288
4.708.020
6.266.308

1.421.230
3.708.020
5.129.250

Onttrekking reserve voorzieningen begeleid wonen

-

Onttrekking Reserve Oranjehuis
Onttrekking reserve Homeless Worldcup
Onttrekking reserve Pilot Dagbesteding
Onttrekking reserve kapitaallasten Noodhotel
Onttrekking reserve Investeringen Maatschappelijke Opvang
(MO)

Totaal baten doelstelling voor bestemming
Onttrekkingen aan reserves tbv doelstelling
Totaal baten na bestemming voor deze doelstelling

408.957
1.032.520
1.441.477

-

778.288
1.308.120
2.086.408

Doelstelling 3.3 Slachtoffers van mensenhandel worden opgevangen
6200309

Opvang slachtoffers mensenhandel

-

-

-

-

Totaal baten doelstelling voor bestemming
Onttrekkingen aan reserves tbv doelstelling
Totaal baten na bestemming voor deze doelstelling

-

-

-

-

Onttrekking reserve Geweld achter de Voordeur

-

-

413.500

413.500

Totaal baten doelstelling voor bestemming
Onttrekkingen aan reserves tbv doelstelling
Totaal baten na bestemming voor deze doelstelling

-

-

413.500
413.500

413.500
413.500

Doelstelling 3.4 Minder slachtoffers van huiselijk geweld
6200308
9803820

Vrouwenopvang

Terug naar inhoud
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Doelstelling 3.5 Amsterdammers hebben toegang tot kwalitatief goede openbare gezondheidszorg
1200302
6201105
6201106
6201107
7110401
7120501
7140102
7140201
7140202
7140203
7140302
9802305
9802307

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 frictiekosten GGD
Dotatie reserve Research en Development GGD

Totaal lasten doelstelling voor bestemming
Dotaties aan reserves tbv doelstelling
Totaal lasten na bestemming voor deze doelstelling

3.442.256

4.111.303

4.111.303

3.122.392

231.740
778.443
693.171

257.100
803.680
600.060

257.100
803.680
578.920

250.807
763.767
640.831

5.268.570
274.555

2.819.498
274.560

2.819.498
274.560

2.798.253
274.555

22.812.208
5.576.093
6.287.607
5.200.769
48
1.429.761

20.515.940
5.795.122
7.382.171
5.976.286
200.000

20.755.611
5.801.211
7.333.590
6.056.333
524.253
350.000

23.562.811
5.753.445
6.638.281
5.211.352
524.253
297.511

50.565.460
1.429.761
51.995.221

48.535.720
200.000
48.735.720

48.791.806
350.000
49.141.806

49.016.494
297.511
49.314.005

Doelstelling 3.6 De GGD bereikt bevolkingsgroepen waarvan de gezondheid extra aandacht behoeft. Jongeren nemen
daarbij een prominente plaats in
7140101
7140103
7150101
7163701
9802311
9802313
9802314
9802345
9802348
9802349
9802351
9802353
9802354
9802358

Infectieziekten
Onderzoek gezondheidsbevordering/ -beleid
Jeugdgezondheidszorg
Aanpak Over Gewicht
Dotatie reserve Friends (programma depressie) (GGD)
Dotatie reserve Samen Starten (GGD)
Dotatie reserve egalisatie kosten dierplaagbestrijding en
streeklaboratorium GGD
Dotatie reserve Sport Jeugd (GGD)
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)

44.021.766
9.236.138
67.311.485
-

44.031.437
9.716.782
67.063.604
400.000
-

48.777.764
10.506.447
66.344.609
933.034
-

30.000

60.000

60.000

160.000

-

-

-

-

-

-

-

-

69.003
-

Dotatie reserve Gezond in de Stad 4-12jr
Dotatie reserve 2e Contactmoment VO
Dotatie reserve Stille Dilemma's

Totaal lasten doelstelling voor bestemming
Dotaties aan reserves tbv doelstelling
Totaal lasten na bestemming voor deze doelstelling

43.796.513
10.697.141
64.450.483
-

118.944.137
99.003
119.043.140

-

120.569.389
60.000
120.629.389

100.000

100.000

121.211.823
684.253
121.896.076

126.561.854
784.253
127.346.107

Doelstelling 3.9 Nog niet ingevuld voor programma Zorg
6200305
6210102

Invoeringskosten WMO
Centrale opvang asielzoekers/VVTV (vergoedingen)

Totaal lasten doelstelling voor bestemming
Dotaties aan reserves tbv doelstelling
Totaal lasten na bestemming voor deze doelstelling
Totaal lasten doelstelling voor bestemming

-41.728
-41.728
-41.728

-

-

-

-41.728

-

-

-

Programma 3. Zorg
Totaal lasten programma
Totaal baten programma
Saldo van baten en lasten

374.881.298
152.417.697
-222.463.601

391.370.132
154.690.194
-236.679.938

375.288.948
156.740.316
-218.548.632

369.293.069
163.221.165
-206.071.904

Reserve mutaties
Dotaties aan reserves
Onttrekkingen aan reserves
Resultaatbestemming
Resultaat na bestemming

7.788.255
3.073.998
-4.714.257
-227.177.858

260.000
4.008.095
3.748.095
-232.931.843

17.615.692
8.532.812
-9.082.880
-227.631.512

17.015.166
6.563.893
-10.451.273
-216.523.177

Terug naar inhoud
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Volg nummer

Omschrijving

Jaarrekening
2012

Begroting 2013 1e Begroting 2013 na 8e
wijziging
maands

Baten
Rekening 2013

Doelstelling 3.5 Amsterdammers hebben toegang tot kwalitatief goede openbare gezondheidszorg
1200302
6201105
6201106
6201107
7110401
7120501
7140102
7140201
7140202
7140203
7140302
9802305
9802307

Gemeenschappelijke regeling geneeskundige hulp bij
rampen
Pensionontruimingen

3.223.015

3.897.094

3.914.141

2.920.467

10.024
688.457
-

22.860
810.210
-

22.860
810.210
-

197.991
656.563
-

3.431.656
274.555

2.195.950
274.560

2.195.950
274.560

2.177.500
274.555

Onttrekking reserve Research en Development GGD

13.119.294
4.194.073
6.128.025
2.723.517
89.950
1.078.872

10.901.824
4.473.285
7.128.413
2.967.225
1.250.000

11.181.824
4.497.932
7.128.413
2.967.225
524.253
1.667.784

13.536.434
4.307.814
6.251.972
2.823.917
524.253
1.202.920

Totaal baten doelstelling voor bestemming
Onttrekkingen aan reserves tbv doelstelling
Totaal baten na bestemming voor deze doelstelling

33.792.616
1.078.872
34.871.488

32.671.421
1.250.000
33.921.421

32.993.115
1.667.784
34.660.899

33.147.213
1.202.920
34.350.133

Inkomensbeheer en Uitvaarten
Uitvoering maatschappelijke zorg Dienst Werk en Inkomen
Spoedeisende medische hulp
Rente van verstrekte geldleningen Stichtingen
Slotervaartziekenhuis/Poort/Sarphatihuis
Openbare geestelijke gezondheidszorg
Milieu & Gezondheid
Algemene gezondheidszorg
Overige activiteiten
Arbo frictiekosten
Onttrekking reserve frictiekosten GGD

Doelstelling 3.6 De GGD bereikt bevolkingsgroepen waarvan de gezondheid extra aandacht behoeft. Jongeren nemen
daarbij een prominente plaats in
7140101
7140103
7150101
7163701
9802311
9802313
9802314
9802345
9802348
9802349
9802351
9802353
9802354
9802358

Infectieziekten
Onderzoek gezondheidsbevordering/ -beleid
Jeugdgezondheidszorg
Aanpak Over Gewicht
Onttrekking reserve Friends (programma depressie) (GGD)

40.787.305
5.522.693
62.736.387
-

40.294.465
4.271.225
65.630.646
-

40.703.771
4.610.347
65.630.646
200.000
34.499

45.740.783
5.904.505
65.094.021
475.000
34.499

90.000
39.940

60.000

60.000

60.000

78.496
83.041

78.496
83.041

Onttrekking reserve Samen Starten (GGD)
Onttrekking reserve egalisatie kosten dierplaagbestrijding en
streeklaboratorium GGD
Onttrekking reserve Sport Jeugd (GGD)

-

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)

140.752

-

-

-

65.000
43.500
67.744

350.000
-

285.000
50.000

285.000
50.000

109.046.385
536.886
109.583.271

110.196.336
410.000
110.606.336

111.144.764
1.115.289
112.260.053

117.214.309
1.115.289
118.329.598

Onttrekking reserve Gezond in de Stad 4-12jr
Onttrekking reserve 2e Contactmoment VO
Onttrekking reserve Stille Dilemma's

Totaal baten doelstelling voor bestemming
Onttrekkingen aan reserves tbv doelstelling
Totaal baten na bestemming voor deze doelstelling

-

Doelstelling 3.9 Nog niet ingevuld voor programma Zorg
6200305
6210102

Totaal

Invoeringskosten WMO

Totaal baten doelstelling voor bestemming
Onttrekkingen aan reserves tbv doelstelling
Totaal baten na bestemming voor deze doelstelling

339
339
339

-

-

-

Totaal baten doelstelling voor bestemming

339

-

-

-

Centrale opvang asielzoekers/VVTV (vergoedingen)

Programma 3. Zorg
Totaal baten programma voor bestemming
Onttrekkingen aan reserves tbv programma
Totaal baten na bestemming

152.417.697
3.073.998
155.491.695

154.690.194
4.008.095
158.698.289

156.740.316
8.532.812
165.273.128

163.221.165
6.563.893
169.785.058

Terug naar inhoud
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Lasten
Volg nummer

Omschrijving

Jaarrekening
2012

Begroting 2013 1e
wijziging

Begroting 2013 na
8e maands

Rekening 2013

Programma 4. Educatie, jeugd en diversiteit
Doelstelling 4.1 De Amsterdamse jeugd doorloopt een volledige schoolloopbaan op goede en aantrekkelijke scholen
4800401
4800402
4800406
4800408
4800410
4800413
4800414
4800415
4800416
4800417
4800701
4800804
9803725

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)

Totaal lasten doelstelling voor bestemming
Dotaties aan reserves tbv doelstelling
Totaal lasten na bestemming voor deze doelstelling

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

3.037.577
55.328.020
718.200
2.169.073
7.588.373
2.059.210
8.067.545
1.953.982
14.342.232
6.226.931
2.000.000
-

3.035.077
56.862.864
146.830
1.942.788
10.983.168
2.603.710
6.952.449
2.846.882
13.646.652
5.946.931
2.000.000
-

3.407.656
50.750.143
159.975
1.809.660
13.227.672
2.432.794
6.925.634
4.423.476
14.171.210
5.544.812
4.383.570
1.987.772
-

102.785.377
300.000
103.085.377

103.491.143
103.491.143

106.967.351
106.967.351

109.224.374
109.224.374

Doelstelling 4.2 De Amsterdamse jeugd geniet onderwijs in geschikte gebouwen
4310101
4330101
4410101
4430101
4800801
4800802
4800805
4800806

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

Totaal lasten doelstelling voor bestemming
Dotaties aan reserves tbv doelstelling
Totaal lasten na bestemming voor deze doelstelling

2.785.068

3.470.600

4.085.996

4.080.240

3.068.250

3.932.430

3.334.560

3.330.564

5.704.515

5.817.030

5.822.100

5.822.094

21.276.288

21.787.010

22.790.661

22.772.263

11.338.976
1.996.800

13.986.730
2.254.700

13.369.630
2.254.700

13.297.006
2.807.954

31.157
24.972

177.770
84.940

167.120
83.230

257.297
47.759

46.226.026
46.226.026

51.511.210
51.511.210

51.907.997
51.907.997

52.415.177
52.415.177

Doelstelling 4.3 kinderen, jongeren en ouders krijgen vroegtijdig en zo nodig gedwongen hulp en ondersteuning om
zich optimaal te ontwikkelen
6200402
6200405
6200501
6300101
6300103
6300109
6300116
6500101
9803701
9803713
9803733
9803747

Preventief Jeugdbeleid en jeugdzorg
Acht tot Acht
Om het Kind
Stedelijk jeugd- en jongerenwerk
Apparaatskosten Jeugd
XXXS Card
Samen Doen in de Buurt
Kinderopvang
Dotatie reserve VVE/OAB
Dotaties reserve Samen Doen
Dotatie reserve Matchpoint
Dotaties reserve Om het Kind

Totaal lasten doelstelling voor bestemming
Dotaties aan reserves tbv doelstelling
Totaal lasten na bestemming voor deze doelstelling

17.425.045
4
2.804.721
1.647.909
-4.285
3.008.608
5.175.929
-

15.807.576
2.092.000
1.773.610
2.750.540
-

13.753.660
4.758.917
2.252.000
1.713.610
3.600.000
2.750.540
1.500.000
2.100.000
1.200.000

14.094.288
4.832.972
2.188.317
1.691.866
-434
2.378.723
2.693.023
1.500.000
2.100.000
1.200.000

30.057.931
30.057.931

22.423.726
22.423.726

28.828.727
4.800.000
33.628.727

27.878.755
4.800.000
32.678.755

Doelstelling 4.4 Discriminatie neemt af en sociale cohesie neemt toe
5110201

Maatschappelijke organisaties Burgerschap &Diversiteit

2.414.877

1.168.940

1.318.940

1.296.237

6300102
6300108
6300110
6300114
6300115
9803712
9803794

Integratie, Participatie en Sociale cohesie

Dotatie reserve Tegengaan Radicalisering en Polarisatie

1.193.440
9.500
2.411.460
1.589.352
513.989
-

1.114.010
2.347.250
2.021.763
-

1.076.510
2.415.750
1.973.748
50.000
-

1.080.221
2.028.056
1.998.262
82.000
-

Totaal lasten doelstelling voor bestemming
Dotaties aan reserves tbv doelstelling
Totaal lasten na bestemming voor deze doelstelling

8.132.618
8.132.618

6.651.963
6.651.963

6.784.948
50.000
6.834.948

6.402.776
82.000
6.484.776

Diversiteit MGI Wij Amsterdammers
Strategisch budget Burgerschap en diversiteit
Apparaatskosten Burgerschap&Diversiteit
Programma Caribische Amsterdammers
Dotatie reserve LHTB diversiteit
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Programma 4. Educatie, jeugd en diversiteit
Doelstelling 4.1 De Amsterdamse jeugd doorloopt een volledige schoolloopbaan op goede en aantrekkelijke scholen
4800401
4800402
4800406
4800408
4800410
4800413
4800414
4800415
4800416
4800417
4800701
4800804
9803725

Stedelijk Primair Onderwijs

Onttrekking reserve Kwaliteit Voortgezet Onderwijs (DMO)

293.647
43.292.317
1.444.866
76.551
6.889.731
38.264
1.477.725
9.254.762
4.655.908
216.290
-

122.000
56.825.210
718.200
4.000.000
9.349.580
1.102.600

122.000
56.862.874
146.830
5.110.000
557.000
9.349.580
1.000.004

170.347
56.798.076
155.139
97.139
7.279.124
557.000
345.000
30.000
9.862.502
4.106.402
-31.839
760.000

Totaal baten doelstelling voor bestemming
Onttrekkingen aan reserves tbv doelstelling
Totaal baten na bestemming voor deze doelstelling

67.640.061
67.640.061

71.014.990
1.102.600
72.117.590

72.148.284
1.000.004
73.148.288

79.368.890
760.000
80.128.890

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

Doelstelling 4.2 De Amsterdamse jeugd geniet onderwijs in geschikte gebouwen
4310101

Onderwijshuisvesting openbaar voortgezet speciaal onderwijs

-

-

-

-

4330101

Onderwijshuisvesting bijzonder voortgezet speciaal onderwijs

-

-

-

-

4410101

Onderwijshuisvesting openbaar voortgezet onderwijs

-

-

-

-

4430101

Onderwijshuisvesting bijzonder voortgezet onderwijs

-

-

-

-

4800801
4800802

Onderwijshuisvesting materieel budget VO en SO

10
-

10
-

54.871
-

4800805
4800806

Speciaal Onderwijs: Bascule en ’t Kabouterhuis

177.770
84.940

177.770
84.940

255.425
10.617

262.720
262.720

262.720
262.720

320.913
320.913

138.864
-

Vergoedingen onderwijshuisvesting SBO aan stadsdelen

-

Rentebaten Revalidatieruimte Mytyl_Tyltyl

Totaal baten doelstelling voor bestemming
Onttrekkingen aan reserves tbv doelstelling
Totaal baten na bestemming voor deze doelstelling

138.864
138.864

Doelstelling 4.3 kinderen, jongeren en ouders krijgen vroegtijdig en zo nodig gedwongen hulp en ondersteuning om
zich optimaal te ontwikkelen
6200402
6200405
6200501
6300101
6300103
6300109
6300116
6500101
9803701
9803713
9803733
9803747

Preventief Jeugdbeleid en jeugdzorg

Onttrekkingen reserve Om het Kind

3.344.514
-5.670
697.614
78.912
1.285.985
-

1.000.000
713.540
86.420
-

1.000.000
876.582
713.540
2.997.860
1.500.000
602.140
86.420
1.200.000

1.527.844
968.486
652.070
1.873.919
1.500.000
484.240
1.131.723

Totaal baten doelstelling voor bestemming
Onttrekkingen aan reserves tbv doelstelling
Totaal baten na bestemming voor deze doelstelling

5.401.355
5.401.355

1.713.540
86.420
1.799.960

5.587.982
3.388.560
8.976.542

5.022.319
3.115.963
8.138.282

Acht tot Acht
Om het Kind
Stedelijk jeugd- en jongerenwerk
Apparaatskosten Jeugd
XXXS Card
Samen Doen in de Buurt
Kinderopvang
Onttrekking reserve VVE/OAB
Onttrekkingen reserve Samen Doen
Onttrekking reserve Matchpoint

Doelstelling 4.4 Discriminatie neemt af en sociale cohesie neemt toe
5110201

Maatschappelijke organisaties Burgerschap &Diversiteit

6300102
6300108
6300110
6300114
6300115
9803712
9803794

Integratie, Participatie en Sociale cohesie

-

-

-

-

Onttrekking reserve Tegengaan Radicalisering en Polarisatie

-7.770
54.180
-

373.000

50.000
373.000

7.500
18.306
50.000
40.854

Totaal baten doelstelling voor bestemming
Onttrekkingen aan reserves tbv doelstelling
Totaal baten na bestemming voor deze doelstelling

46.410
46.410

373.000
373.000

423.000
423.000

25.806
90.854
116.660

Diversiteit MGI Wij Amsterdammers
Strategisch budget Burgerschap en diversiteit
Apparaatskosten Burgerschap&Diversiteit
Programma Caribische Amsterdammers
Onttrekking reserve LHTB diversiteit

Terug naar inhoud

493

Lasten
Volg nummer

Omschrijving
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Doelstelling 4.5 Amsterdammers kunnen gebruik maken van de faciliteit bibliotheken
5100101
9803761

Bibliotheken

18.792.190
-

18.209.140
-

18.220.920
-

18.371.235
-

18.792.190
18.792.190

18.209.140
18.209.140

18.220.920
18.220.920

18.371.235
18.371.235

Programma 4. Educatie, jeugd en diversiteit
Totaal lasten programma
Totaal baten programma
Saldo van baten en lasten

205.994.142
76.587.766
-129.406.376

202.287.182
76.267.850
-126.019.332

212.709.943
81.287.366
-131.422.577

214.292.317
88.165.654
-126.126.663

Reserve mutaties
Dotaties aan reserves
Onttrekkingen aan reserves
Resultaatbestemming
Resultaat na bestemming

300.000
402.550
102.550
-129.303.826

1.964.570
1.964.570
-124.054.762

4.850.000
5.214.114
364.114
-131.058.463

4.882.000
4.369.367
-512.633
-126.639.296

Dotatie reserve kapitaallasten bibliotheek
Oosterdokseiland

Totaal lasten doelstelling voor bestemming
Dotaties aan reserves tbv doelstelling
Totaal lasten na bestemming voor deze doelstelling
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Doelstelling 4.5 Amsterdammers kunnen gebruik maken van de faciliteit bibliotheken
5100101
9803761

Bibliotheken
Onttrekking reserve kapitaallasten bibliotheek
Oosterdokseiland

Totaal baten doelstelling voor bestemming
Onttrekkingen aan reserves tbv doelstelling
Totaal baten na bestemming voor deze doelstelling

Totaal

Programma 4. Educatie, jeugd en diversiteit
Totaal baten programma voor bestemming
Onttrekkingen aan reserves tbv programma
Totaal baten na bestemming

3.361.076
402.550

3.276.600
402.550

3.288.380
402.550

3.427.726
402.550

3.361.076
402.550
3.763.626

3.276.600
402.550
3.679.150

3.288.380
402.550
3.690.930

3.427.726
402.550
3.830.276

76.587.766
402.550
76.990.316

76.267.850
1.964.570
78.232.420

81.287.366
5.214.114
86.501.480

88.165.654
4.369.367
92.535.021

Terug naar inhoud
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Omschrijving

Jaarrekening
2012

Begroting 2013 1e
wijziging

Begroting 2013 na
8e maands

Rekening 2013

Programma 5. Verkeer en infrastructuur
Doelstelling 5.1 Minder ernstige verkeersslachtoffers
2100208
2100502
2140108
9809528

Veiligheidsbeambte gemeentelijke wegtunnels
Gladheidsbestrijding hoofdinfrastructuur exclusief Noord en
Zuidoost
Uitgaven uit het Mobiliteitsfonds voor een verkeersveilige
stad
Dotatie Mobiliteitsfonds voor een veiligere stad

Totaal lasten doelstelling voor bestemming
Dotaties aan reserves tbv doelstelling
Totaal lasten na bestemming voor deze doelstelling

117.125
1.507.833

125.660
1.542.270

125.660
1.379.270

125.660
1.163.726

4.402.367

5.500.000

4.900.000

3.615.688

-

-

6.027.325
6.027.325

-

-

7.167.930
7.167.930

6.404.930
6.404.930

4.905.074
4.905.074

1.700.000

2.433.000

2.336.366

Doelstelling 5.2 Openbaar vervoer en taxi's zijn sociaal veilig
2120104
2140110
9809533

Sociale veiligheid openbaar vervoer
Uitgaven uit het Mobiliteitsfonds voor een sociaal veilige
stad
Mobiliteitsfonds voor een sociaal veiligere stad

Totaal lasten doelstelling voor bestemming
Dotaties aan reserves tbv doelstelling
Totaal lasten na bestemming voor deze doelstelling

7.783.521
1.116.815
-

-

-

-

8.900.336
8.900.336

1.700.000
1.700.000

2.433.000
2.433.000

2.336.366
2.336.366

101.865
1.026.556
601.715
6.113.119

240.320
267.000
583.953
6.837.000

120.000
4.000.000
583.953
11.582.000

100.606
2.767.852
583.953
7.358.216

4.735.140
10.612.719
-

2.063.550
10.316.310
-

5.234.670
10.645.096
-

5.530.818
10.707.943
-

Doelstelling 5.3 Amsterdam is bereikbaar
2100109
2110218
2120304
2140107
2140211
2230103
9809527
9809531

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

Totaal lasten doelstelling voor bestemming
Dotaties aan reserves tbv doelstelling
Totaal lasten na bestemming voor deze doelstelling

-

23.191.114
23.191.114

-

20.308.133
20.308.133

Terug naar inhoud

-

32.165.719
32.165.719

-

27.049.388
27.049.388
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Volg nummer

Omschrijving

Jaarrekening
2012

Begroting 2013 1e Begroting 2013 na 8e
wijziging
maands

Baten
Rekening 2013

Programma 5. Verkeer en infrastructuur
Doelstelling 5.1 Minder ernstige verkeersslachtoffers
2100208
2100502

Veiligheidsbeambte gemeentelijke wegtunnels

-

-

-

-

-

-

-

-

2140108

Gladheidsbestrijding hoofdinfrastructuur exclusief Noord en
Zuidoost
Voeding Mobiliteitsfonds voor een verkeersveilige stad

9809528

Onttrekking Mobiliteitsfonds voor een veiligere stad

4.402.367

5.500.000

4.900.000

3.615.688

Totaal baten doelstelling voor bestemming
Onttrekkingen aan reserves tbv doelstelling
Totaal baten na bestemming voor deze doelstelling

4.402.367
4.402.367

5.500.000
5.500.000

4.900.000
4.900.000

3.615.688
3.615.688

Doelstelling 5.2 Openbaar vervoer en taxi's zijn sociaal veilig
2120104
2140110

Sociale veiligheid openbaar vervoer

9809533

Mobiliteitsfonds voor een sociaal veiligere stad

1.116.815

1.700.000

2.433.000

2.336.366

Totaal baten doelstelling voor bestemming
Onttrekkingen aan reserves tbv doelstelling
Totaal baten na bestemming voor deze doelstelling

232.004
1.116.815
1.348.819

1.700.000
1.700.000

2.433.000
2.433.000

2.336.366
2.336.366

Voeding Mobiliteitsfonds voor een sociaal veilige stad

232.004
-

-

-

-

Doelstelling 5.3 Amsterdam is bereikbaar
2100109
2110218
2120304
2140107
2140211
2230103
9809527
9809531

Westrandweg / 2e Coentunnel

-

Mobiliteit en openbaar vervoer
Baten i.v.m. kapitaallasten Hemspoorlijn
Voeding Mobiliteitsfonds voor betere bereikbaarheid van de
stad
P+R terreinen
Pontveren Noordzeekanaal
Onttrekking Mobiliteitsfonds voor betere bereikbaarheid in
stad en regio
Onttrekking reserve Westrandweg / 2e Coentunnel

Totaal baten doelstelling voor bestemming
Onttrekkingen aan reserves tbv doelstelling
Totaal baten na bestemming voor deze doelstelling

-

-

-

4.735.140
10.612.718
6.113.119

2.110.540
10.316.310
6.837.000

5.234.670
10.645.096
11.582.000

5.395.981
10.707.943
7.358.216

101.865

240.320

644.650

644.655

15.347.858
6.214.984
21.562.842

12.426.850
7.077.320
19.504.170

15.879.766
12.226.650
28.106.416

16.103.924
8.002.871
24.106.795

-

Terug naar inhoud

-

-

-

497

Lasten
Volg nummer

Omschrijving

Jaarrekening
2012

Begroting 2013 1e
wijziging

Begroting 2013 na
8e maands

Rekening 2013

Doelstelling 5.4 Goede mobiliteit in Amsterdam
2100108
2100111
2100207
2100209
2110206
2110208
2110209
2110213
2120109
2120203
2120508
2120514
2120515
2120518
2120520
2120521
2120522
2120523
2140101
2140102
2140105
2140203
2140208
2140210
2140212
2230101
2230102
9600149
9600196
9804091
9804094
9804095
9809503
9809504
9809506
9809507
9809521
9809525
9809530
9809567
9809568
9809569
9809570
9809571
9809601
9809604

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
Stelpost bezuiniging apparaatskosten dIVV
Kapitaallasten van verstrekte geldleningen GVB Activa BV
Bijdrage busstation Centraal Station (IJsei)
Kapitaallasten Noord/Zuidlijn
Omgevingsmanagement Noord/Zuidlijn
Uitgaven gemeentelijk aandeel Noord/Zuidlijn
Uitgaven gemeentelijk aandeel Noord/Zuidlijn (DNZL)
Kapitaallasten IJ-tram (Dienst Metro)
Kapitaallasten overige railverbindingen (Dienst Metro)
kapitaallasten noord zuidlijn (Dienst Metro)
uitgaven gemeentelijk aandeel noord zuidlijn (Dienst
Metro)
Lasten i.v.m. afdracht Mobiliteitsfonds aan algemene
dienst
Uitgaven uit het Mobiliteitsfonds
Uitgaven uit het Mobiliteitsfonds voor mobiliteit in de stad
Kapitaallasten parkeergarages
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 reserve egalisatie CAN-gebied
Dotatie reserve WW van voormalig dAB-Parkeergebouwen
medewerkers
Dotatie reserve Mobiliteitsfonds algemeen deel

Dotatie reserve Mobiliteitsfonds bestemd deel
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)
Dotatie reserve gemeentelijk aandeel kosten noord zuidlijn
(dienst Metro)

Totaal lasten doelstelling voor bestemming
Dotaties aan reserves tbv doelstelling
Totaal lasten na bestemming voor deze doelstelling

1.269.612
2.000.000

1.908.600
-

-

733.400

1.383.040
-

757.676
-

2.416.242
3.490.456

2.640.930
1.259.520

2.741.930
2.310.950

2.746.938
2.222.030

2.464.676
3.803.159
-2.025.702
16.776.177

2.456.220
4.800.420
-1.803.860
16.680.216

2.426.220
5.449.920
-1.233.860
12.467.628

2.395.055
5.198.476
-1.456.125
12.768.382

5.846.388
22.853.179
161.443
221.432
306.425
24.767.874

19.406.290
302.174
217.556
33.367.744
303.533.000

15.497.070
302.174
217.556
30.771.294
132.986.739

10.097.330
217.557
288.146
30.771.293
113.566.008

-

-

-

-

10.744.289
12.014.540

10.828.000
20.952.000

10.828.000
25.200.000

10.128.250
11.193.833

3.339.692
22.176.626
758.278
8.648.724
217.929

932.670
21.417.330
792.401
8.695.860
216.407

3.040.070
23.585.940
792.401
7.695.860
216.407

5.894.398
27.604.113
792.401
7.695.860
187.151

2.685.030
5.801.896
51.595
234.487
-

2.256.680
8.249.000
21.990
226.180
-

2.663.450
8.248.960
228.760
-

6.811.857
15.158.042
228.757
-

2.582.217
49.564.560
-

46.500.000
-

49.328.170
-

5.535.208
51.314.420
-

-

-

-

-

9.623
-

-

-

-

3.973.443
120.000
6.611.000

-

-

-

-

65.000.000

559.322.981

68.139.000

150.738.365
63.146.925
213.885.290

459.842.558
111.748.170
571.590.728

287.591.749
608.879.911
896.471.660

265.038.671
125.217.385
390.256.056

2.802.029
5.446.703
-

5.200.000
4.800.000
-

5.540.000
4.800.000
-

1.898.751
6.020.249
-

8.248.732
8.248.732

10.000.000
10.000.000

10.340.000
10.340.000

7.919.000
7.919.000

Doelstelling 5.5 Betere luchtkwaliteit in Amsterdam
2140106
7230107
9801936
9809526

Uitgaven uit het Mobiliteitsfonds voor een schone stad
Luchtkwaliteit
Dotatie reserve Fonds Luchtkwaliteit
Dotatie Mobiliteitsfonds voor betere luchtkwaliteit in de
stad

Totaal lasten doelstelling voor bestemming
Dotaties aan reserves tbv doelstelling
Totaal lasten na bestemming voor deze doelstelling

Terug naar inhoud
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Volg nummer

Omschrijving

Jaarrekening
2012

Begroting 2013 1e Begroting 2013 na 8e
wijziging
maands

Baten
Rekening 2013

Doelstelling 5.4 Goede mobiliteit in Amsterdam
2100108
2100111
2100207
2100209
2110206
2110208
2110209
2110213
2120109
2120203
2120508
2120514
2120515
2120518
2120520
2120521
2120522
2120523

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
Stelpost bezuiniging apparaatskosten dIVV
Rente van verstrekte geldleningen GVB Activa BV
Bijdrage busstation Centraal Station (IJsei)
Noord/Zuidlijn
Omgevingsmanagement Noord/Zuidlijn
Gemeentelijk aandeel Noord/Zuidlijn
Inkomsten gemeentelijk aandeel Noord/Zuidlijn (DNZL)
Kapitaallasten IJ-tram (Dienst Metro)
Kapitaallasten overige railverbindingen (Dienst Metro)
kapitaallasten noord zuidlijn (Dienst Metro)
uitgaven gemeentelijk aandeel noord zuidlijn (Dienst Metro)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.687.372

458.237

813.851
86.840
16.776.177

804.820
16.680.216

804.820
12.467.628

821.683
64.434
12.768.381

6.611.000
161.443

65.000.000
-

20.000.000
65.000.000
-

88.139.000
-

2140101

Afdracht Mobiliteitsfonds aan algemene dienst

10.728.000

10.728.000

10.728.000

10.728.000

2140102
2140105

Voeding Mobiliteitsfonds

46.882.151
-

46.500.000
-

46.750.010
-

48.584.063
-

2140203
2140208
2140210
2140212
2230101
2230102

Kapitaallasten parkeergarages

758.278
1.596.520
20.482.323
881.623
217.929

955.950
22.103.600
792.401
870.000
216.407

1.463.200
23.345.110
792.401
870.000
216.407

792.401
1.442.291
23.489.053
870.000
187.151

1.508.791
5.801.894
1.198.157
361.818
-

1.162.690
8.249.000
368.030
95.000

1.523.000
8.249.000
327.030
95.000

1.448.723
15.158.043
220.794
95.000

2.745.452
13.263.464
5.846.388

10.828.000
19.406.290

2.578.160
10.828.000
15.497.070

2.581.611
15.812.203
10.097.330

9600149
9600196
9804091
9804094
9804095
9809503
9809504
9809506
9809507
9809521
9809525
9809530
9809567
9809568
9809569
9809570
9809571
9809601
9809604

Voeding Mobiliteitsfonds voor mobiliteit in de stad

Exploitatie parkeergebouwen Parkeergebouwen
Openbare garages
kapitaallasten parkeergarages (Dienst Metro)
Exploitatie pontveren
Rente van verstrekte geldleningen GVB Veren BV
Parkeergebouwen
Apparaatskosten dienst Metro
Onttrekking reserve bewonersgarages Zuidoost
Onttrekking reserve egalisatie CAN-gebied
Onttrekking reserve WW van voormalig dABParkeergebouwen medewerkers
Onttrekking reserve Mobiliteitsfonds algemeen deel
Onttrekking reserve Mobiliteitsfonds bestemd deel
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)
Onttrekking reserve gemeentelijk aandeel kosten noord
zuidlijn (dienst Metro)

Totaal baten doelstelling voor bestemming
Onttrekkingen aan reserves tbv doelstelling
Totaal baten na bestemming voor deze doelstelling

-

-

494.322.981

-

437.305
12.014.540

20.952.000

25.200.000

11.193.833

1.269.612
349.539
783.047
120.000
24.767.874

1.908.600
410.000
45.000
267.000
733.400
-

1.383.040
410.000
846.430
4.000.000
-

757.676
410.000
846.434
4.767.853
-

303.546.261

146.700.000

127.266.008

174.063.084
358.559.581
532.622.665

192.209.576
702.187.711
894.397.287

204.951.460
174.048.742
379.000.202

-

120.994.192
63.157.196
184.151.388
-

-

-

-

Doelstelling 5.5 Betere luchtkwaliteit in Amsterdam
2140106
7230107
9801936
9809526

Voeding Mobiliteitsfonds voor een schone stad
Luchtkwaliteit
Onttrekking reserve Fonds Luchtkwaliteit
Onttrekking Mobiliteitsfonds voor betere luchtkwaliteit in de
stad

Totaal baten doelstelling voor bestemming
Onttrekkingen aan reserves tbv doelstelling
Totaal baten na bestemming voor deze doelstelling

5.115.456
331.247
2.802.029

4.400.000
400.000
5.200.000

4.400.000
400.000
5.540.000

5.708.380
311.867
1.898.751

5.115.456
3.133.276
8.248.732

4.400.000
5.600.000
10.000.000

4.400.000
5.940.000
10.340.000

5.708.380
2.210.618
7.918.998

-

Terug naar inhoud
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-

-
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Lasten
Volg nummer

Omschrijving

Jaarrekening
2012

Begroting 2013 1e
wijziging

Begroting 2013 na
8e maands

Rekening 2013

Doelstelling 5.6 Amsterdam is schoon en heel
2100102
2100104
2100106
2100205
2100206
2100301
2100302
2100401
2100402
2100403
2110101
2110103
2110105
2120208
2120209
2120210
2120305
2120306
2120307
2140109
2140209
2210102
2400101
2400102
3100411
8100104
9809522
9809529
9809566

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
Beheer busstations
Bijdrage beheer en onderhoud railinfrastructuur (Dienst
Metro)
ink Rijksbijdrage exploitatie openbaar vervoer (Dienst
Metro)
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

Totaal lasten doelstelling voor bestemming
Dotaties aan reserves tbv doelstelling
Totaal lasten na bestemming voor deze doelstelling

12.599.333
4.159.042
234.990

12.802.830
4.261.580
2.407.600

12.184.850
4.034.580
782.000

12.178.030
3.845.520
589.832

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
799.852
55.035.322

3.003.040
9.849.750
6.960.780
9.520.670
11.014.020
16.031.400
372.910
6.936.340
6.773.430
276.150
931.830
57.174.184

3.080.640
9.512.720
6.280.280
9.812.680
10.914.020
15.686.810
1.558.860
6.816.340
6.713.570
276.150
931.830
66.160.130

3.047.536
9.461.316
5.961.273
9.821.481
10.389.906
15.688.521
1.822.100
6.539.562
6.713.565
276.151
817.728
56.264.264

-

375.015

-

669.490

1.029.927

-

-

-

-

380.000

377.539

649.927

649.927

-

-

3.164.469

1.850.000

3.576.000

3.006.591

17.317.334
1.980.395

13.230.030
2.008.220

33.601.207
2.015.500

31.295.763
2.002.369

1.313.132
724.755
368.529
1.973.946
-

1.861.050
785.700
477.430
1.874.000
11.800.000
-

1.761.050
725.510
355.940
1.874.000
-

1.707.371
724.990
355.933
1.873.998
-

-

1.108.080

-

-

165.161.291
165.161.291

171.432.871
12.908.080
184.340.951

199.684.594
199.684.594

185.411.266
185.411.266

Programma 5. Verkeer en infrastructuur
Totaal lasten programma
Totaal baten programma
Saldo van baten en lasten

362.267.163
218.440.412
-143.826.751

670.451.492
272.602.188
-397.849.304

538.619.992
304.749.372
-233.870.620

492.659.765
308.315.474
-184.344.291

Reserve mutaties
Dotaties aan reserves
Onttrekkingen aan reserves
Resultaatbestemming
Resultaat na bestemming

63.146.925
82.470.278
19.323.353
-124.503.398

124.656.250
382.694.501
258.038.251
-139.811.053

608.879.911
732.174.264
123.294.353
-110.576.267

125.217.385
193.939.610
68.722.225
-115.622.066

Terug naar inhoud
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Volg nummer

Omschrijving

Jaarrekening
2012

Begroting 2013 1e Begroting 2013 na 8e
wijziging
maands

Baten
Rekening 2013

Doelstelling 5.6 Amsterdam is schoon en heel
2100102
2100104
2100106
2100205
2100206
2100301
2100302
2100401
2100402
2100403
2110101
2110103
2110105
2120208
2120209

Baten i.v.m. kapitaallasten wegen (gehele stad)

-

Onderhoud en vervanging van de hoofdinfrastructuur
Voeding reserve beheer stedelijke infrastructuur
Beheer en onderhoud verkeerstunnels
Baten i.v.m. kapitaallasten verkeerstunnels
Huurinkomsten bruggen en viaducten (Centrale Stad)
Baten ivm kapitaallasten bruggen (gehele stad)
Openbare verlichting
Baten i.v.m. kapitaallasten openbare verlichting
Reclame
Verkeerssystemen
Baten i.v.m. kapitaallasten verkeerssystemen
Baten i.v.m. kapitaallasten infrastructuur IJ-oevers
Beheer busstations

41.000
15.960
1.250.000
9.445.950
721.000
-

41.840
24.668
800.782
11.398.813
710.911
-

55.035.323

57.174.184

66.170.130

56.264.265

140.000

140.000

139.885

2120305

Spoorbaan Amsterdam - Utrecht, onderhoud (Dienst Metro)

-

2120306

Spoorbaan Amsterdam - Utrecht, kapitaallasten (Dienst
Metro)
ink Spoorbaan Amsterdam-Utrecht, bijdragen onderhoud
(Dienst Metro)
Voeding Mobiliteitsfonds voor een hele en mooie stad

-

2140209
2210102
2400101
2400102
3100411
8100104
9809522
9809529
9809566

Inkomsten Parkeerbeheer
Baten i.v.m. kapitaallasten havens, vaarten enz. (gehele
stad)
Sluizen en waterkeringen
Baten i.v.m. kapitaallasten sluizen en waterkeringen
Baten i.v.m. kapitaallasten illuminatie van de stad
Kapitaallasten ruimtelijke ordening
Onttrekking reserve beheer stedelijke infrastructuur
Onttrekking Mobiliteitsfonds voor een goed beheerde
stedelijke infrastructuur
Onttrekking reserve egalisatie parkeerbeheer

Totaal baten doelstelling voor bestemming
Onttrekkingen aan reserves tbv doelstelling
Totaal baten na bestemming voor deze doelstelling
Totaal

Programma 5. Verkeer en infrastructuur
Totaal baten programma voor bestemming
Onttrekkingen aan reserves tbv programma
Totaal baten na bestemming

-

41.000
15.960
1.250.000
8.180.000
573.000
-

2120210

2140109

-

80.721
22.007
836.100
4.064.162
301.829
-

Bijdrage beheer en onderhoud railinfrastructuur (Dienst
Metro)
ink Rijksbijdrage exploitatie openbaar vervoer (Dienst Metro)

2120307

-

139.606
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16.271.154
-

14.338.110
-

14.475.990
-

12.170.546
-

234.990
3.164.469

2.407.600
1.850.000

782.000
3.576.000

589.831
3.006.591

128.903

128.903

1.046.181

-

76.750.902
4.445.640
81.196.542

81.712.254
4.257.600
85.969.854

92.260.030
4.486.903
96.746.933

81.551.710
3.725.325
85.277.035

218.440.412
82.470.278
300.910.690

272.602.188
382.694.501
655.296.689

304.749.372
732.174.264
1.036.923.636

308.315.474
193.939.610
502.255.084
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Programma 6. Openbare ruimte en groen, sport en recreatie
Doelstelling 6.1 Een sterkere groenstructuur voor een leefbare en aantrekkelijke metropoolregio Amsterdam

5600102

Kapitaallasten investeringsbijdragen aan stadsdelen
(groenfonds)
Kapitaallasten openbaar groen (gehele stad)

5600103

Amsterdamse Bos

6.493.946

6.280.390

7.106.830

6.978.827

5600105

Beleidscapaciteit openbare ruimte en groen

1.316.308

1.257.250

1.257.250

1.259.144

5600106

Incidentele groenmiddelen

815.836

6.441.176

4.500.000

2.986.551

5600108

Groenmiddelen 2007-2010

1.013.650

5600114

Sloterplas en parken

4.087.866

5600116

ISV/SVF (DRO)

5600301

Bijdrage aan de Stichting Gooisch Natuurreservaat

5600303

5600101

688.234

668.014

668.014

668.004

865.943

794.600

794.600

794.599

-

-

-

690.470

690.470

3.000.000

3.000.000

1.136.667

139.454

163.790

163.790

152.186

Bijdrage aan het Recreatieschap Het Twiske

286.382

301.300

301.300

303.845

5600304

Bijdrage aan het Recreatieschap Waterland

127.808

124.370

124.370

53.807

5600305

Bijdrage aan het Recreatieschap Vinkeveense Plassen

225.900

230.600

230.600

214.600

5600306

Bijdrage aan het Recreatieschap Spaarnwoude

266.275

305.440

305.440

248.259

5600307

Kapitaallasten van verstrekte geldleningen Stichting Hortus

11.214

8.800

8.800

8.800

5600308

Bijdrage aan het Groengebied Amstelland

1.070.260

1.000.270

1.000.270

1.178.741

5600310

Koninklijk Zoölogisch Genootschap Natura Artis Magistra

8.415.814

5.492.050

5.492.050

5.458.005

5600311

Groene Plantage inclusief subsidie Hortus

854.914

758.870

796.048

796.052

5600312

Personele inzet recreatieschappen

142.853

44.320

154.320

95.610

9803204

Dotatie reserve incidentele groenmiddelen

1.941.176

1.845.102

9803774

Dotatie reserve Hortus

Totaal lasten doelstelling voor bestemming
Dotaties aan reserves tbv doelstelling
Totaal lasten na bestemming voor deze doelstelling

-

2.286.639

-

-

26.822.657
2.286.639
29.109.296

-

27.561.710
27.561.710

-

26.594.152
1.941.176
28.535.328

-

-

22.333.697
1.845.102
24.178.799

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

3.506.714

3.708.888

-

-

2100107

Bijdrage van de gemeente in de kosten van het onderhoud
en de vernieuwing van wegen in het havengebied

3.986.040

4.231.657

-

-

2100113

Onderhoud en beheer van het openbaar areaal in
Westpoort

5600112

Museumplein

550.178

358.370

5600113

Leidseplein

121.822

200.000

5600117

Grootstedelijke openbare ruimte

123.000

1.123.000

1.123.000

930.000

5600201

Kapitaallasten speelplaatsen en -vijvers

102.472

89.580

89.580

89.581

9800162

Dotatie reserve Rode Loper

-

-

5.000.000

5.000.000

9803206

Dotatie reserve De Rode Loper

-

-

-

-

9803210

Dotatie reserve Museumplein (DRO)

-

-

-

-

9803212

Dotatie reserve Leidseplein (DRO)

-

-

-

-

9803223

Dotatie Openbare Ruimte gelden

-

-

-

-

Totaal lasten doelstelling voor bestemming
Dotaties aan reserves tbv doelstelling
Totaal lasten na bestemming voor deze doelstelling

-

8.390.226
8.390.226

-

9.711.495
9.711.495

Terug naar inhoud
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Programma 6. Openbare ruimte en groen, sport en recreatie
Doelstelling 6.1 Een sterkere groenstructuur voor een leefbare en aantrekkelijke metropoolregio Amsterdam.

5600102

Baten i.v.m. kapitaallasten investeringsbijdragen aan
stadsdelen (groenfonds)
Baten i.v.m. kapitaallasten openbaar groen (gehele stad)

5600103

Amsterdamse Bos

5600105

Beleidscapaciteit openbare ruimte en groen

-

-

-

-

5600106

Incidentele groenmiddelen

-

-

-

-

5600108

Groenmiddelen 2007-2010

-

-

-

-

5600114

Sloterplas en parken

-

-

-

-

5600116

ISV/SVF (DRO)

-

5600301

Stichting Gooisch Natuurreservaat

-

-

-

-

5600303

Recreatieschap Het Twiske

-

-

-

-

5600304

Recreatieschap Waterland

5600305

Recreatieschap Vinkeveense Plassen

5600306

Bijdrage aan het Recreatieschap Spaarnwoude

61.817

80.000

80.000

83.258

5600307

Rente van verstrekte geldleningen Stichting Hortus

11.214

8.800

8.800

8.800

5600308

Groengebied Amstelland

5600310

Koninklijk Zoölogisch Genootschap Natura Artis Magistra

5600311

Groene Plantage inclusief subsidie Hortus

-

-

-

-

5600312

Personele inzet recreatieschappen

-

-

-

-

9803204

Onttrekking reserve ncidentele groenmiddelen

9803774

Onttrekking reserve Hortus

5600101

-

-

-

-

-

-

-

-

1.191.694

74.824

758.770

3.000.000

73.820

-

-

-

Totaal baten doelstelling voor bestemming
Onttrekkingen aan reserves tbv doelstelling
Totaal baten na bestemming voor deze doelstelling

14.730

14.730

1.758.770

3.000.000

73.820
-

14.730

1.375.283

1.136.667

76.815
-

14.414

5.703.991

5.190.470

5.190.470

2.910.741

200.000

200.000

237.178

237.178

1.354.279
5.903.991
7.258.270

3.936.120
5.390.470
9.326.590

4.936.120
5.427.648
10.363.768

2.695.237
3.147.919
5.843.156

Doelstelling 6.2 De openbare ruimte is kwalitatief hoogwaardig en homogeen ingericht en
voor alle Amsterdammers toegankelijk
Inkomsten uit uitvoering voor externe partijen (Westpoort),
uitvoering gladheidsbestrijding en verkoop van zout aan
stadsdelen
Onderhoud en de vernieuwing van wegen in het havengebied

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5600112

Inkomsten uit uitvoering voor externe partijen (Westpoort),
uitvoering gladheidsbestrijding en verkoop van zout aan
stadsdelen
Museumplein

-

-

-

-

5600113

Leidseplein

-

-

-

-

5600117

Grootstedelijke openbare ruimte

-

-

-

-

5600201

Baten i.v.m. kapitaallasten speelplaatsen en -vijvers

-

-

-

-

9800162

Onttrekking reserve Rode Loper

-

-

9803206

Onttrekking reserve De Rode Loper

9803210

Onttrekking reserve Museumplein (DRO)

9803212

Onttrekking reserve Leidseplein (DRO)

9803223

Onttrekking Openbare Ruimte gelden

2100101

2100107

2100113

5.904.902

-

5.000.000
-

550.178

358.365

1.057.000

1.057.413

50.000

200.000

5.802.341

5.802.341

1.123.000

1.123.000

1.123.000

1.681.365
1.681.365

12.982.341
12.982.341

12.982.754
12.982.754

-

Totaal baten doelstelling voor bestemming
Onttrekkingen aan reserves tbv doelstelling
Totaal baten na bestemming voor deze doelstelling

-

5.000.000

6.505.080
6.505.080

Terug naar inhoud
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Doelstelling 6.3 Sportbeoefening in Amsterdam op olympisch niveau
5300103

Sportaccomodaties Centrale Stad

5300105

Kapitaallasten lening Stichting tennis Osdorp

5300106

Sportaccomodatie Sporthallen Zuid

5300107

Sportaccommodaties Amsterdamse Bos

5300116

Stelpost combinatiefunctie

5300201

Amsterdamse Sportraad

243.988

5300203

Sportdeelname en stimulering (beleid)

924.365

5300204

Apparaatskosten sportbeleid

858.428

5300212

Sportstimulering jongeren

102.517

5300215

Topsport, Evenementen en Olympische Ambitie

3.786.392

3.477.640

3.938.140

4.129.008

5300502

Sportdeelname en Sportstimulering

3.010.613

6.873.930

6.775.935

7.023.159

5300504

Apparaatskosten Sportservice

2.296.363

2.330.995

2.276.290

2.289.821

9803755

Dotatie reserve EK-atletiek

550.000

875.000

515.000

515.000

9804015

Dotatie reserve Sportplan 2013-2016

288.000

288.000

23.044.910
875.000
23.919.910

23.343.650
803.000
24.146.650

24.319.061
803.000
25.122.061

1.164.075

1.194.540

1.194.540

1.152.646

1.164.075
1.164.075

1.194.540
1.194.540

1.194.540
1.194.540

1.152.646
1.152.646

36.572

20.319

20.319

20.318

Programma 6. Openbare ruimte en groen, sport
en recreatie
Totaal lasten programma
Totaal baten programma
Saldo van baten en lasten

59.915.743
4.877.518
-55.038.225

61.532.974
7.325.199
-54.207.775

57.131.134
8.265.499
-48.865.635

53.495.566
7.065.153
-46.430.413

Reserve mutaties
Dotaties aan reserves
Onttrekkingen aan reserves
Resultaatbestemming
Resultaat na bestemming

2.836.639
12.409.071
9.572.432
-45.465.793

875.000
7.071.835
6.196.835
-48.010.940

7.744.176
18.409.989
10.665.813
-38.199.822

7.648.102
16.130.673
8.482.571
-37.947.842

Totaal lasten doelstelling voor bestemming
Dotaties aan reserves tbv doelstelling
Totaal lasten na bestemming voor deze doelstelling

5.213.920

5.404.030

5.205.960

5.290.768

2.440

2.170

2.170

2.170

2.825.258

2.485.360

2.392.670

2.555.714

780.327

806.370

768.810

813.369

3.457.602

-

23.502.213
550.000
24.052.213

233.140
1.431.275
-

-

233.140
1.750.535
-

248.506
45.742
1.920.804
-

Doelstelling 6.4 Bijdragen aan de dierenbescherming in Amsterdam
1400201

Dierenbescherming Amsterdam

Totaal lasten doelstelling voor bestemming
Dotaties aan reserves tbv doelstelling
Totaal lasten na bestemming voor deze doelstelling
5300102

Kapitaallasten van verstrekte geldleningen Stichting SIA

Terug naar inhoud
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Doelstelling 6.3 Sportbeoefening in Amsterdam op olympisch niveau
5300103

Sportaccomodaties Centrale Stad

5300105

Kapitaallasten lening Stichting tennis Osdorp

5300106

Sportaccomodatie Sporthallen Zuid

5300107

Sportaccommodaties Amsterdamse Bos

5300116

Stelpost combinatiefunctie

5300201

Amsterdamse Sportraad

5300203

Sportdeelname en stimulering (beleid)

5300204

Apparaatskosten sportbeleid

5300212

Sportstimulering jongeren

5300215

Topsport, Evenementen en Olympische Ambitie

5300502

Sportdeelname en Sportstimulering

5300504

Apparaatskosten Sportservice

9803755

Onttrekking reserve EK-atletiek

-

9804015

Onttrekking reserve Sportplan 2013-2016

-

-

-

-

2.440

2.170

2.170

2.170

1.254.906

886.480

886.480

1.189.186

227.342

221.630

221.630

252.296

13.500

-

-

3.347

-

-

102.220

-

-

21.367

-

-

-

-

-

Totaal baten doelstelling voor bestemming
Onttrekkingen aan reserves tbv doelstelling
Totaal baten na bestemming voor deze doelstelling

-

-1.000
71.328
-

53.789

22.760

22.760

200.262

1.763.296

2.176.020

2.176.020

2.635.356

44.460

59.700

3.486.667
3.486.667

-

-

-

-

-

-

-

-

3.368.760
3.368.760

3.309.060
3.309.060

4.349.598
4.349.598

Doelstelling 6.4 Bijdragen aan de dierenbescherming in Amsterdam
1400201

Dierenbescherming Amsterdam

-

-

-

-

Totaal baten doelstelling voor bestemming
Onttrekkingen aan reserves tbv doelstelling
Totaal baten na bestemming voor deze doelstelling

-

-

-

-

5300102

Rente van verstrekte geldleningen Stichting SIA

Totaal

Programma 6. Openbare ruimte en groen, sport en
recreatie
Totaal baten programma voor bestemming
Onttrekkingen aan reserves tbv programma
Totaal baten na bestemming

36.572

20.319

20.319

20.318

4.877.518
12.409.071
17.286.589

7.325.199
7.071.835
14.397.034

8.265.499
18.409.989
26.675.488

7.065.153
16.130.673
23.195.826

Terug naar inhoud
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Programma 7. Cultuur en monumenten
Doelstelling 7.1 Het gebouwde, archeologische en cultuurlandschappelijke erfgoed wordt behouden, versterkt en
duurzaam ontwikkeld
5410202

Kapitaallasten torens, poorten, monumenten en fonteinen

5410206
5410208
5410209
5410306
9800426

Bureau monumentenzorg

9800427
9800428
9804032
9804034

ISV
Noord/Zuidlijn
Kapitaallasten stadsarcheologie
Dotatie reserve WW Bureau Monumenten en Archeologie
Dotatie reserve WABO Bureau Monumenten en
Archeologie
Dotatie reserve 400 jaar grachten
Dotatie reserve Amsterdams Restauratiefonds
Dotatie reserve toekomstige WW-uitkeringen (BMA)

Totaal lasten doelstelling voor bestemming
Dotaties aan reserves tbv doelstelling
Totaal lasten na bestemming voor deze doelstelling

135.302

117.920

117.920

117.920

4.645.924
782.682
37.665
-

3.838.149
1.500.000
940.550
36.550
-

4.087.335
1.500.000
940.550
36.550
-

3.985.517
1.347.602
772.524
36.555
-

-

-

-

-

-

-

40.000
44.267
-

40.000
76.450
-

5.601.573
5.601.573

6.433.169
6.433.169

6.682.355
84.267
6.766.622

6.260.118
116.450
6.376.568

9.862.265
2.358.990
2.833.145
432.940
27.133.012
29.039.500
5.958.611
571.337
520.203

2.796.870
14.640.880
557.537
523.258

3.269.240
14.364.100
557.537
523.258

3.165.053
-4.557
14.297.920
2.568
-32.305
557.537
465.215

25.927

23.553

23.553

23.552

2.573

1.980

1.980

1.979

1.625.450
863.890
229.429
1.615.389
4.446.363
37.120.687
-

1.947.300
68.190.400
12.283.110
441.981
12.285.650
-

1.919.580
46.944.950
16.248.760
20.758.100
1.939.340
12.354.470
-

1.399.163
46.944.950
16.613.884
-3.225
-59.036
-30.935
20.758.100
1.901.950
12.485.083
1.456
-1.682

331.946
252.614

589.110

337.290

430.731
58.404

Doelstelling 7.2 Kunstenplan
5110105
5400101
5400102
5400103
5400104
5400305
5400306
5400307
5400308
5400309
5400310
5400312
5400402
5400406
5400407
5400408
5400601
5400704
5400705
5400712
5410107
5410108
5410109
5410120
6110112
9803716
9803724
9803756
9803775
9803777
9803786
9803787
9803788
9803796

Kunsteducatie
Beeldende kunst
Film, fotografie en nieuwe media
Vrije ruimte Kunstenplan
Letteren
Theater
Muziek
Dans
Kapitaallasten van verstrekte geldlening Carré
Kapitaallasten van verstrekte geldlening Stichting
Stadsschouwburg Amsterdam
Kapitaallasten van verstrekte geldleningen Stichting
Melkweg
Kapitaallasten van verstrekte geldlening Stichting Het
Ketelhuis
Infrastructuur (AFK)
Stelposten kunstenplan
Functionele ruimte Kunstenplan
Exploitatie Kunstenplan
Amateurkunst
Investeringen en onderhoud cultureel vastgoed
Cultuurpanden in beheer bij DMO
Uitvoering kunstenplan
Functionele ruimte Kunstenplan Musea
Vrije ruimte Kunstenplan Musea
Exploitatie Kunstenplan Musea
Musea
Vangnetvoorziening afbouw ID banen - kunst en cultuur
(prioriteit 2010)
Dotatie reserve cultureel beleggen
Dotatie reserve egalisatie huisvestingslasten
cultuurpanden
Dotatie reserve Museumplein op orde
Dotatie reserve Talentontwikkeling
Dotatie reserve Laboratorium
Dotatie reserve kapitaallasten Stedelijk Museum
Dotatie reserve kapitaallasten Stadsschouwburg
Dotatie reserve onderhoud en investeringen cultureel
vastgoed
Dotatie reserve Literair Festival

Totaal lasten doelstelling voor bestemming
Dotaties aan reserves tbv doelstelling
Totaal lasten na bestemming voor deze doelstelling

100.000
500.000
50.000
1.500.000
-

-

-

-

-

-

-

124.639.711
2.734.560
127.374.271

113.692.519
589.110
114.281.629

118.904.868
337.290
119.242.158

118.486.670
489.135
118.975.805

6.752.156
-

4.021.540
-

4.021.540
-

3.177.233
-

6.752.156
6.752.156

4.021.540
4.021.540

4.021.540
4.021.540

3.177.233
3.177.233

Doelstelling 7.3 Een Amsterdams mediabeleid
5800204
9803770

Lokale media
Dotatie reserve AT5

Totaal lasten doelstelling voor bestemming
Dotaties aan reserves tbv doelstelling
Totaal lasten na bestemming voor deze doelstelling

Terug naar inhoud
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Volg nummer

Omschrijving

Jaarrekening
2012

Begroting 2013 1e Begroting 2013 na 8e
wijziging
maands

Baten
Rekening 2013

Programma 7. Cultuur en monumenten
Doelstelling 7.1 Het gebouwde, archeologische en cultuurlandschappelijke erfgoed wordt behouden, versterkt en
duurzaam ontwikkeld
5410202
5410206
5410208
5410209
5410306
9800426
9800427
9800428
9804032
9804034

Baten i.v.m. kapitaallasten torens, poorten, monumenten en
fonteinen
Bureau monumentenzorg
ISV
Noord/Zuidlijn
Baten i.v.m. kapitaallasten stadsarcheologie
Onttrekking reserve WW Bureau Monumenten en
Archeologie
Onttrekking reserve WABO Bureau Monumenten en
Archeologie
Ontrekking reserve 400 jaar grachten
Onttrekking reserve Amsterdams Restauratiefonds
Onttrekking reserve toekomstige WW-uitkeringen (BMA)

Totaal baten doelstelling voor bestemming
Onttrekkingen aan reserves tbv doelstelling
Totaal baten na bestemming voor deze doelstelling

767.281
782.682
50.000

279.440
1.500.000
940.550
49.500
-

279.440
1.500.000
940.550
49.500
-

506.336
1.347.602
772.524
33.489
-

6.561
34.431

40.000
10.000
-

130.000
10.000
-

80.000
13.181
-

1.549.963
90.992
1.640.955

2.719.990
99.500
2.819.490

2.719.990
189.500
2.909.490

2.626.462
126.670
2.753.132

3.699.562
2.752.006
571.337
520.203

557.538
523.258

557.538
523.258

-149
557.537
465.215

25.926

23.553

23.553

23.552

2.573

1.980

1.980

1.979

1.868.003
536.000
6.427.140
-

194.120
7.987.280
8.145.540
-

194.120
8.131.160
8.327.900
-

551.000
8.247.179
590.377
8.458.638
149
-

47.880
-

150.250
1.807.450

30.000
1.807.450

25.000
632.390
219.940
285.000

100.000
425.000
200.000
616.160
219.940
463.660

100.000
425.000
200.000
649.475
219.940
463.660

Doelstelling 7.2 Kunstenplan
5110105
5400101
5400102
5400103
5400104
5400305
5400306
5400307
5400308
5400309

Kunsteducatie
Beeldende kunst
Film, fotografie en nieuwe media
Vrije ruimte Kunstenplan
Letteren
Inkomsten Theater
Inkomsten Muziek
Inkomsten Dans
Rente van verstrekte geldlening Carré

5400310

Rente van verstrekte geldlening Stichting Stadsschouwburg
Amsterdam
Rente van verstrekte geldleningen Stichting Melkweg

5400312

Rente van verstrekte geldlening Stichting Het Ketelhuis

5400402
5400406
5400407
5400408
5400601
5400704
5400705
5400712
5410107
5410108
5410109
5410120
6110112
9803716
9803724
9803756
9803775
9803777
9803786
9803787
9803788
9803796

Infrastructuur (AFK)
Stelposten kunstenplan
Functionele ruimte Kunstenplan
Exploitatie Kunstenplan
Amateurkunst
Investeringen en onderhoud cultureel vastgoed
Inkomsten cultuurpanden in beheer bij DMO
Inkomsten uitvoering kunstenplan
Functionele ruimte Kunstenplan Musea
Vrije ruimte Kunstenplan Musea
Exploitatie Kunstenplan Musea
Inkomsten Musea
Vangnetvoorziening afbouw ID banen - kunst en cultuur
(prioriteit 2010)
Onttrekking reserve cultureel beleggen
Onttrekking reserve egalisatie huisvestingslasten
cultuurpanden
Onttrekking reserve Museumplein op orde
Onttrekking reserve Talentontwikkeling
Onttrekking reserve Laboratorium
Onttrekking reserve kapitaallasten Stedelijk Museum
Onttrekking reserve kapitaallasten Stadsschouwburg
Onttrekking reserve onderhoud en investeringen cultureel
vastgoed
Onttrekking reserve Literair Festival

Totaal baten doelstelling voor bestemming
Onttrekkingen aan reserves tbv doelstelling
Totaal baten na bestemming voor deze doelstelling

1.866.776
219.940
100.000

-

-

-

16.402.750
2.186.716
18.589.466

17.433.269
1.210.210
18.643.479

17.759.509
3.982.460
21.741.969

18.895.477
3.895.525
22.791.002

Onttrekking reserve AT5

2.299.370
191.910

2.343.340
-

2.343.340
-

2.343.320
-

Totaal baten doelstelling voor bestemming
Onttrekkingen aan reserves tbv doelstelling
Totaal baten na bestemming voor deze doelstelling

2.299.370
191.910
2.491.280

2.343.340
2.343.340

2.343.340
2.343.340

2.343.320
2.343.320

Doelstelling 7.3 Een Amsterdams mediabeleid
5800204
9803770

Inkomsten lokale media

Terug naar inhoud
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Lasten
Volg nummer

Omschrijving

Jaarrekening
2012

Begroting 2013 1e
wijziging

Begroting 2013 na
8e maands

Rekening 2013

Doelstelling 7.4 Overige kunst en cultuur
5400204
5400401
5400405
5400703
5400709
5400721

Beheerkosten Muziektheater
Amsterdams Fonds voor de Kunst
Overige Kunst en Cultuur
Apparaatskosten Kunst en Cultuur
Kapitaallasten van verstrekte geldleningen Stichting
Filmhuis/Stichting Muziekschool
Kunstraad

Totaal lasten doelstelling voor bestemming
Dotaties aan reserves tbv doelstelling
Totaal lasten na bestemming voor deze doelstelling

3.578.189
9.436.760
1.073.575
1.762.471
541.981

3.421.690
7.967.090
963.140
1.820.440
-

3.331.884
7.967.090
963.140
1.772.940
-

3.331.866
7.897.090
963.696
1.709.077
-

16.392.976
16.392.976

14.172.360
14.172.360

14.035.054
14.035.054

13.901.729
13.901.729

Programma 7. Cultuur en monumenten
Totaal lasten programma
Totaal baten programma
Saldo van baten en lasten

153.386.416
20.287.138
-133.099.278

138.319.588
22.517.909
-115.801.679

143.643.817
22.844.149
-120.799.668

141.825.750
23.901.819
-117.923.931

Reserve mutaties
Dotaties aan reserves
Onttrekkingen aan reserves
Resultaatbestemming
Resultaat na bestemming

2.734.560
2.469.618
-264.942
-133.364.220

589.110
1.309.710
720.600
-115.081.079

421.557
4.171.960
3.750.403
-117.049.265

605.585
4.022.195
3.416.610
-114.507.321

Terug naar inhoud
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Volg nummer

Omschrijving

Jaarrekening
2012

Begroting 2013 1e Begroting 2013 na 8e
wijziging
maands

Baten
Rekening 2013

Doelstelling 7.4 Overige kunst en cultuur
5400204
5400401
5400405
5400703
5400709
5400721

Beheer Muziektheater
Amsterdams Fonds voor de Kunst
Overige Kunst en Cultuur
Apparaatskosten Kunst en Cultuur
Rente van verstrekte geldleningen Stichting
Filmhuis/Stichting Muziekschool
Kunstraad

Totaal baten doelstelling voor bestemming
Onttrekkingen aan reserves tbv doelstelling
Totaal baten na bestemming voor deze doelstelling
Totaal

Programma 7. Cultuur en monumenten
Totaal baten programma voor bestemming
Onttrekkingen aan reserves tbv programma
Totaal baten na bestemming

35.054
1
-

21.310
-

21.310
-

149
36.411
-

35.055
35.055

21.310
21.310

21.310
21.310

36.560
36.560

20.287.138
2.469.618
22.756.756

22.517.909
1.309.710
23.827.619

22.844.149
4.171.960
27.016.109

23.901.819
4.022.195
27.924.014

Terug naar inhoud
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Lasten
Volg nummer

Omschrijving

Jaarrekening
2012

Begroting 2013 1e
wijziging

Begroting 2013 na
8e maands

Rekening 2013

Programma 8. Milieu en water
Doelstelling 8.1 Afval en rioolslib worden zo duurzaam mogelijk verwerkt, binnen het financiële kader
7210201
7210202
7210203
7210205
7210206

Depot Gevaarlijk Afval
Afvalverwerkingsinrichting Amsterdam
Gemeentelijke afvalsorteerstations
Kapitaallasten van verstrekte geldlening Stichting
Afvalservice West
HR Centrale

Totaal lasten doelstelling voor bestemming
Dotaties aan reserves tbv doelstelling
Totaal lasten na bestemming voor deze doelstelling

6.743.181
103.329.236
10.016.903
162.765

7.139.569
102.564.351
10.345.000
150.345

7.139.569
102.447.882
10.345.000
150.345

7.901.703
103.280.097
8.798.007
150.345

91.963.445

92.863.857

92.815.122

89.802.615

212.215.530
212.215.530

213.063.122
213.063.122

212.897.918
212.897.918

209.932.767
209.932.767

57.858
238.492
14.552.269
8.815.327
4.787.713
-

77.880
56.120
12.761.790
330.909
2.417.987
-

77.880
56.120
13.761.790
2.417.987
-

208
56.119
16.074.778
2.667.277
-

380.243
556.229
76.925
3.888.262

2.262.387
83.410
5.199.570

443.794
83.600
5.199.570

342.266
87.553
4.134.302

2.061.333
3.486.250
62.941
-

490.500
6.409.070
2.549.030
258.850
567.600
132.345
-

490.500
26.080.788
1.600.000
258.850
567.600
3.500.000
132.345
-

665.169
25.714.204
1.142.041
208.850
567.600
314.767
45.378
-

1.000.000

1.000.000

33.597.448
33.597.448

12.444.359
54.670.824
13.444.359
68.115.183

12.854.727
52.020.512
13.854.727
65.875.239

421.386
526.343
3.662.825
72.862
11.434.583
-

729.430
4.563.220
1.000.000
11.652.880
-

723.190
4.504.450
1.000.000
10.553.650
-

485.228
3.440.893
1.000.000
11.756.803
-

16.117.999
16.117.999

17.945.530
17.945.530

16.781.290
16.781.290

16.682.924
16.682.924

564.165
1.727.892

554.870
2.866.520

554.870
2.867.440

552.224
2.606.049

5.779.719
2.346.766
47.981.130
8.794.385
230.900
3.664.849
-

6.916.170
2.355.000
52.095.160
250.350
2.778.900
-

6.957.560
2.355.000
51.490.940
250.390
2.778.850
-

6.865.828
2.353.611
50.171.832
93.846
263.387
3.427.024
-

71.089.806
71.089.806

67.816.970
67.816.970

67.255.050
67.255.050

66.333.801
66.333.801

Doelstelling 8.2 Amsterdam is vitaal, leefbaar en duurzaam
7220406
7230103
7230104
7230105
7230108
7230109
7230110
7230113
7230114
7230115
7230116
7230118
7230120
7230121
7230122
7230123
7230124
8300115
8300123
9801904

Analyse bedrijfsafvalwater
Geluidwerende voorzieningen
Bevordering van het milieubesef
Dienst Milieu en Bouwtoezicht (milieu)
Bodemsanering
Gronddepots
Bijdrage Vereveningsfonds aan bodemsanering
Bodemcoördinatie
Subsidie NME-Centrum
Geotechnisch archief
Budget ten behoeve van de stadsdelen voor uit te voeren
milieutaken
Onderhoud Diemerzeedijk (DMB)
Milieu
Bodemsanering
Onderhoud Diemerzeedijk (OGA)
Bevordering van het milieubesef
Subsidie NME-Centrum
Dotatie voorziening bodemsanering Grexen
Warmtenet
Dotatie reserve Bodemsaneringsgelden gemeente (DMB)

9801912
9801914
9801942

Dotatie reserve Diemerzeedijk (DMB)

9803134

Dotatie reserve Diemerzeedijk (OGA)

-

Dotatie reserve milieuproducten (DMB)
Dotatie reserve Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Totaal lasten doelstelling voor bestemming
Dotaties aan reserves tbv doelstelling
Totaal lasten na bestemming voor deze doelstelling

38.963.842
38.963.842

-

Doelstelling 8.3 Het openbare water in Amsterdam is schoon en toegankelijk
2210105
2210106
2210107
2210108
2210109
2210111
2210112

Baggerontvangstplicht stadsdelen
Baggerslibverwerking J. v. Riebeeckhaven
Baggeren/drijfvuilvissen
Wereld Waternet
Gangbaar houden sluizen
Lasten Binnenwaterbeheer
Havengeld Pleziervaart

Totaal lasten doelstelling voor bestemming
Dotaties aan reserves tbv doelstelling
Totaal lasten na bestemming voor deze doelstelling

Doelstelling 8.4 Efficiënt inzamelen en afvoeren van afvalwater
7220101
7220102
7220103
7220104
7220108
7220116
7220401
7220402
7260101

Projecten rioolrecht
Grondwaterzorg in het kader van de Wet Verbrede
Watertaken
Rioolgemalen
Perceptiekosten rioolrecht
Rioleringstaken
Dotatie voorziening rioolrecht
Bestuurshulp (Waternet)
Huis- en kolkaansluitingen
Rioolrechten

Totaal lasten doelstelling voor bestemming
Dotaties aan reserves tbv doelstelling
Totaal lasten na bestemming voor deze doelstelling

Terug naar inhoud
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Omschrijving
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Begroting 2013 1e Begroting 2013 na 8e
wijziging
maands

Baten
Rekening 2013

Programma 8. Milieu en water
Doelstelling 8.1 Afval en rioolslib worden zo duurzaam mogelijk verwerkt, binnen het financiële kader
7210201
7210202
7210203
7210205
7210206

Depot Gevaarlijk Afval

Rente van verstrekte geldlening Stichting Afvalservice West

6.951.004
103.329.239
10.016.906
162.765

7.358.600
102.564.351
10.345.000
150.345

7.358.600
102.447.882
10.345.000
150.345

8.471.257
100.341.362
8.798.008
150.345

HR Centrale

103.278.023

103.763.857

103.715.122

103.210.775

Totaal baten doelstelling voor bestemming
Onttrekkingen aan reserves tbv doelstelling
Totaal baten na bestemming voor deze doelstelling

223.737.937
223.737.937

224.182.153
224.182.153

224.016.949
224.016.949

220.971.747
220.971.747

4.999.330
2.417.981
4

4.999.330
15.467.936
1.262.322
3

3.978.643
15.467.936
2.201.741
-

2.262.379
-

50.596
-

3.514
-

738.710
132.355
-

738.710
132.355
4.228.763

89.303
721.773
45.378
4.228.763

12.444.359
33.000
1.000.000

12.444.359
33.000
1.000.000

47.290
10.550.759
47.290
10.598.049

47.290
22.651.252
17.753.412
40.404.664

16.637
22.508.288
17.722.759
40.231.047

Havengeld Pleziervaart

329
884.025
1.462.413

903.180
2.800.000

903.180
2.800.000

895.178
2.388.450

Totaal baten doelstelling voor bestemming
Onttrekkingen aan reserves tbv doelstelling
Totaal baten na bestemming voor deze doelstelling

2.346.767
2.346.767

3.703.180
3.703.180

3.703.180
3.703.180

3.283.628
3.283.628

Afvalverwerkingsinrichting Amsterdam
Gemeentelijke afvalsorteerstations

Doelstelling 8.2 Amsterdam is vitaal, leefbaar en duurzaam
7220406
7230103
7230104
7230105
7230108
7230109
7230110

Analyse bedrijfsafvalwater

7230113
7230114
7230115
7230116

Bodemcoördinatie

7230118
7230120
7230121
7230122
7230123
7230124
8300115
8300123
9801904
9801912
9801914
9801942
9803134

Geluidwerende voorzieningen
Bevordering van het milieubesef
Dienst Milieu en Bouwtoezicht (milieu)
Bodemsanering
Gronddepots
Bijdrage Vereveningsfonds ten behoeve van bodemsanering

5.403.658
2.031.197
3.422.067
5.232.141
-

Subsidie NME-Centrum
Geotechnisch archief
Budget ten behoeve van de stadsdelen voor uit te voeren
milieutaken
Onderhoud Diemerzeedijk (DMB)
Milieu
Bodemsanering
Onderhoud Diemerzeedijk (OGA)
Bevordering van het milieubesef
Subsidie NME-Centrum
Onttrekking voorziening bodemsanering Grexen
Warmtenet
Onttrekking reserve Bodemsaneringsgelden gemeente
(DMB)
Onttrekking reserve Diemerzeedijk (DMB)
Onttrekking reserve milieuproducten (DMB)
Onttrekking reserve Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
Onttrekking reserve Diemerzeedijk (OGA)

Totaal baten doelstelling voor bestemming
Onttrekkingen aan reserves tbv doelstelling
Totaal baten na bestemming voor deze doelstelling

955.372
62.941
291.960
17.107.376
291.960
17.399.336

-

Doelstelling 8.3 Het openbare water in Amsterdam is schoon en toegankelijk
2210105
2210106
2210107
2210108
2210109
2210111
2210112

Baggerontvangstplicht stadsdelen
Baggerslibverwerking J. v. Riebeeckhaven
Opbrengst drijfvuilvissen
Wereld Waternet
Gangbaar houden sluizen
Baten Binnenwaterbeheer niet zijnde Havengeld

Doelstelling 8.4 Efficiënt inzamelen en afvoeren van afvalwater
7220101
7220102
7220103
7220104
7220108
7220116
7220401
7220402
7260101

Projecten rioolrecht
Grondwaterzorg in het kader van de Wet Verbrede
Watertaken
Rioolgemalen

-

-

-

-

Rioolrechten

5.973.200
4.021.001
64.874.594

2.549.260
3.056.700
65.376.500

2.549.260
3.056.730
65.376.500

3.442.832
3.813.748
65.024.325

Totaal baten doelstelling voor bestemming
Onttrekkingen aan reserves tbv doelstelling
Totaal baten na bestemming voor deze doelstelling

74.868.795
74.868.795

70.982.460
70.982.460

70.982.490
70.982.490

72.280.905
72.280.905

Baten i.v.m. perceptiekosten rioolrecht
Rioleringstaken
Onttrekking voorziening rioolrecht
Bestuurshulp (Waternet)
Huis- en kolkaansluitingen
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wijziging

Begroting 2013 na
8e maands

Rekening 2013

Doelstelling 8.5 Amsterdammers hebben toegang tot schoon drinkwater
3300201
3300202
9806301

Exploitatie door de Gemeentewaterleidingen

104.571.086
23.360

109.972.909
13.241

110.996.619
13.241

6.752.507

110.090

220.180

104.594.446
6.752.507
111.346.953

109.986.150
110.090
110.096.240

111.009.860
220.180
111.230.040

111.587.644
111.587.644

Programma 8. Milieu en water
Totaal lasten programma
Totaal baten programma
Saldo van baten en lasten

442.981.623
428.657.828
-14.323.795

442.409.220
417.713.793
-24.695.427

462.614.942
429.949.112
-32.665.830

456.557.648
429.145.098
-27.412.550

Reserve mutaties
Dotaties aan reserves
Onttrekkingen aan reserves
Resultaatbestemming
Resultaat na bestemming

6.752.507
1.041.960
-5.710.547
-20.034.342

110.090
1.848.290
1.738.200
-22.957.227

13.664.539
20.168.032
6.503.493
-26.162.337

13.854.727
19.209.873
5.355.146
-22.057.404

Kapitaallasten van verstrekte geldleningen Het
Waterlaboratorium
Dotatie reserve egalisatie drinkwatertarieven Waternet

Totaal lasten doelstelling voor bestemming
Dotaties aan reserves tbv doelstelling
Totaal lasten na bestemming voor deze doelstelling

Terug naar inhoud

111.574.404
13.240
-
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Volg nummer

Omschrijving

Jaarrekening
2012

Begroting 2013 1e Begroting 2013 na 8e
wijziging
maands

Baten
Rekening 2013

Doelstelling 8.5 Amsterdammers hebben toegang tot schoon drinkwater
Exploitatie door de Gemeentewaterleidingen

3300201
3300202

Rente van verstrekte geldleningen Het Waterlaboratorium

9806301

Onttrekking reserve egalisatie drinkwatertarieven Waternet

Totaal

110.573.593
23.360

108.282.000
13.241

108.582.000
13.241

110.087.290
13.240

750.000

1.801.000

2.414.620

1.487.114

Totaal baten doelstelling voor bestemming
Onttrekkingen aan reserves tbv doelstelling
Totaal baten na bestemming voor deze doelstelling

110.596.953
750.000
111.346.953

108.295.241
1.801.000
110.096.241

108.595.241
2.414.620
111.009.861

110.100.530
1.487.114
111.587.644

Programma 8. Milieu en water
Totaal baten programma voor bestemming
Onttrekkingen aan reserves tbv programma
Totaal baten na bestemming

428.657.828
1.041.960
429.699.788

417.713.793
1.848.290
419.562.083

429.949.112
20.168.032
450.117.144

429.145.098
19.209.873
448.354.971
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Programma 9. Economie en haven
Doelstelling 9.1 Versterken en vernieuwen van de economische structuur van de metropoolregio Amsterdam
2300102
3100301
3100405
3100502
3100503
3100504
8300121
9805603
9805625
9805628
9805629
9805630
9805634

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 Amsterdam Economic Board
Dotatie reserve 400 jaar grachten en top-initiatieven
Dotatie reserve Matrix Innovation Center
Dotatie reserve Cofinanciering Amsterdam Economic
Board
Dotatie reserve Proceskosten AMS

Totaal lasten doelstelling voor bestemming
Dotaties aan reserves tbv doelstelling
Totaal lasten na bestemming voor deze doelstelling

173.051
230.360
524.205
-37.864
3.027.221
67.300

897.992
268.620
714.120
6.282.259
-

275.672
236.820
714.120
7.234.391
292.000

276.691
335.790
680.031
2.029
4.173.603
292.000

270.817
2.800.000
450.000
-

270.816
-

-1
2.365.125
-

2.365.125

400.000

400.000

8.433.807
8.433.807

8.753.002
2.765.125
11.518.127

5.760.144
2.765.125
8.525.269

1.311.492
7.590.193
-

1.799.685
7.620.141
-

4.971.260
8.206.278
-

-

4.255.090
3.250.000
7.505.090

-

Doelstelling 9.2 Een onderscheidend (inter)nationaal vestigingsklimaat
3100501
3100902
9805620
9805622
9805627

Ondernemerschap
Apparaatskosten Economische Zaken
Dotatie reserve Subsidieregeling Veilig Ondernemen
Dotatie reserve IBC (International Broadcasting
Convention)
Dotatie reserve Gay Capital

Totaal lasten doelstelling voor bestemming
Dotaties aan reserves tbv doelstelling
Totaal lasten na bestemming voor deze doelstelling

3.538.671
7.719.472
125.000

11.258.143
125.000
11.383.143

-

-

-

8.901.685
8.901.685

9.419.826
9.419.826

13.177.538
13.177.538

7.618.447
2.397.401
713.077
3.789.369
986.780
146.123

5.303.656
2.291.619
545.520
1.513.784
986.780
126.000

5.020.159
1.797.585
545.520
2.720.312
986.780
175.000

5.694.283
2.347.551
465.534
2.576.910
1.028.780
259.660

14.518.294
1.132.903
15.651.197

9.654.579
1.112.780
10.767.359

10.083.576
1.161.780
11.245.356

11.084.278
1.288.440
12.372.718

Doelstelling 9.3 Vermarkten van de metropoolregio Amsterdam
3100401
3100404
3200301
5800206
9805604
9805611

Citymarketing en toerisme
Internationale acquisitie
Fonds Ontwikkelingsmaatschappij
Evenementenfonds
Dotatie reserve Fonds Ontwikkelings Maatschappij
Dotatie reserve Holland Casino

Totaal lasten doelstelling voor bestemming
Dotaties aan reserves tbv doelstelling
Totaal lasten na bestemming voor deze doelstelling
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Programma 9. Economie en haven
Doelstelling 9.1 Versterken en vernieuwen van de economische structuur van de metropoolregio Amsterdam
2300102
3100301
3100405
3100502
3100503
3100504
8300121
9805603
9805625
9805628
9805629
9805630
9805634

Economie en Ruimte
Onderzoeksprogammering
Europa
Kennis en Innovatie
Kennis en innovatie
Rentebaten verstrekte geldlening Matrix Innovation Center
Glasvezelnet
Onttrekking reserve Kapitaalsuitbreiding ASP (EZ)
Onttrekking reserve Amsterdam Economic Board
Onttrekking reserve 400 jaar grachten en top-initiatieven
Onttrekking reserve Matrix Innovation Center
Onttrekking reserve Cofinanciering Amsterdam Economic
Board
Onttrekking reserve Proceskosten AMS

Totaal baten doelstelling voor bestemming
Onttrekkingen aan reserves tbv doelstelling
Totaal baten na bestemming voor deze doelstelling

7.200
171.303
323.717
1.649.337
67.300

274.170
-

274.170
800.000
292.000

73.616
277.068
39.833
1.542.539
292.000

76.390
295.243
2.800.000
-

5.299.059
-

7.393.816
-

3.678.794
-

-

2.218.857
3.171.633
5.390.490

-

-

-

274.170
5.299.059
5.573.229

1.366.170
7.393.816
8.759.986

2.225.056
3.678.794
5.903.850

19.230
73.220
-

19.230
73.220
432.919
-

3.712.719
363.530
432.919
-

29.653

29.653

92.450
92.450

92.450
462.572
555.022

4.076.249
462.572
4.538.821

Onttrekking reserve Holland Casino

1.171.787
949.110
876.220
90.000

1.500.660
384.970
543.160
126.000

1.250.000
384.970
843.160
175.000

1.535.573
1.185.118
150.000
747.534
158.500

Totaal baten doelstelling voor bestemming
Onttrekkingen aan reserves tbv doelstelling
Totaal baten na bestemming voor deze doelstelling

2.120.897
966.220
3.087.117

1.885.630
669.160
2.554.790

1.634.970
1.018.160
2.653.130

2.870.691
906.034
3.776.725

Doelstelling 9.2 Een onderscheidend (inter)nationaal vestigingsklimaat
3100501
3100902
9805620
9805622
9805627

Ondernemerschap
Apparaatskosten Economische Zaken
Onttrekking reserve Subsidieregeling Veilig Ondernemen
Onttrekking reserve IBC (International Broadcasting
Convention)
Onttrekking reserve Gay Capital

Totaal baten doelstelling voor bestemming
Onttrekkingen aan reserves tbv doelstelling
Totaal baten na bestemming voor deze doelstelling

1.738.798
417.052
167.081
100.000
95.347

2.155.850
362.428
2.518.278

-

Doelstelling 9.3 Vermarkten van de metropoolregio Amsterdam
3100401
3100404
3200301
5800206
9805604
9805611

Citymarketing en toerisme
Internationale acquisitie
Fonds Ontwikkelingsmaatschappij
Evenementenfonds
Onttrekking reserve Fonds Ontwikkelings Maatschappij
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Doelstelling 9.4 en 9.5 (de 2 havendoelstellingen)
2200101
2200102
2200105
2200107
9801060
9803501

Exploitatie Haven Amsterdam
Leges Haven Amsterdam
Vergoeding Haven Amsterdam
Incidentele lasten afwikkeling verzelfstandiging Haven
Dotatie reserve kosten verzelfstanding Haven
Dotatie reserve afkoopsommen van erfpachttermijnen (HA)

9803502
9803503
9803507

Dotatie fonds strategische projecten (HA)

9803508
9800165

Dotatie reserve duurzaamheid (HA)

9800167

Dotatie fonds promotie Sail 2010 (HA)
Dotatie Fonds verbeteren achterlandverbindingen (HA)

Dotatie reserve financiering deelneming Havenbedrijf
Amsterdam
dotatie diverse reserves Haven bij CC

Totaal lasten doelstelling voor bestemming
Dotaties aan reserves tbv doelstelling
Totaal lasten na bestemming voor deze doelstelling

9803514

Dotatie reserve winstdeling(HA)

Programma 9. Economie en haven
Totaal lasten programma
Totaal baten programma
Saldo van baten en lasten
Reserve mutaties
Dotaties aan reserves
Onttrekkingen aan reserves
Resultaatbestemming
Resultaat na bestemming

109.405.525
75.284
280.000
1.825.000
308.979

94.180.179
1.500
291.650
10

2.500.000
100.000
-

2.500.000
100.000
-

2.000.000
-

500.000
-

-

109.760.809
6.733.979
116.494.788

-

94.473.329
3.100.010
97.573.339

-

-

305.388.864
304.824.235
-

305.388.864
304.824.235
610.213.099

-

305.405.954
304.824.235
-

305.405.954
304.824.235
610.230.189

-

139.792.336
151.861.549
12.069.213

121.463.400
135.400.013
13.936.613

333.645.268
522.964.234
189.318.966

335.427.914
529.042.641
193.614.727

11.241.882
14.270.291
3.028.409
15.097.622

4.212.790
12.885.339
8.672.549
22.609.162

308.751.140
112.232.205
-196.518.935
-7.199.969

308.877.800
108.084.578
-200.793.222
-7.178.495
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Doelstelling 9.4 en 9.5 (de 2 havendoelstellingen)
2200101
2200102
2200105
2200107
9801060
9803501
9803502
9803503
9803507
9803508
9800165
9800167

Exploitatie Haven Amsterdam
Leges Haven Amsterdam
Vergoeding Haven Amsterdam
Incidentele baten afwikkeling verzelfstandiging Haven
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)
Onttrekking reserve financiering deelneming Havenbedrijf
Amsterdam
onttrekking diverse reserves Haven bij CC

Totaal baten doelstelling voor bestemming
Onttrekkingen aan reserves tbv doelstelling
Totaal baten na bestemming voor deze doelstelling

9803514
Totaal

145.288.119
77.826
843.176
964.859

133.147.263
500
817.120

519.870.644
996.528
88.992.455

2.499.969
3.461.983

2.500.000
1.600.000

5.066.282
337.477
3.593.888

-

2.000.023
-

2.000.000
-

4.191.027
-

-

-

145.365.945
9.770.010
155.135.955

Onttrekking reserve winstdeling(HA)

-

Programma 9. Economie en haven
Totaal baten programma voor bestemming
Onttrekkingen aan reserves tbv programma
Totaal baten na bestemming

151.861.549
14.270.291
166.131.840

-

133.147.763
6.917.120
140.064.883

135.400.013
12.885.339
148.285.352

-

519.870.644
103.177.657
623.048.301

180.000
522.964.234
112.232.205
635.196.439

519.870.645
676.050
-

102.361.128

519.870.645
103.037.178
622.907.823

529.042.641
108.084.578
637.127.219
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Programma 10. Facilitair en bedrijven
Doelstelling 10.1 Verbeteren van de gemeentelijke ICT in de periode 2011-2014
20307
9801103
9801110
9801116
9801117
9801119

Dienst ICT
Dotatie reserve WW en wachtgeld (SHI)
Dotatie reserve meubilair CI&B
Dotatie reserve dekking kapitaallasten investeringen
Dotatie reserve Transitieplan
Dotatie reserve Uitvoeringsplan

Totaal lasten doelstelling voor bestemming
Dotaties aan reserves tbv doelstelling
Totaal lasten na bestemming voor deze doelstelling

65.475.478
8.550.000

72.903.916
18.000.000
-

71.999.665
18.000.000
-

70.835.243
18.000.000
-

65.475.478
8.550.000
74.025.478

72.903.916
18.000.000
90.903.916

71.999.665
18.000.000
89.999.665

70.835.243
18.000.000
88.835.243

Doelstelling 10.2 Efficiënt en effectief uitvoeren van beleidsondersteuning, projectmanagement en bedrijfsvoering
20201
20218
20518
20519
20523
20524
20525
20526
20527
20528
9220240
9220241
9220246
9220249
9800202
9800216
9801021
9801047
9801049
9801215
9801220
9801222
9802403
9802404
9802910
9804061
9804601
9804602
9804901

Dienstverlening en Facilitair Management
Mediabeheer (SHP)
Adviesgroep Amsterdam
Integriteitsbeleid
Mijn Personeelsnet
Lasten Bureau van Werk naar Werk
Uitvoering Uitkeringen
ABC-pool
AGA
Personeelsbeleid en Organisatieontwikkeling SHP
Materiaaldienst
Stichting Voertuigbeheer Amsterdam
Projectmanagementbureau
Wibautgroep
Dotatie reserve Wachtgeld (DFM)
Dotatie reserve frictiekosten
Dotatie reserve AGA (BDA)
Dotatie reserve bedrijfsvoering Bureau Integriteit
Dotatie reserve ABC Pool (BMO)
Dotatie WW-reserve (SHP)
Dotatie reserve egalisatie tarieven P-net
Dotatie reserve egalisatie tarieven P-beheer
Dotatie reserve bedrijfsvoering DAO ABC
Dotatie reserve bedrijfsvoering DAO AGA
Dotatie reserve Verbetering Bedrijfsvoering
Dotatie reserve bedrijfsvoering materiaaldienst IVV
Dotatie reserve professionalisering (PMB)
Dotatie reserve bedrijfsvoering PMB
Dotatie reserve bedrijfsvoering PMB/Wibautgroep

Totaal lasten doelstelling voor bestemming
Dotaties aan reserves tbv doelstelling
Totaal lasten na bestemming voor deze doelstelling

36.995.797
1.375.238
1.198.834
13.185.494
796.637
564.343
5.704.110
7.639.318
847.405
21.818.618
3.103.150
18.864.140
1.391.570
521.500
9.370
220.479
610.599
1.020.888
305.681
373.560
38.940

37.481.001
1.500.000
1.240.993
12.480.630
749.630
242.260
5.148.554
8.115.462
703.624
22.007.800
8.112.200
18.931.710
1.467.770
10.000
153.330
11.620

41.539.980
1.500.000
1.240.993
12.480.630
749.630
242.260
5.340.201
8.090.673
703.624
21.984.393
3.925.430
22.675.821
1.467.770
110.000
185.580
11.620

45.583.932
1.305.664
1.238.405
13.912.402
992.741
308.535
6.140.176
8.502.895
1.491.176
23.773.588
3.063.127
23.005.839
1.426.160
104.707
38.538
496.921
13.466

113.484.654
3.101.017
116.585.671

118.181.634
174.950
118.356.584

121.941.405
307.200
122.248.605

130.744.640
653.632
131.398.272

Doelstelling 10.3 Efficiënt en effectief uitvoeren van financiële activiteiten richting burgers en concernonderdelen.
2140301
2140401
3300203
9220203
9220247
9220250
9400103
9803401
9803402
9804701
9804702

Bijdrage aan Cition BV
Frictiekosten ontvlechting parkeer BV
Kapitaallasten van verstrekte geldleningen Westpoort
Warmte BV
Gemeentelijke Dienst Verzekeringszaken
ACAM Accountancy en Advies
Dienst Stadstoezicht
Dienst Belastingen: overige activiteiten
Dotatie reserve commerciële bedrijfsvoering DBGA
Dotatie reserve incassobureau (Dienst Belastingen)
Dotatie reserve bedrijfsvoering ACAM
Dotatie reserve WW-uitkeringen (ACAM)

Totaal lasten doelstelling voor bestemming
Dotaties aan reserves tbv doelstelling
Totaal lasten na bestemming voor deze doelstelling

82.095
13.700.001
871.763

770.483
757.639

757.639

787.621

4.399.296
6.741.475
32.730.308
8.847.022
124.113
3.500
-

4.430.626
6.157.000
8.382.800
111.370
277.000
-

4.342.177
6.020.515
8.182.800
111.370
277.000
-

4.324.663
6.037.155
8.684.244
132.574
226.000
-

67.371.960
127.613
67.499.573

20.498.548
388.370
20.886.918

19.303.131
388.370
19.691.501

19.833.683
358.574
20.192.257
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Programma 10. Facilitair en bedrijven
Doelstelling 10.1 Verbeteren van de gemeentelijke ICT in de periode 2011-2014
20307
9801103
9801110
9801116
9801117
9801119

Dienst ICT

Onttrekking reserve Uitvoeringsplan

45.702.415
22.000
36.416
3.764.566
10.176.066
-

47.172.397
25.000
3.016.251
11.700.000
4.767.666

48.473.524
70.000
3.898.406
7.000.000
6.782.791

51.471.099
156.230
3.898.400
4.646.400
6.438.100

Totaal baten doelstelling voor bestemming
Onttrekkingen aan reserves tbv doelstelling
Totaal baten na bestemming voor deze doelstelling

45.702.415
13.999.048
59.701.463

47.172.397
19.508.917
66.681.314

48.473.524
17.751.197
66.224.721

51.471.099
15.139.130
66.610.229

Onttrekking reserve WW en wachtgeld (SHI)
Onttrekking reserve meubilair CI&B
Onttrekking reserve dekking kapitaallasten investeringen
Onttrekking reserve Transitieplan

Doelstelling 10.2 Efficiënt en effectief uitvoeren van beleidsondersteuning, projectmanagement en bedrijfsvoering
20201
20218
20518
20519
20523
20524
20525
20526
20527
20528
9220240
9220241
9220246
9220249
9800202
9800216
9801021
9801047
9801049
9801215
9801220
9801222
9802403
9802404
9802910
9804061
9804601
9804602
9804901

Dienstverlening en Facilitair Management
Mediabeheer (SHP)
Adviesgroep Amsterdam
Integriteitsbeleid
Mijn Personeelsnet
Baten Bureau van Werk naar Werk
Uitvoering Uitkeringen
ABC-pool
AGA
Personeelsbeleid en Organisatieontwikkeling SHP
Materiaaldienst
Stichting Voertuigbeheer Amsterdam
Projectmanagementbureau
Wibautgroep
Onttrekking reserve Wachtgeld (DFM)
Onttrekking reserve frictiekosten
Onttrekking reserve AGA (BDA)
Onttrekking reserve bedrijfsvoering Bureau Integriteit
Onttrekking reserve ABC Pool (BMO)
Onttrekking WW-reserve (SHP)
Onttrekking reserve egalisatie tarieven P-net
Onttrekking reserve egalisatie tarieven P-beheer
Onttrekking reserve bedrijfsvoering DAO ABC
Onttrekking reserve bedrijfsvoering DAO AGA
Onttrekking reserve Verbetering Bedrijfsvoering
Onttrekking reserve bedrijfsvoering materiaaldienst IVV
Onttrekking reserve professionalisering (PMB)
Onttrekking reserve bedrijfsvoering PMB
Onttrekking reserve bedrijfsvoering PMB/Wibautgroep

Totaal baten doelstelling voor bestemming
Onttrekkingen aan reserves tbv doelstelling
Totaal baten na bestemming voor deze doelstelling

31.379.359
1.375.238
-1.605.407
343.212
13.106.631
796.638
510.730
6.580.600
9.282.944
252.864
22.891.978
3.104.045
21.757.900
1.651.180
107.171
521.500
1.013.242
592.164
22.950
134.000
-

36.050.486
1.500.000
335.905
12.480.630
749.630
230.000
5.526.112
8.694.875
22.270.000
8.112.200
20.429.090
1.545.230
250.000
50.000
-

35.694.332
1.500.000
335.905
12.480.630
749.630
230.000
5.800.072
8.671.915
22.370.000
3.925.430
24.729.210
1.545.230
227.055
50.000
-

40.695.709
1.305.664
246.022
13.220.980
858.723
236.364
7.002.915
9.517.709
678.613
25.135.561
3.063.127
27.301.400
1.515.940
1
98.638
20.408
13.990
548.935
227.055
-

111.427.912
2.391.027
113.818.939

117.924.158
300.000
118.224.158

118.032.354
277.055
118.309.409

130.778.727
909.027
131.687.754

Doelstelling 10.3 Efficiënt en effectief uitvoeren van financiële activiteiten richting burgers en concernonderdelen.
2140301
2140401
3300203
9220203
9220247
9220250
9400103
9803401
9803402
9804701
9804702

Bijdrage van Cition BV

13.782.095
871.763

767.263
757.639

18.996.314
757.639

18.996.314
787.621

Onttrekking reserve WW-uitkeringen (ACAM)

3.655.685
6.625.164
24.133.628
9.343.511
35.239

3.742.382
6.660.000
8.478.290
350.000
50.000
-

3.786.089
6.620.000
8.478.290
350.000
-200.000
50.000
-

3.712.189
6.388.959
9.084.411
130.129
50.000
-

Totaal baten doelstelling voor bestemming
Onttrekkingen aan reserves tbv doelstelling
Totaal baten na bestemming voor deze doelstelling

58.411.846
35.239
58.447.085

20.405.574
400.000
20.805.574

38.638.332
200.000
38.838.332

38.969.494
180.129
39.149.623

Frictiekosten ontvlechting parkeer BV
Rente van verstrekte geldleningen Westpoort Warmte BV
Gemeentelijke Dienst Verzekeringszaken
ACAM Accountancy en Advies
Dienst Stadstoezicht
Dienst Belastingen: overige activiteiten
Onttrekking reserve commerciële bedrijfsvoering DBGA
Onttrekking reserve incassobureau (Dienst Belastingen)
Onttrekking reserve bedrijfsvoering ACAM
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Doelstelling 10.4 Efficiënt en effectief uitvoeren van beheer, onderhoud en productontwikkelingstaken binnen de
ruimtelijke sector
3100201
8100102
8300130
8300134
8300138
9220227
9220229
9229429
9802901
9802902
9802903
9802905
9803129
9807202

Food Center Amsterdam
Dienst Ruimtelijke Ordening - Overige opdrachten
Werken in opdracht gebiedsontwikkeling
Beheer gemeentelijk vastgoed
Bureau Gemeentelijke Huisvesting
Exploitatie Jodenbreestraat 25
Ingenieursbureau Amsterdam
Stelpost 1S1O 13 DMC begroting IBA
Dotatie reserve bedrijfsvoering IBA winstreserve
Dotatie reserve bedrijfsvoering IBA algemeen
Dotatie reserve wachtgeld (IBA)
Dotatie reserve Nieuwe Huisvesting (IBA)
Dotatie gemeentelijke bijdrage herstructurering Food
Center Amsterdam
Dotatie reserve Exploitatieverliezen groente- en fruithal
(Food Center)

Totaal lasten doelstelling voor bestemming
Dotaties aan reserves tbv doelstelling
Totaal lasten na bestemming voor deze doelstelling

4.224.705
15.561.077
10.432.254
13.688.516
36.386.545
209.718
29.128.610
252.330
-

2.655.170
12.032.634
9.958.567
12.667.083
40.998.256
30.223.750
225.000
-

2.655.170
12.100.759
8.958.567
13.551.571
38.086.092
28.045.176
-38.000
225.000
1.810.377
-

9.513.594
16.758.483
8.205.221
12.584.101
40.227.131
49.024
28.137.410
266.605
1.810.377
-

109.631.425
252.330
109.883.755

108.535.460
225.000
108.760.460

103.359.335
2.035.377
105.394.712

115.474.964
2.076.982
117.551.946

Programma 10. Facilitair en bedrijven
Totaal lasten programma
Totaal baten programma
Saldo van baten en lasten

355.963.517
327.094.283
-28.869.234

320.119.558
289.746.715
-30.372.843

316.603.536
309.839.045
-6.764.491

336.888.530
326.392.713
-10.495.817

Reserve mutaties
Dotaties aan reserves
Onttrekkingen aan reserves
Resultaatbestemming
Resultaat na bestemming

12.030.960
18.069.920
6.038.960
-22.830.274

18.788.320
20.722.616
1.934.296
-28.438.547

20.730.947
19.681.939
-1.049.008
-7.813.499

21.089.188
23.813.591
2.724.403
-7.771.414
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Doelstelling 10.4 Efficiënt en effectief uitvoeren van beheer, onderhoud en productontwikkelingstaken binnen de
ruimtelijke sector
3100201
8100102
8300130
8300134
8300138
9220227
9220229
9229429
9802901
9802902
9802903
9802905
9803129
9807202

Totaal

Food Center Amsterdam
Dienst Ruimtelijke Ordening - Overige opdrachten
Werken in opdracht gebiedsontwikkeling
Beheer gemeentelijk vastgoed
Bureau Gemeentelijke Huisvesting
Exploitatie Jodenbreestraat 25
Ingenieursbureau Amsterdam
Stelpost 1S1O 13 DMC begroting IBA
Onttrekking reserve bedrijfsvoering IBA winstreserve
Onttrekking reserve bedrijfsvoering IBA algemeen
Onttrekking reserve wachtgeld (IBA)
Onttrekking reserve Nieuwe Huisvesting (IBA)
Onttrekking gemeentelijke bijdrage herstructurering Food
Center Amsterdam
Onttrekking reserve Exploitatieverliezen groente- en fruithal
(Food Center)

3.952.794
14.100.374
9.892.936
14.309.854
37.944.865
537.447
30.813.840
223.150
3
109.770
1.311.683
-

2.660.701
12.465.710
10.198.910
12.726.910
34.301.365
31.890.990
475.000
38.700
-

3.556.945
13.065.710
9.198.910
14.726.910
35.045.370
29.100.990
475.000
905.545
34.450
38.693
-

-1

-1

3.557.938
16.283.529
8.144.242
12.630.084
34.977.900
29.579.700
569.308
38.693
6.977.304
-

Totaal baten doelstelling voor bestemming
Onttrekkingen aan reserves tbv doelstelling
Totaal baten na bestemming voor deze doelstelling

111.552.110
1.644.606
113.196.716

104.244.586
513.699
104.758.285

104.694.835
1.453.687
106.148.522

105.173.393
7.585.305
112.758.698

Programma 10. Facilitair en bedrijven
Totaal baten programma voor bestemming
Onttrekkingen aan reserves tbv programma
Totaal baten na bestemming

327.094.283
18.069.920
345.164.203

289.746.715
20.722.616
310.469.331

309.839.045
19.681.939
329.520.984

326.392.713
23.813.591
350.206.304
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Programma 11. Stedelijke Ontwikkeling
Doelstelling 11.1 De metropoolregio groeit economisch sterk en duurzaam
7230125
8100101
8100105
8100109
8100115
8100116
8100117
8100118
8100120
8100127
8100128
8100130
8100131
8100132
8100301
8100302
8100303
8200102
8300114
8300124
8300131
8300132
8300133
8300207
8300208
8300212
8300213
8300304
8300305
8300306
8300307
8300501
8300599
9803102
9803103
9803127
9803130
9803222
9803302

Welstand
Dienst Ruimtelijke Ordening - Ruimtelijke Ordening
Plan Openbare Ruimte IJ-oevers
Planvorming IJ-oevers
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
Glasvezelnet (DRO)
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
Gebiedsontwikkeling Noordelijke IJ-oevers
Uitgaven inzake Zuidas grondexploitatie
Rente over bestemmingsreserve
Verrekening grondexploitatie met reserve
Activering grondexploitatie Zuidas
Uitgaven grondexploitaties Vereveningsfonds (OGA)
Activering investeringen Grondexploitatie VEF
Dotatie reserve Vereveningsfonds algemeen deel
Dotatie reserve Vereveningsfonds bestemd deel
Dotatie reserve Zuidelijke IJ-oevers (POR)
Dotatie reserve Aanleg van een tijdelijk strand op IJburg
Dotatie reserve uitvoering strategiefase
Dotatie reserve Zuidas bijdrage dok en grondexploitatie

Totaal lasten doelstelling voor bestemming
Dotaties aan reserves tbv doelstelling
Totaal lasten na bestemming voor deze doelstelling

7.090.961
208.636
2
-5
2
2
29.413
696.398
2.970.709
143.855
1
351.237
9.059.969
213.600
157.466
5.664.360
352.374.222

949.030
6.822.158
2.264.706
750.000
2.883.322
165.000
25.700.000
10.000.000
500.000
150.000
4.258.862
-

949.030
6.822.158
2.264.706
750.000
2.883.322
165.000
9.100.000
123.153
4.258.862
57.588.772

1.202.349
6.773.398
756.249
2.881.712
308.695
8.863.502
2.781.883
154.188
2.226.997
59.522.265

1.831.281
997.600
349.808.671

1.478.495
7.560.490
1.031.640
34.105.070

270.817
1.478.495
27.560.490
731.640
3

270.817
1.159.257
7.953.005
938.061
90.841.544

1.274.738

2.000.000

6.316

123.627

123.627

72.859

2.061.079
15.305.428
489.924.801
59.676.461
1.791.364
-

3.650.000
12.500.000
125.000.000
2.264.706
-

3.650.000
19.500.000
113.000.000
-6.000.000
8.715.374
376.360
-

3.645.996
17.781.136
19.273.439
39.364.254
120.380.412
441.374.634
5.500.000
-

4.483.952

4.030.460

44.030.460

43.996.985

750.245.941
555.876.578
1.306.122.519

241.892.400
6.295.166
248.187.566

245.220.075
53.122.194
298.342.269

387.257.722
490.871.619
878.129.341

-

105.704

Doelstelling 11.2 Amsterdam stabiliseert de CO2-uitstoot. In 2025 is de CO2 uitstoot met 40% verminderd ten opzichte
van 1990
7230119
8220655
9801937
9803221

Klimaatbureau (DRO)
Voorziening Risico Doelstelling 2
Dotatie reserve Klimaat
Dotatie reserve energiebesparing bestaande
woningvoorraad van woningcorporaties

Totaal lasten doelstelling voor bestemming
Dotaties aan reserves tbv doelstelling
Totaal lasten na bestemming voor deze doelstelling

2.207.053
1.402.495
-

1.332.520
-

1.570.878
-

1.193.732
-

3.609.548
3.609.548

1.332.520
1.332.520

1.570.878
1.570.878

1.193.732
1.193.732

1.847.456
5.791.614

2.000.000
-

1.600.000
-

1.194.758
2.208.584

1.847.456
5.791.614
7.639.070

2.000.000
2.000.000

1.600.000
1.600.000

1.194.758
2.208.584
3.403.342

Doelstelling 11.3 Aanpak leegstaande kantoren
8300137
9803133

Transformatie van gebouwen en gebieden
Dotatie reserve Transformatie

Totaal lasten doelstelling voor bestemming
Dotaties aan reserves tbv doelstelling
Totaal lasten na bestemming voor deze doelstelling
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Programma 11. Stedelijke Ontwikkeling
Doelstelling 11.1 De metropoolregio groeit economisch sterk en duurzaam
7230125
8100101
8100105
8100109
8100115
8100116
8100117
8100118
8100120
8100127
8100128
8100130
8100131
8100132
8100301
8100302
8100303
8200102
8300114
8300124
8300131
8300132
8300133
8300207
8300208
8300212
8300213
8300304
8300305
8300306
8300307
8300501
8300599
9803102
9803103
9803127
9803130
9803222
9803302

Welstand
Dienst Ruimtelijke Ordening - Ruimtelijke Ordening
Plan Openbare Ruimte IJ-oevers
Planvorming IJ-oevers
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
Onttrekking voorziening voor plantekorten Vereveningsfonds
Glasvezelnet (DRO)
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
Verrekening grondexploitatie met reserve
Activering grondexploitatie Zuidas
Opbrengsten grondexploitaties Vereveningsfonds (OGA)
Activering investeringen Grondexploitatie VEF
Onttrekking reserve Vereveningsfonds algemeen deel
Onttrekking reserve Vereveningsfonds bestemd deel
Onttrekking reserve Zuidelijke IJ-oevers (POR)
Onttrekking reserve Aanleg van een tijdelijk strand op IJburg
Onttrekking reserve uitvoering strategiefase
Onttrekking reserve Zuidas bijdrage dok en grondexploitatie

Totaal baten doelstelling voor bestemming
Onttrekkingen aan reserves tbv doelstelling
Totaal baten na bestemming voor deze doelstelling

1
3.328
34.154
9.059.969
213.600
5.664.360
65.678.689

949.030
2.264.706
1
25.700.000
10.000.000
500.000
4.258.862
-2

949.030
1
9.100.000
4.258.862
87.509.998

1.216.878
6.250
1
2.226.997
222.708.031

239.985
997.601
425.681.558

200.000
7.581.070
1.031.640
-

200.000
185.000
48.680.507

208.016
368.626
255.071.895

-

-

-

-

-

-

5.500.000
-

4.483.952
653.129.915
101.468.528
178.501

4.030.460
125.000.000
34.084.490
-

40.000.000
4.030.460
40.000.000
13.695.040
-

66.008.892
3.996.985
40.000.000
102.903.339
17.477.075
103.515.669
105.704
-

15.305.428

285.698
12.500.000

285.698
19.500.000

285.698
19.273.439

512.057.197
770.082.372
1.282.139.569

181.515.767
46.870.188
228.385.955

234.913.858
33.480.738
268.394.596

717.692.985
123.180.510
840.873.495

Doelstelling 11.2 Amsterdam stabiliseert de CO2-uitstoot. In 2025 is de CO2 uitstoot met 40% verminderd ten opzichte
van 1990
7230119
8220655
9801937
9803221

Klimaatbureau (DRO)

444.558
1.402.495
56.399
565.000

112.231
435.000

50.000
183.589
435.000

50.000
133.696
435.000

1.847.053
621.399
2.468.452

547.231
547.231

50.000
618.589
668.589

50.000
568.696
618.696

Onttrekking reserve Transformatie

546.109
1.156.414

2.000.000
2.000.000

1.600.000

2.208.584
1.194.759

Totaal baten doelstelling voor bestemming
Onttrekkingen aan reserves tbv doelstelling
Totaal baten na bestemming voor deze doelstelling

546.109
1.156.414
1.702.523

2.000.000
2.000.000
4.000.000

1.600.000
1.600.000

2.208.584
1.194.759
3.403.343

Voorziening Risico Doelstelling 2
Onttrekking reserve Klimaat
Onttrekking reserve energiebesparing bestaande
woningvoorraad van woningcorporaties

Totaal baten doelstelling voor bestemming
Onttrekkingen aan reserves tbv doelstelling
Totaal baten na bestemming voor deze doelstelling

Doelstelling 11.3 Aanpak leegstaande kantoren
8300137
9803133

Transformatie van gebouwen en gebieden
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Doelstelling 11.4 De hoeveelheid broedplaatsen groeit
8220612

Broedplaatsen

Totaal lasten doelstelling voor bestemming
Dotaties aan reserves tbv doelstelling
Totaal lasten na bestemming voor deze doelstelling

1.500.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.500.000
1.500.000

1.000.000
1.000.000

1.000.000
1.000.000

1.000.000
1.000.000

Doelstelling 11.5 Bevorderen van de toegankelijkheid en doorstroming op de Amsterdamse woningmarkt
8220101
8220103
8220109
8220302
8220306
8220401
8220402
8220614
8220615
8220616
8220620
8220625
8220636

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 vrije ruimte

8220637
8220638

Uitgaven ten laste van de voorziening BWS rente

8220648
8220649
8220652
8220654

Voorziening Starterslening

8220656
8220657
9802602
9802605
9802606
9802625
9802634
9802637
9803115
9803131

Uitgaven ten laste van de reserve aanjagen woningbouw

Uitgaven t.l.v. de reserve Creatieve Hotspots
Uitgaven t.l.v. reserve van koop naar huur
Uitgaven t.l.v. de voorziening Borgstelling leningen van
Triodosbank aan Broedplaatsen
Voorziening Energieleningen
Dotatie voorziening Starterslening 2013
Dotatie reserve besluit woninggebonden subsidies 5e
fonds
Dotatie reserve KTA-deel Stimuleringsfonds
Volkshuisvesting
Dotatie reserve vastgoeddeel Stimuleringsfonds
Volkshuisvesting
Dotatie reserve aanjagen productie / jongerenhuisvesting
(Dienst Wonen)
Dotatie reserve Creatieve Hotspots (DW)
Dotatie reserve van koop naar huur
Dotatie reserve aanjagen woningbouw (OGA)
Dotatie reserve Studentenhuisvesting

Totaal lasten doelstelling voor bestemming
Dotaties aan reserves tbv doelstelling
Totaal lasten na bestemming voor deze doelstelling

17.949.254
179.785
736.973

16.308.909
400.000
538.400

16.308.909
400.000
538.400

15.214.218
255.595
605.618

376.544
2.245.643

550.130
2.000.000

550.130
2.000.000

399.041
1.221.764

18.370.418

8.000.000

17.866.922

21.653.990

3.902.717
643
3.240.133
1.158.199
972.000

3.977.110
15.000
417.000
1.000.000
-

3.977.110
15.000
417.000
1.000.000
-

3.971.874
395
848.156
853.639
-

-

-

-

152.742

915.334

996.341

996.341

1.364.777

41.926
2.832.262
8.960

50.000
171.000
1.275.000
10.000

50.000
171.000
10.000

592.722
370.392
9.000

2.000.000
-

2.000.000
891.863

300.000
470.959

-

18.133.772

11.200.000

-

-

10.304.000
-

122.707
22.220.452
-

200.000

4.762
200.000

35.708.890
11.200.000
46.908.890

46.300.812
10.504.000
56.804.812

49.513.923
23.439.784
72.953.707

1.238.741
-

1.238.741
-

1.239.569
-

-5.750
357.262
2.744.390

53.230.791
21.700.633
74.931.424

-

-

Doelstelling 11.6 Uitvoeren van een grootschalig woningisolatieprogramma
Kapitaallasten van verstrekte geldlening Stadsgoed

3100508
8220635

Uitgaven ten laste van de voorziening EFRO Doelstelling 2

8220644
9801915

Dotatie reserve eigen risico WW (DMB)

Impulsbudget stedelijke vernieuwing

Totaal lasten doelstelling voor bestemming
Dotaties aan reserves tbv doelstelling
Totaal lasten na bestemming voor deze doelstelling

1.441.589
-

-

95
-

1.441.684
1.441.684

1.238.741
1.238.741

-

-

1.238.741
1.238.741

1.239.569
1.239.569

Doelstelling 11.7 Adequaat uitvoeren van de gemeentelijke bouw- en woningtoezichtstaken
8100133
8220106

Opdrachtgeverschap Omgevingsdienst NZKG
Dienst Milieu en Bouwtoezicht (bouwtoezicht)

Totaal lasten doelstelling voor bestemming
Dotaties aan reserves tbv doelstelling
Totaal lasten na bestemming voor deze doelstelling

12.069.774

9.477.130

320.000
9.477.130

340.108
11.232.841

12.069.774
12.069.774

9.477.130
9.477.130

9.797.130
9.797.130

11.572.949
11.572.949
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Doelstelling 11.4 De hoeveelheid broedplaatsen groeit
8220612

Broedplaatsen

-

-

-

-

Totaal baten doelstelling voor bestemming
Onttrekkingen aan reserves tbv doelstelling
Totaal baten na bestemming voor deze doelstelling

-

-

-

-

Doelstelling 11.5 Bevorderen van de toegankelijkheid en doorstroming op de Amsterdamse woningmarkt
8220101
8220103
8220109
8220302
8220306
8220401
8220402
8220614
8220615
8220616
8220620
8220625
8220636
8220637
8220638
8220648
8220649
8220652
8220654
8220656
8220657
9802602
9802605
9802606
9802625
9802634
9802637
9803115
9803131

DWZS Wonen
Ontvangsten ten gunste van de reserve BWS 5e fonds
Fonds Woningbedrijf
Woonwagens en woonwagenlocaties

2.715.459
470.959
130.601
326.068

Huisvesting statushouders
Ontvangsten ten gunste van het Stimuleringsfonds
Volkshuisvesting - KTA-deel
Ontvangsten ten gunste van het Stimuleringsfonds
Volkshuisvesting - erfpachtdeel vastgoed
Subsidies Volkshuisvesting
Uitvoering VRH (Vangnet Regeling Huursubsidie)
Studentenhuisvesting
Ontvangsten ten gunste van het AMH-fonds
Ontvangsten ten gunste van de reserve aanjagen
productie/jongerenhuisvesting
Ontvangsten ten gunste van de voorziening BWS vrije ruimte
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 Borgstelling leningen van
Triodosbank aan Broedplaatsen
Voorziening Energieleningen
Onttrekking voorziening Starterslening 2013
Onttrekking reserve besluit woninggebonden subsidies 5e
fonds
Onttrekking reserve KTA-deel Stimuleringsfonds
Volkshuisvesting
Onttrekking reserve vastgoeddeel Stimuleringsfonds
Volkshuisvesting
Onttrekking reserve aanjagen productie / jongerenhuisvesting
(Dienst Wonen)
Onttrekking reserve Creatieve Hotspots (DW)
Onttrekking reserve van koop naar huur
Onttrekking reserve aanjagen woningbouw (OGA)
Onttrekking reserve Studentenhuisvesting

Totaal baten doelstelling voor bestemming
Onttrekkingen aan reserves tbv doelstelling
Totaal baten na bestemming voor deze doelstelling

832.850
325.000

-

-

832.850
325.000
-

1.332.810
891.863
379.971
122.707

18.133.773

11.200.000

10.304.000

22.220.452

412.500
5.658.200
-

1.000.000
-

1.000.000
-

268.995
853.639
-

-

-

-

305.484

50.000
115.993

439.160

50.103

60.000
188.458

41.926
-5.750
357.262
8.960

50.000
10.000

50.000
10.000

592.722
4.762
9.000

300.000
480.791

400.000

400.000

1.648.577

2.245.643

2.000.000

2.000.000

1.221.764

18.370.418

8.000.000

34.293.000

38.080.068

972.000

-

-

-

2.832.262
3.370.182
2.110.632

171.000
1.275.000
257.178
-

171.000
257.178
-

370.392
257.178
-

28.715.951
30.381.928
59.097.879

13.857.010
12.103.178
25.960.188

12.571.953
37.121.178
49.693.131

27.230.863
41.577.979
68.808.842

1.238.741
-

1.238.741
-

1.239.564
-

473.978

473.978

1.238.741
473.978
1.712.719

1.239.564
473.978
1.713.542

Doelstelling 11.6 Uitvoeren van een grootschalig woningisolatieprogramma
3100508
8220635
8220644
9801915

Rente van verstrekte geldlening Stadsgoed
Ontvangsten ten gunste van de voorziening EFRO
Doelstelling 2
Impulsbudget stedelijke vernieuwing
Onttrekking reserve eigen risico WW (DMB)

Totaal baten doelstelling voor bestemming
Onttrekkingen aan reserves tbv doelstelling
Totaal baten na bestemming voor deze doelstelling

1.441.589
222.416
150.190
-

1.814.195
1.814.195

-

1.238.741
1.238.741

Doelstelling 11.7 Adequaat uitvoeren van de gemeentelijke bouw- en woningtoezichtstaken
8100133
8220106

Opdrachtgeverschap Omgevingsdienst NZKG
Dienst Milieu en Bouwtoezicht (bouwtoezicht)

7.388.134

6.858.510

6.858.510

11.646.395

Totaal baten doelstelling voor bestemming
Onttrekkingen aan reserves tbv doelstelling
Totaal baten na bestemming voor deze doelstelling

7.388.134
7.388.134

6.858.510
6.858.510

6.858.510
6.858.510

11.646.395
11.646.395
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Doelstelling 11.8 De buurten van de wijkaanpak bereiken in 2018 het gemmideld niveau NAP
6200701
6200704
6200706
9803795

Sociaal structuurplan
Wijkaanpak
Project- en Adviesbureau SPA
Dotatie reserve Wijkaanpak

Totaal lasten doelstelling voor bestemming
Dotaties aan reserves tbv doelstelling
Totaal lasten na bestemming voor deze doelstelling

1.596.887
5.127.760
900.000

3.558.824
4.674.450
-

1.281.254
4.674.450
472.133

-2.766
1.287.667
39.763
472.133

6.724.647
900.000
7.624.647

8.233.274
8.233.274

5.955.704
472.133
6.427.837

1.324.664
472.133
1.796.797

-2.306
1.791.140
1.215.146
-459.000
3.721.408

5.842.574
1.306.610
-

261.016
709.340
-

-194.556
657.900
-676.851
-

2.544.980
3.721.408
6.266.388

7.149.184
7.149.184

970.356
970.356

-213.507
-213.507

42.090.198

42.108.649

12.000.000

15.631.307

Doelstelling 11.9 Een passend aanbod van maatschappelijk vastgoed
6200702
6200703
6200705
8210319
9803704
9803720

Koers Nieuw West
Programma Maatschappelijke Investeringen
Beheer en ontwikkeling maatschappelijk vastgoed
Stenen voor Sociaal
Dotatie reserve Huisvesting OKC's
Dotatie reserve Programma Maatschappelijke
Investeringen

Totaal lasten doelstelling voor bestemming
Dotaties aan reserves tbv doelstelling
Totaal lasten na bestemming voor deze doelstelling

Doelstelling 11.10 Realiseren van de plannen voor de stedelijke vernieuwing
8210320

Hervorming Stedelijke Vernieuwing

8300103

13.194.256

8300105

Afdracht ten gunste van het Stimuleringsfonds
volkshuisvesting, vastgoeddeel
Uitgaven ten laste van het Gronddeel Stimuleringsfonds

8300116

Dotatie voorziening Stimuleringsfonds gronddeel

13.037.658

6.112.561

20.473.508

19.885.645

8300209

Uitgaven ten laste van de reserve gronddeel
Stimuleringsfonds
Dotatie reserve Hervorming Stedelijke Vernieuwing
Dotatie reserve gronddeel Stimuleringsfonds
Volkshuisvesting grondexploitatie

584.869

9.966.507

12.835.279

12.679.801

40.672.825

12.414.688

1.500.000
60.782.335

1.500.000
68.464.079

26.816.783
40.672.825
67.489.608

22.579.068
12.414.688
34.993.756

87.398.985
62.282.335
149.681.320

90.305.402
69.964.079
160.269.481

860.031.604
617.691.176
-242.340.428

330.611.207
235.171.727
-95.439.480

401.052.681
298.528.890
-102.523.791

544.389.212
802.082.013
257.692.801

628.663.058
818.819.150
190.156.092
-52.184.336

29.909.854
74.198.805
44.288.951
-51.150.529

126.380.662
149.380.920
23.000.258
-79.523.533

586.956.199
242.239.000
-344.717.199
-87.024.398

9802667
9803104

-

-

Totaal lasten doelstelling voor bestemming
Dotaties aan reserves tbv doelstelling
Totaal lasten na bestemming voor deze doelstelling

Programma 11. Stedelijke Ontwikkeling
Totaal lasten programma
Totaal baten programma
Saldo van baten en lasten
Reserve mutaties
Dotaties aan reserves
Onttrekkingen aan reserves
Resultaatbestemming
Resultaat na bestemming

6.500.000
-

-

-
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Doelstelling 11.8 De buurten van de wijkaanpak bereiken in 2018 het gemmideld niveau NAP
6200701
6200704
6200706
9803795

Sociaal structuurplan

Onttrekking reserve Wijkaanpak

217.916
4.911.950
769.855

4.674.450
-

4.674.450
1.481.250

195.873
12.535
1.278.352

Totaal baten doelstelling voor bestemming
Onttrekkingen aan reserves tbv doelstelling
Totaal baten na bestemming voor deze doelstelling

5.129.866
769.855
5.899.721

4.674.450
4.674.450

4.674.450
1.481.250
6.155.700

208.408
1.278.352
1.486.760

-2.306
512.549
-

300.000
2.300.000

10.618.442

4.000
10.618.442

-2.306
512.549
510.243

2.600.000
2.600.000

10.618.442
10.618.442

4.000
10.618.442
10.622.442

22.900.000

22.900.000

Wijkaanpak
Project- en Adviesbureau SPA

Doelstelling 11.9 Een passend aanbod van maatschappelijk vastgoed
6200702
6200703
6200705
8210319
9803704
9803720

Koers Nieuw West
Programma Maatschappelijke Investeringen
Beheer en ontwikkeling maatschappelijk vastgoed
Stenen voor Sociaal
Onttrekking reserve Huisvesting OKC's
Onttrekking reserve Programma Maatschappelijke
Investeringen

Totaal baten doelstelling voor bestemming
Onttrekkingen aan reserves tbv doelstelling
Totaal baten na bestemming voor deze doelstelling

Doelstelling 11.10 Realiseren van de plannen voor de stedelijke vernieuwing
8210320

Hervorming Stedelijke Vernieuwing

-

-

8300103

Baten i.v.m. het Stimuleringsfonds volkshuisvesting,
vastgoeddeel
Ontvangsten ten gunste van het Gronddeel
Stimuleringsfonds
Onttrekking voorziening Stimuleringsfonds gronddeel

-

-

8300105
8300116
8300209
9802667
9803104

Ontvangsten ten gunste van de reserve gronddeel
Stimuleringsfonds
Onttrekking reserve Hervorming Stedelijke Vernieuwing
Onttrekking reserve gronddeel Stimuleringsfonds
Volkshuisvesting grondexploitatie

Totaal baten doelstelling voor bestemming
Onttrekkingen aan reserves tbv doelstelling
Totaal baten na bestemming voor deze doelstelling

Totaal

Programma 11. Stedelijke Ontwikkeling
Totaal baten programma voor bestemming
Onttrekkingen aan reserves tbv programma
Totaal baten na bestemming

13.194.256
13.624.707

14.003.192
-

-

-

8.085.105

8.085.050

3.275.766

6.855.657

33.376.014

11.024.057

3.960.507

3.960.507

15.294.633

10.078.208

63.986.745

63.346.284

60.194.977
15.294.633
75.489.610

25.027.249
10.078.208
35.105.457

38.221.378
63.986.745
102.208.123

41.801.214
63.346.284
105.147.498

617.691.176
818.819.150
1.436.510.326

235.171.727
74.198.805
309.370.532

298.528.890
149.380.920
447.909.810

802.082.013
242.239.000
1.044.321.013
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Programma 12. Bestuur en concern
Doelstelling 12.1 Adviseren en ondersteunen van het college en organiseren van de bestuurlijke besluitvorming
20101
20102
20204
20207
20401
20520
20801
50101
50102
50103
60201
5400414
9220111
9220116
9801013
9801022
9801025
9801072
9801221

Jaarwedde enz. van de secretaris
Bestuursdienst
Communicatie
Adviesorganen
Juridische kosten (abonnement gemeenteadvocaat,
rechtsgedingen)
Overhead SHP
Kroning
Stadsregio Amsterdam
Bestuurlijk stelsel
Internationale betrekkingen
Kosten bestuurshulp ACAM Accountancy en Advies
Kunstraad (Bestuursdienst)
Verzekering tegen fraude
Personeelskosten voormalige diensttakken
Dotatie reserve bedrijfsvoering Huisadvocaat
Dotatie reserve Bestuursondersteuning (BMO)
Dotatie reserve kapitaallasten Digitaal Archief
Dotatie reserve Stedelijk museum commissie Deetman
Dotatie reserve egalisatie tarieven
personeelsvoorzieningen

Totaal lasten doelstelling voor bestemming
Dotaties aan reserves tbv doelstelling
Totaal lasten na bestemming voor deze doelstelling

205.100
48.189.389
4.479.509
265.517
188.619

197.465
39.256.680
4.079.276
175.939
101.521

352.465
50.456.058
3.926.257
179.159
101.521

362.963
48.683.414
4.641.812
258.585
276.991

-1
1.775.663
48.197
571.018
64.041
104.329
2.146.069
-68.280
-

-2
1.739.739
252.406
618.410
65.000
102.553
3.141.463
18.365
-

67.205
4.600.000
1.739.739
252.406
438.410
65.000
441.981
3.130.148
18.365
300.000

20.406
7.289.382
1.552.134
161.353
467.300
68.724
469.393
1.746.713
300.000

46.439

58.037.450
-21.841
58.015.609

-

-

-

49.730.450
18.365
49.748.815

65.750.349
318.365
66.068.714

65.999.170
300.000
66.299.170

5.188.619
104.939
40.520
1.579.752
1.351.256
940.934
-

161.460
30.350
161.035
1.067.184
-

3.788.160
30.350
161.035
1.016.950
123.300
127.622

7.879.966
31.548
186.572
2.907.821
127.622

8.265.086
940.934
9.206.020

1.420.029
1.420.029

4.996.495
250.922
5.247.417

11.005.907
127.622
11.133.529

Doelstelling 12.2 Verbeteren van de organisatie van het concern Amsterdam
20208
20216
20219
20308
20509
9801023
9801068
9801073

Onderzoeken op financieel terrein
Privatisering en verzelfstandiging en fusies stadsdelen
Wibautleerstoel
Inkoop
Personeelsbeleid en organisatieontwikkeling
Dotatie reserve AFS
Dotatie reserve verbetering concerncontrol
Dotatie Egalisatiereserve AFS

Totaal lasten doelstelling voor bestemming
Dotaties aan reserves tbv doelstelling
Totaal lasten na bestemming voor deze doelstelling

Doelstelling 12.3 Beschikbaar stellen, publiceren en presenteren van onderzoeks- en statistische informatie.
9220224
9802401

Onderzoek en Statistiek
Dotatie reserve WW-uitkeringen (O+S)

Totaal lasten doelstelling voor bestemming
Dotaties aan reserves tbv doelstelling
Totaal lasten na bestemming voor deze doelstelling

5.074.046
-

5.159.193
-

5.176.261
-

5.440.293
-

5.074.046
5.074.046

5.159.193
5.159.193

5.176.261
5.176.261

5.440.293
5.440.293

236.428
1.068.647
649.027

223.738
1.069.683
535.800

223.738
1.069.683
535.800

229.942
1.047.771
524.094

715.640

674.312

670.238

763.239

2.669.742
2.669.742

2.503.533
2.503.533

2.499.459
2.499.459

2.565.046
2.565.046

Doelstelling 12.4 Bestuur
10201
10202
10203
20104

Jaarwedde enz. van de burgemeester
Jaarwedden enz. van de wethouders
Uitkeringen en pensioenen aan gewezen wethouders en
weduwen van (gewezen) wethouders
Wethoudersassistenten

Totaal lasten doelstelling voor bestemming
Dotaties aan reserves tbv doelstelling
Totaal lasten na bestemming voor deze doelstelling
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Programma 12. Bestuur en concern
Doelstelling 12.1 Adviseren en ondersteunen van het college en organiseren van de bestuurlijke besluitvorming
20101
20102
20204
20207
20401
20520
20801
50101
50102
50103
60201
5400414
9220111
9220116
9801013
9801022
9801025
9801072
9801221

Jaarwedde enz. van de secretaris
Bestuursdienst
Communicatie
Adviesorganen
Baten i.v.m. juridische kosten (abonnement
gemeenteadvocaat, rechtsgedingen)
Overhead SHP
Kroning
Stadsregio Amsterdam
Bestuurlijk stelsel
Internationale betrekkingen
Bestuurshulp ACAM Accountancy en Advies
Kunstraad (Bestuursdienst)
Verzekering tegen fraude
Personeelskosten voormalige diensttakken
Onttrekking reserve bedrijfsvoering Huisadvocaat
Onttrekking reserve Bestuursondersteuning (BMO)
Onttrekking reserve kapitaallasten Digitaal Archief
Onttrekking reserve Stedelijk museum commissie Deetman

8.244.841
2.282.013
490

305.522
1.903.904
-

8.569.696
1.903.904
-

5.418.329
2.542.302
32.108
82.692

429.317
160.000
-

815.000
176.725
-

815.000
175.085
300.000

2.852.729
27.000
18.806
142
388.336
151.490
160.000
300.000

Onttrekking reserve egalisatie tarieven
personeelsvoorzieningen

-

Totaal baten doelstelling voor bestemming
Onttrekkingen aan reserves tbv doelstelling
Totaal baten na bestemming voor deze doelstelling

10.956.661
160.000
11.116.661

-

-

72.171

3.024.426
176.725
3.201.151

11.288.600
475.085
11.763.685

11.362.444
683.661
12.046.105

235.122
-130
439.000
444.011
-

256.770
-

1.092.000
256.770
800.000
250.000
-

955.552
21.025
292.972
800.000
237.723
-

673.992
444.011
1.118.003

256.770
256.770

1.348.770
1.050.000
2.398.770

1.269.549
1.037.723
2.307.272

Doelstelling 12.2 Verbeteren van de organisatie van het concern Amsterdam
20208
20216
20219
20308
20509
9801023
9801068
9801073

Onderzoeken op financieel terrein
Privatisering en verzelfstandiging en fusies stadsdelen
Wibautleerstoel
Inkoop
Personeelsbeleid en organisatieontwikkeling
Onttrekking reserve AFS
Onttrekking reserve verbetering concerncontrol
Onttrekking Egalisatiereserve AFS

Totaal baten doelstelling voor bestemming
Onttrekkingen aan reserves tbv doelstelling
Totaal baten na bestemming voor deze doelstelling

Doelstelling 12.3 Beschikbaar stellen, publiceren en presenteren van onderzoeks- en statistische informatie.
9220224
9802401

Onderzoek en Statistiek
Onttrekking reserve WW-uitkeringen (O+S)

3.137.892
130.000

3.219.045
23.955

3.219.045
23.955

3.821.927
23.955

Totaal baten doelstelling voor bestemming
Onttrekkingen aan reserves tbv doelstelling
Totaal baten na bestemming voor deze doelstelling

3.137.892
130.000
3.267.892

3.219.045
23.955
3.243.000

3.219.045
23.955
3.243.000

3.821.927
23.955
3.845.882

Doelstelling 12.4 Bestuur
10201
10202
10203
20104

Jaarwedde enz. van de burgemeester
Jaarwedden enz. van de wethouders
Uitkeringen en pensioenen aan gewezen wethouders en
weduwen van (gewezen) wethouders
Wethoudersassistenten

Totaal baten doelstelling voor bestemming
Onttrekkingen aan reserves tbv doelstelling
Totaal baten na bestemming voor deze doelstelling

4.000
-115
172.598

-

-

1.675
1.286
-

22.300

-

-

102.062

198.783
198.783

-

-

105.023
105.023

Terug naar inhoud
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Doelstelling 12.5 Griffie
10101
10102
10103
60101
60103
60203
60205
9801303

Vergoeding en tegemoetkoming aan raadsleden

1.692.795
1.644.541
8.657
726.639
1.362.144
1.679.427
51.891

1.631.723
1.642.201
89.770
1.376.643
1.447.496
12.270
1.704.600
51.891

1.631.723
1.642.201
89.770
1.376.643
1.441.495
12.270
1.704.600
51.891

1.506.572
1.631.759
46.479
869.866
1.493.627
16.072
1.704.600
51.891

7.114.203
51.891
7.166.094

7.904.703
51.891
7.956.594

7.898.702
51.891
7.950.593

7.268.975
51.891
7.320.866

2.110.056

2.004.352

1.980.818

2.242.911

2.110.056
2.110.056

2.004.352
2.004.352

1.980.818
1.980.818

2.242.911
2.242.911

Programma 12. Bestuur en concern
Totaal lasten programma
Totaal baten programma
Saldo van baten en lasten

83.270.583
15.307.792
-67.962.791

68.722.260
6.690.828
-62.031.432

88.302.084
16.047.002
-72.255.082

94.522.302
16.867.430
-77.654.872

Reserve mutaties
Dotaties aan reserves
Onttrekkingen aan reserves
Resultaatbestemming
Resultaat na bestemming

970.984
734.011
-236.973
-68.199.764

70.256
200.680
130.424
-61.901.008

621.178
1.549.040
927.862
-71.327.220

479.513
1.745.339
1.265.826
-76.389.046

Tegemoetkoming raadsfracties
Uitkerings- en pensioenvoorziening raadsleden
Raadsbudget
Griffie
Onderzoeksbudget Rekeningencommissie
Gemeenschappelijke regeling Rekenkamer
Dotatie vierjarige reserve Raadsgriffie

Totaal lasten doelstelling voor bestemming
Dotaties aan reserves tbv doelstelling
Totaal lasten na bestemming voor deze doelstelling

Doelstelling 12.6 Ombudsman
20805

Bureau Gemeentelijke Ombudsman

Totaal lasten doelstelling voor bestemming
Dotaties aan reserves tbv doelstelling
Totaal lasten na bestemming voor deze doelstelling
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Doelstelling 12.5 Griffie
10101
10102
10103
60101
60103
60203
60205
9801303

Vergoeding en tegemoetkoming raadsleden

Onttrekking vierjarige reserve Raadsgriffie

120.240
-

10.587
-

10.587
-

-

Totaal baten doelstelling voor bestemming
Onttrekkingen aan reserves tbv doelstelling
Totaal baten na bestemming voor deze doelstelling

120.240
120.240

10.587
10.587

10.587
10.587

-

Bureau Gemeentelijke Ombudsman

220.224

180.000

180.000

308.487

Totaal baten doelstelling voor bestemming
Onttrekkingen aan reserves tbv doelstelling
Totaal baten na bestemming voor deze doelstelling

220.224
220.224

180.000
180.000

180.000
180.000

308.487
308.487

15.307.792
734.011
16.041.803

6.690.828
200.680
6.891.508

16.047.002
1.549.040
17.596.042

16.867.430
1.745.339
18.612.769

Tegemoetkoming raadsfracties
Uitkerings- en pensioenvoorziening raadsleden
Raadsbudget
Griffie
Onderzoeksbudget Rekeningencommissie
Gemeenschappelijke regeling Rekenkamer

Doelstelling 12.6 Ombudsman
20805

Totaal

Programma 12. Bestuur en concern
Totaal baten programma voor bestemming
Onttrekkingen aan reserves tbv programma
Totaal baten na bestemming
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Programma 13. Dienstverlening
Doelstelling 13.1 De gemeente Amsterdam verstrekt informatie en producten aansluitend op de vraag en behoefte
van burger en ondernemer.
20702
3100803
9800215

Dienstverlening (incl. CCA)
Gevonden voorwerpen
Dotatie reservering prioriteit 2010 integreren websites

Totaal lasten doelstelling voor bestemming
Dotaties aan reserves tbv doelstelling
Totaal lasten na bestemming voor deze doelstelling

12.839.487
543.290
-

13.131.164
630.481
-

12.821.105
630.481
-

18.099.828
592.150
-

13.382.777
13.382.777

13.761.645
13.761.645

13.451.586
13.451.586

18.691.978
18.691.978

Doelstelling 13.2 Beheren van basisregistraties en verstrekken van informatie uit die registraties voor de uitvoering
van publieke taken
30101
40101
9802001
9802013

Dienst Basisinformatie
Afdracht Rijksleges
Dotatie reserve WW-uitkeringen (DPG)
Dotatie reserve gegevensversrekking basisregistratie

Totaal lasten doelstelling voor bestemming
Dotaties aan reserves tbv doelstelling
Totaal lasten na bestemming voor deze doelstelling

28.669.461
-

24.980.840
-

24.577.534
587.760

26.553.109
587.760

28.669.461
28.669.461

24.980.840
24.980.840

24.577.534
587.760
25.165.294

26.553.109
587.760
27.140.869

Doelstelling 13.3 Het stadsarchief is een innovatieve beheerder en dienstverlener van formaat
5410301

Stadsarchief Amsterdam

Totaal lasten doelstelling voor bestemming
Dotaties aan reserves tbv doelstelling
Totaal lasten na bestemming voor deze doelstelling

16.268.365

14.760.163

14.532.842

15.995.242

16.268.365
16.268.365

14.760.163
14.760.163

14.532.842
14.532.842

15.995.242
15.995.242

Doelstelling 13.4 Voorzien in kredietbehoefte van burgers door het verstrekken van geld op basis van roerend goed
als onderpand
Stadsbank van Lening

3100802
9807001

Dotatie reserve bedrijfsvoering Stadsbank van Lening

10.358.732
749.836

10.986.260
-

11.342.420
325.000

9807002

Dotatie reserve goudprijsrisico Stadsbank van Lening

171.468

8.450

8.450

9807013

Dotatie reserve kapitaalllasten vestiging Osdorp Stadsbank
van Lening

Totaal lasten doelstelling voor bestemming
Dotaties aan reserves tbv doelstelling
Totaal lasten na bestemming voor deze doelstelling

-

-

-

10.951.410
550.401
-

10.358.732
921.304
11.280.036

10.986.260
8.450
10.994.710

11.342.420
333.450
11.675.870

10.951.410
550.401
11.501.811

Programma 13. Dienstverlening
Totaal lasten programma
Totaal baten programma
Saldo van baten en lasten

68.679.335
35.973.177
-32.706.158

64.488.908
31.814.237
-32.674.671

63.904.382
33.347.347
-30.557.035

72.191.739
37.046.927
-35.144.812

Reserve mutaties
Dotaties aan reserves
Onttrekkingen aan reserves
Resultaatbestemming
Resultaat na bestemming

921.304
976.170
54.866
-32.651.292

8.450
337.576
329.126
-32.345.545

921.210
355.424
-565.786
-31.122.821

1.138.161
574.227
-563.934
-35.708.746
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Programma 13. Dienstverlening
Doelstelling 13.1 De gemeente Amsterdam verstrekt informatie en producten aansluitend op de vraag en behoefte
van burger en ondernemer.
20702
3100803
9800215

Dienstverlening (incl. CCA)
Onttrekking reservering prioriteit 2010 integreren websites

10.072.099
111.554
200.000

11.090.708
65.600
-

10.583.488
65.600
-

12.671.510
136.323
-

Totaal baten doelstelling voor bestemming
Onttrekkingen aan reserves tbv doelstelling
Totaal baten na bestemming voor deze doelstelling

10.183.653
200.000
10.383.653

11.156.308
11.156.308

10.649.088
10.649.088

12.807.833
12.807.833

Gevonden voorwerpen

Doelstelling 13.2 Beheren van basisregistraties en verstrekken van informatie uit die registraties voor de uitvoering
van publieke taken
30101
40101
9802001
9802013

Dienst Basisinformatie

Onttrekking reserve gegevensversrekking basisregistratie

7.280.145
674.724
108.700
-

4.963.810
818.710
108.700
-

5.514.140
818.710
126.548
-

6.897.744
126.548
-

Totaal baten doelstelling voor bestemming
Onttrekkingen aan reserves tbv doelstelling
Totaal baten na bestemming voor deze doelstelling

7.954.869
108.700
8.063.569

5.782.520
108.700
5.891.220

6.332.850
126.548
6.459.398

6.897.744
126.548
7.024.292

Leges Dienst Persoonsgegevens
Onttrekking reserve WW-uitkeringen (DPG)

Doelstelling 13.3 Het stadsarchief is een innovatieve beheerder en dienstverlener van formaat.
5410301

Stadsarchief Amsterdam

4.272.281

2.982.290

2.922.290

3.935.722

Totaal baten doelstelling voor bestemming
Onttrekkingen aan reserves tbv doelstelling
Totaal baten na bestemming voor deze doelstelling

4.272.281
4.272.281

2.982.290
2.982.290

2.922.290
2.922.290

3.935.722
3.935.722

Doelstelling 13.4 Voorzien in kredietbehoefte van burgers door het verstrekken van geld op basis van roerend goed
als onderpand
3100802
9807001

Stadsbank van Lening

9807002

Onttrekking reserve goudprijsrisico Stadsbank van Lening

9807013

Onttrekking reserve kapitaalllasten vestiging Osdorp
Stadsbank van Lening

Totaal

Onttrekking reserve bedrijfsvoering Stadsbank van Lening

13.562.374
633.108
-

11.893.119
194.514
-

13.443.119
194.514
-

13.405.628
413.317
-

34.362

34.362

34.362

34.362

Totaal baten doelstelling voor bestemming
Onttrekkingen aan reserves tbv doelstelling
Totaal baten na bestemming voor deze doelstelling

13.562.374
667.470
14.229.844

11.893.119
228.876
12.121.995

13.443.119
228.876
13.671.995

13.405.628
447.679
13.853.307

Programma 13. Dienstverlening
Totaal baten programma voor bestemming
Onttrekkingen aan reserves tbv programma
Totaal baten na bestemming

35.973.177
976.170
36.949.347

31.814.237
337.576
32.151.813

33.347.347
355.424
33.702.771

37.046.927
574.227
37.621.154
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14. Algemene Dekkingsmiddelen
Subprogramma 14.1 Uitkering Gemeentefonds
Algemene uitkering uit het Gemeentefonds

9210101
9210106
9210122

Integratieuitkering WMO

9800156

Dotatie egalisatiereserve kasschuif gemeentefonds

-

Integratie- en Decentralisatie Uitkeringen (verzamelpost)

Totaal lasten doelstelling voor bestemming
Dotaties aan reserves tbv doelstelling
Totaal lasten na bestemming voor deze doelstelling

-

-

-

1.227.518

1.227.518

1.227.518

1.227.518

1.227.518
1.227.518

1.227.518
1.227.518

1.227.518
1.227.518

1.227.518
1.227.518

660.672.083
403.248
637.000
607.600

638.230.242
638.783
607.600

634.558.735
638.783
607.600

634.090.037
638.783
607.600

500.000
3.307.636

766.584

-

-

6.003.289

5.900.000

-

-

7.400.000
-

1.000.000
469.600

16.800.000
-

16.800.000
-

679.530.856
679.530.856

647.143.209
469.600
647.612.809

652.605.118
652.605.118

652.136.420
652.136.420

Subprogramma 14.2 Uitkering Stadsdeelfonds
9210201
9210202
9210203
9210204
9220135
9220141
9220158
9220161
9800161

Uitkering uit het Stadsdeelfonds
Nog aan stadsdelen uit te keren
Uitkering binnenwaterbeheer Amsterdam-Centrum
Bijdrage Stadsdeel Noord in kosten beheer wegen
landelijk gebied
Bijdrage Zeeburg in verband met IJburg
Vergoeding 'BCF korting' voorbereidingskosten en
investeringsprojecten Walmuren en bruggen
Uitkering Stadsdeel Centrum i.v.m. walmuren en bruggen
bijdrage Centrum rode loper
Dotatie reserve restant gehouden accres SDF ivm effect
rijksbezuinigingen

Totaal lasten doelstelling voor bestemming
Dotaties aan reserves tbv doelstelling
Totaal lasten na bestemming voor deze doelstelling

Subprogramma 14.3 Belastingen
9310101
9310102
9320101

Onroerende-zaakbelasting ten laste van gebruikers

-

Oninbaar verklaarde belasting, welke alsnog is geïnd
Onroerende-zaakbelasting ten laste van zakelijk
gerechtigden
Roerende-ruimtebelasting

-

-

-

34.847.251
1.718.211
-

32.666.593
1.466.610
-

34.479.451
1.466.610
400.000
500.000
700.000
380.000

36.976.839
1.515.868
400.000
500.000
700.000
380.000

36.565.462
36.565.462

34.133.203
34.133.203

35.946.061
1.980.000
37.926.061

38.492.707
1.980.000
40.472.707

Exploitatie Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam
(erfpacht)
Uitgaven ten laste van de reserve afkoopsommen erfpacht

70.703.714

99.042.344

81.437.094

83.582.011

1.480.603

-

-

-

8300122

Afdracht meerwaarden afkoopsommen ten behoeve van
het Stimuleringsfonds volkshuisvesting, erfpachtdeel

38.986.546

-

-

-

8300211

Uitgaven ten laste van de egalisatiereserve splitsingsunit

802.715

9800116

Dotatie reserve meerwaarden afkoopsommen Grondbedrijf

9803101
9803109
9803116

Dotatie reserve afkoopsommen erfpacht

9330101
9360101
9360102
9370101
9380101
9390101
9400101
9400102
9400105
9803408
9803411
9803412
9803413

Toeristenbelasting
Vermakelijkheidsretributie
Hondenbelasting
Reclamebelasting
Precariobelasting
Dienst Belastingen
Leges Dienst Belastingen
Bureau Rijksbelastingzaken
Dotatie reserve BR WOZ
dotatie reserve Basis ICT / Symphony
dotatie reserve Migratie Data Center
dotatie reserve WOZ kadaster

Totaal lasten doelstelling voor bestemming
Dotaties aan reserves tbv doelstelling
Totaal lasten na bestemming voor deze doelstelling

Subprogramma 14.4 Erfpacht
8300101
8300104

Dotatie reserve afkoopsommen 2e termijn
Dotatie reserve egalisatie splitsingsunit erfpacht

Totaal lasten doelstelling voor bestemming
Dotaties aan reserves tbv doelstelling
Totaal lasten na bestemming voor deze doelstelling

-

1
-

1
-

-

100.026.314
187.451
-

86.000.000
-

108.700.000
-

136.558.268
334.478
358.367

111.973.578
100.213.765
212.187.343

99.042.345
86.000.000
185.042.345

81.437.095
108.700.000
190.137.095

83.582.011
137.251.113
220.833.124
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14. Algemene Dekkingsmiddelen
Subprogramma 14.1 Uitkering Gemeentefonds
Algemene uitkering uit het Gemeentefonds

9210101
9210106
9210122

Integratieuitkering WMO

9800156

Onttrekking egalisatiereserve kasschuif gemeentefonds

Integratie- en Decentralisatie Uitkeringen (verzamelpost)

Totaal baten doelstelling voor bestemming
Onttrekkingen aan reserves tbv doelstelling
Totaal baten na bestemming voor deze doelstelling

1.336.515.953
61.304.947
144.751.474
-

1.542.572.374
1.542.572.374

1.291.982.384
60.768.192
128.951.635
-

1.481.702.211
1.481.702.211

1.264.521.268
62.444.163
140.904.304
-

1.467.869.735
1.467.869.735

1.283.016.707
62.612.206
156.484.972
-

1.502.113.885
1.502.113.885

Subprogramma 14.2 Uitkering Stadsdeelfonds
9210201
9210202
9210203
9210204
9220135
9220141
9220158
9220161
9800161

Uitkering uit het Stadsdeelfonds
Nog van stadsdelen te ontvangen
Uitkering binnenwaterbeheer Amsterdam-Centrum
Bijdrage Stadsdeel Noord in kosten beheer wegen landelijk
gebied
Bijdrage Zeeburg in verband met IJburg
Vergoeding 'BCF korting' voorbereidingskosten en
investeringsprojecten Walmuren en bruggen
Uitkering Stadsdeel Centrum i.v.m. walmuren en bruggen
bijdrage Centrum rode loper
Onttrekking reserve restant gehouden accres SDF ivm effect
rijksbezuinigingen

Totaal baten doelstelling voor bestemming
Onttrekkingen aan reserves tbv doelstelling
Totaal baten na bestemming voor deze doelstelling

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Subprogramma 14.3 Belastingen
9310101
9310102
9320101

Onroerende-zaakbelasting ten laste van gebruikers

9330101
9360101
9360102
9370101
9380101
9390101
9400101
9400102
9400105
9803408
9803411
9803412
9803413

Roerende-ruimtebelasting

Oninbaar verklaarde belasting, welke alsnog is geïnd
Onroerende-zaakbelasting ten laste van zakelijk gerechtigden

Toeristenbelasting
Vermakelijkheidsretributie
Hondenbelasting
Reclamebelasting
Precariobelasting
Dienst Belastingen
Leges Dienst Belastingen
Bureau Rijksbelastingzaken
Onttrekking reserve BR WOZ
onttrekking reserve Basis ICT / Symphony
onttrekking reserve Migratie Data Center
onttrekking reserve WOZ kadaster

Totaal baten doelstelling voor bestemming
Onttrekkingen aan reserves tbv doelstelling
Totaal baten na bestemming voor deze doelstelling

39.917.763
569.441
116.821.749

43.356.220
300.000
116.861.090

41.356.220
150.000
116.861.090

42.631.557
390.330
117.245.176

381.303
37.936.065
1.989.711
1.772.089
373.096
27.763
14.025.617
79.320
534.807
107.066
-

384.600
34.964.520
2.020.950
1.751.330
360.000
39.100
12.536.050
65.100
270.000
-

384.600
40.464.520
2.020.950
1.751.330
360.000
39.100
12.536.050
65.100
270.000
396.711
500.000
486.250
380.000

400.445
42.322.808
2.012.851
1.781.925
341.191
10.165
13.773.232
333.157
328.872
776.711
500.000
486.250
-

214.428.724
107.066
214.535.790

212.908.960
212.908.960

216.258.960
1.762.961
218.021.921

221.571.709
1.762.961
223.334.670

104.177.684

200.334.333

219.234.333

255.811.632

Subprogramma 14.4 Erfpacht
8300101
8300104

Exploitatie Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam
(erfpacht)
Ontvangen afkoopsommen erfpacht

8300122

Baten i.v.m. meerwaarden afkoopsommen ten behoeve van
het Stimuleringsfonds volkshuisvesting, erfpachtdeel

8300211

Ontvangsten ten gunste van de egalisatiereserve
splitsingsunit
Onttrekking reserve meerwaarden afkoopsommen
Grondbedrijf
Onttrekking reserve afkoopsommen erfpacht

9800116
9803101
9803109
9803116

Onttrekking reserve afkoopsommen 2e termijn
Onttrekking reserve egalisatie splitsingsunit erfpacht

Totaal baten doelstelling voor bestemming
Onttrekkingen aan reserves tbv doelstelling
Totaal baten na bestemming voor deze doelstelling

101.299.532
-

903.862

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.000.000

15.750.000

15.750.000

15.750.000

42.865.330
73.852

28.000.000
-

35.000.000
-

49.689.443
-

206.381.078
49.939.182
256.320.260

200.334.333
43.750.000
244.084.333

219.234.333
50.750.000
269.984.333

255.811.632
65.439.443
321.251.075
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Subprogramma 14.5 Financiering
Rente op reserve meerwaarde afkoopsommen

8300201
9140101
9140103

Rente eigen financieringsmiddelen

9140105
9140106
9140108

Buiten de omslag doorberekende rente

9140109
9800110

Rente eigen financieringsmiddelen enkele reserves en
voorzieningen
Betaalde rentelasten
Teruggaaf rente als gevolg van te hoog geraamde
omslagrente
Update rentebaten dotaties res DMC
Dotatie algemene reserve

Totaal lasten doelstelling voor bestemming
Dotaties aan reserves tbv doelstelling
Totaal lasten na bestemming voor deze doelstelling

4.939.517

4.961.585

4.733.361

4.940.145

297.911.713
19.142.200

328.126.990
-

301.626.990
-

311.083.970
19.288.570

10.806.750

101.303.997

103.034.247

950
103.034.247

321.993.430
10.806.750
332.800.180

333.088.575
101.303.997
434.392.572

306.360.351
103.034.247
409.394.598

335.313.635
103.034.247
438.347.882

10.129.125

10.200.000

23.900.000

23.848.241

10.129.125
10.129.125

10.200.000
10.200.000

23.900.000
23.900.000

23.848.241
23.848.241

7.185.899

7.158.568

Subprogramma 14.6 Deelnemingen
9130103

Rentelasten verbonden aan deelnemingen

Totaal lasten doelstelling voor bestemming
Dotaties aan reserves tbv doelstelling
Totaal lasten na bestemming voor deze doelstelling

Subprogramma 14.7 Overige Algemene dekkingsmiddelen
2200103
3100103
3300205
5400720

Kapitaallasten verstrekte geldlening aan Havenbedrijf
Amsterdam NV
Marktbergingen Waterloopleinmarkt
Kapitaallasten van verstrekte geldleningen Onze Energie
Noord
Kapitaallasten verstrekte geldlening St. Beurs van Berlage

8300119

Dotatie voorziening Investeringsbudget Stedelijke
Vernieuwing
Uitgaven ten laste van de reserve bedrijfsvoering (OGA)

9130101
9210104

Uitkering Stadsdeel Noord i.v.m. Nieuwe Leeuwarderweg

8210302

Uitkering van 2/3 van de rente van Vicarygoederen

9210123
9220106

Door Rijk toegezegde doeluitkeringen Gemeentefonds

9220107
9220108
9220115
9220120

Toe te kennen prioriteiten (structureel en incidenteel)

9220122
9220145
9220160
9220162
9220301
9220401
9220403
9220404
9220411
9220412
9220415
9220416
9220417
9220450
9229095
9229331
9600119
9600123

Kapitaallasten voorgenomen onrendabele investeringen

frictiekosten huisvesting van diensten
Saldo tussentijdse begrotingswijzigingen
Lasten concerncontroller niet tot vorenstaande behorende
Verwerking rekeningresultaat jaar T-1
Stelpost 1 stad 1 opgave
Doorberekende kapitaallasten reserve NEMO
Doorberekende rentelasten inz hoofderfpachtrecht Haven
door OGA
Onvoorziene uitgaven
Dotatie voorziening juridische risico's
Mutatie Risico Voorziening
Dotatie risicovoorziening KKGG Noord-Zuidlijn
Dotatie voorziening garanties, geldleningen en claims
Dotaties voorziening ivm verzelfstandiging Haven
Dotatie voorziening t.b.v. risico's Vereveningsfonds
Dotatie voorziening exogene risico's Noord-Zuidlijn
Frictiekosten boventallig facilitair personeel
Mutaties in voorziening geoormerkte gelden GWA/SVA
Stelpost 1S1O maatregel 10
Stelpost 1S1O 13 DMC begroting OGA
Dienst Milieu en Bouwtoezicht
Geneeskundige en Gezondheidsdienst Amsterdam

-

-

16.033
473

15.389
473

15.389
473

15.389
-

352.260

349.230

78.211

78.211

33.465.483

34.715.798

34.715.798

34.715.798

3.360.399

1

1

3.821.647

3.750
-

4.446
3.000.000

4.446
3.000.000

2.502
2.839.971

48.900.000

48.900.000

-1.610.000
-7.770.528
67.912.164

-1.861.210
-2.532.793
34.701.974
77.942.682

78.170.693

-18.950.000
-

13.700.000

13.700.000

2.000.000
-

16.936.000
-

3.384.757
13.466.698
800.000

-162.665
20.000.000
781.192
-

-162.665
20.000.000
781.192
-969.416

-148.832
-565.852
27.054.197

-7
29.067.947

-

23.634
10
1.777.128
8.719.018
42.000.000
650.000
4.210.000
70.000.000
-958.740
-3
27.419.766

-1.039.830
27.054.197

-
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Volg nummer

Omschrijving

Jaarrekening
2012

Begroting 2013 1e Begroting 2013 na 8e
wijziging
maands

Baten
Rekening 2013

Subprogramma 14.5 Financiering
Rente op reserve meerwaarde afkoopsommen

8300201
9140101
9140103

Rente eigen financieringsmiddelen

9140105
9140106
9140108

Buiten de omslag doorberekende rente

9140109
9800110

2.502.785
71.471.647
-

2.187.785
73.888.333
-

2.187.785
69.317.278
-

2.187.785
69.101.422
-

376.909.392
2.297.899
-

386.528.160
3.308.974
-

383.931.710
3.308.974
-

358.196.971
38.823.869
-

2.400.000

65.000.000

26.149.121
65.000.000

26.355.906
65.000.000

453.181.723
2.400.000
455.581.723

465.913.252
65.000.000
530.913.252

484.894.868
65.000.000
549.894.868

494.665.953
65.000.000
559.665.953

Deelnemingen

45.652.594

28.700.000

96.800.000

105.416.294

Totaal baten doelstelling voor bestemming
Onttrekkingen aan reserves tbv doelstelling
Totaal baten na bestemming voor deze doelstelling

45.652.594
45.652.594

28.700.000
28.700.000

96.800.000
96.800.000

105.416.294
105.416.294

7.185.899

7.158.568

Rente eigen financieringsmiddelen enkele reserves en
voorzieningen
Doorberekende rentelasten
Rente als gevolg van te hoog geraamde omslagrente
Update rentebaten dotaties res DMC
Onttrekking algemene reserve

Totaal baten doelstelling voor bestemming
Onttrekkingen aan reserves tbv doelstelling
Totaal baten na bestemming voor deze doelstelling

Subprogramma 14.6 Deelnemingen
9130103

Subprogramma 14.7 Overige Algemene dekkingsmiddelen
2200103
3100103
3300205
5400720
8210302
8300119
9130101
9210104
9210123
9220106

9220107
9220108
9220115
9220120
9220122
9220145
9220160
9220162
9220301
9220401
9220403
9220404
9220411
9220412
9220415
9220416
9220417
9220450
9229095
9229331
9600119
9600123

Rentebaten verstrekte geldlening aan Havenbedrijf
Amsterdam NV
Marktbergingen Waterloopleinmarkt
Kapitaallasten van verstrekte geldleningen Onze Energie
Noord
Kapitaallasten verstrekte geldlening St. Beurs van Berlage
Onttrekking voorziening Investeringsbudget Stedelijke
Vernieuwing
Ontvangsten ten gunste van de reserve bedrijfsvoering
(OGA)
Uitkering van 2/3 van de rente van Vicarygoederen

-

-

473

473

473

352.260

349.230

78.211

-1.242.543
-

Uitkering Stadsdeel Noord i.v.m. Nieuwe Leeuwarderweg
Door Rijk toegezegde doeluitkeringen Gemeentefonds
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
Stelpost 1 stad 1 opgave
Doorberekende kapitaallasten reserve NEMO
Doorberekende rentelasten inz hoofderfpachtrecht Haven
door OGA
Onvoorziene inkomsten
Onttrekking voorziening juridische risico's
Mutatie Risico Voorziening
Onttrekking risicovoorziening KKGG Noord-Zuidlijn
Onttrekking voorziening garanties, geldleningen en claims

-

-

-

14.049
-

200.000
-

200.000
-

16.948.543

36.370.336
600.000
-

600.000
-

96.073.453
-

96.073.453
-

3.200.000
-

91.692
4.200.000
235.000

4.937.938
61.200.000
42.000.000
-

Onttrekking voorziening exogene risico's Noord-Zuidlijn
Mutaties in voorziening geoormerkte gelden GWA/SVA

Geneeskundige en Gezondheidsdienst Amsterdam

-

11.416.340

Frictiekosten boventallig facilitair personeel

Dienst Milieu en Bouwtoezicht

-

-

48.900.000

Onttrekkingen voorziening ivm verzelfstandiging Haven

Stelpost 1S1O 13 DMC begroting OGA

-

78.211

9.467.698
48.900.000

Onttrekking voorziening t.b.v. risico's Vereveningsfonds

Stelpost 1S1O maatregel 10

-

-

27.419.767

27.054.197

7.600.000
27.054.197

-

70.000.000
7.300.000
-1
29.067.947
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Lasten
Volg nummer

9600131
9600132
9600137
9600138
9600180
9600195
9600237
9600310
9600312
9600331
9600334
9600337
9600350
9600396
9800124
9800131
9800138
9800147
9800148
9800149
9800151
9800152
9800158
9800159
9800160
9800163
9800164
9800106
9801058
9803117
9803202
9803799
9809517
9228180

Omschrijving

Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam
Dienst Ruimtelijke Ordening
Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling
Apparaatskosten DWZS
Dienst Werk en Inkomen
Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer
Taakstelling 2012
Stelpost Nominaal
Stelpost Nominaal
Stelpost Nominaal
Stelpost Nominaal
Stelpost Nominaal
Stelpost nominaal
Stelpost nominaal
Dotatie reserve fusie waterbeheer
Dotatie garantiefonds Gemeentelijke Kredietbank
Dotatie bestemmingsreserve Beurs van Berlage
Dotatie reserve frictiekosten 1 Stad 1 Opgave
Dotatie ( T-1) mbt rekeningresultaat jaar (T-2) t.g.v.
incidentele ruimte begrotingsjaar (T)
Dotatie reserve NUON-opbrengsten
Dotatie reserve Middelen t.b.v. PMI en evenementen 20122014
Dotatie reserve Frictiekosten Heroverwegingen 2011-2012
Dotatie reserve financiering lening NEMO
Ondersteuning kwetsbare groepen
Dotatie reserve IBOI Indexering 2de Zeesluis
Dotatie reserve walmuren Damrak
Dotatie reserve verzelfstandiging AEB
Dotatie reserve egalisatie kapitaallasten concern
Dotatie reserve frictiekosten motie Mulder c.s. /
heroverwegingen
Dotatie reserve bedrijfsvoering (OGA)
Dotatie reserve bedrijfsvoering DRO
Dotatie reserve WW-uitkering en reïntegratie (DMO)
Dotatie reserve WW (dIVV)
stelpost 1S1O MR 1+4 DMC begroting 2013

Totaal lasten doelstelling voor bestemming
Dotaties aan reserves tbv doelstelling
Totaal lasten na bestemming voor deze doelstelling

Jaarrekening
2012

Begroting 2013 1e
wijziging

43.033.176
22.915.309
23.903.480
27.487.431
181.140.709
4.345.535
-227.917
2.492.759
300.000
5.761.881

38.781.831
24.130.320
23.670.030
26.305.326
173.247.500
2.069.370
-2.609.930
-19.365
-1
1
3
494.955
-13.163
2.421.547
300.000
26.700.000
-

1.150.500
600.000
9.667.803
-

40.770.431
24.364.848
24.796.994
25.200.025
204.958.798
3.224.315
2.421.537
300.000
28.268.798
63.516.749

-

-

-

-

-

-

493.636.934
19.972.943
513.609.877

38.699.944
25.738.651
22.804.451
24.957.475
174.245.053
1.701.648
-525.759
-19.365
-1
1
3
494.955
-13.163
-21.920
2.421.547
300.000
28.268.798
63.516.749

Rekening 2013

-

600.000
9.469.092
500.000
49.301.170
-

-

Begroting 2013 na
8e maands

440.638.217
89.291.809
529.930.026

4.200.000
8.929.092
500.000
4.300.000
14.000.000
75.801.170
-

4.205.733
8.929.092
500.000
4.300.000
14.000.000
-

-507.158

312.575
-

567.299.725
202.237.356
769.537.081

530.186.696
126.754.484
656.941.180

1.000.000

5.500.000
493.200

Subprogramma 14.8 Amsterdams Investeringsfonds
Lasten AIF (KDL) maatsch renderend vrij deel

9220560
9220561

Lasten AIF (KDL) maatsch renderend gecommitteerd deel

145.601

-

9220564

Lasten AIF (KDL) financieel renderend gecommitteerd deel

685.297

-

9220567

Lasten AIF (E&I) maatsch renderend gecommitteerd deel

150.000

-

5.150.000

9220573

Lasten AIF (SOB) maatsch renderend gecommitteerd deel

-

2.500.000

9800150
9800560
9800561
9800563
9800564
9800566
9800567
9800569
9800572
9800575

Dotatie reserve Amsterdams Investeringsfonds

250.000
145.922
-

24.258.180
182
-

6.168.693
-

6.801.170
-

658.711
2.613.577
565.073
2.287.290
135.497
541.988

980.898
24.258.362
25.239.260

6.168.693
6.168.693

8.650.000
6.801.170
15.451.170

6.389.122
6.802.136
13.191.258

Algemene Dekkingsmiddelen
Totaal lasten programma
Totaal baten programma
Saldo van baten en lasten

1.654.810.283
2.948.406.696
1.293.596.413

1.564.245.549
2.764.989.078
1.200.743.529

1.676.198.350
2.963.913.799
1.287.715.449

1.669.948.832
3.140.280.995
1.470.332.163

Reserve mutaties
Dotaties aan reserves
Onttrekkingen aan reserves
Resultaatbestemming
Resultaat na bestemming

156.479.338
140.415.103
-16.064.235
1.277.532.178

284.461.617
266.065.299
-18.396.318
1.182.347.211

423.980.291
317.809.664
-106.170.627
1.181.544.822

377.049.498
328.497.025
-48.552.473
1.421.779.690

AIF (KDL) maatsch renderend vrij deel
AIF (KDL) maatsch renderend gecommitteerd deel
AIF (KDL) financieel renderend vrij deel
AIF (KDL) financieel renderend gecommitteerd deel
AIF (E&I) maatsch renderend vrij deel
AIF (E&I) maatsch renderend gecommitteerd deel
AIF (E&I) financieel renderend vrij deel
AIF (SOB) maatschappelijk renderend vrij deel
AIF (SOB) financieel renderend vrij deel

Totaal lasten doelstelling voor bestemming
Dotaties aan reserves tbv doelstelling
Totaal lasten na bestemming voor deze doelstelling

Totaal

-

-
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Volg nummer

9600131
9600132
9600137
9600138
9600180
9600195
9600237
9600310
9600312
9600331
9600334
9600337
9600350
9600396
9800124
9800131
9800138
9800147
9800148
9800149
9800151
9800152
9800158
9800159
9800160
9800163
9800164
9800106
9801058
9803117
9803202
9803799
9809517
9228180

Omschrijving

Jaarrekening
2012

Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam
Dienst Ruimtelijke Ordening
Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling
Apparaatskosten DWZS
Dienst Werk en Inkomen
Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer
Taakstelling 2012
Stelpost Nominaal
Stelpost Nominaal
Stelpost Nominaal
Stelpost Nominaal
Stelpost Nominaal
Stelpost nominaal
Stelpost nominaal
Onttrekking reserve fusie waterbeheer
Onttrekking garantiefonds Gemeentelijke Kredietbank
Onttrekking bestemmingsreserve Beurs van Berlage
Onttrekking reserve frictiekosten 1 Stad 1 Opgave
Onttrekking ( T-1) mbt rekeningresultaat jaar (T-2) t.g.v.
incidentele ruimte begrotingsjaar (T)
Onttrekking reserve NUON-opbrengsten
Onttrekking reserve Middelen t.b.v. PMI en evenementen
2012-2014
Onttrekking reserve Frictiekosten Heroverwegingen 20112012
Onttrekking reserve financiering lening NEMO
Ondersteuning kwetsbare groepen
Onttrekking reserve IBOI Indexering 2de Zeesluis
Onttrekking reserve walmuren Damrak
Onttrekking reserve verzelfstandiging AEB
Onttrekking reserve egalisatie kapitaallasten concern
Onttrekking reserve frictiekosten motie Mulder c.s. /
heroverwegingen
Onttrekking reserve bedrijfsvoering (OGA)
Onttrekking reserve bedrijfsvoering DRO
Onttrekking reserve WW-uitkering en reïntegratie (DMO)
Onttrekking reserve WW (dIVV)
stelpost 1S1O MR 1+4 DMC begroting 2013

Totaal baten doelstelling voor bestemming
Onttrekkingen aan reserves tbv doelstelling
Totaal baten na bestemming voor deze doelstelling

Begroting 2013 1e Begroting 2013 na 8e
wijziging
maands

Baten
Rekening 2013

42.538.215
24.784.652
24.063.249
27.487.430
181.140.707
3.121.197
4.075.480
44.958
3.500.000
26.368.000

38.781.774
25.079.384
23.499.370
26.305.326
173.247.500
1.945.370
4.004.257
300.000
5.761.877

38.905.905
25.760.559
23.016.441
26.305.326
172.630.069
1.945.370
4.004.257
300.000
5.700.000
5.761.877

39.954.835
26.098.940
23.200.182
25.200.026
212.783.469
2.295.824
4.004.256
94.546
518.000
5.700.000
5.761.877

8.500.000

135.600.000
7.500.000

135.600.000
7.500.000

135.600.000
7.500.000

2.666.620

3.914.164

18.573.673

16.450.000

8.800.000
-

125.000
-

9.796.895
4.300.000
-

9.796.895
4.300.000
1

679.783
254.790
98.326
-

1
110.000
-

1
110.000
-

131.135
48.607
-

486.190.021
54.987.957
541.177.978

365.962.624
157.315.299
523.277.923

478.855.903
191.646.703
670.502.606

560.700.738
189.905.317
750.606.055

Subprogramma 14.8 Amsterdams Investeringsfonds
Baten AIF (KDL) maatsch renderend vrij deel

9220560
9220561

Baten AIF (KDL) maatsch renderend gecommitteerd deel

182
-

-

-

784
-

9220564

Baten AIF (KDL) financieel renderend gecommitteerd deel

-

-

-

-

9220567

Baten AIF (E&I) maatsch renderend gecommitteerd deel

-

-

-

-

9220573

Baten AIF (SOB) maatsch renderend gecommitteerd deel

-

-

-

-

9800150
9800560
9800561
9800563
9800564
9800566
9800567
9800569
9800572
9800575

Onttrekking reserve Amsterdams Investeringsfonds

Totaal

AIF (SOB) financieel renderend vrij deel

32.000.000
145.601
685.297
150.000
-

-

8.650.000
-

182
493.200
250.000
145.922
5.500.000

Totaal baten doelstelling voor bestemming
Onttrekkingen aan reserves tbv doelstelling
Totaal baten na bestemming voor deze doelstelling

182
32.980.898
32.981.080

-

8.650.000
8.650.000

784
6.389.304
6.390.088

2.963.913.799
317.809.664
3.281.723.463

3.140.280.995
328.497.025
3.468.778.020

AIF (KDL) maatsch renderend vrij deel
AIF (KDL) maatsch renderend gecommitteerd deel
AIF (KDL) financieel renderend vrij deel
AIF (KDL) financieel renderend gecommitteerd deel
AIF (E&I) maatsch renderend vrij deel
AIF (E&I) maatsch renderend gecommitteerd deel
AIF (E&I) financieel renderend vrij deel
AIF (SOB) maatschappelijk renderend vrij deel

Algemene Dekkingsmiddelen
Totaal baten programma voor bestemming
Onttrekkingen aan reserves tbv programma
Totaal baten na bestemming

2.948.406.696
140.415.103
3.088.821.799

2.764.989.078
266.065.299
3.031.054.377
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Toelichting reserves en voorzieningen

Terug naar inhoud
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Algemeen
Met ingang van deze jaarrekening is de wijze van verantwoorden over reserves en voorzieningen
aangepast. Dat is het gevolg van het nieuwe beleid voor reserves en voorzieningen dat de
gemeenteraad in 2013 vaststelde. In de begroting en de toelichting van de balans bij de
jaarrekening worden in het vervolg integrale overzichten opgenomen met informatie over alle
reserves en voorzieningen.
Reserves
Het nieuwe beleid maakt bij de bestemmingsreserves onderscheid in systeemreserves en
overige bestemmingsreserves.




Systeemreserves zijn door de raad aangewezen reserves die een specifieke functie hebben
binnen de bedrijfsvoering van de gemeente en die zullen moeten blijven bestaan zolang de
functie blijft bestaan. De -met afstand- grootste reserve van de gemeente is de reserve
afkoopsommen erfpacht € 4,5 miljard. Dat is een systeemreserve waaraan van erfpachters
ontvangen afkoopsommen worden gedoteerd. De reserve dient voor de langdurige
financiering van de op de balans geactiveerde waarde van het afgekochte deel van de in
erfpacht uitgegeven grond.
Overige bestemmingsreserves zijn alle andere bestemmingsreserves en deze kennen een
instellingsduur van maximaal twee jaar, waarna de reserves worden geëvalueerd en een
raadsbesluit dient te volgen over de voortzetting van deze reserves.

In december 2013 wees de gemeenteraad bij besluit de systeemreserves aan voor de centrale
stad en werd bepaald dat de bestaande overige bestemmingsreserves bij de Jaarrekening 2015
worden geëvalueerd. De gemeenteraad besloot op dat moment, via het aangenomen
Amendement M, ook dat het college jaarlijks in de jaarrekening middels een redengevende
verklaring van alle reserves omschrijft waarom ze in stand gehouden dienen te worden of kunnen
vrijvallen en de financiële en beleidsmatige gevolgen hiervan.
Ons college benut het integrale overzicht van de reserves om invulling te geven aan het
amendement. Het overzicht omvat 207 reserves. Dat geeft het college aanleiding om voor een
deel in algemene zin te reageren op het via amendement M genomen besluit. In het proces van
de totstandkoming van de jaarrekening is gekeken welke reserves geheel of gedeeltelijk kunnen
vrijvallen en welke reserves het college wil behouden. De te behouden reserves betreffen in ieder
geval de systeemreserves. De overige bestemmingsreserves in dit overzicht wenst het college
tenminste voort te zetten tot aan het moment van evaluatie, tenzij hij eerder aan de raad zal
voorstellen de middelen uit de reserve volledig in te zetten, of te laten vrijvallen. De raad zal dus
steeds zijn eigen afweging kunnen maken.
Het hiernavolgende overzicht bevat per programma een overzicht van alle reserves, waarbij
naast de mutatie in 2013 ook wordt ingegaan op het doel van de reserve, het instellingsjaar, of
het een systeemreserve is en – voor zover van toepassing – de maximale omvang en bij welke
jaarrekening evaluatie zal plaatsvinden.
Voorzieningen
Voorzieningen treft de gemeente voor zekere financiële tegenvallers, of als de kans daarop heel
groot is. Voorzieningen moeten gevormd worden. De bestuurlijke keuzevrijheid bij voorzieningen
is heel erg klein. In dit overzicht staan per programma alle voorzieningen die in de Jaarrekening
2013 staan. Het waren er ultimo 2013 103.
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Reserves
Bedragen x € 1 miljoen
Programma

Openbare
orde en
veiligheid

Dst

Naam reserve

1.1 Project 1012 (reserve
aankopen Van Traa-team)

Ultimo
2012

18,0

Toe
voeging
0,0

Onttrekking
1,1

Waarvan
vrijval
0,0

1.1 Fonds gevolgen
vreemdelingenwetgeving

0,4

0,2

0,5

0,0

1.1 Reserve OOV

2,0

0,3

1,3

0,0

1.1 Reserve Wij
Amsterdammers

0,3

0,0

0,3

0,0

1.1 Reserve decentralisatie
uitkeringen

2,2

0,3

0,6

0,0

Ultimo
2013

Korte toelichting op
toevoegingen en onttrekkingen

16,9 De onttrekking betreft uitgaven aan
project-en proceskosten.

0,1 De dotatie betreft het op peil
houden van het Fonds en de
onttrekking is ten behoeve van de
begeleiding van vreemdelingen.

Doel van de reserve of
voorziening

Deze reserve is bestemd voor
planschadekosten in het kader van
Project 1012 en voor de
proceskosten van het programma.

Met dit fonds worden
vreemdelingen ondersteund die in
Amsterdam in humanitair
schrijnende omstandigheden
verblijven.
1,0 De onttrekkingen uit deze
Deze verzamelreserve van OOV
verzamelreserve betreffen: € 0,2
bestaat uit een aantal deelreserves:
miljoen overzetten naar de Reserve CCTR, aanpak illegale bordelen,
OBT; € 0,3 miljoen bijdrage aan de Horecasysteem en Bibob.
uitgaven ven het programma
Prostitutie; € 0,7 voor bestedingen
voor de Centrale Camera Toezicht
Ruimte;€ 0,03 miljoen voor
uitgaven voor Procesoptimalisatie
van het Horecasyteem
0,0 Bij de jaarrekening 2012 is besloten De middelen in deze reserve zijn in
de middelen uit deze reserve toe te 2010 vanuit het programma
voegen aan de reserve DUEducatie, Jeugd en Diversiteit
uitkering waarin ook middelen voor overgezet naar het het programma
radicalisering en polarisatie zijn
OOV
opgenomen en hiermee deze
reserve te laten vervallen.
1,9 Bij de jaarrekening 2012 is besloten Deze reserve is gevormd uit
om de reserve Wij Amsterdammers Decentralisatie-uitkeringen
toe te voegen aan deze reserve,
Veiligheid en Leefbaarheid en
waar ook middelen voor polarisatie Marokkaans Nederlands
Probleemjongeren; Polarisatie en
en radicalisering in zijn
opgenomen. Een onttrekking van
Radicalisering. De middelen
€ 0,5 miljoen is voor de inzet van
worden ingezet voor de gefaseerde
SAOA; een onttrekking van € 0,1
afbouw van de inzet van SAOA en
miljoen t.b.v. radicalisering
voor de ombouw van de
recidivebeperkende trajecten tot
één programma - IFA- voor de
zwaardere doelgroepen (Top600)
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2011
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-ve
0
√

2006

0,5

2010

0

2011

0

2011

0
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0

1.1 Coffeeshopbeleid

0,1

0,0

0,1

0,0

0,0 De onttrekking is ten behoeve van
bestedingen die gedaan zijn voor
coffeeshopbeleid.

Deze reserve is gevormd uit de
doeluitkering Pilot coffeeshops en is
gericht op het tegengaan van
overlast en het bevorderen van
transparantie, beheersbaarheid en
kleinschaligheid van de
coffeeshopbranche en een meer
evenwichtige spreiding van
coffeeshops.

2011

1.1 Reserve Prostitutie

0,3

0,4

0,2

0,0

Deze reserve is gevormd bij de
jaarrekening 2011 en is bestemd
voor de aanpak van misstanden in
de prostitutie. De reserve blijft in
stand gedurende het programma.

2012

0

1.1 Reserve OBT

0,4

0,2

0,2

0,0

Deze reserve is gevormd bij de
jaarrekening 2011 en is bedoeld
voor de implementatie van
Organisatie Bestuurlijk Toezicht (
OBT).

2012

0

2.4 Instapcursussen

1,5

0,0

1,5

0,0

0,5 Onttrekking is ten behoeve van de
bestedingen van het
programmabureau en de
toevoeging betreft een
overheveling van middelen uit de
prioriteit van 2013, zoals eerder
besloten in de 8maandsrapportage.
0,4 De toevoeging betreft een
overheveling van de deelreserve
OBT (€ 0,2 miljoen)vanuit de
verzamelreserve OOV naar de
reserve Organisatie Bestuurlijk
Toezicht (OBT), Voor de
organisatiekosten is een
onttrekking gedaan van (€ 0,2
miljoen)
0,0 De reserve Instapcursussen is in
het verleden gevormd uit de extra
middelen die het rijk aan het
gemeentefonds voor dit doel heeft
toegevoegd. Bij de jaarrekening
2012 is besloten om deze reserve
op te heffen omdat de lasten in het
beleidsplan Educatie Werkt! zijn
opgenomen. De opheffing en
overheveling van middelen naar
reserve uitvoeringskosten Educatie
Werkt zijn in 2013 geëffectueerd en
in de 4-maandsrapportag 2013
verwerkt.

De reserve is bedoeld voor
cursussen Taal en
Ouderenbetrokkenheid in het kader
van het Programma Burgerschap
en Educatie.

2011

1,5

Terug naar inhoud
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2.4 Reserve uitvoeringskosten
E&I ( niet uitvoeringskosten
inburgering)

9,0

0,0

9,0

0,0

0,0 Deze reserve is omgezet in de
reserve Uitvoeringskosten Educatie
Werkt! conform besluitvorming bij
de jaarrekening 2012. Het saldo is
in 2013 overgeboekt en deze
reserve wordt in 2013 opgeheven.

2.4 Reserve Taal en Werk

0,0

23,7

4,7

0,0

2.4 Reserve Uitvoeringskosten
Educatie Werkt

0,0

11,3

4,5

0,0

Doel van de reserve of
voorziening

Jaar van
ontstaan

Maxi- Sysmale teem
om- reser
vang
-ve
9,0

De reserve werd gevoed vanuit de
opbrengsten van de verwachte
GSB III afrekening inzake
inburgering. De reserve
uitvoeringskosten E&I diende als
aanvulling op de dekking van de
uitvoeringskosten voor de
uitvoering van de inburgering na
2011. De reserve gaat vanaf 2013
door onder de naam reserve
Uitvoeringskosten Educatie Werkt!

2011

19,0 Voor de bestedingen in het kader
van de reserve Taal en Werk is
voor de jaren 2013 en 2014 in
totaal € 23,7 miljoen euro
beschikbaar. De uitgaven in 2013
ten laste van de reserve Taal en
Werk bedragen € 4,7 miljoen, wat
resulteert in eenzelfde onttrekking
aan de reserve. € 2,3 miljoen van
dit bedrag heeft betrekking op een
dotatie aan de reserve
Uitvoeringskosten Educatie Werkt!.
De stand van de reserve ultimo
2013 bedraagt € 19 miljoen. Deze
middelen zullen in 2014 worden
besteed aan diverse
intensiveringsmaatregelen met
Werk & Taal als doelstelling.

Voor diverse
intensiveringsmaatregelen met
Werk & Taal als doelstelling is
tijdens de behandeling van de
rekening 2012 en kadernota 2014
besloten de Reserve Taal & Werk
te vormen. Het totaal van de
beschikbare middelen voor 2013 en
2014 bedraagt € 23,7 miljoen.

2013

23,7

6,8 In 2013 is € 11,3 miljoen gedoteerd
aan de reserve, waarvan € 9,0
afkomstig is van de reserve
uitvoeringskosten E&I en € 2,3
miljoen van de reserve Taal en
Werk. De onttrekking aan de
reserve uitvoeringskosten Educatie
Werkt! in de jaarrekening 2013 van
€ 4,5 miljoen is ter dekking van de
uitvoeringskosten in 2013. In de 8maandsrapportage was een
onttrekking begroot van € 4,2
miljoen. Het verschil betreft de
extra kosten van E&I voor haar

De reserve uitvoeringskosten
inburgering is omgezet in de
reserve uitvoeringskosten Educatie
Werkt! omdat het beleidsplan
Educatie Werkt! de opvolger is het
BpBE. In het BpBE stond de
afbouw in de inburgering centraal.
Bij EW! staat naast de afbouw van
inburgering de opbouw van een
gemeentelijke
volwasseneneducatiebeleid
centraal.

2013

11,3
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aanvullende/extra werkzaamheden
bij de uitvoering van het kanstraject
van € 0,3 miljoen.
2.6 Frictiekosten GKA

0,8

0,0

0,4

0,0

2.6 Reserve bijdrage DWI edienstverlening
digitalisering stadspas

0,9

0,0

0,7

0,7

0,4 Bij de overname van Gemeentelijke
Kredietbank Amsterdam in 2009 is
afgesproken een bedrag van € 1
miljoen aan te wenden voor
frictiekosten personeel, waarvoor
een reserve is gevormd. In 2013
wordt conform onttrokken en de
reserve zal tot en met 2016 worden
aangewend voor deze frictiekosten.
0,3 In 2013 is € 0,7 miljoen aan deze
reserve onttrokken voor de
implementatie van de edienstverlening. Hiertoe zijn
projectmanagement kosten
gemaakt en kosten voor
projectuitvoering. Per 1 januari
2014 wordt de Stadspas tussen
twee gemeentelijke onderdelen
verschoven. Om dit mogelijk te
maken worden in 2013 ICT
maatregelen getroffen. Deze lasten
worden in 2013 gedekt uit een
beschikbaar gesteld krediet voor
vervanging van het
stadspasregistratiesysteem. Voor
een verdergaande digitalisering van
het verouderde systeem wordt
momenteel een pakket van eisen
opgesteld. Naar verwachting zal de
digitalisering in 2014 of 2015
plaatsvinden. De reserve van € 0,3
miljoen wordt gehandhaafd voor de
toekomstige lasten van deze
digitalisering Stadspas.

Terug naar inhoud

De reserve dient als dekking voor
de frictiekosten van het voormalig
personeel van de GKA BV.

2009

0,8

De reserve dient als dekking voor
bijdrage aan de businesscase Edienstverlening en aan de
digitalisering bij de Stadspas.

2011

0,9
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2.6 Reserve armoede
bestrijding

1,9

0,0

1,8

0,0

2.6 Reserve werkende armen

0,4

0,0

0,4

0,0

2.6 Reserve ATCG

0,0

0,8

0,0

0,0

2.6 Reserve Jeugdsportfonds

0,0

0,1

0,0

0,0

Ultimo
2013

Korte toelichting op
toevoegingen en onttrekkingen

0,1 In 2013 is € 1,8 miljoen uit deze
reserve onttrokken ten behoeve
van de kosten in het kader van het
bestrijden van Armoede, zoals (de
toeloop op) de Individuele
Bijzondere Bijstand, het project
Alleenstaande Ouders en
verbeteringen van het
aanvraagproces voor
armoedevoorzieningen inclusief de
bijbehorende extra beoordelingen
van vermogens- en
inkomensposities. In 2014 wordt
conform besluitvorming 8maandsrapportage de resterende
€ 0,1 miljoen ingezet voor het
project Alleenstaande ouders.
0,0 Er heeft een geringe onttrekking
aan deze reserve plaatsgevonden
in 2013 ten behoeve van de lasten
van het project werkende armen.
Het restant van de reserve van
€ 0,3 miljoen wordt conform 8maandsrapportage eveneens
onttrokken en komt vrij te vallen.
De reserve wordt in 2013
opgeheven.
0,8 Conform besluitvorming
jaarrekening 2012 is bij de 4maandsrapportage 2013 € 0,8
miljoen gedoteerd aan deze
reserve te behoeve van
programmakosten ATCG 2013.
Aan deze reserve wordt in 2013
niet onttrokken. In het
verdeelvoorstel 2014 vastgesteld
door de Raad is onttrekking van de
reserve in 2014 voorzien.
0,1 Conform besluitvorming bij de 8maandsrapportage is besloten €
0,1 miljoen van de onderbesteding
op de cumulatiemiddelen te
doteren aan deze nieuwe reserve
voor uitgaven aan kinderen met

Terug naar inhoud

Doel van de reserve of
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Jaar van
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vang
-ve
1,9

De reserve is bestemd als dekking
van lagere budgetten vanaf 2012
als gevolg van Rijksbesparingen bij
Armoedebestrijding.

2011

De reserve dient als dekking voor
het project werkende armen.

2011

0,4

De reserve is eind 2012 gevormd,
uit de onderbesteding op de
cumulatiemiddelen 2012 van het
Rijk en is bestemd voor
programmakosten ATCG
(chronisch zieken).

2012

0,8

De reserve dient als dekking voor
de activiteiten van JSF om kinderen
uit minimagezinnen met
overgewicht en Obesitas te kunnen
laten sporten

2013

0,1
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overgewicht uit minimagezinnen in
2014.

2.6 Reserve Gratis openbaar
vervoer voor minimaouderen

0,0

0,5

0,0

0,0

2.6 Reserve
Betalingsregelingen
bronheffing CVZ

0,0

0,3

0,0

0,0

0,5 Deze reserve heeft betrekking op
onder meer de Motie Ünver en
Olgun inzake gratis OV voor
ouderen (motie 801’). Het
experiment loopt van 1 september
2013 t/m 31 december 2014. De
inzet van deze motie is om ouderen
met een laag inkomen gratis te
laten reizen met het openbaar
vervoer van het GVB. De motie
wordt gedekt uit de extra middelen
toegekend bij de Kadernota 2014
en extra middelen die in 2013
beschikbaar zijn gesteld. Voor dit
onderdeel wordt € 0,2 miljoen
gedoteerd aan de nieuwe reserve
in 2013. Verder wordt conform 8maandsrapportage nog eens € 0,3
miljoen gedoteerd vanuit de
onderbesteding
schuldhulpverlening in 2013. De
middelen van € 0,5 miljoen zullen in
2014 tot besteding komen.
0,3 Een toenemend aantal
Amsterdamse minima is vanwege
achterstanden in de betaling van de
zorgpremie geconfronteerd met
een bronheffing waarbij zij
maandelijks bovenop de reguliere
zorgpremie een toeslag van
ongeveer 30% betalen zonder zicht
op het inlopen van de achterstand.
Door een betalingsregeling overeen
te komen met de zorgverzekeraar
kunnen deze mensen gevrijwaard
worden van de bronheffing. CVZ en
Agis hebben zich bereid verklaard
mee te werken aan deze aanpak.

Terug naar inhoud

De reserve dient als dekking voor
de tegemoetkoming van OV-kosten
voor minima

2013

0,5

De reserve dient als dekking voor
het project om betalingsregelingen
te treffen voor klanten in de
bronheffing.

2013

0,3
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Conform 8-maandsrapportage
wordt in 2013 € 0,3 miljoen
gedoteerd aan deze nieuwe
reserve voor betalingsregelingen
zorgpremie.

2.5 Reserve geïntegreerde
voorziening

2.5 Reserve egalisatie
inkomensdeel en
conjunctuur

1,1

0,0

0,1

0,0

40,1

21,0

3,4

3,4

1,0 De reserve is gevormd ter dekking
van frictiekosten in de
huisvestingslasten van
geïntegreerde voorzieningen. In
2013 is sprake van het eerste
volledige exploitatiejaar van de
GV's na verlaten van het
IJsbaanpad. De kosten die ten
laste van de reserve worden
gebracht betreffen de hoger dan
begrote huur-, facilitaire en
beveiliging- en bewakingskosten.
De onttrekking is lager dan bij de
de 8-maands rapportage verwerkt.
Bij het opmaken van de
jaarrekening is gebleken dat dit op
een onjuiste berekening was
gebaseerd en dat slechts een
onttrekking van € 0,1 in plaats van
€ 0,4 miljoen nodig is. De reserve
wordt gehandhaafd in verband met
mogelijke toekomstige frictiekosten
in de huisvestingslasten.
57,7 Dit jaar is een bedrag van € 21
miljoen gedoteerd. Dit komt voort
uit de resultaatverbetering die voor
een deel al bij de 8e
maandrapportage was voorzien
voor dat bedrag. Onttrokken is een
bedrag van € 3,4 miljoen ten

Terug naar inhoud

Conform het raadsbesluit van 30
september 2009 is de boekwinst op
de overdracht van de polderweg
gereserveerd voor de frictiekosten
in de huisvesting van geïntegreerde
voorzieningen

2009

Egaliseren van overschotten en
tekorten voortvloeiend uit de
uitvoering van de Wet Werk en
Bijstand voor het inkomensdeel
(bijstandsuitkeringen)

2005

1,1

√
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behoeve van de hogere
formatielasten door fluctuatie
(hogere stijging) in het
klantenaantal.

2.1 Huisvesting kinderopvang
Triade

0,4

0,0

0,3

0,3

2.1 Kosten Laarderhoogtweg
(DWI)

1,3

0,0

1,3

1,3

0,0 Elk jaar wordt € 0,3 miljoen aan
deze reserve onttrokken ter
dekking van de onrendabele top
van kinderopvang. In 2013 is de
onttrekking 0,3 miljoen conform 8maandsrapportage, echter staan
hier geen lasten tegenover. Het
bedrag van 0,3 miljoen valt
derhalve vrij. Ultimo 2013 resteert
nog een nihil bedrag in deze
reserve die zal worden afgewikkeld.
0,0 De reserve is niet langer nodig voor
groot onderhoud aan dit huurpand.
De vrijval is bij de 8maandsrapportage niet verwerkt
omdat er een mogelijk juridisch
risico resteerde, waarbij is besloten
de vrijval pas bij de jaarrekening te
verwerken. Hoewel de gerechtelijke
procedure nog loopt is inmiddels
het inzicht dat dit juridisch risico
onvoldoende concreet is voor het
treffen van een voorziening.
Daarmee wordt nu het voorstel
gedaan om de vrijval hiervan in de
jaarrekening te verwerken.

Terug naar inhoud

Deze reserve wordt gebruikt om de
onrendabele top qua huurprijs en
aanloopkosten voor de
kinderopvang in het gebouw Triade
te compenseren.

2005

0,4

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.

2005

1,3
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2.1 Bestrijding
Jeugdwerkloosheid

4,2

0,0

2,5

0,0

2.1 Reserve frictiekosten PAO

0,2

0,0

0,2

0,2

2.1 Decentralisatie uitkering
pilot loondispensatie

0,6

0,0

0,6

0,6

Ultimo
2013

Korte toelichting op
toevoegingen en onttrekkingen

1,7 De uitgaven in 2013 in het kader
van de aanpak Jeugdwerkloosheid
bedragen € 2,5 miljoen. De
resterende middelen in de reserve
zullen in 2014 worden besteed. De
uitgaven in 2013 die ten laste van
deze reserve zijn gebracht zijn
programmakosten bestrijding
jeugdwerkloosheid, kosten voor
projecten als “werknemersvaardigheden”, “coaching” en “Vitamine A”;
projectkosten School2Work
(gemeentelijke leer/werk
voorziening voor kwetsbare
jongeren van 14 jaar en ouder) en
Communicatie, Evenementen
(Hoezo Werkloos) en Onderzoek.
0,0 De reserve dient als dekking voor
de frictiekosten personeel van het
Platform Arbeidsmarkt en
Onderwijs. Conform besluitvorming
bij de 4-maandsrapportage wordt
de reserve in 2013 volledig
onttrokken. De reserve wordt in
2013 opgeheven
0,0 De reserve dient als dekking voor
de uitvoering pilot loondispensatie.
De pilot loondispensatie is per
31/12/2012 vanuit Rijkswege
gestopt. De afrekening heeft
inmiddels plaatsgevonden en
duidelijk is dat de middelen in de
reserve niet nodig zijn. Bij de 8
maandsrapportage is per abuis €
0,2 miljoen van deze vrijval
verwerkt in plaats van € 0,6
miljoen.

Terug naar inhoud
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vang
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4,2

Conform het convenant tussen
SZW, de gemeente Amsterdam en
regiogemeenten en zoals besloten
in de rekening BAAK 2009, is deze
reserve gevormd om
jeugdwerkloosheid te voorkomen
en te bestrijden en jongeren
perspectief te bieden op de
arbeidsmarkt. De reserve dient ter
dekking van de uitvoering van het
convenant en de vernieuwde
aanpak 'Jongeren Maken
Amsterdam' in 2013 en 2014.

2009

De reserve dient als dekking voor
het personeel PAO.

2010

0,2

De reserve is bestemd voor dekking
voor de uitvoering van de pilot
loondispensatie in 2012.

2011

0,6
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Reserve preventieve
onderwijs uitgaven

21,2

0,0

7,5

0,0

3.2 Reserve De Ruijsdael

2,0

0,0

1,0

0,0

3.2 Reserve Nazorg Detentie

0,7

0,0

0,7

0,0

Ultimo
2013

Korte toelichting op
toevoegingen en onttrekkingen

13,7 De onttrekking aan de reserve van
€ 7,5 miljoen heeft betrekking op
preventieve onderwijsactiviteiten
zoals bureau Leerplicht,
Plusscholen, Tienermoeders en
uitgaven voor de Netwerkschool.
Het restant van de reserve is
bedoeld voor toekomstige
preventieve onderwijsuitgaven niet
declarabel in het
Participatiebudget.

1,0 Bij besluit van het college op 2
november 2010 (BD2010-004729)
is een reserve gevormd om de
risico’s te dekken inzake de
exploitatie van een tijdelijke
woonvoorziening voor dak- en
thuislozen De Ruijsdael. De
exploitatie loopt tot en met 2014.
0,0 De reserve is afkomstig uit
rijksmiddelen en beschikbaar tot en
met 2013. De voorgenomen extra
onttrekkingen 2012 van € 0,4
miljoen aan deze reserve is
goedgekeurd door de raad bij de
besluitvorming over de verdeling
van het rekeningresultaat 2012.

Terug naar inhoud

Doel van de reserve of
voorziening

Jaar van
ontstaan

Met ingang van medio 2012 zijn
preventieve onderwijsuitgaven, die
voorheen gedekt werden uit het
participatiebudget, niet langer
declarabel uit dit budget. In 2012 is
een reserve gevormd om deze
uitgaven de komende jaren te
kunnen blijven financieren.
Inmiddels is door aangekondigde
wetswijziging de mogelijkheid
ontstaan om de preventieve
onderwijsactiviteiten als voorheen
ten lasten te brengen van het Wdeel. In 2013 worden er derhalve
naast de activiteiten die
gefinancierd worden uit de reserve
preventieve onderwijsuitgaven ook
preventieve onderwijsactiviteiten
gefinancierd uit het
participatiebudget, o.a.
Amsterdamse Bos (0,4 miljoen) en
Streetcornerwork (0,5 miljoen).

2012

Dekking risico's exploitatie
woonvoorziening de Ruijdael.

2010

Voortzetting rijksprogramma
Nazorg Detentie

2011

Maxi- Sysmale teem
om- reser
vang
-ve
21,2
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3.2 Reserve kapitaallasten
opvang R. Kochplantsoen
(Egalisatiereserve
kapitaallasten R.
Kochplantsoen)

Ultimo
2012

2,0

Toe
voeging
1,3

Onttrekking
0,0

Waarvan
vrijval
0,0

3.2 Reserve Voorziening
begeleid wonen

2,0

1,6

0,0

0,0

3.2 Reserve Oranjehuis

1,0

0,0

0,0

0,0

3.2 Homeless Worldcup

0,0

0,5

0,5

0,0

3.2 Reserve pilot dagbesteding

0,0

2,0

0,0

0,0

Ultimo
2013

Korte toelichting op
toevoegingen en onttrekkingen

3,3 Een egalisatiereserve is gevormd
ter dekking van de aanschafkosten
en de verbouwingskosten in 2012
van een pand aan het R.
Kochplantsoen voor € 2,1 miljoen.
De reserve valt vrij naar rato van de
afschrijvingen op het aangekochte
pand. Het pand heeft als
bestemming een
opvangvoorziening
maatschappelijke opvang. De
jaarlijkse vrijval bedraagt € 0,05
miljoen.
3,6 De reserve is gevormd ter realisatie
van kleinschalige
opvangvoorzieningen voor begeleid
wonen in de maatschappelijke
opvang. Het vinden van geschikte
panden voor de doelgroep is
moeizaam verlopen, waardoor er
minimale mutaties op de reserve
hebben plaats gevonden. Bij de 8
maandsrapportage heeft een
toevoeging aan de reserve plaats
gevonden van € 1,6 miljoen.
1,0 De reserve is bestemd voor een te
realiseren vervangende
opvangvoorziening van slachtoffers
van huiselijk geweld. De oplevering
vindt plaats in 2015.
0,0 Deze reserve is gevormd bij de
besluitvorming over de verdeling
van het rekeningresultaat 2012. De
onttrekking betreft de subsidie die
is verstrekt voor het organiseren
voor het voetbaltoernooi voor daken thuislozen.
2,0 Deze reserve is gevormd bij de 8maandsrapportage 2013. De
onderbesteding van de middelen
voor 2013 voor de pilot
dagbesteding - voor zover deze
was voorzien bij de 8maandsrapportage 2013 - is

Doel van de reserve of
voorziening

Dekking afschrijvingslasten R.
Kochplantsoen

Jaar van
ontstaan

2012

Maxi- Sysmale teem
om- reser
vang
-ve
Investe
ringsbe
drag

√

Realiseren opvangvoorziening
slachtoffers huiselijk geweld.

2012

Realiseren opvangvoorziening
slachtoffers huiselijk geweld.

2012

reserve ter dekking van de subsidie
voor de Homeless Worldcup

2013

Reservering middelen voor pilot
dagbesteding

2013

Terug naar inhoud
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Doel van de reserve of
voorziening

Jaar van
ontstaan

Maxi- Sysmale teem
om- reser
vang
-ve

toegevoegd aan de reserve.

3.2 Reserve kapitaallasten
Noodhotel

0,0

0,1

0,0

0,0

3.2 Reserve investeringen
Maatschappelijke Opvang

1,5

0,0

1,5

0,0

3.5 Reserve Research en
Development GGD
(research en development)

3,4

0,3

1,2

0,0

0,1 Deze reserve is gevormd bij de 8maandsraportage 2013. De
toevoeging aan de reserve is gelijk
aan het geactiveerde bedrag voor
de investering voor de renovatie
van het noodhotel en dient ter
dekking van de kapitaallasten.
Door vertraging bij de overdracht
van het Noodhotel van DWI naar
DWZS is zijn de verbouwingen later
gestart. De investeringen en
bijbehorende kapitaallasten
schuiven hierdoor ook in de
planning en valt de dotatie aan de
reserve € 0,6 miljoen in 29013
lager uit.
0,0 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. De voorgenomen
extra onttrekkingen 2012 van € 0,2
miljoen aan deze reserve is
goedgekeurd door de raad bij de
besluitvorming over het
rekeningresultaat 2012
2,5 In de 8-maandsrapportage was
reeds aangegeven dat een
toevoeging verwacht werd van
€ 350.000 en onttrekking van
€ 1.250.000.
In de realisatie is een bedrag van
€ 0,298 miljoen gedoteerd. De
gerealiseerde onttrekking is ca.
€ 0,5 miljoen lager dan in de 8
maandsrapportage is aangegeven
doordat niet alle uitgaven recht
evenredig bleken plaats te vinden.

Terug naar inhoud

Dekking afschrijvingslasten
verbouwing Noodhotel

2013

Investe
ringsbe
drag

√

Reserve tbv realiseren
daklozenopvang

2009

In 2001 is door de gemeenteraad
besloten dat de GGD bij een
positief resultaat bij B taken gelden
mag toevoegen aan de
bestemmingsreserve Research en
Development. Alle middelen,
behoudens de toegevoegde
middelen in de jaarrekening 2013,
zijn belegd in lopende projecten.

2001

√
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3.1 Invoeringskosten AWBZ

0,0

1,3

0,0

0,0

3.1 Frictiekosten AWBZ

0,0

9,2

0,0

0,0

12,1

0,0

0,1

0,0

3.1 Reserve egalisatie WMO
(WMO egalisatiereserve)

Ultimo
2013

Korte toelichting op
toevoegingen en onttrekkingen

1,3 De dotatie betreft de middelen voor
de invoeringskosten AWBZ die in
2012 niet waren besteed. Deze
dotatie is goedgekeurd door de
raad bij de besluitvorming over het
rekeningresultaat 2012. Er heeft in
2013 geen onttrekking
plaatsgevonden. Aan de besteding
van middelen voor de
invoeringskosten AWBZ ligt een
bestedingsplan ten grondslag. De
invoering is echter een complex
project waarbij veel partijen in de
stad zijn betrokken. Het tempo van
besteding van middelen is daarbij
afhankelijk van de besluitvorming
op Rijksniveau rond de
decentralisatie van de AWBZ.
Hierdoor is de voorgenomen
onttrekking van € 0,6 miljoen niet
geëffectueerd.
9,2 De toevoeging aan de reserve is
goedgekeurd door de raad bij de
besluitvorming over het
rekeningresultaat 2012. De reserve
dient ter dekking van de risico’s die
samenhangen met de
decentralisatie van de AWBZ.
12,0 Het doel van de reserve is het
opvangen van fluctuaties in de
openeinderegelingen binnen de
Wmo. De egalisatiereserve
bedroeg ultimo 2012 € 12,1 miljoen
(dit was de maximale omvang
berekend als 10% van het
budgettair kader). Het budgettair
kader van de Wmo-begroting daalt
in 2013 naar € 119,9 miljoen (van €
121,1 miljoen in 2012) waardoor de
maximale omvang van de
egalisatiereserve wordt verlaagd
met € 0,1 miljoen. De onttrekking
wordt toegevoegd aan het positieve
resultaat van de rekening.

Terug naar inhoud

Doel van de reserve of
voorziening

Jaar van
ontstaan

Reserve middelen invoering
decentralisatie AWBZ

2013

Reserve risico's decentralisatie
AWBZ

2013

Opvangen fluctuaties WMO
openeinde regelingen

2007

Maxi- Sysmale teem
om- reser
vang
-ve

10%
v/d 1e
vastgestelde
begroting
√
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Ultimo
2012

Toe
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0,5

Waarvan
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0,0

Ultimo
2013

Korte toelichting op
toevoegingen en onttrekkingen

Doel van de reserve of
voorziening

0,0 Toevoeging en onttrekking van
deze systeemreserve hebben
conform begroting plaats
gevonden.
0,0 De onttrekking betreft een vrijval
vanuit de jaarrekening 2012.

Opvangen van frictiekosten van
uitgeplaatst personeel

0,3 Toevoeging en onttrekking van
deze systeemreserve hebben
plaats gevonden vanuit de externe
financiering van de GGD.

De reserve dient voor de egalisatie
van de lasten van extern
gefinancierde activiteiten van het
Streeklaboratorium en
Dierplaagbestrijding.

Jaar van
ontstaan

3.6 Reserve frictiekosten GGD
(WW-uitkeringen)

0,0

3.6 Friends

0,0

0,0

0,0

0,0

3.6 Reserve egalisatie kosten
dierplaagbestrijding en
streeklaboratorium GGD
(reserve omvangrijke en
niet jaarlijks terugkerende
kosten GGD)
3.6 Reserve Sport Jeugd
(GGD)

0,2

0,2

0,1

0,0

0,1

0,0

0,1

0,1

0,0 De onttrekking betreft een vrijval
vanuit de jaarrekening 2012.

0

3.6 Sociale
competentietrainingen
Taakspel

0,1

0,0

0,1

0,1

0,0 De onttrekking betreft een vrijval
vanuit de jaarrekening 2012.

0

Terug naar inhoud
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2013
√
0
2001
√
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3.6 Gezond in de Stad 4-12jr

Ultimo
2012

1,0

Toe
voeging
0,0

Onttrekking
0,3

Waarvan
vrijval
0,0

Ultimo
2013

Korte toelichting op
toevoegingen en onttrekkingen

0,7 De onttrekking aan deze reserve
heeft betrekking op bestedingen
voor de programmaonderdelen
binnen Gezond in de stad

Terug naar inhoud

Doel van de reserve of
voorziening

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 (412 jaar) in sociale en economische
achterstandswijken. De complexiteit
van beweeggedrag vraagt een
meer-sporen 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.

Jaar van
ontstaan

Maxi- Sysmale teem
om- reser
vang
-ve

2010
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Doel van de reserve of
voorziening

Jaar van
ontstaan

3.6 Reserve Stille Dilemma's

0,2

0,1

0,1

0,0

0,2 De onttrekking heeft betrekking op
bestedingen voor het programma
Samen Stevig Staan. De
toevoeging heeft betrekking op
hetzelfde programma en zal in
2014 worden besteed.

1. Verborgen Vrouwen
De activiteiten Verborgen Vrouwen
zijn in 2013 afgerond volgens
afspraak. Zes organisaties hebben
activiteiten uitgevoerd. Er heeft een
evaluatie plaatsgevonden en de
rapportage is opgesteld.
2. LVB
Het ontwikkelen van een LVBmodule voor PABO-studenten en
voor nascholing onderwijzend
personeel is gestart. Er is contact
met een scholingsinstituut waarmee
de opdracht voor deze specifieke
LVB-module uitgewerkt wordt. Naar
verwachting is begin 2014 de
inhoud van het contract compleet
waarna gestart kan worden met de
uitvoering.
Het programma Samen Stevig
Staan, uitgevoerd door Arkin, heeft
als werknaam Alles Kidzz gekregen
en is na de zomer van 2013 gestart.
Hiervoor in een reserve van €
150.000 gevormd om het
programma te kunnen financieren.
€ 50.000 hiervan is inmiddels
besteed, de overige € 100.000 zal
worden besteed in 2014.

2011

3.4 Reserve Geweld achter de
Voordeur

0,4

0,0

0,4

0,0

0,0 De voorgenomen onttrekking 2012
aan de reserve van € 0,4 miljoen is
goedgekeurd door de raad bij de
besluitvorming over het
rekeningresultaat 2012.

Reservering middelen preventie
ouderenmishandeling

2011

Terug naar inhoud
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Programma

Educatie,
jeugd en
diversiteit

Dst

Naam reserve

4.5 Reserve kapitaallasten
bibliotheek
Oosterdokseiland
(Egalisatie kapitaallasten
nieuwbouw Openbare
Bibliotheek)
4.1 Kwaliteit Voortgezet
Onderwijs

Ultimo
2012

13,7

Toe
voeging
0,0

Onttrekking
0,4

Waarvan
vrijval
0,0

1,4

0,0

0,8

0,0

4.4 Decentralisatie LHTB

0,0

0,1

0,1

0,0

4.4 Tegengaan Radicalisering
en Polarisatie

0,9

0,0

0,0

0,0

4.3 Om 't Kind

0,0

1,2

1,1

0,0

4.3 Samen Doen in de Buurt

0,0

2,1

0,5

0,0

Ultimo
2013

Korte toelichting op
toevoegingen en onttrekkingen

13,3 Conform begroting onttrokken ter
dekking van de kapitaallasten.

Doel van de reserve of
voorziening

Jaar van
ontstaan

De egalisatiereserve kapitaallasten
Nieuwbouw Bibliotheek is bestemd
voor de dekking van een deel van
de kapitaallasten van de Centrale
bibliotheek (besluit 2003/039)

2002

0,6 De lager onttrekking is een gevolg
van de afronding van een
taaltraject in schooljaar 2012-2013
(waardoor er voor dit traject geen
kosten meer zijn gemaakt in
schooljaar 2013-2014). Daarnaast
bleek dat de preventieve
maatregelen voor de scholen die
meedoen aan de schoolveiligheidaudits veelal afdoende waren. Er
waren minder aanvullende
maatregelen nodig op de scholen
op dit gebied.
0,0 Het rijk heeft in de
decembercirculaire 2013 een
aanvullende doeluitkering
aangekondigd van € 50.000.
Hiervan is € 18.000 ingezet, het
restant is gestort in de reserve.

Dekking van de kosten voor de
impuls voor kwaliteit in het
Voortgezet Onderwijs. De reserve
Kwaliteit Voortgezet Onderwijs zal
in 2014 volledig worden ingezet ter
dekking van de uitvoering van de
kwaliteitstrajecten in het VO en
VSO.

2011

De reserve bevat ontvangen
rijksmiddelen die moeten worden
ingezet ter dekking van kosten
gericht op acceptatie Lesbische
vrouwen, Homoseksuele mannen,
Biseksuelen en Transgenders
(LHTB)

2012

0,8 In 2013 was er geen sprake van
calamiteiten en daardoor geen
noodzaak tot extra inspanningen of
aandacht. Kosten bleven daardoor
achterwege met een lagere
onttrekking tot gevolg.
0,1 De bestedingen voor Om't Kind
waren iets lager dan begroot,
daarom geen volledige onttrekking
1,6 kosten lager door vertraagde uitrol

De middelen worden ingezet voor
het tegengaan van radicalisering en
polarisatie op basis van concrete
aanleidingen.

2010

De middelen zijn benodigd voor
kosten transitie jeugdzorg

2012

De reserve dekt kosten van de
uitrol van het programma over de
hele stad

2012

Terug naar inhoud
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Doel van de reserve of
voorziening

Jaar van
ontstaan

4.3 VVE/ OAB

0,0

1,5

1,5

0,0

0,0 Conform begroting onttrokken.

In de jaarrekening 2012 is een
voorstel voor resultaatbestemming
gedaan voor een nieuw te vormen
reserve VVE/OAB van € 1,5
miljoen. Het doel van deze reserve
is om de gemeentelijke activiteiten
in 2013 binnen het OAB regime te
dekken.

2013

4.3 Reserve Matchpoint

0,2

0,0

0,0

0,0

0,2 Lagere kosten dan begroot, geen
onttrekking nodig

Dekking van de kosten voor de
ontwikkeling van de applicatie
Matchpoint in de Jeugdzorg

2009

5.3 Westrandweg / 2e
Coentunnel (VE)

0,6

0,0

0,6

0,5

Dekking tbv project Westrandweg /
2e Coentunnel

2009

5.6 Reserve beheer stedelijke
infrastructuur

5,8

0,0

0,6

0,0

Dekking kosten van het onderhoud
van de stedelijke infrastructuur

2008

5.6 Reserve egalisatie
parkeerbeheer
(egalisatiereserve
parkeerbeheer)

0,1

Opvangen van fluctuaties tussen de
daadwerkelijke- en de doorbelaste
kosten aan de voormalige
stadsdelen

2010

5.5 Risicoreservering Ijsei

4,9

0,0

0,0

0,0

0,0 Het project WRW/2e Coentunnel is
gereed. De onttrekking heeft
betrekking op enerzijds de laatste
financiële afwikkeling (€ 0,1 mln.)
en anderzijds op de vrijval van het
restant van de reserve (€ 0,54
mln.).
5,2 De in 2013 onttrokken middelen
zijn bestemd voor de dekking
uitgaven wachtsteigers aan het
Oosterdok.
0,0 Het beheer van parkeerautomaten
is in 2013 overgegaan naar het
ParkeerRegieOrgaan. De meer- en
minderkosten worden nu direct
verrekend met de stadsdelen. De
reserve is daarom per ultimo 2013
opgeheven.
4,9

2003

5.5 Fonds luchtkwaliteit

1,3

0,0

0,3

0,0

Dekking risico's realisatie project
Ijsei
Reserve dient ter dekking van de
kosten van de uitvoering van het
actieplan luchtkwaliteit.

0,0

0,1

0,0

1,0 Uit het fonds luchtkwaliteit worden
de kosten voor het
programmabureau betaald.

Terug naar inhoud
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Programma

Dst

5.4

Naam reserve

Gemeentelijk aandeel
kosten Noord/Zuidlijn

5.4 Reserve Mobiliteitsfonds
algemeen deel
(mobiliteitsfonds algemene
reserve)

Ultimo
2012

494,3

4,1

5.4 Reserve Mobiliteitsfonds
bestemd deel
(mobiliteitsfonds bestemmingsreserve)

62,1

5.4 Gemeentelijk aandeel autoonderdoorgang/busstation

23,6

Toe
voeging
68,1

5,5

51,3

0,0

Onttrekking
127,3

2,6

45,2

10,1

Waarvan
vrijval

Ultimo
2013

13,7

0,0

0,0

0,0

Korte toelichting op
toevoegingen en onttrekkingen

435,2 In de 4-maands rapportage 2013 is
de vrijval uit de reserve Noord/
Zuidlijn als onderdeel van de
integrale financiële risicoanalyse
2012 verwerkt. De raad heeft bij de
Begroting 2011 ingestemd met een
toevoeging van € 65 miljoen in
2011 aan de Algemene Risico
Reserve, als dekking voor de extra
kosten van het onder druk
ontgraven van het station
Vijzelgracht van de Noord/ Zuidlijn.
Inmiddels is de ontgraving voltooid
en is de raadscommissie
geïnformeerd over de kosten en de
dekking daarvan. De post van € 65
miljoen in de Algemene Risico
Reserve kan daarom worden
overgeheveld naar de reserve
gemeentelijke bijdrage
Noord/Zuidlijn. Dit is, conform de
melding bij de Jaarrekening 2011,
in de Begroting 2013 verwerkt. De
overige € 3,1 miljoen betreft een
overheveling vanuit de
risicofondsen Noord/Zuidlijn. De
onttrekking heeft betrekking op
kosten die niet geactiveerd mogen
worden.
7,0 In totaal is er ruim € 2,5 mln
onttrokken aan deze reserve en
€ 5,5 miljoen toegevoegd. Een
toelichting op het mobiliteitsfonds is
opgenomen in het programma
Verkeer en Infrastructuur,
68,2 In totaal is er ruim € 45,2 mln
onttrokken aan deze reserve en €
51,3 miljoen toegevoegd. Een
toelichting op het mobiliteitsfonds is
opgenomen in het programma
Verkeer en Infrastructuur,
13,5 Dekking gemeentelijk aandeel in de
kosten voor de autoonderdoorgang.

Terug naar inhoud

Doel van de reserve of
voorziening

Deze reserve dient ter dekking van
de kosten voor de aanleg van de
Noord/ Zuidlijn. De reserve betreft
de bijdrage van de gemeente
Amsterdam aan de Noord/ Zuidlijn
bovenop de rijksbijdrage en het
deel wat geactiveerd is.

Jaar van
ontstaan

Maxi- Sysmale teem
om- reser
vang
-ve

< 2000

√

Egalisatiereserve voor niet
geraamde inkomsten en uitgaven
van de bestemmingsreserve
Mobiliteitsfonds. De minimum
omvang is bepaald op € 1,5 mln.

2005
√

Financiering projecten die passen
in de doelstellingen uit het
uitvoeringsbesluit Mobiliteitsfonds.

< 2000

Financiële dekking van het
gemeentelijk aandeel in de
aanlegkosten voor het busstation /

2000

√
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Maxi- Sysmale teem
om- reser
vang
-ve

auto-onderdoorgang.

5.4 Ijweg west (VE)

4,2

0,0

0,8

0,0

5.4 Reserve RealTimeParkeren
(RTP)

0,5

0,0

0,4

0,0

5.4 Reserve verbeterplan DIVV

0,8

0,0

0,8

0,0

5.4 Reserve P+R programma

5,6

0,0

4,8

2,0

3,4 Onttrekking t.b.v. dekking uitgaven
IJweg west. Lager dan begrote
onttrekking i.v.m. vertraging in de
planning.
0,1 Onttrekking betreft omzetverlies
door invoering RealTimeParkeren
in de Stadhuisgarage per 1
september 2011.
0,0 (Gedeeltelijke) dekking van de
professionalisering van DIVV

Dekking tbv project Ijweg wets

2009

Dekking omzetverlies door
invoering RealTimeParkeren in de
Stadhuisgarage per 1 september
2011
Ten laste van het rekening resultaat
van de gemeente Amsterdam 2010
is een bedrag van € 2 mln.
beschikbaar gesteld t.b.v. de
maatregelen die in 2011 genomen
worden in het kader van het
verbeterplan DIVV. De onttrekking
betreft de uitgaven 2013 in het
kader van het Management
Development Programma voor de
teamleiders van de organisatie, de
inkoopstrategie en het
doorontwikkelen van het
kwaliteitssysteem voor
projectmanagement.

2011

0,8 Onttrekking betreft de kosten van
P+R programma en een vrijval van
€ 2 mln. Bij besluitvorming over het
nieuwe P+R-beleid (BD2011010486) was bekend dat er nog
ruimte was binnen het P+R-budget
maar nog onbekend was hoeveel.
Wel is daarbij besloten om de
vrijval ten gunste van de algemene
dienst te brengen door middel van
vrijval van de reserve P+R.
Vanwege bovengenoemde
opdracht is de analyse hiervan
versneld en dit levert een vrijval op
van € 2 mln.

Deze reserve dient ter dekking van
de uitvoering van het P+R
programma

2011

Terug naar inhoud
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Maxi- Sysmale teem
om- reser
vang
-ve

5.4 Reserve verlaging
Westertoegang

0,7

0,0

0,0

0,0

0,7

Dekking ten behoeve van het
project Westertoegang

2011

5.4 Reserve egalisatie CANgebied (egalisatiereserve
CAN-gebied)

5,1

0,2

0,2

0,0

5,1 Dotatie betreft de toevoeging van
de ontvangen rente over de stand
per 01-01-2013 van deze reserve.
Onttrokken is een bedrag van €
0,478 mln. Voor exploitatie De
Bomen garage plus een toevoeging
van € 0,254 mln. ten laste van CAN
algemeen exploitatie.
0,3 De onttrekking betreft kosten
boventallig, niet-productief
personeel
0,0 Op basis van het in de jaarrekening
2012 opgenomen
resultaatbestemmingvoorstel is €
5,0 miljoen gedoteerd aan de
reserve. Daarnaast is € 5,0
onttrokken aan deze reserve ten
behoeve van stadsdeel Centrum.
Stand van de reserve ultimo 2013
is nihil.
0,8

Bij raadsbesluit 2009 Afdeling 1 nr
70 d.d. 11 februari 2009 is besloten
tot het treffen van een reserve ter
dekking van de aanloopverliezen
van het Parkeerschap Boven 'tIJ

2009

Reguleren van de kosten van
werkloosheid

2006

De reserve is ter dekking van
uitgaven aan het project “De Rode
Loper”. De reserve is overgedragen
aan stadsdeel Centrum.

2013

Reguleren van kosten voor
werkloosheid over de jaren heen.
Gezien de komende reorganisatie
in de Ruimtelijke sector verdient het
aanbeveling deze reserve te
handhaven.

2005

0,8

0,0 Deze reserve dient ter dekking van
kosten voor het project
Museumplein (kwaliteitsimpuls). De
werkzaamheden aan het
museumplein zijn in 2013 afgerond.
De lasten die hiermee
samenhangen zijn € 1.057.413 en
worden gedekt door een
onttrekking aan deze reserve.
0,0 € 0,1 miljoen aan uitgaven is ten
laste van de bestemmingsreserve
gebracht. Het restant van de
reserve ad € 5,7 miljoen valt vrij ten
gunste van Stadsdeel Centrum.

Deze reserve dient ter dekking van
kosten voor het project
Museumplein (kwaliteitsimpuls voor
het Museumplein).

2008

3,0

Dekking van de kosten van de
herinrichting van het Leidseplein en
omgeving (project Leidseplein).

2008

6,0

5.4 WW gelden
Parkeergebouwen

0,4

0,0

0,1

0,0

6.2 Reserve Rode Loper

0,0

5,0

5,0

5,0

6.2 Reserve WW (DRO)

0,8

0,0

0,0

0,0

6.2 Museumplein

1,1

0,0

1,1

0,0

6.2 Leidseplein

5,8

0,0

5,8

5,7

Terug naar inhoud

√
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Programma

Cultuur en
monumenten

Dst

Naam reserve

Ultimo
2012

Toe
voeging

Onttrekking

Waarvan
vrijval

6.2 Openbare ruimte gelden

1,1

0,0

1,1

0,1

6.1 Reserve incidentele
groenmiddelen (reserve
groengelden 2003 - 2006)

6,2

1,8

2,9

0,0

Ultimo
2013

Korte toelichting op
toevoegingen en onttrekkingen

0,0 De projecten Makassarplein,
Tunnel Tugelaweg en Van der
Pekplein in Noord zijn afgerekend
voor een bedrag van € 1.053.000.
Het restant bedrag van € 70.000
valt vrij.
5,1 Uitgevoerde groenprojecten
worden afgerekend met de reserve

6.1 Reserve Hortus

0,2

0,0

0,2

0,0

6.3 Reserve EK Atletiek

0,6

0,5

0,0

0,0

6.3 Reserve Sportplan

0,0

0,3

0,0

0,0

0,0 Nieuwe kas is opgeleverd in 2013,
middelen zijn conform begroting
ingezet.
1,1 Toevoeging heeft plaatsgevonden
conform begroting. De reserve
wordt gevoed om de kosten in de
begroting van de EK Atletiek
dekkend te krijgen, zie de begroting
EK Atletiek in raadsbesluit 176/708
van 23 september 2011.
0,3 Toevoeging is conform begroting

7.1 Reserve WW (BMA)

0,1

0,0

0,0

0,0

0,1 betreft uitgaven ww-gelden

7.1 Reserve 400 jaar grachten
(BMA)

0,1

0,0

0,1

0,0

0,1 Dotatie conform begroting,
onttrekking ter dekking gemaakte
uitgaven. In 2014 zal de reserve
geheel besteed zijn.

Terug naar inhoud

Doel van de reserve of
voorziening

Jaar van
ontstaan

In de reserve zijn middelen
gereserveerd voor Werelderfgoed
en kwaliteit OR i.r.t. wijkaanpak.

2011

Het doel van de reserve is de
kwaliteit van het groen in en om de
stad te behouden en te versterken,
te investeren in parken,
postzegelparkjes en het
instandhouden van cultuurhistorisch
landschap en groen rond de stad.
De scheggen, waar het groen tot
diep in de stad doordringt, blijven
behouden. Ecologische
verbindingen worden gelegd en
waar mogelijk versterkt. Er wordt
invulling gegeven aan het
Convenant Biodiversiteit.

2011

Maxi- Sysmale teem
om- reser
vang
-ve
4,0

√

0

De reserve dient ter dekking kosten
voor de voorbereiding en
organisatie EK atletiek in 2016

2012

De reserve bevat ontvangen
rijksgelden die ingezet worden ter
dekking van de kosten van
buurtsportcoaches in volgende
jaren
Opvang kosten van ww-uitkeringen

2013

In 2013 vierde Amsterdam het 400jarig bestaan van de
Grachtengordel en daarom is de
reserve 400 jaar grachten in 2011
gevormd ter dekking van de kosten
van de activiteiten.

2011

2,1

2011
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Programma

Dst

Naam reserve

7.1 Reserve Amsterdams
Restauratiefonds (BMA)

7.2 Reserve kapitaallasten
Stedelijk Museum (reserve
herontwikkeling Stedelijk
Museum)

Ultimo
2012

Toe
voeging

Onttrekking

Waarvan
vrijval

3,3

0,1

0,0

0,0

23,5

0,0

0,6

0,0

Ultimo
2013

Korte toelichting op
toevoegingen en onttrekkingen

3,3 De dotatie betreft toegevoegde
rente en de onttrekking betreft de
gemaakte kosten

22,8 Er is € 0,6 miljoen onttrokken ter
dekking van de kapitaallasten.
Daarnaast is € 0,03 miljoen aan
kosten voor de bouw met een
incidenteel karakter, direct uit de
reserve gedekt.

Terug naar inhoud

Doel van de reserve of
voorziening

Jaar van
ontstaan

In 2009 is de Gemeente
Amsterdam een
samenwerkingsovereenkomst
aangegaan met de Stichting
Nationaal Restauratiefonds (NRF).
De gemeente heeft € 3,4 miljoen
beschikbaar gesteld voor storting in
het Amsterdams Restauratiefonds.
Dit fonds heeft een revolverend
karakter. Dit houdt in dat
uitgeleende bedragen inculsief
rente op termijn terugvloeien in het
fonds en opnieuw ter beschikking
kunnen worden gesteld. Dit zelfde
geldt voor rekening-courant rente
over het niet uitgeleende gedeelte.

2009

De reserve kapitaallasten
Nieuwbouw Stedelijk Museum is
bestemd voor de dekking van een
deel van de kapitaallasten van de
ver- en nieuwbouw van het
Stedelijk Museum conform de
besluiten over nieuwbouw.

2005

Maxi- Sysmale teem
om- reser
vang
-ve

23,5

√
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Programma

Dst

Naam reserve

7.2 Reserve egalisatie
huisvestingslasten
cultuurpanden (onderhoud
cultuurpanden)

Ultimo
2012

2,1

Toe
voeging
0,1

Onttrekking
1,8

Waarvan
vrijval
0,0

Ultimo
2013

Korte toelichting op
toevoegingen en onttrekkingen

0,3 Uit deze reserve is de voorziening
Cultuurpanden ad € 1,5 mio voor
het onderhoud gevormd. Aan de
reserve is minder toegevoegd dan
begroot door onder meer de
tijdelijke maatregelen vooruitlopend
aan het behoud en herstel van de
Waag.

Doel van de reserve of
voorziening

Jaar van
ontstaan

De reserve dient ter dekking van
het meerjarig budgettair neutraal
exploiteren van de cultuurpanden,
waarbij rekening gehouden wordt
met onvoorziene gebeurtenissen en
benodigde werkzaamheden om de
panden functioneel te houden. Het
saldo van baten en lasten van de
twaalf cultuurpanden van DMO in
het centrum wordt verevend via
deze reserve. Het gaat om de
Appel, de Balie, FOAM, de
Hollandsche Schouwburg, het
Marionettentheater, de Melkweg,
het Multatulimuseum, het vm.
Nederlands Instituut voor
Mediakunst (NIMK), Paradiso, het
Rembrandthuis, het Rozentheater
en de Waag. Aan de Melkweg, het
Multatulimuseum en het
Rozentheater zijn in totaal negen
woningen verbonden.

2009

√

7.2 Onderhoud en
Investeringen Cultureel
Vastgoed

2,9

0,0

0,5

0,0

2,4 Er is € 0,5 miljoen conform de
besluitvorming bij het Kunstenplan
2013-2016 (8 november 2012, nr.
177/900) onttrokken voor de
Stadsschouwburg en knelpunten
rond de overdracht van het beheer
van het Multatulihuis en het Maria
Austria Instituut.

De reserve dekt de oplossing van
knelpunten op het terrein van
cultureel vastgoed en via een
jaarlijkse ontrrekking van € 0,3
miljoen de kapitaallasten Vlakke
Vloertheater van de
Stadsschouwburg voor de periode
van het kunstenplan 2013-2016.

2009

7.2 Reserve Cultureel
Beleggen

1,3

0,4

0,0

0,0

1,7 De inkomsten uit het cultureel
beleggen worden toegevoegd aan
deze reserve. Bij de besluitvorming
bij het Kunstenplan 2013-2016
heeft de Raad besloten dit te
bestemmen voor
talentontwikkeling. In 2013 is
30.000 ingezet voor NedPhoGo!
0,0 Bij de jaarrekening 2012 is besloten
de reserve in 20013 vrij te laten
vallen

De reserve dient ter dekking van de
implementatie van het basispakket
cultuureducatie in de periode 20132016.

2007

7.2 Reserve Museumplein op
orde

0,1

0,0

0,1

0,1

Terug naar inhoud

Maxi- Sysmale teem
om- reser
vang
-ve

√

2012
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Programma

Milieu en
water

Dst

Naam reserve

Ultimo
2012

Toe
voeging

Onttrekking

Waarvan
vrijval

7.2 Reserve Talentontwikkeling

0,5

0,0

0,4

0,0

7.2 Reserve Laboratorium

0,2

0,0

0,2

0,0

7.2 Reserve kapitaallasten
Stadsschouwburg

4,5

0,0

0,2

0,0

8.2 Bodemsaneringsgelden
gemeente

4,2

0,0

4,2

0,0

8.2 Milieuprioriteiten

0,0

0,0

0,0

0,0

12,5

0,0

12,5

0,0

8.2 Nazorg Diemerzeedijk

Ultimo
2013

Korte toelichting op
toevoegingen en onttrekkingen

0,1 Ter uitvoering van amendement
415' is € 400.000 besteed voor
culturele instellingen die gebruik
maakten van de kunstkijkuren en
€ 25.000 voor het
Jongerencultuurfonds.
0,0 Conform begroting via het Bureau
Monumentenzorg en Archeologie
besteed aan kunstaankopen in
openbare ruimte
4,3 Conform begroting onttrokken ter
dekking van de kapitaallasten.

0,0 Als gevolg van het wijzigen van de
taakverdeling binnen de gemeente
door de start van de
Omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied zijn de
middelen uit deze reserve zijn
toegevoegd aan de voorziening
bodemsanering
0,0 Het doel van de reserve is bereikt
(de prioriteit, realisatie zonneenergiesystemen Houthavens en
aargassnelvulstations, is
uitgevoerd) en daardoor
vrijgevallen.
0,0 Als gevolg van het wijzigen van de
taakverdeling binnen de gemeente
door de start van de
Omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied zijn de
middelen uit deze reserve zijn
toegevoegd aan de Reserve
Diemerzeedijk (31034 )

Terug naar inhoud

Doel van de reserve of
voorziening

Jaar van
ontstaan

De reserve dekt de activiteiten op
het vlak van talentontwikkeling. Het
bedrag van € 75.000 is
gereserveerd voor het
Jongerencultuurfonds en wordt in
2014 besteed.
De reserve dekt uitgaven voor
kunst in de openbare ruimte

2011

Deze egalisatiereserve is bestemd
voor de dekking van een deel van
de kapitaallasten van de
Vlakkevloerzaal conform het besluit
over het aanvullende krediet voor
de aanleg van de zaal van 1 april
2009.

2011

Het doel van de voorziening
Bodemsanering nazorg is het
dekken van de toekomstige kosten
die gemaakt worden voor
Bodemsaneringen en
nazorgactiviteiten met betrekking
tot de gasfabrieken.

Maxi- Sysmale teem
om- reser
vang
-ve

2009

4,5

√

< 2000

0

2005

Niet van toepassing, reserve is
overgedragen. Het doel van de
reserve was om dekking te
verschaffen voor kosten voor
nazorg van de bodemsanering aan
de Diemerzeedijk (de voormalige
vuilstortplaats), waarbij de rente die
aan de reserve wordt gedoteerd
voldoende moet zijn om 50% van
de jaarlijkse kosten te dekken

2004

567

Programma

Dst

Naam reserve

8.2 Reserve Diemerzeedijk

8.5 Reserve egalisatie
drinkwatertarieven
Waternet (egalisatiereserve
Waternet)
Economie en
haven

Ultimo
2012

Toe
voeging

Onttrekking

Waarvan
vrijval

0,0

12,9

0,0

0,0

13,4

0,0

1,5

0,0

9.4 Kosten verzelfstandiging
Haven

1,0

0,0

0,7

0,0

9.4 Reserve financiering
deelneming Havenbedrijf
Amsterdam

0,0

304,8

0,0

0,0

Ultimo
2013

Korte toelichting op
toevoegingen en onttrekkingen

12,8 Een toevoeging van € 12,4 miljoen
houdt verband met de overdracht
van de reserve van de per 31-122012 opgeheven Dienst Milieu en
Bouwtoezicht. Een dotatie van €
0,4 miljoen houdt verband met het
niet bestede deel van de begroting.
11,9 De onttrekking bedraagt € 1,5
miljoen ter compensatie van het
nadelig resultaat in 2013.
0,3 De ontrekkingen/toevoegingen
hebben betrekking met de kosten
en bijdragen die worden gemaakt
mbt het onderzoek naar de
verzelfstandiging van de Haven.
304,8 Niet van toepassing

9.2 Reserve Wachtgeldfonds
(EZ)

0,2

0,0

0,0

0,0

0,2

9.2 Reserve Subsidieregeling
Veilig Ondernemen

0,4

0,0

0,4

0,0

9.2 Reserve Gay Capital

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Onttrekkingen bestaan uit
vergoedingen voor ondernemers
voor verschillende soorten
veiligheidsmaatregelen als
inbraakdetentie, camera's en
pinapparatuur.
0,0 Onttrokken zijn bedragen ten
behoeve van: Bidbook (€ 6.500),
We Are Warriors(€ 4.965) en een
vrijval (€ 18.188).

Terug naar inhoud

Doel van de reserve of
voorziening

De reserve dient ter dekking van de
nazorg- en beheerskosten van (de
voormalige vuilnisstortplaats) de
Diemerzeedijk.

Jaar van
ontstaan

0

Het afdekken van de risico's van
afwijkingen in het resultaat, die
ontstaan door scherp begroten en
tariefegalisatie.

2006

De reserve biedt dekking voor
kosten die de gemeente maakt voor
de verzelfstandiging van de Haven

2013

Deze reserve dient ter financiering
van de nieuwe deelneming Haven
Amsterdam NV.

2013

Reserve aan te wenden voor
betalingen van wachtgeld en WW,
BW en FPU aan voormalige
werknemers van Economische
Zaken.
Voor het stimuleren van
ondernemers om te investeren in
veiligheid.

Ingesteld in 2011 ter uitvoering van
Motie Gay Capital.

Maxi- Sysmale teem
om- reser
vang
-ve

√

gelijk
aan de
omvang
van de
financiële
participatie in
deelneming

√

2003

2010

2011
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Programma

Dst

Naam reserve

9.3 Reserve Fonds
Ontwikkelings Maatschappij

9.3 Reserve Holland Casino

Ultimo
2012

1,0

0,5

9.1 Reserve financiering
Amsterdam Science Park
(FOM) (Reserve ASP
(FOM))

2,2

9.1 Reserve Amsterdam
Economic Board

7,4

Toe
voeging
1,0

0,3

0,0

0,0

Onttrekking
0,7

0,2

0,0

3,7

Waarvan
vrijval
0,0

0,0

0,0

0,0

Ultimo
2013

Korte toelichting op
toevoegingen en onttrekkingen

1,3 Onttrokken zijn bedragen ten
behoeve van: AMS (€ 240.000), het
3D geprinte grachtenhuis (€
75.000), het Smart Light project (€
125.000) en een rente bedrag van
€ 307.534. Gedoteerd zijn niet
begrote middelen na een lagere
vaststelling van een in voorgaande
jaren verstrekte subsidie aan
project Bombadier (€ 42.000) en
een structurele toevoeging van €
986.780.

Doel van de reserve of
voorziening

Jaar van
ontstaan

De reserve dekt de lasten vanwege
de deelname van de gemeente in
rechtspersonen die
bedrijfsactiviteiten ontplooien met
een structuurversterkende
uitstraling. Voor het leveren van
een bijdrage in de voorbereidingsen aanloopkosten die (kunnen)
leiden tot de eerder genoemde
bedrijfsactiviteiten. Voor de
kapitaallasten volgend uit de
kapitaalinvesteringen. Voor
vestigingsbijdragen voor
buitenlandse bedrijven. Het fonds
kan aangesproken worden voor
actualiteiten passend binnen de
doelstelling.

< 2000

De reserve is gevormd in
samenspraak met Holland Casino
en wordt gevoed vanuit de
bezoekersafdracht. Gezamenlijk
met de gemeente worden hier
projecten uit gefinancierd welke als
doel hebben om de (marketing)
doelen van zowel Holland Casino
als van de gemeente te
verwezenlijken.
2,2
Ter dekking van de risico's van de
investering Amsterdam Science
Park is deze reserve vanuit het
Fonds Ontwikkelings Maatschappij
gevormd.
3,7 Onttrokken zijn bedragen ten
Voor de financiering van de
behoeve van: Secretariaat Board (€ uitvoering van de agenda van de
488.319), Almere Data Capital (€
Amsterdam Economic Board.
300.000), World Smart Capital (€
100.000), The Amsterdam Campus
(€ 250.000), Onderwijs en
Arbeidsmarkt (€ 400.000),
Amsterdamse kringlopen (€
46.350), Green Forensics (€
750.000), De Clinic (€ 279.000),
toevoeging aan nieuwe reserve

2007

0,6 Onttrokken zijn bedragen ten
behoeve van: het event
Springsnow (€ 50.000), de
troonwisseling (€56.000), de 2de
editie van de hotelnacht (€ 45.000)
en de Amsterdam City Index (€
7.500). Toegevoegd is € 0,25 per
betalende bezoeker in 2013.

Terug naar inhoud

Maxi- Sysmale teem
om- reser
vang
-ve

√

√

2010

2,2
√

2011

√
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Programma

Dst

Naam reserve

Ultimo
2012

Toe
voeging

Onttrekking

Waarvan
vrijval

Ultimo
2013

Korte toelichting op
toevoegingen en onttrekkingen

Doel van de reserve of
voorziening

Jaar van
ontstaan

Maxi- Sysmale teem
om- reser
vang
-ve

cofinanciering Board (€ 2.365.125)
en een bijdrage van de Metropool
Regio Amsterdam aan de
Amsterdam Economic Board
(€ 1.300.000).

9.1 Reserve Matrix Innovation
Center

Facilitair en
bedrijven

0,5

0,0

0,0

0,0

9.1 Reserve Cofinanciering
Board projecten

0,0

2,4

0,0

0,0

9.1 Reserve Proceskosten
AMS

0,0

0,4

0,0

0,0

10. Reserve bedrijfsvoering
4 IBA algemeen (algemene
reserve IBA)

3,1

0,0

0,6

0,1

0,5

Via de reserve wordt het risico, als
gevolg van langdurige leegstand
van het laboratoriumgebouw (Matrix
6), niet aan de rente- en
aflossingsverplichtingen te kunnen
voldoen afgedekt.

2012

2,4 Voor de cofinanciering van de
uitvoering van de agenda van de
Amsterdam Economic Board is bij
de 4 maandsrapportage 2013 een
nieuwe reserve gevormd. De
middelen zijn overgeheveld vanuit
de bestaande reserve Amsterdam
Economic Board. Door invoering
van een aparte reserve is
transparant gemaakt welke
middelen ter beschikking zijn
gesteld voor de regionale agenda
en welke nog niet.
0,4 Besluit bij 8-maandsrapportage
2013 vorming nieuwe reserve

Voor de cofinanciering van de
uitvoering van de agenda van de
Amsterdam Economic Board.

2013

Ter dekking van de proceskosten in
2014 in het kader van de realisering
van het Amsterdam Metropolitan
Solution.

2013

2,5 Onttrekking i.v.m. taakstelling
maatregelen 5 en 6 en vrijval i.v.m.
hoogte reserve (10% van Omzet)

Weerstandsreserve ter dekking van
een lager exploitatieresultaat dan
de resultaatverplichting als
percentage van de omzet (in geval
van IBA is dat 6%)

2005

Terug naar inhoud

0,5

√

10%
van de
omzet

√
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Programma

Dst

Naam reserve

Ultimo
2012

Toe
voeging

2,3

10. Wachtgeld (IBA)
4

1,5

0,0

0,0

0,0

10. Reserve nieuwe
4 huisvesting (IBA)

0,0

0,0

0,0

0,0

19,0

1,8

7,0

0,0

0,0

0,0

Waarvan
vrijval

10. Reserve bedrijfsvoering
4 IBA winstreserve
(Winstreserve (25%) (IBA))

10. Gemeentelijke bijdrage
4 herstructurering Food
Center Amsterdam
(herstructurering Food
Center)

0,3

Onttrekking

Jaar van
ontstaan

Maxi- Sysmale teem
om- reser
vang
-ve

Het dekken van kosten voor het op
peil houden van de kennis en
kunde van het personeel
(werkkapitaal) van IBA

2006

De reserve dient ter dekking van
toekomstige WW-verplichtingen

2004

0,0 Onttrekking ter dekking van de
jaarlijkse afschrijvingslasten

Deze reserve dient ter dekking van
de kapitaallasten van de investering
in nieuwe huisvesting van IBA in de
Weesperstraat

2004

3,8

De reserve herstructurering FCA,
zal na een positief gunningsbesluit
aan het winnende consortium
uitbetaald worden. Hierbij worden
diverse, door de gemeente
gemaakte, kosten door de
marktpartij aan de gemeente
vergoed.

2010

20

Bureau Integriteit heeft een
facilitaire status wat de financiële
consequentie heeft dat het resultaat
van de bedrijfsvoering wordt
toegevoegd of onttrokken aan deze
systeemreserve.
Reserve dient ter dekking van de
ww-kosten van voormalig personeel

2009

Reserve ingesteld om fluctuaties in
het MPN tarief te voorkomen

2005

Reserve ingesteld om fluctuaties in
het MPN tarief te voorkomen

2008

13,8 Onttrekkingen houden verband met
tussentijdse afrekeningen ad € 6,2
mln inzake kredieten KET en
Centrale Markthal en € 0,8 mln
proceskosten. In 2013 is € 1,8
miljoen aan rente aan de reserve
toegevoegd. Dit betreft € 0,9
miljoen rente 2013 en € 0,9 miljoen
rente 2012, conform besluitvorming
rond bestemming rekeningresultaat
2012.

10. Reserve WW (SHP)
2

0,1

0,0

0,0

0,0

0,1 Onttrekking betreft de kosten 2013
voormalig personeel

10. Egalisatiereserve P-net
2

0,0

0,0

0,0

0,0

10. Egalisatiereserve P-beheer
2

0,5

0,0 Onttrekking betreft het resultaat
2013 van mijn Personeelsnet zodat
er geen fluctuaties in het tarief van
mijn personeelsnet ontstaan.
0,0 Onttrekking betreft het resultaat
2013 van mijn Personeelsnet zodat
er geen fluctuaties in het tarief van
mijn personeelsnet ontstaan

0,0

Doel van de reserve of
voorziening

2,5 Dit betreft een toevoeging aan de
reserve conform de systematiek
van de reserve na winstverdeling
2013. 15% van de overwinst van
IBA wordt gedoteerd aan deze
reserve
1,5

0,1

0,5

0,0

Korte toelichting op
toevoegingen en onttrekkingen

10. Reserve bedrijfsvoering
2 Bureau Integriteit (bureau
integriteit)

0,0

0,1

0,0

Ultimo
2013

0,0 De onttrekking betreft het
(negatieve) resultaat van Bureau
Integriteit in 2013

Terug naar inhoud

√

√

0,2
√

2006

√

√
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Programma

Dst

Naam reserve

10. Reserve ABC-pool (DAO)
2

10. Reserve AGA (DAO)
2

Ultimo
2012

0,6

1,0

Toe
voeging
0,1

0,0

0,0

Onttrekking
0,0

0,0

0,0

0,0

Korte toelichting op
toevoegingen en onttrekkingen

0,7 Dotatie deel positief resultaat 2013

Doel van de reserve of
voorziening

Jaar van
ontstaan

Maxi- Sysmale teem
om- reser
vang
-ve

Algemene bedrijfsreserve van ABC,
onderdeel van de Dienst Advies en
Onderzoek, bedoeld om risico's
voortvloeiend uit de facilitaire
werkwijze te dekken.

2012

Algemene bedrijfsreserve van AGA,
onderdeel van de Dienst Advies en
Onderzoek, bedoeld om risico's
voortvloeiend uit de facilitaire
werkwijze te dekken.

2012

De algemene reserve dient om
algemene bedrijfsrisico's en
schommelingen in de exploitatie op
te vangen. Tevens dient de reserve
als financieringsinstrument.

< 2000

0,3 De dotatie betreft de toevoeging
van het resultaat van de
Wibautgroep over 2013

Weerstandsreserve ter dekking van
een lager exploitatieresultaat dan
de resultaatverplichting als
percentage van de omzet (in geval
van Wibautgroep is dat 5%)

2007

2007

0,02
0

1,1 Dotatie deel positief resultaat 2013

√

10. Reserve bedrijfsvoering
2 PMB/Wibautgroep
(algemene bedrijfsreserve
Wibautgroep)

0,3

10. WW-verplichtingen WG
2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Reserve ter dekking van WWverplichtingen

10. Reserve Bedrijfsvoering
2 PMB (algemene
bedrijfsreserve PMB)

4,8

0,5

0,0

0,0

5,3 De dotatie betreft de toevoeging
van het resultaat van het
Projectmanagementbureau over
2013

Weerstandsreserve ter dekking van
een lager exploitatieresultaat dan
de resultaatverplichting als
percentage van de omzet (in geval
van PMB is dat 5%)

< 2000

10. Professionalisering PMB
2

0,3

0,0

0,0

0,0

0,3

De reserve dient ter dekking van
bijzondere kosten in het kader van
professionalisering door middel van
opleidingen

< 2000

0

10. WW-verplichting (PMB)
2

0,5

0,0

0,0

0,0

0,5

Reserve ter dekking van WWverplichtingen

2003

€ 0,5
miljoen

0,0

3,1

√

3,1

0,0

0,0

Ultimo
2013

10. Reserve bedrijfsvoering
2 Materiaaldienst IVV
(algemene reserve DABmateriaaldienst)

0,0

0,0

Waarvan
vrijval

Terug naar inhoud

√

√

√
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Programma

Dst

Naam reserve

Ultimo
2012

Toe
voeging

Onttrekking

Waarvan
vrijval

Ultimo
2013

Korte toelichting op
toevoegingen en onttrekkingen

Doel van de reserve of
voorziening

Jaar van
ontstaan

10. Huisvesting en meubilair
2 (PMB)

0,1

0,0

0,0

0,0

0,1

Deze reserve dient ter dekking van
huisvestingsinvesteringen in het
kader van reorganisaties voor zover
deze niet gedekt worden door
Bureau Gemeentelijke Huisvesting

2005

10. Reserve Verbetering
2 Bedrijfsvoering

0,2

0,0

0,2

0,2

0,0 Vrijval reserve

De reserve dient ter dekking van
uitgaven gericht op de verbetering
van de bedrijfsvoering bij het
gemeentelijk ingenieursbureau

2009

10. Reserve bedrijfsvoering
3 ACAM (Algemene
bedrijfsreserve ACAM)

0,2

0,2

0,1

0,0

Onvoorziene bedrijfsrisico's en
bestedingen ten behoeve van de
bedrijfsvoering die nodig zijn om de
marktontwikkelingen te volgen en/of
een incidenteel karakter hebben.

< 2000

10. Bedrijfsvoeringsreserve
3 Dienst stadstoezicht
(Algemene reserve DST)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,3 Toevoeging: 50% positief rekening
saldo (na te verrekenen bedragen)
Onttrekking: niet factureerbare uren
in verband met het leereffect door
de omvorming van ACAM van
accountantsdienst naar auditdienst
0,0

2000

10. Reserve commerciële
3 bedrijfsvoering DBGA
(egalisatiereserve nieuwe
activiteiten)

2,0

0,1

0,1

0,0

het opvangen van fluctuaties in de
exploitatierekening en de
financiering van nieuwe
ontwikkelingen
De reserve dient voor het opvangen
schommelingen in tarieven en het
ontwikkelen van nieuwe activiteiten

10. Dekking kapitaallasten
1 investeringen (AO)

5,4

0,0

3,9

2,1

13,5

0,0

6,7

0,0

10. Reserve Stabilisatieplan
1 ICT

2,0 Toevoeging vindt plaats op basis
van winst van nieuwe activiteiten
(25%) van de dienst
gemeentebelastingen Amsterdam.
De besteding betreft de
aanloopkosten van de toekomstige
RVE FIBA
1,5 De onttrekking was voor de dekking
van kapitaallasten van
investeringen gedaan in 20102012.

6,8 De uitgaven in 2013 betreffen € 4,4
miljoen aan projecturen, € 1,5
miljoen automatiseringskosten en €
0,8 miljoen aan kapitaallasten als
gevolg van investeringen in de
periode 2011-2012.

Terug naar inhoud

Reserve ter dekking van de
kapitaallasten als gevolg van
investeringen i.h.k.v. Achterstallig
Onderhoud. Reserve is in de
JR2012 afgesloten voor
operationele uitgaven.
Het dekken van uitgaven gericht op
het stabiliseren van de ICT qua
techniek, financiën en organisatie
binnen de scope van dienst ICT in
de periode tot april 2013.

Maxi- Sysmale teem
om- reser
vang
-ve
€ 0,2
miljoen

10%
van de
omzet

25%
van de
omzet
in enig
jaar (+/€ 2,5
miljoen)
2010
22,3

√

< 2000

2011

√

25,6
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Programma

Stedelijke
ontwikkeling

Dst

Naam reserve

Ultimo
2012

Toe
voeging

Onttrekking

Waarvan
vrijval

Ultimo
2013

Korte toelichting op
toevoegingen en onttrekkingen

Doel van de reserve of
voorziening

Jaar van
ontstaan

Maxi- Sysmale teem
om- reser
vang
-ve
34,1

10. Reserve ICT Centraal
1

0,0

18,0

4,4

0,0

13,6 ICT Centraal is op 1 april 2013 van
start gegaan. Dit project is gedekt
uit een reserve van € 34,1 miljoen,
waaraan in 2013 de eerste € 18
miljoen is gedoteerd. De uitgaven
aan ICT Centraal in 2013 betreffen
€ 4,3 miljoen aan projecturen.
Daarnaast is € 0,1 miljoen besteed
aan migratie tooling. Dit heeft
geleid tot een onttrekking aan de
Reserve ICT Centraal van € 4,4
miljoen in 2013 en een saldo van
€ 13,6 miljoen.

De dekking van de kosten van het
project ICT Centraal. ICT Centraal
is de volgende fase in de
ontwikkeling van de Amsterdamse
informatie-voorziening.
Belangrijkste doel is om conform de
ICT-visie 2015 te komen tot een
gezamenlijke gemeentebrede ICTinfrastructuur. Het programma ICT
Centraal gaat over de realisatie van
deze infrastructuur voor alle
diensten en stadsdelen.

2013

10. Reserve ww en wachtgeld
1

0,2

0,0

0,2

0,0

0,1 Jaarlijkse onttrekkingen voor
WW/Wachtgelduitkeringen dienst
ICT

Deze reserve dient ter dekking van
de WW- en wachtgeldverplichtingen
bij de DICT

2010

11. Reserve Transformatie
3

4,6

2,2

1,2

0,0

5,6 De ontvangen baten van € 2,2
miljoen zijn gedoteerd. € 2,0
miljoen gerealiseerde meerwaarde
erfpacht in transformatie exploitatie
project Amstel III ( (503.84) en €
0,2 miljoen rente. De totale lasten
Transformatie inclusief
Kantorenloods van € 1,2 miljoen
zijn onttrokken.
0,2 Deze reserve dient ter deking van
kosten voor de activiteiten van het
programmabureau Klimaat en
Energie voor de periode t/m 2014.
In 2013 zijn er € 133.696 aan
kosten gemaakt, dit is gedekt door
een navenante onttrekking.

Deze reserve is onderdeel van het
Vereveningsfonds (VEF). Dit
specifieke onderdeel heeft ten doel
door de Raad vastgestelde
Transformatie-exploitaties te
financieren.

2012

Deze reserve is bestemd voor de
uitvoering van de activiteiten van
het programmabureau, waarvoor tot
2014 incidentele dekking bestaat.

2010

0,7

0,0 In 2012 zijn er € 435.000 aan
kosten geweest voor
energiebesparende maatregelen in
de bestaande voorraad woningen
van corporaties. Deze kosten
worden in 2013 gedekt met een
onttrekking aan de reserve, die in
2012 niet plaats heeft kunnen
vinden omdat de onttrekking niet

Deze reserve dient ter dekking van
kosten voor (versnelling van
implementatie) van
energiebesparende maatregelen in
de bestaande woningvoorraad van
de corporatiesector.

2010

1,0

11. Reserve klimaat
2

0,3

0,0

0,1

0,0

11. Energiebesparing
2 bestaande woningvoorraad

0,4

0,0

0,4

0,0

Terug naar inhoud

√
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Toe
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Korte toelichting op
toevoegingen en onttrekkingen

Doel van de reserve of
voorziening

Jaar van
ontstaan

Maxi- Sysmale teem
om- reser
vang
-ve

begroot was.

11. Reserve KTA-deel
5 Stimuleringsfonds
Volkshuisvesting
(Stimuleringsfonds
Volkshuisvesting KTA-deel)

11. Reserve vastgoeddeel
5 Stimuleringsfonds
Volkshuisvesting
(Stimuleringsfonds
volkshuisvesting
erfpachtdeel)
11. Creatieve hotspots
5

5,5

105,2

0,1

22,2

1,2

38,1

0,0

14,4

0,4

0,0

0,4

0,0

11. Reserve aanjagen
5 woningbouw

0,8

0,0

0,3

0,0

11. Reserve
5 Studentenhuisvesting

0,6

0,2

0,0

0,0

11. Besluit Woninggebonden
5 Subsidies 5e fonds

1,6

0,9

1,6

1,4

4,4 De dotatie wordt veroorzaakt door
de intrekking van subsidies die
weer terugvloeien naar de reserve.
De onttrekking is lager dan begroot
omdat er minder plannen voor
subsidie door de corporaties zijn
ingediend.
89,3 De onttrekking betreft de
subsidieverlening voor
labelstappen. De dotatie aan de
reserve is uitgevoerd door de OGA.

Stimulering herstructurering en
verbetering van de woningvoorraad
in Amsterdam

< 2000

Stimulering herstructurering en
verbetering van de woningvoorraad
in Amsterdam

2002

0,0 Het project is ingetrokken wat heeft
geleidt tot een volledige onttrekking
die is terugbetaald aan EZ.
0,5 Conform begroting een onttrekking
van € 0,3 miljoen ter dekking van
uitgaven die niet gedekt worden in
de reguliere exploitatiebegroting
woningbouwregie en zelfbouw.
0,8 Aan deze reserve is conform de
begroting 2013 na 8-maands € 0,2
miljoen gedoteerd. Grondslag
hiervan is het jaarrekeningbesluit
2012.

Dekking bieden aan projecten
creatieve hotspots

2008

Deze reserve heeft ten doel om een
deel van de woningbouwregie
(inclusies Zelfbouw) activiteiten te
financieren.

2006

Deze reserve heeft ten doel door de
Raad vastgestelde
stimuleringsbijdragen aan
studenten- en jongerenhuisvesting
projecten te financieren.

2006

0,8 De dotaties bestaan uit
voorgeschoten bedragen van
diensten en stadsdelen voor het
tijdschrift 020 en de ontvangsten
van waternet. In totaal is er voor €
1,3 miljoen aan subsidiebesluiten
ingetrokken wat vrijvalt in de
jaarrekening 2013.

Overloop reserve besluit
woninggebondensubsidies

Terug naar inhoud

√

√

< 2000
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Ultimo
2012

Toe
voeging

Onttrekking

Waarvan
vrijval

11. Wijkaanpak
8

1,3

0,5

1,3

0,0

11. Reserve uitvoering
1 strategiefase

0,3

0,0

0,3

0,0

88,8

44,0

19,3

0,0

11. Reserve Zuidas bijdrage
1 dok en grondexploitaties
(reserve Zuidas
Grondexploitatie)

11. Reserve Vereveningsfonds
1 Algemeen deel (algemene
reserve grondexploitatie)

11. Reserve Vereveningsfonds
1 bestemd deel
(bestemmingsreserves
grondexploitaties)
11. Reserve Plan Openbare
1 Ruimte Zuidelijke IJ-oevers
(POR)

-234,8

3,7

50,4

441,4

5,5

0,0

103,5

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

Ultimo
2013

Korte toelichting op
toevoegingen en onttrekkingen

0,5 Door diverse incidentele inkomsten
die niet waren begroot waren is er
minder onttrokken. De resterende
middelen zullen in 2014 tot
besteding komen.
0,0 De kosten voor werkzaamheden in
het kader van het
transformatiebesluit Haven worden
deels gedekt uit deze reserve deels
gefinancierd door de Haven
Amsterdam. In 2013 zijn er
€ 285.698 aan kosten gemaakt die
worden gedekt door een
onttrekking aan deze reserve.
113,5 Rente over boekwaarde en
verrekeningen tussen reserve en
grondexploitatie

103,1 Toevoegingen en onttrekkingen zijn
onder te verdelen in opschoning
balans grootstedelijke plannen,
stadsdeelplanafsluiting en
verrekening en mutaties in 2013
zoals kavelafsluitingen en
Lutkemeer 3

9,1 Toename is een nieuwe reserve
voor ontwikkeling marine
etablissement Amsterdam van
€ 5,5 miljoen
50,4

Terug naar inhoud

Doel van de reserve of
voorziening

Jaar van
ontstaan

De reserve dient ter dekking van de
programmakosten wijkaanpak

2010

De reserve uitvoering strategiefase
dient mede ter dekking voor de
werkzaamheden in het kade van
het transformatiebesluit Haven.
Deze vinden plaats in
samenwerking met en
medegefinancierd door de Haven.
De activiteiten vinden plaats tot en
met 2013.

2010

Deze reserve is gevormd bij
raadsbesluit in 2004 en wordt
gebruikt voor de resultaten van de
grondexploitaties Zuidas die
uiteindelijk de dekking van de
bijdrage van de gemeente
Amsterdam aan het ZuidasDok
moeten opleveren.

2004

Maxi- Sysmale teem
om- reser
vang
-ve

√

Tweeledig doel een deel van de
reserve is benodigd vermogen
aangemerkt als
weerstandsvermogen conform
vastgestelde regels in 2013. het
deel boven het berekende
weerstandsvermogen is
beschikbaar voor nieuwe
investeringen in het kader van de
gebiedsontwikkeling
Bestemd voor specifieke plannen of
doelen binnen de plannen

< 2000

De reserve is bestemd voor de
voorbereiding en uitvoering van het
Plan Openbare Ruimte Zuidelijke
IJoever vallen de projecten
Oosterdok en Stationsplein. De
uitvoering van de projecten loopt
door tot ca. 2020.

2009

√

< 2000
√

√
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11. Reserve Programma
9 Maatschappelijke
Investeringen

10,6

0,0

10,6

0,0

11. Hervorming Stedelijke
10 Vernieuwing

0,0

1,5

0,0

0,0

53,7

68,5

63,3

0,0

11. Reserve gronddeel
10 Stimuleringsfonds
Volkshuisvesting
grondexploitatie (gronddeel
stimuleringsfonds)

Ultimo
2013

Korte toelichting op
toevoegingen en onttrekkingen

0,0 Conform het raadsbesluit
Hervorming Stedelijke Vernieuwing
van 3 april 2013 is de reserve
overgeheveld naar DWZS.
1,5 De gemeenteraad heeft op 5 april
2013 deze reserve ingesteld en
besloten tot een dotatie van € 1,5
miljoen voor innovatie
bewonersinitiatieven.
58,9 Toevoegingen: € 42,5 mln
herverdeling middelen o.b.v. de
Allonge op de Raamovkt Integr.
Geb.ontw.Parkstad; € 16,7 mln
gereal. meerw. Erfpacht, € 3,9 mln
voor de plannen J.Geelbuurt en
Slotermeer Noord; € 3,0 mln
vrijgevallen middelen uit de
voorz.i.h.k.v. actualiseren van de
doorlopende plannen; € 2,4 mln
rente baten;€ 0,6 mln vrijval uit de
voorz. bij afsluiting van het project
Weerenscheg. Onttrekkingen:
€ 41,7 mln i.h.k.v. de herverd.
middelen o.b.v. de Allonge op de
Raamovkt. Integr. Geb.ontw.
Parkstad; € 8,0 mln aan het VEF; €
6,7 mln t.b.v. de verwerving van het
voormalig Westburgcollege, ROC
Marius Bauerstraat en
verbouwkosten voor de realisatie
van Huizen van de Wijk; € 2,9 mln
t.b.v. de voorziening
Uitwerkingsplannen, omdat het
raamovereenkomstplan
Middengebied (Kolenkitbuurt,
voormalig Nanno/Scholeneiland) is
vastgestel; € 1,9 mln voor het
project Waterlandplein; € 1,5 mln
i.v.m. het vaststellen van het
negatieve uitwerkingsplan Groene
zoom; € 0,5 mln i.v.m.
planafsluiting Noordstrook
Vernieuwingsplan
Delflandplein/Staalmanplein.

Terug naar inhoud

Doel van de reserve of
voorziening

Jaar van
ontstaan

Maxi- Sysmale teem
om- reser
vang
-ve

0

Dekking bieden aan projecten
Hervorming Stedelijke Vernieuwing

2013

Deze reserve is onderdeel van het
Stimuleringsfonds (STIFO). Het
STIFO is ingesteld voor de dekking
van investeringen in en verevening
van door de gemeenteraad
goedgekeurde grondexploitaties.

2004

√
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11. Eigen risico WW (DMB)
6

0,5

0,0

0,5

0,0

0,0 Het saldo van de reserve is
toegevoegd aan voorziening 19027
frictiekosten ter dekking van lasten
van boventaliige medewerkers te
kunnen dekken in 2014.

12. WW (BDA)
1

0,5

0,0

0,0

0,0

0,5

12. Reserve bedrijfsvoering
1 Huisadvocaat
(Bouwfraudegelden)

0,2

0,0

0,2

0,0

0,0 In 2013 is € 0,15 miljoen onttrokken
uit deze reserve. De reden is dat in
2013 minder inkomsten zijn
gegenereerd

12. Reserve
1 Bestuursondersteuning

0,2

0,0

0,0

0,0

0,2

12. Reserve kapitaallasten
1 Digitaal archief (digitaal
archief)

0,2

0,0

0,2

0,0

0,1 De onttrekking betreft de
afschrijvingslast 2013. Eind 2014
zal het activum geheel
afgeschreven zijn.

Terug naar inhoud

Doel van de reserve of
voorziening

Het doel van de reserve is dekking
verschaffen van indien
ontslagkosten hoger zijn dan de
werknemersbijdrage. De reserve is
gevoed door verrekening van de
werknemersbijdrage WW in relatie
tot kosten ontslagen personeel.
Inmiddels niet meer van
toepassing, de reserve is
afgewikkeld
Deze reserve wordt aangehouden
om de WW kosten die vanaf 2014
zullen ontstaan ten gevolge van
boventalligheid te dekken.

Jaar van
ontstaan

Maxi- Sysmale teem
om- reser
vang
-ve

2006

< 2008

huidig
saldo

Deze reserve is bestemd als
risicoreserve voor de Huisadvocaat.
Dit is bestemd voor de Advocaat in
loondienst en 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.

2009

0,2

Deze reserve is bedoeld om
investeringen in het Juridisch
opleidingsprogramma mogelijk te
maken.
Deze reserve heeft als doel de
dekking van de afschrijvingsslasten
van het Digitaal Archief.

2010

√

2008
√
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Doel van de reserve of
voorziening

Jaar van
ontstaan

12. Commissie Deetman
1

0,0

0,3

0,3

0,0

0,0 Bij de jaarrekening 2012 is € 0,3
miljoen bestemd voor het
onderzoek naar het Stedelijk
Museum. In 2013 is dit onderzoek
afgerond.

Deze reserve is bedoeld voor de
kosten van Commissie Deetman.
De gemeenteraad heeft besloten tot
een evaluatie naar de bouw van het
Stedelijk Museum. De Commissie
Deetman is eind 2012 begonnen
met het onder naar de evaluatie
van het bouwproject en
bouwproces.

2013

12. Egalisatiereserve
1 Personeelvoorzieningen

0,1

0,0

0,1

0,0

0,0 Onttrekking betreft de kosten 2013
voormalig personeel

Reserve ingesteld om fluctuaties in
het tarief voor de uitvoering van
WW,Wachtgeld en toelagen te
voorkomen

2006

12. Wachtgeld/WW
3
12. vierjarige reserve
5 Raadsgriffie

0,0

0,0

0,0

0,0

Betalen wachtgelders/WW-ers

2006

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0 Uitbetaling aan wachtgelders/WWers
0,2 De dotatie is conform de begroting
ter dekking van kosten
voortvloeiend uit de
raadsverkiezingen 2014.

De vierjarige reserve is ingesteld
met het oog op de extra kosten, die
gemaakt moeten worden in het jaar
dat de gemeenteraadsverkiezingen
plaatsvinden. Met name de
wachtgeldregeling in verband met
vertrekkende raadsleden, de
herhuisvesting van de
fractiebureaus en het
introductieprogramma voor de
nieuwe raadsleden zijn extra
kostenposten in dat jaar

2006

12. WW-Reserve
7

0,1

0,0

0,0

0,0

0,1

Het doel van deze reserve is de
kosten te dekken van toekomstige
ww en bww-kosten.

2006

12. reserve WW (Raadsgriffie)
7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Deze reserve wordt aangehouden
om de WW kosten ten gevolge van
boventalligheid te dekken.

2006

12. reserve Raadsonderzoeken
7 (Griffie)

1,5

0,0

0,0

0,0

1,5

De reserve is ingesteld voor het
houden van raadsonderzoeken en enquetes

2007

Terug naar inhoud

Maxi- Sysmale teem
om- reser
vang
-ve

√

1,5
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Programma

Dienstverleni
ng

Dst

Naam reserve

Ultimo
2012

Toe
voeging

Onttrekking

Waarvan
vrijval

Ultimo
2013

Korte toelichting op
toevoegingen en onttrekkingen

Doel van de reserve of
voorziening

Jaar van
ontstaan

12. Reserve AFS
2

1,4

0,0

0,8

0,0

0,6 Uit deze reserve is € 0,8 miljoen
onttrokken ten behoeve van de
implementatie van AFS

Deze reserve is bedoeld om het
meerjarenprogramma AFS te
dekken. Financiering vindt plaats in
4 tranches, waarvan de laatste in
2014. In de huidige planning loopt
het programma tot en met 2015

2011

12. Reserve versterking
2 concerncontrol

0,3

0,0

0,2

0,0

0,1 In 2013 is geïnvesteerd in de
borging van de opgedane kennis in
de lijnorganisaties en binnen G4
verband. In 2014 worden deze
activiteiten gecontinueerd.

Het programma Letop (voorheen 10
lessen Noordzuidlijn) is in 2011
gestart en beoogd risico’s in
grootschalige projecten te
herkennen en te beheersen.

2011

12. Reserve Egalisatie AFS
2

0,0

0,1

0,0

0,0

0,1 In 2013 is € 0,13 miljoen gedoteerd
ten behoeve van de kapitaallasten
die vanaf 2016 optreden.

Deze reserve is bedoel om
tariefschommelingen voor het
gebruik van AFS te voorkomen.
Deze reserve wordt tot 2016 gevuld
uit de doorbelastingen aan de
gebruikers. Vanaf 2016 dient deze
reserve ter dekking van de dan
startende kapitaallasten.

2013

Opvang kosten van ww-uitkeringen

2007

De reserve dient ter
vervanging/vernieuwing van het
gegevensdistributiesysteem
DIVA/Basisregistraties

2013

Maxi- Sysmale teem
om- reser
vang
-ve

1,3

√

13. WW-uitkeringen (DBI)
2
13. Gegevensverstrekking
2 basisregistraties

0,1

0,0

0,1

0,0

0,0

0,6

0,0

0,0

0,0 De onttrekking was voor wwverplichtingen van DBI
0,6 De reserve is gevormd bij de
resultaatbestemming van de
Jaarrekening 2012

13. Reserve WW Stadsbank
5 van Lening

0,2

0,0

0,0

0,0

0,2

De reserve dient ter dekking van
toekomstige WW-verplichtingen

< 2000

0,2

13. Reserve goudprijsrisico
4 Stadsbank van Lening
(algemene reserve
Stadsbank van Lening)

4,9

0,0

0,0

0,0

4,9

Het afdekken van het
goudprijsrisico in de bedrijfsvoering

< 2000

Omvang
goudprijsrisico
zoals
berekend bij
jaarrekening

Terug naar inhoud

√

580

Programma

Algemene
dekkingsmidd
elen

Dst

Naam reserve

Ultimo
2012

13. Reserve bedrijfsvoering
4 Stadsbank van Lening
(projecten uit 25% van de
winst)

1,6

13. Reserve kapitaallasten
4 vestiging Osdorp
Stadsbank van Lening
(reserve verkoopwinst pand
Lindengracht 204)
14. Reserve Amsterdams
8 Investeringsfonds

0,8

151,2

Toe
voeging
0,6

0,0

6,8

Onttrekking
0,4

0,0

6,4

Waarvan
vrijval
0,1

0,0

0,0

14. Reserve BR WOZ
3

0,4

0,4

0,8

0,0

14. Reserve Basis
3 ICT/Symphony

0,0

0,5

0,5

0,1

Ultimo
2013

Korte toelichting op
toevoegingen en onttrekkingen

Doel van de reserve of
voorziening

Jaar van
ontstaan

1,7 Toevoeging van 25% van de winst.
Onttrekkingen zijn uitgaven van
projecten in 2013

Reserve is bedoeld om bepaalde
projecten van Stadsbank van
Lening te kunnen bekostigen.
Daarnaast is ook bedoeld om tarief
zo laag mogelijk te houden

< 2000

0,7 Onttrekking 34 duizend euro per
jaar.

De reserve dient ter dekking van de
kapitaallasten van het
stadsbankfiliaal te Osdorp.

2008

Het fonds is opgezet om
ontwikkelingen gericht op
structuurversterking op gang te
brengen in de stad, die een grote
waarde hebben voor Amsterdam.
Het gaat daarbij om ontwikkelingen
die zonder het investeringsfonds
niet van de grond komen.
Investeringen uit AIF dienen de
stedelijke infrastructuur voor de
toekomst te versterken en zich
maatschappelijk en/of economisch
terug te verdienen, zodat de
middelen in de toekomst opnieuw
besteedbaar zijn.
De reserve dient ter dekking van de
kosten van de aansluiting op
landelijke basisregistratie

2011

De reserve dient te dekking van de
kosten van het aansluiten van
medewerkers actief met
gemeentebelastingen op het
digitaal werken Amsterdam

2013

151,6 Toevoegingen: Er heeft in 2013
een toevoeging van € 6,8 miljoen
plaatsgevonden. Aan het fonds is €
6,4 miljoen onttrokken binnen de
door de raad goedgekeurde
bestedingsvoorstellen en in
overeenstemming met de
bestedingsdoelen die in die
voorstellen zijn vastgesteld

0,0 Reserve is (deels) gevormd vanuit
de resultaatbestemming bij de
Jaarrekening 2012. De aansluiting
op de Landelijke Voorziening WOZ
is in 2013 nagenoeg afgerond en
de planning (aansluiting voor 1 juli
2014) zal worden gehaald. De
naijlende kosten in 2014 zullen t.l.v.
de exploitatie van
gemeentebelastingen worden
verantwoord.
0,0 Reserve is gevormd vanuit de
resultaatbestemming bij de
Jaarrekening 2012. Toevoeging
was bestemd voor bekostigen
aansluiting op ADW (Amsterdamse
Digitale Werkplek). Deze is door
verlate verhuizing vertraagd en

Terug naar inhoud

Maxi- Sysmale teem
om- reser
vang
-ve

√

0,9
√

√

2009
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Programma

Dst

Naam reserve

Ultimo
2012

Toe
voeging

Onttrekking

Waarvan
vrijval

Ultimo
2013

Korte toelichting op
toevoegingen en onttrekkingen

Doel van de reserve of
voorziening

Jaar van
ontstaan

Maxi- Sysmale teem
om- reser
vang
-ve

daarom niet volledig uitgegeven.

14. Reserve Migratie
3 datacenter

0,0

0,7

0,5

0,3

14. Reserve WOZ kadaster
3

0,0

0,4

0,0

0,0

48,6

0,0

15,8

15,8

14. Meerwaarden
4 afkoopsommen
Grondbedrijf

0,2 Reserve is gevormd vanuit de
resultaatbestemming bij de
Jaarrekening 2012. De migratie van
het datacenter is nog niet voltooid
door later dan geplande verhuizing.
Volgt een aanvraag om de vrijval te
herbesteden
0,4 Reserve gevormd vanuit de
resultaat-bestemming bij de
Jaarrekening 2012.

32,9 T/m 2008 een jaarlijkse onttrekking
conform begroting van € 13
miljoen; Vanaf 2009 bedraagt de
jaarlijkse onttrekking € 7 miljoen. In
2013 is eenmalig 15,7 miljoen
ontrokken.

Terug naar inhoud

Vanwege de verhuizing van
medewerkers van
gemeentebelastingen moet ook het
datacenter migreren. Hiervoor zijn
bij de jaarrekening 2012 middelen
vrijgemaakt.

2013

De reserve dient ter dekking van de
kosten van de aansluiting van de
WOZ-administratie op het kadaster.
Door landelijke vertraging is de
aansluiting nu voor 2014 voorzien.

2013

Het genereren van een jaarlijkse
renteopbrengst die structureel
toevalt aan de algemene dienst.

< 2000

196

582

Programma

Dst

Naam reserve

14. Reserve afkoopsommen
4 erfpacht

Ultimo
2012

4422,0

Toe
voeging
136,6

Onttrekking
49,7

Waarvan
vrijval
0,0

Ultimo
2013

Korte toelichting op
toevoegingen en onttrekkingen

4508,9 Alle in 2013 ontvangen bedragen
waarmee erfpachtverplichtingen
worden afgekocht door erfpachters
worden gedoteerd aan deze
reserve.
Deze totale afkoopsom wordt in
aanvang bruto gedoteerd aan de
reserve (€ 136,6 miljoen) en
vervolgens wordt de meerwaarde
onttrokken en krijgen onderdelen
hiervan op basis van afspraken
(o.a. Bouwen aan de Stad) een
nadere bestemming: € 32 miljoen
aan afkoopsommen gaat naar het
Stimuleringsfonds en € 13 miljoen
naar het Vereveningsfonds als
gevolg van splitsing huur naar koop
en € 3,6 miljoen als bijdrage aan
grondexploitaties. De meerwaarde
op particulieren voor € 0,9 miljoen
draagt bij aan het AD resultaat.
Deze doorverdeling wordt direct
weer onttrokken aan deze reserve
en gedoteerd aan betreffende
reserves bij het programma
Stedelijke Ontwikkeling.

Terug naar inhoud

Doel van de reserve of
voorziening

Deze reserve wordt gevormd als
(een deel van) de ontvangen
afkoopsom wordt gebruikt ter
financiering van de schuld die
aangegaan is bij de uitgifte van de
grond. Als gevolg van de reserve
afkoopsommen hoeft de gemeente
voor de grondwaarde van
afgekochte rechten van eind 2013 €
4,5 miljard niet te lenen. Tegen de
interne leningfondsrente van 4,5%
betekent dit dat de gemeente
daardoor jaarlijks € 198 miljoen
minder aan rente hoeft te betalen
aan externe partijen.

Jaar van
ontstaan

Maxi- Sysmale teem
om- reser
vang
-ve

< 2000

√

583

Programma

Dst

Naam reserve

14. Reserve Afkoopsommen 2e
4 termijn

Ultimo
2012

1,1

Toe
voeging
0,3

Onttrekking
0,0

Waarvan
vrijval
0,0

Ultimo
2013

1,4

Korte toelichting op
toevoegingen en onttrekkingen

Doel van de reserve of
voorziening

De reserve wordt gedoteerd met
de grondwaarde van het
canonbetalend recht dat in een
eerder tijdvak was afgekocht. Op
die manier blijft in stand dat voor
het voormalige afgekochte recht de
grondwaarde niet hoeft te worden
geleend.

Deze reserve wordt gevormd als
een afgekocht recht in een volgend
tijdvak canonbetalend wordt. Als
gevolg van deze reserve hoeft de
gemeente voor de grondwaarde
van rechten die in een vorig tijdvak
afgekocht waren € 1,4 miljoen (eind
2013) niet te lenen. Tegen de
interne leningforndsrente van 4,5%
betekent dit dat de gemeente
daardoor jaarlijks € 50.000 minder
aan rente hoeft te betalen aan
externe partijen. Aangezien de
komende jaren het aantal rechten
dat in een 2e tijdvak komt steeds
meer toe neemt, zal dit bedrag in
de toekomst stijgen. Dit is in
overeenstemming met de
doelstellingen van de
gemeenteraad om de schulden op
de balans zo laag mogelijk te
houden.

Terug naar inhoud

Jaar van
ontstaan

Maxi- Sysmale teem
om- reser
vang
-ve

< 2000

√
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Programma

Dst

Naam reserve

14. Reserve egalisatie
4 splitsingsunit erfpacht

14. Algemene Reserve
5

Ultimo
2012

1,8

230,9

Toe
voeging
0,4

103,0

Onttrekking
0,0

65,0

Waarvan
vrijval
0,0

0,0

Ultimo
2013

Korte toelichting op
toevoegingen en onttrekkingen

2,2 De onttrekking dient ter dekking
van de kosten die verband houden
met het splitsen van
corporatierechten. Wanneer er
sprake is van een positief saldo,
wordt dit gedoteerd aan de reserve

268,9 Dotatie in totaal van € 103 miljoen
in 2013, bestaande uit de dotatie
van de onttrokken Nuon
opbrengsten van 90,8 miljoen en
de afgesproken jaarlijkse dotatie
van de bespaarde rente ad € 12,2
miljoen.

Doel van de reserve of
voorziening

Jaar van
ontstaan

Bij raadsbesluit van 5-2-2003 is de
egalisatiereserve splitsingsunit
ingesteld om toekomstige verliezen
die verband houden met het
splitsen van corporatiewoningen te
dekken uit splitsingswinsten die in
het verleden zijn ontstaan waarmee
de egalisatiereserve is gevuld. Met
de Amsterdamse Federatie van
Woningcorporaties is afgesproken
in het Convenant splitsen en
verkoop van sociale huurwoningen
dat woningcorporaties tot en met
2020 corporatiewoningen ter
splitsing aan zal bieden, wat tot
gevolg heeft dat de gemeente
mimimaal tot en met 2020
splitsingsresultaten zal hebben.
Daarnaast wordt verwacht dat de
afspraak met de AFWC ook na
2020 wordt gecontinueerd.

2003

De algemene reserve wordt gevoed
uit het rekeningresultaat na
bestemming en vormt de
belangrijkste dekkingsbron voor de
financiële schade als gevolg van
het optreden van risico’s, voor
zover de schade niet al in de
rekening is verantwoord. Conform
de regels weerstandsvermogen
stelt het college de Gemeenteraad
bij de rekening een toevoeging of
onttrekking van de algemene
reserve voor, op basis van het
benodigde en beschikbare
weerstandscapaciteit, gegeven het
door het college gehanteerde
weerstandsvermogen.

< 2000

Maxi- Sysmale teem
om- reser
vang
-ve

√

Afhankelijk
van de
geinventariseerde
risico’s

Terug naar inhoud
585

Programma

Dst

Naam reserve

Ultimo
2012

Toe
voeging

Onttrekking

Waarvan
vrijval

14. Reserve WW premie
7

0,2

0,0

0,0

0,0

14. Reserve bedrijfsvoering
7 DRO (algemene reserve
DRO)

2,3

0,3

0,0

0,0

14. Reserve WW (DWI)
7

1,6

0,0

0,0

0,0

14.
7
14.
7

0,9

0,0

0,1

7,3

0,0

0,0

WW-uitkering en
reïntegratie (DMO)
Reserve financiering
Bouwfonds (reserve
bouwfonds)

14. Garantiefonds
7 Gemeentelijke Kredietbank

1,2

14. Reserve fusie waterbeheer
7

53,8

0,3

2,4

0,1

4,0

Ultimo
2013

Korte toelichting op
toevoegingen en onttrekkingen

Doel van de reserve of
voorziening

Jaar van
ontstaan

0,2 De onttrekking betreft kosten van
WW-gerechtigden en medewerkers
met de RAP-status.
2,6 40% van het voordelig resultaat (na
aftrek resultaatverplichting) over
2013 is aan de reserve
toegevoegd.
1,6 Conform begroting is in 2013 niet
onttrokken.

Dekken van de kosten van
werkloosheidsuitkeringen

2006

Buffer voor eventuele toekomstige
tegenvallers en/of noodzakelijke
incidentele bijzondere uitgaven.

2000

De reserve dient ter dekking van
toekomstige WW-lasten.

2008

0,0

0,8 Kosten WW-uitkeringen 2013

2004

0,0

7,3

Inzet voor kosten WW en
reintegratie
De reserve dekt door de bespaarde
rente die met de reserve wordt
gegenereerd, de kapitaallasten van
de uitbreiding van de gemeentelijke
deelneming in de NV Zeedijk en het
verlies aan dividend van
Bouwfonds.

0,1

4,0

1,4 Dotatie ten laste van de begroting
(€ 0,3 miljoen) en aanwending ten
behoeve van DWI-GKA (€ 0,095
miljoen).
52,2 Vanaf 2005 wordt jaarlijks een vast
bedrag van circa € 4 miljoen
onttrokken ten gunste van de
algemene middelen en een dotatie
van € 2,4 miljoen.

Terug naar inhoud

Maxi- Sysmale teem
om- reser
vang
-ve

√

2000

1,6

7,3

√

Fonds voor het dekken van door
GKA af te boeken delen van
leningen.

< 2000

Met ingang van 1997 zijn de
waterkwaliteits- en kwantiteitstaken
overgedragen aan de Stichting
Dienst Riolering en Waterbeheer. In
verband met de overdracht van de
eigendommen en de afkoop van de
erfpacht ontving de gemeente een
bedrag van ongeveer € 69,9
miljoen. Dit bedrag wordt ingezet
ter compensatie van de nagelaten
tariefsverhoging bij de fusie in 1997
gedurende een periode van 50 jaar.
Gedurende deze periode wordt ten
laste van deze reserve jaarlijks een
bedrag ten gunste van de
exploitatie gebracht.

< 2000

√
69,9

586

Programma

Dst

Naam reserve

Ultimo
2012

Toe
voeging

60,0

14. Reserve ondersteuning
7 kwetsbare groepen

0,9

8,9

9,8

9,8

14. Reserve IBOI Indexering
7 2de Zeesluis

0,0

0,5

0,0

0,0

78,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Waarvan
vrijval

14. Reserve egalisatie
7 kapitaallasten concern
(Egalisatiefonds
kapitaallasten)

14. Reserve financiering
7 deelneming GVB
(deelneming GVB)

0,0

Onttrekking

0,5

0,0

0,5

Ultimo
2013

Korte toelichting op
toevoegingen en onttrekkingen

60,0 In 2013 heeft geen mutatie
plaatsgevonden, omdat de
maximale omvang van de reserve
is bereikt.

Doel van de reserve of
voorziening

Jaar van
ontstaan

Deze reserve is onderdeel van de
gemeentelijke financieringsfunctie
en dient voor het opvangen van de
gevolgen van rentewijzigingen
gedurende het boekjaar.

< 2000

0,0 In 2013 is € 8,9 miljoen gedoteerd;
vervolgens is € 9,8 miljoen
onttrokken aan de reserve. Ultimo
2013 is de reserve nihil.

Deze reserve dient ter dekking van
activiteiten gericht op het (tijdelijk)
ondersteunen van kwetsbare
huishoudens binnen het
armoedebeleid om de cumulatie
van de (Rijks)bezuinigingen tegen
te gaan.

2012

0,5 In 2013 is € 0,5 miljoen gedoteerd.

Deze reserve dient ter dekking van
de indexatie van de gemeentelijke
bijdrage aan de 2e Zeesluis

2013

Deze reserve wordt aangehouden
ter dekking van de rentelast over de
boekwaarde van de deelneming in
de NV GVB

2007

1,9 Op de lening aan de BvB is € 0,5
miljoen afgelost .

Met de reserve wordt de
gemeentelijke lening aan de Beurs
van Berlage gefinancierd

2008

78,8 De reserve is niet gemuteerd.

√

9,7

78,8
√

14. Reserve financiering lening
7 Beurs van Berlage (Beurs
van Berlage)

2,4

14. Reserve frictiekosten 1
7 Stad 1 Opgave

0,0

28,3

5,7

5,7

22,6 In 2013 is € 28,3 miljoen gedoteerd
en 5,7 miljoen onttrokken aan de
reserve. De stand van de reserve is
ultimo 2013 22,6 miljoen

In 2013 is voor de dekking van
verwachte frictiekosten voor diverse
organisatieonderdelen m.b.t. de
omvorming 1 Stad 1 opgave een
reserve ingesteld. Het betreft hier
diverse maatregelen (21) die
gepaard kunnen gaan met
frictiekosten.

2013

14. Reserve incidentele ruimte
7 jaar T uit rekeningresultaat
jaar T-2

5,8

63,5

5,8

5,8

63,5 Van het rekeningresultaat 2012 (€
96,1 miljoen) is € 63,5 miljoen
gedoteerd aan deze reserve ten
behoeve van de begroting 2014.
Tevens is € 5,8 miljoen
(rekeningresultaat 2011) aan de
reserve ontrokken ten gunste van
de exploitatie 2013.

Reservering van het (positieve)
rekeningresultaat over enig jaar is
na besluitvorming door de
Gemeenteraad incidenteel
inzetbaar ten behoeve van de
exploitatie (begroting) van het 2e
jaar volgend op het boekjaar
waarin dit resultaat is behaald.

2009

Terug naar inhoud

Maxi- Sysmale teem
om- reser
vang
-ve
60

5,9
√
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Programma

Dst

Naam reserve

14. NUON-opbrengsten
7

Ultimo
2012

Toe
voeging

Onttrekking

Waarvan
vrijval

Ultimo
2013

Korte toelichting op
toevoegingen en onttrekkingen

Doel van de reserve of
voorziening

Jaar van
ontstaan

213,1

0,0

135,6

135,6

77,5 In 2013 is 135,6 miljoen onttrokken
.

Deze reserve brengt tot uitdrukking
welke opbrengsten uit de verkoop
van NUON de gemeente nog zal
ontvangen. Op het moment van de
werkelijke ontvangst van de
middelen worden deze in mindering
gebracht op de stand van deze
reserve.

2009

9,5

0,0

7,5

7,5

2,0 In 2013 is € 7,5 miljoen onttrokken.

2011

25,7

0,0

16,5

16,5

14. Reserve financiering lening
7 NEMO (reserve lening
NEMO)

7,1

4,2

0,0

0,0

14. Reserve walmuren Damrak
7

0,0

4,3

4,3

0,0

De reserve is ingesteld om
(jaaroverschrijdend) middelen
beschikbaar te hebben om in
Amsterdam een passend aanbod
aan maatschappelijk vastgoed te
realiseren.
Het beschikbaar hebben van
middelen om frictiekosten die
ontstaan door hervormingen te
dekken als dekking op andere wijze
niet mogelijk is. De
besparingsoperaties Inzet op
Herstel 1 en 2 en Een Stad 1
Opgave gaan gepaard met
frictiekosten.
Deze reserve wordt aangehouden
ter dekking van de aflossingsvrije
hypothecaire lening ad € 11,3
miljoen die de gemeente verstrekte
aan NEMO
De reserve Walmuren Damrak is
een bijdrage ter strekking van
uitgaven van onderhoud en
renovatie van walmuren aan
stadsdeel Centrum.

14. Reserve verzelfstandiging
7 AEB

0,0

14,0

0,0

0,0

14. Reserve Middelen t.b.v.
7 PMI en evenementen 20122014

14. Reserve Frictiekosten
7 Heroverwegingen 20112012

9,3 In 2013 is € 16,5 miljoen
onttrokken aan de reserve.

11,3 Dotatie € 4,2 miljoen aan reserve
obv resultaatbestemming bij
Jaarrekening 2013

0,0 Op grond van het in de
jaarrekening 2012 opgenomen
resultaatbestemmingvoorstel is
€ 4,3 miljoen gedoteerd aan de
reserve. Dit zelfde bedrag is
onttrokken aan deze reserve.
Tegenover deze onttrekking
ontstaat een last in verband met de
overmaking aan stadsdeel
Centrum. Stand van de reserve
ultimo 2013 is nihil.
14,0 In 2013 is € 14 miljoen gedoteerd.

Terug naar inhoud

Het opvangen van de effecten van
het niet volledig terugbetalen van
de achtergestelde lening ad € 138
miljoen door AEB met een looptijd
van 12 jaar.

Maxi- Sysmale teem
om- reser
vang
-ve

2011

< 2000

11,3
√

2013

2014
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Programma

Dst

Naam reserve

Ultimo
2012

Toe
voeging

Onttrekking

Waarvan
vrijval

Ultimo
2013

Korte toelichting op
toevoegingen en onttrekkingen

Doel van de reserve of
voorziening

14. Reserve Bedrijfsvoering
7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Het resterende bedrag in de
bedrijfsvoeringsreserve is bedoeld
voor afwikkeling van
subsidiebeschikking
Samenwerking project
Volkshuisvesting (BRASA) in
Suriname. Het betreft een restant
van middelen die specifiek zijn
toegekend door VNG ten behoeve
van dit project. Naar verwachting
zal dit in 2014 plaatsvinden.

14. Egalisatiereserve kasschuif
1 Gemeentefonds

2,4

1,2

0,0

0,0

3,6 In 2013 is € 1,2 miljoen gedoteerd

In het gemeentefonds is
een zogenoemde kasschuif
opgenomen voor het Nationaal
Uitvoeringsprogamma
Dienstverlening en de overheid. De
middelen die gemeenten in de
periode 2011 t/m 2014
ontvangen, worden in 2015 gekort
op de gemeentefondsuitkering. Om
deze korting in 2015 op te vangen
is een reserve ingesteld waarin
deze middelen worden
gereserveerd.

Terug naar inhoud

Jaar van
ontstaan

Maxi- Sysmale teem
om- reser
vang
-ve

0

2011

4,9

589

Voorzieningen
Bedragen x € 1 miljoen
Programma

Naam voorziening

Werk en
inkomen

Alg declaratierisico's 2011 (DWI)

Voorziening claims Individueel
Loopbaanbudget

Afbouwkosten Stichting
Bijzondere Noden Amsterdam
Zorg

Groot onderhoud huisvesting
(GGD)

Ultimo
2012

Toe- OntWaarUltimo Korte toelichting op toevoegingen
voetrek- van
2013
en onttrekkingen
ging king
vrijval
0,1
0,0
0,1
0,0
0,0 Deze voorziening is gevormd in
verband met een in het w-deel
geconstateerde financiële fout in
2011. Voor 2012 is geen voorziening
getroffen in het kader van
rechtmatigheidsrisico's, In 2013
heeft de definitieve afrekening over
2011 plaatsgevonden en heeft
verrekening met de voorziening
plaatsgevonden. De voorziening is
hiermee uitgeput en wordt
opgeheven.
0,0
0,3
0,0
0,0
0,3 In 2013 hebben medewerkers via
vastlegging in POP afspraken
aanspraak gemaakt conform NRGA
op het Individueel Loopbaanbudget
(ILB). Hierbij is vastgelegd dat de
claims een jaar later tot besteding
moeten komen.
0,2
0,0
0,1
0,0
0,2 Voorziening is conform begroting
ingezet
2,1

0,9

0,2

0,0

2,7 De toevoeging en onttrekking is
uitgevoerd om de staat van
onderhoud van de GGD panden op
niveau te houden.

Terug naar inhoud

Doel voorziening

Jaar van Maximale
ontstaan omvang

Deze voorziening is getroffen voor
het risico van een geconstateerde
fout in het w-deel in 2011.

2011

0,1

De voorziening dient ter dekking
van de claims, die op het ILB zijn
gedaan, maar een jaar later tot
besteding komen.

2013

0,3

De voorziening dient voor de kosten
van de afbouw Stichting bijzondere
noden

2012

0

Deze voorziening is gevormd om
jaarlijks groot onderhoud aan de
panden van de GGD te kunnen
uitvoeren. Er wordt jaarlijks
gedoteerd en onttrokken aan deze
voorziening om de staat van de
panden op niveau te kunnen
houden. Het verschil aan
onttrekking betreft voornamelijk de
decentralisatie van de panden van
de Jeugdgezondheidszorg bij de
stadsdelen.

2001

0
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Programma

Naam voorziening

Amsterdamse
Gezondheidsmonitor

Ultimo
2012

Toe- OntWaarUltimo Korte toelichting op toevoegingen
voetrek- van
2013
en onttrekkingen
ging king
vrijval
0,1
0,1
0,1
0,0
0,1 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.

Doel voorziening

Jaar van Maximale
ontstaan omvang

De voorziening heeft als doel om
eens in de vier jaar
(2012/2016/2020 en verder) de
uitvoering van de Amsterdamse
Gezondheidsmonitor te realiseren.

0

0

0

0

Legaat BMHK

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 Elk jaar wordt er een klein bedrag
besteed aan opkomstbevorderende
activiteiten Borst- en
Baarmoederhalskanker.

Het doel van dit legaat is
bevordering van de opkomst van
het aantal vrouwen na oproep voor
het bevolkingsonderzoek BMHK.

Voorziening Egalisatiefonds JGZ
Decentralisatie

0,8

0,0

0,0

0,0

0,7

Voeding van de voorziening heeft
voor 50% vanuit de stadsdelen en
50% vanuit de centrale stad
plaatsgevonden.

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.

2010

0

Voorziening Frictiekosten
Ambulancedienst

1,8

0,0

0,1

-0,1

1,7

In 2013 is voor een bedrag van €
0,1 miljoen onttrokken uit deze
voorziening.

De reserve dient ter dekking van de
frictiekosten van het uitplaatsen van
de Ambulancedienst en
Zorgmeldkamer. De werkelijk
verwachte kosten die ten laste
komen van de gemeente
Amsterdam bedroegen bij het
opstellen van de jaarrekening 2011
naar verwachting € 2,7 miljoen

2011

2,7

Terug naar inhoud
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Programma

Naam voorziening

Verzorgingshuizen ouden van
dagen

Toe- OntWaarUltimo Korte toelichting op toevoegingen
voetrek- van
2013
en onttrekkingen
ging king
vrijval
0,3
0,0
0,0
0,0
0,3 Conform het B&W besluit van 11
oktober 2011(BD2011-010192) en
het raadsbesluit van 30 november
2011 (222/840) 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(DRO)
beschikbaar gesteld. DRO heeft de
dotatie laste gebracht van de
middelen voor de pijler Klimaat,
Duurzaamheid en Luchtkwaliteit.
7,5
0,0
5,7
0,0
1,8 Op de openstaande verplichtingen
Verhuiskostenvergoedingen uit oude
jaren is in 2012 een nominale
voorziening gevormd van € 7,5
miljoen. In 2013 is de voorziening
(over de jaren 2010 – 2013)
onderbouwd op basis van
ervaringscijfers uit het verleden, en
gewaardeerd voor € 1,8 miljoen. Bij
de 8 maandsrapportage is conform
besluitvorming € 3 miljoen
onttrokken. Op advies van de ACAM
is bij de rekening 2013 nogmaals €
2,7 miljoen onttrokken, in totaal € 5,7
miljoen.
0,3
0,0
0,0
0,0
0,3 In 2013 zijn er geen substantiële
mutaties geweest.

BIMZ

1,1

0,0

0,0

0,0

Afbouwkosten AOV

0,3

0,0

0,3

0,0

Onbekende gever

0,0

0,0

0,0

0,0

Voorziening energieleningen

Voorziening
Verhuiskostenvergoeding WMO

Educatie,
jeugd en

Ultimo
2012

1,1 In 2013 zijn er geen substantiële
mutaties geweest.
0,0 De voorziening betreft een
afwikkeling oude jaren met een
vervoerder. In 2012 is er vonnis van
de rechtbank geweest. Dit heeft in
2013 geresulteerd in de
eindafrekening, waardoor de
voorziening volledig is onttrokken
met € 0,3 miljoen.
0,0 Voorzieningen is toegenomen met
de jaarlijkse renteboeking

Terug naar inhoud

Doel voorziening

Jaar van Maximale
ontstaan omvang

Dekking kosten Energieleningen

2012

0

Dekking kosten verhuiskosten
vergoeding WMO oude jaren

2012

0

Fonds tbv ouderen

< 2000

0

Fonds tbv noodruftigen

< 2000

0

Afdekking risico AOV

Belegd (onderwijs)fonds

2008

< 2000

0

0
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Programma

Naam voorziening

diversiteit

Linnenbeursje
Voormalige tussenscholen
Openbare scholen BLO
Ontslagen meisjes
De Geijselaar
Quien
Te stichten school

Verkeer en
infrastructuur

Ultimo
2012

Toe- OntWaarUltimo Korte toelichting op toevoegingen
voetrek- van
2013
en onttrekkingen
ging king
vrijval
0,1
0,0
0,0
0,0
0,1 Voorzieningen is toegenomen met
de jaarlijkse renteboeking
0,1
0,0
0,0
0,0
0,1 Voorzieningen is toegenomen met
de jaarlijkse renteboeking
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 Voorzieningen is toegenomen met
de jaarlijkse renteboeking
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 Voorzieningen is toegenomen met
de jaarlijkse renteboeking
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 Voorzieningen is toegenomen met
de jaarlijkse renteboeking
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 Voorzieningen is toegenomen met
de jaarlijkse renteboeking
0,6
0,0
0,0
0,0
0,6 In 2013 zijn de juridische kosten ten
laste van de voorziening gebracht.

Voorziening afbouwkosten
Kunstkijkuren

0,4

0,0

0,1

0,0

Toekomstig onderhoud
nieuwbouw Professor
Waterinkschool

0,0

0,1

0,0

0,0

Risicofondsen N/Z-lijn

186,5

0,0

23,1

20,0

0,2 De ontrekking dient voor de
afbouwkosten in 2013

0,1 Conform het besluit van 7
september 2010 is het verschil
tussen de huuropbrengsten,
kapitaallasten en de overige lasten
toegevoegd aan de voorziening voor
toekomstig groot onderhoud.
163,4 In de bestuurlijke besluitvorming van
de Integrale financiële risicoanalyse
2012 is besloten om de voorziening
voor exogene risico’s voor het
project Noord/Zuidlijn te plaatsen
binnen het programma Algemene
Dekkingsmiddelen. Als gevolg van
dit besluit is € 20 mln vrijgevallen uit
de risicovoorziening Noord/Zuidlijn
binnen het programma Verkeer en
Infrastructuur en is binnen het
programma Algemene
Dekkingsmiddelen een nieuwe
voorziening ter grootte van € 20 mln
gevormd. De overige € 3,1 miljoen is
overgeheveld van de voorziening
naar de reserve gemeentelijk

Terug naar inhoud

Doel voorziening

Jaar van Maximale
ontstaan omvang

Belegd (onderwijs)fonds

< 2000

0

Belegd (onderwijs)fonds

< 2000

0

Belegd (onderwijs)fonds

< 2000

0

Belegd (onderwijs)fonds

< 2000

0

Belegd (onderwijs)fonds

< 2000

0

Belegd (onderwijs)fonds

< 2000

0

Kosten ten gevolge van het geschil
dat is ontstaan bij de
verzelfstandiging van de
onderwijsinstelling Orion

< 2000

0

De voorziening dient voor de
afbouwkosten voor de docenten
van de Kunstkijkuren

2012

0

Voorziening voor onderhoud

2013

0

Deze voorziening dient ter dekking
van risico's bij de Noord/Zuidlijn.

2000

0
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Programma

Naam voorziening

Ultimo
2012

Toevoeging

Onttrekking

Waarvan
vrijval

Ultimo Korte toelichting op toevoegingen
2013
en onttrekkingen

Doel voorziening

Jaar van Maximale
ontstaan omvang

aandeel Noord/Zuidlijn.

Brandwerende coating Piet
Heintunnel

Exploitatie en investeringen NZKveren

Bijdrage OGA fietsenstalling
Zuid/WTC

0,1

0,0

0,0

0,0

243,1

10,7

11,9

0,0

0,9

0,0

0,2

0,0

0,1

0 Voorziening ter dekking van de
bijdrage in de vervanging van de in
1997 foutief aangebrachte
brandwerende bekleding van de
stalen damwand en
stempelconstructie aan de
oostelijke in- en uitgang van de Piet
Hein tunnel.

241,9 De toevoeging heeft betrekking op
de rente en de onttrekking heeft
betrekking op de gemaakte kosten
2013. Onttrekking is lager dan
begroot. De twee belangrijkste
redenen voor het verschil zijn: Er is
beduidend minder besteed aan
contract 2, de eenmalige projecten,
als gevolg van vertragingen. Verder
is de lening van het GVB afgelost.
Dit heeft geen consequenties voor
het werkende vervoerssysteem.
0,8 De onttrekking betreft de huurkosten
van deze fietsenstalling. De
toevoeging betreft de rente 2013.

Terug naar inhoud

2003

0

Langdurige exploitatie (inclusief
beheer, onderhoud en vervangingsinvesteringen) van de veren over
het IJ en het Noordzeekanaal
gebied

2007

0

De voorziening is voor dekking van
de bijdrage in de huurkosten van de
fietsenstalling Zuid/WTC

2009

0
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Programma

Naam voorziening

Groot onderhoud
Parkeergebouwen

Ontruimingskosten garages Zuid
Oost

Voorziening reorganisatiekosten
Parkeergebouwen

Openbare
ruimte en
groen, sport
en recreatie
Cultuur en
monumenten

Ultimo
2012

Toe- OntWaarUltimo Korte toelichting op toevoegingen
voetrek- van
2013
en onttrekkingen
ging king
vrijval
3,4
0,6
0,3
0,0
3,7 De dotaties betreffen de
toevoegingen op basis van een
meerjarenbegroting groot
onderhoud. Onttrekking betreft het
werkelijk uitgevoerd groot
onderhoud. Evaluatie en herijking
van het groot onderhoud zal in 2014
plaatsvinden.
0,0
0,5
0,0
0,0
0,5 Toevoeging heeft betrekking op de
ontruimingskosten die na 2013
gemaakt worden als gevolg van de
overdracht van de garages Zuid
Oost.
0,0
4,5
0,0
0,0
4,5 Dotatie betreft de vorming van een
reorganisatievoorziening in het
kader van het voorgenomen besluit
tot reorganisatie Parkeergebouwen

Doel voorziening

Jaar van Maximale
ontstaan omvang

Voorziening wordt gevormd voor
het te plegen groot onderhoud.

< 2000

0

De voorziening dient ter dekking
ontruimingskosten parkeergarages
Zuid Oost

2013

0

De voorziening dient ter dekking
van de kosten van de reorganisatie
Parkeergebouwen

2013

0

Groot onderhoud hallen (DAB /
Sporthallen Zuid)

0,6

0,1

0,0

0,0

0,7 Toevoeging is conform begroting

Voorziening voor onderhoud

2008

0

Voorziening Uylenburger
synagoge (BMA)

0,2

0,0

0,2

0,0

0,0 De erfpachtuitgifte is formeel
afgewikkeld en definitief waardoor
de voorziening is komen te
vervallen.

De voorgenomen en door het
college bekrachtigde
erfpachtuitgifte van de grond van de
Uilenburger synagoge is per ultimo
2013 gerealiseerd. De boekwaarde
van het gebouw en de bijbehorende
grond ten bedrage van € 0,2
miljoen is in deze voorziening
opgenomen.

2011

0

Voorziening onderhoud
cultuurpanden

0,0

1,5

0,1

0,0

1,5 Bij 4-maandsrapportage is een deel
van de reserve Cultuurpanden
omgezet in de voorziening van €
1.542.450. Het jaarlijkse verschil
tussen de gemiddelde jaarlijkse
lasten (€ 0,7 miljoen) en de
werkelijke lasten wordt gemuteerd
op de voorziening. In 2013 was dit
afgerond nihil.

Onderhoud twaalf cultuurpanden
DMO in het centrum op grond van
vastgestelde
Meerjarenonderhousplannen
(MOP's).

2013

0

Terug naar inhoud
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Programma

Naam voorziening

Voorziening eenmalige kosten
kunstenplan

Milieu en
water

Technische risico's AVI

Groot onderhoud en
vervangingsinvesteringen HRC

Ultimo
2012

Toe- OntWaarUltimo Korte toelichting op toevoegingen
voetrek- van
2013
en onttrekkingen
ging king
vrijval
4,2
0,0
4,2
0,6
0,0 Voor kosten tbv het nieuwe
Kunstenplan hebben de
Muziekschool Amsterdam, het
Stedelijk Museum en De
Engelenbak een eenmalige subsidie
gekregen. Het restantbedrag is
vrijgevallen.
4,7
0,0
0,0
0,0
4,7
0

12,3

4,1

2,9

0,0

13,5 Toegevoegd in 2013 is € 4,1 miljoen
en onttrokken is € 2,9 miljoen. Deze
voorziening wordt gehandhaafd tot
aan het einde van de
gebruiksperiode van de HRC.
De onttrekking is in 2013 hoger dan
verwacht vanwege werkzaamheden
uit 2012 die in 2013 zijn uitgevoerd
(€ 0,3 miljoen) en vanwege
werkzaamheden uitgevoerd in 2013
die eigenlijk in 2014 gepland waren
(€ 0,3 miljoen).

Terug naar inhoud

Doel voorziening

Jaar van Maximale
ontstaan omvang

Voorziening voor eenmalige
frictiekosten van het nieuwe
kunstenplan

2012

0

De oorsprong van de voorziening
Technische risico’s is de inhouding
van resultaat in de AEC exploitatie
in voorgaande jaren om toekomstig
onderhoud en / of calamiteiten te
financieren.

2003

24,5

Deze voorziening heeft als doel het
financieren van groot onderhoud en
vervangingsinvesteringen aan de
HRC installatie en tegelijk het
egaliseren van uitgaven over de
jaren dat de HRC in gebruik is.

2010

0
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Naam voorziening

Voorziening Afvalpunten

Ultimo
2012

Toe- OntWaarUltimo Korte toelichting op toevoegingen
voetrek- van
2013
en onttrekkingen
ging king
vrijval
0,5
0,3
0,0
0,0
0,8 In 2013 is een bedrag van € 0,26
miljoen aan de voorziening
toegevoegd.

Doel voorziening

Jaar van Maximale
ontstaan omvang

De voorziening dient ter dekking
van tekorten op de exploitatie van
afvalpunten. De voorziening
Afvalpunten is onderdeel van de
overeenkomst met de stadsdelen
van Amsterdam over deze
afvalpunten. AEB bouwt inzake de
Afvalpunten een voorziening op tot
10% van de omzet. Het meerdere
wordt met de stadsdelen verrekend.
Aangezien de 10% nog niet bereikt
is wordt het resultaat 2013 van
Afvalpunten toegevoegd aan de
voorziening.

2012

0,9

Voorziening onze energie

0,1

0,0

0,1

0,1

0,0 Het risico is komen te vervallen
waardoor de voorziening kon
vrijvallen.

De voorziening dient ter afdekking
van het risico op een verstrekte
lening aan de windcoöperatie
"Onze energie" uit Amsterdam
Noord. De lening is bedoeld voor
het opstarten van de coöperatie en
de ledenwerving.

2010

0,05

Voorziening frictiekosten DMB

0,0

3,3

0,0

0,0

3,3 Voorziening ter dekking frictiekosten
door boventallige medewerkers in
verband met de opheffing van DMB.
Deze voorziening wordt
overgedragen aan het Servicehuis
Personeel (vervangend
werkgeverschap).

Dekking van kosten voor
boventallige medewerkers ten
gevolge van de oprichting van de
Omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied.

2013

0

Terug naar inhoud
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Naam voorziening

Voorziening Bodemsaneringen
(DMB)

Voorziening Rioolrecht

Voorziening Vak matig

Voorziening Bodemsanering

Ultimo
2012

Toe- OntWaarUltimo Korte toelichting op toevoegingen
voetrek- van
2013
en onttrekkingen
ging king
vrijval
15,4
0,0
15,4
15,4
0,0 Als gevolg van het wijzigen van de
taakverdeling binnen de gemeente
door de start van de
Omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied zijn de
middelen uit deze voorziening
toegevoegd aan de voorziening
Bodemsanering (onder beheer
OGA).
19,2
0,1
0,0
0,0
19,3 De dotatie bedraagt € 0,1 miljoen.
Indien de opbrengsten rioolheffing
de uitgaven rioolheffing
overschrijden zal een dotatie
plaatsvinden.
0,2
0,0
0,2
0,2
0,0 Deze voorziening is per 31-12-2013
opgeheven omdat de middelen
oorspronkelijk bedoeld waren voor
een verbouwing. Vanwege de
kleinschaligere exploitatie van de
gronddepot Top/Noodstort is
aanwending van deze middelen niet
meer noodzakelijk.
5,8
20,5
2,8
0,0
23,5 De toevoeging houdt voor een
bedrag van € 15,4 miljoen verband
met de overdracht van het saldo van
de voorziening Bodemsanering
nazorg van de per 31-12-2012
opgeheven Dienst Milieu en
Bouwtoezicht. Een toevoeging van €
4,8 miljoen zijnde restant budget
2013 welke in het kader van
afspraak met het Rijk (50-50
financiering sanering voormalige
gasfabriekterreinen) dienen te
worden toegevoegd aan de
voorziening. Een toevoeging van €
0,3 in verband met de verstrekte
machtigingen voor Bodemsanering
binnen grondexploitatieplannen.

Terug naar inhoud

Doel voorziening

Jaar van Maximale
ontstaan omvang
0

0

0

De voorziening heeft een karakter
van een egalisatiefonds voor de
tarieven rioolheffing.

2005

0

Doel was dekking van
verbouwingskosten van het depot
Top/Noodstort.

2006

0

0

0

Doel van de reserve is tweeledig :
Bij de voorziening Bodemsanering
Grondexploitaties worden de
verplichtingen vastgelegd voor de
verstrekte machtigingen voor het
uitvoeren van bodemsaneringen
binnen grondexploitatie-plannen.
Het doel van de voorziening
Bodemsanering nazorg is het
dekken van de toekomstige kosten
die gemaakt worden voor
Bodemsaneringen en
nazorgactiviteiten met betrekking
tot de gasfabrieken.
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Naam voorziening

Economie en
haven

Voorziening Microkredieten

Facilitair en
bedrijven

Achterstallig onderhoud ICT

0,0

0,1

0,0

0,0

Sociaal Plan Cition

5,4

0,0

5,4

4,9

18,8

0,0

18,8

18,8

2,6

1,0

0,6

0,0

Voorziening Ontwikkelingen
Parkeerbeheer

Gemeentelijk Wagenpark

Ultimo
2012

Toe- OntWaarUltimo Korte toelichting op toevoegingen
voetrek- van
2013
en onttrekkingen
ging king
vrijval
0,4
0,0
0,0
0,0
0,3 De gemeente garandeert de GKA
dat indien een ondernemer een
lening niet meer kan terugbetalen,
de bank terecht kan bij het fonds en
het nog niet terugbetaalde deel kan
declareren bij het fonds. In 2013
moest de gemeente € 23.058
uitbetalen in verband met niet
nagekomen verplichtingen door
ondernemers.

Doel voorziening

Jaar van Maximale
ontstaan omvang

Om kleine ondernemers te helpen
die in het ‘normale’ financiële circuit
moeilijk aan financiering kunnen
komen is een microkredietenfonds
ingesteld. Medio 2013 is bestuurlijk
besloten het fonds voort te zetten
tot en met december 2015.

2009

0

0,1 Toevoeging: uitgestelde uitgaven
voor vervanging van hardware in
verband met de overgang naar de
nieuwe Amsterdamse Digitale
Werkplek hebben geleid tot een
onderschrijding van het ICT-budget.
0,0 Tot 1 juli 2013 zijn de frictiekosten
m.b.t. het sociaal plan Cition
betaald. Als gevolg van een binnen
gemeentelijke overheveling bij de 8e
maandrapportage 2013 is deze
voorziening komen te vervallen.
0,0 In de 8e maandrapportage is deze
voorziening binnengemeentelijk
overgeheveld waardoor hij hier komt
te vervallen.

De voorziening dient ter dekking
van noodzakelijke uitgaven voor
vervanging hardware.

2013

0

Frictiekosten Sociaal plan Cition

2011

0

Deze voorziening is gevormd uit de
dividendopbrengsten van Cition en
zijn bestemd voor de herinrichting
van de parkeerketen.

2011

0

3,0 Er is € 0,97 miljoen overgeheveld uit
de voorziening SVA middelen (CC)
naar de voorziening GWA. In 2013 is
€ 0,6 miljoen onttrokken. Dit betreft
investerngen in de op te richten
autopool en de uitkoop van
organisatieonderdelen die geen
onderdeel meer uitmaken van de
Gemeente Amsterdam

Deze voorziening is opgebouwd uit
de vroegere SVA middelen, die zijn
bestemd voor investeringen in het
Wagenpark en middelen die zijn
voorzien om een rentestijging op te
kunnen vangen

2010

3,4

Terug naar inhoud
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Naam voorziening

Onderhoudsfonds (DFM)

Ultimo
2012

Toe- OntWaarUltimo Korte toelichting op toevoegingen
voetrek- van
2013
en onttrekkingen
ging king
vrijval
3,1
1,2
0,0
0,0
4,4 Het verschil tussen beschikbare
budget en werkelijke uitgaven is
toegevoegd aan de
onderhoudsvoorziening

Doel voorziening

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..

Groot onderhoud gebouw en
terrein

0,1

0,1

0,0

0,0

0,2 In 2013 wegens verhuizing geen
onttrekkingen t.b.v. Pieter Braaijweg.
Voorziening wordt vanaf 2014
gebruikt voor het groot onderhoud
Theemsweg.

Deze voorziening wordt gebruikt
voor het noodzakelijke groot onderhoud aan het gebouw en het
werfterrein (met uitzondering van
de kademuren) van de
Materiaaldienst. De voorziening is
gebaseerd op het 'groot
onderhouds-plan 2009-2019'.

Sociaal Plan Cition

0,0

5,2

0,0

0,0

5,2 Met ingang van de 8
maandsrapportage 2013 is
assetmanagement
parkeerautomaten en Nationale
Parkeerrechten database
samengevoegd met de activiteiten
van het parkeerregieorgaan (PRO).
Hiertoe zijn 2 voorzieningen vanuit
het programma Bestuur en Concern
overgeheveld naar het programma
Verkeer en Infrastructuur. Te weten
de voorziening 'Sociaal plan Cition'
(€ 5,2 mln.) en de voorziening
'Ontwikkelingen Parkeerbeheer' (€
13,8 mln.). De dotatie betreft deze
overheveling.

Deze voorziening heeft als doel het
verschil tussen het huidige loon en
de inschaling in doe overheid BV
Cition te betalen, conform de
gemaakte afspraken bij de
overgang van het personeel.

Terug naar inhoud

Jaar van Maximale
ontstaan omvang
2004

< 2000

2013

0

0

0
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Programma

Naam voorziening

Ontwikkelingen Parkeerbeheer

Aanspraken in het kader van
spaarverlof (PMB)

Stedelijke
ontwikkeling

Ultimo
2012

Toe- OntWaarUltimo Korte toelichting op toevoegingen
voetrek- van
2013
en onttrekkingen
ging king
vrijval
0,0
13,8
5,7
0,0
8,1 Met ingang van de 8
maandsrapportage 2013 is
assetmanagement
parkeerautomaten en NPR
samengevoegd met de activiteiten
van het parkeerregieorgaan (PRO).
Hiertoe zijn 2 voorzieningen vanuit
de bestuursdienst overgeheveld
naar DIVV t.w. de voorziening
'Sociaal plan Cition' (€ 5,2 mln.) en
de voorziening 'Ontwikkelingen
Parkeerbeheer' (€ 13,8 mln.). De
dotatie betreft deze overheveling. De
onttrekking betreft voor € 3,8 miljoen
afschrijving automaten die van straat
zijn verwijderd.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0 Aanwending ivm opname verlof

Voorziening Noordelijke
ontsluiting FCA

0,4

0,0

0,4

0,0

Voorziening Groot onderhoud
BGH

1,0

0,9

1,1

0,0

AMH-fonds
Parkeergarages Bijlmermeer

5,6
5,1

0,9
0,0

1,0
0,0

0,0
0,0

Doel voorziening

Jaar van Maximale
ontstaan omvang

Deze voorziening is bestemd voor
de frictiekosten bij het
aanbestedingstraject van de
overheid BV Cition, conform de
voordracht aan de
raadsvergadering 2012/153.

2013

0

Dekking aanspraken in kader van
verlof

2004

0

0,0 In 2013 is een bedrag ad € 0,4
miljoen ontvangen en aan de
voorziening Noordelijke Ontsluiting
toegevoegd. De gemaakt kosten ad
€ 0,4 miljoen zijn aan de voorziening
onttrokken.
0,8 Het MOP is eind 2012 vastgesteld
en op basis hiervan is € 0,9 miljoen
gedoteerd aan de voorziening groot
onderhoud. Dat is € 0,6 miljoen
minder dan begroot. De onttrekking
aan de voorziening bedraagt € 1,1
miljoen voor uitgevoerd groot
onderhoud.

De voorziening is noodzakelijk voor
de afronding van het project
Noordelijke Ontsluiting FCA.

2011

1,4

De voorziening Groot Onderhoud
zorgt voor spreiding van de lasten
voor groot onderhoud. Op basis van
meerjaren onderhoud Programma's
voor de panden wordt jaarlijks een
dotatie gedaan aan de voorziening.

2012

0

5,4 De dotatie betreft een renteuitkering.
5,1 De uitgaven zijn afhankelijk van de
voortgang sloop parkeergarages en
declaratie door stadsdeel Zuidoost.
De lagere uitgaven worden
veroorzaakt door de langzamere
overdracht van de parkeergarages
van dienst Parkeergebouwen aan
het stadsdeel Zuidoost. Deze
vertraging wordt veroorzaakt door

Dekking kosten AMH
Dekking sloopkosten
parkeergarages

2000
2006

0
0

Terug naar inhoud
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Naam voorziening

Ultimo
2012

Toevoeging

Onttrekking

Waarvan
vrijval

Ultimo Korte toelichting op toevoegingen
2013
en onttrekkingen

Doel voorziening

Jaar van Maximale
ontstaan omvang

afstemming met alle
belanghebbenden.

Disagio leningen

0,3

0,0

0,0

0,0

0,3 Binnen deze voorziening hebben in
2013 minimale mutaties plaats
gevonden.

Dekking risico's gegarandeerde
kapitaalmarktleningen

< 2000

0

BWS vrije ruimte

0,0

0,2

0,2

0,2

Rentekosten BWS

< 2000

0

BWS rente

0,1

0,0

0,1

0,1

Rentekosten BWS

< 2000

0

Starterslening

3,6

0,6

0,8

0,0

Borgstelling van leningen van
Triodosbank aan broedplaatsen

1,0

0,0

0,0

0,0

Voorziening Nationaal
Restauratie Fonds

1,2

0,0

0,0

0,0

0,0 De mutaties binnen deze
voorziening worden veroorzaakt
door intrekking van
subsidiebesluiten. Jaarlijks vinden
hier mutaties op plaats.
0,0 Binnen deze voorziening hebben in
2013 minimale mutaties plaats
gevonden.
3,4 De reden van extra dotatie t.o.v.
begroot zijn de extra renteinkomsten van klanten. Dit wordt
veroorzaakt doordat naar aanleiding
van de inkomenstoetsen meer rente
moet worden betaald door de
klanten. Na drie jaar krijgen de
klanten een inkomenstoets. De
afwijking van de onttrekking is
minimaal (€ 0,03 miljoen)
1,0 De voorziening is bestemd als
borgstelling voor leningen die door
de Triodosbank aan Broedplaatsen
worden verleend. Binnen deze
voorziening hebben in 2013
minimale mutaties plaats gevonden.
1,2 In 1995 heeft de gemeente
Amsterdam een overeenkomst
gesloten met het Nationaal
Restauratiefonds. Door deze
overeenkomst kunnen eigenaren
laagrentende leningen bij het NRF
aantrekken waarvoor de gemeente
garant staat. De voorziening dient
ter dekking van de risico’s rond deze

Terug naar inhoud

Dekking kosten Starterslening

2008

0

Dekking kosten borgstelling
Triodosbank

2010

0

Kosten garantstelling NRF

2010

0
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Naam voorziening

Ultimo
2012

Toevoeging

Onttrekking

Waarvan
vrijval

Ultimo Korte toelichting op toevoegingen
2013
en onttrekkingen

Doel voorziening

Jaar van Maximale
ontstaan omvang

garantstelling. Binnen deze
voorziening hebben in 2013
minimale mutaties plaats gevonden.

risico programma Doelstelling 2

1,4

0,0

0,0

0,0

Voorziening startersleningen
2013

0,0

2,0

0,0

0,0

1322,5

59,5

1322,
0

222,7

Voorziening risico's
grondexploitatie

1,4 Conform het besluit van B&W van
17 januari 2012 (BD2012-000431) is
een voorziening gevormd om
eventuele aanspraken tot
terugvordering van Europese
middelen op te vangen. De vorming
van de voorziening is gebeurd uit
middelen die resteerden na afsluiting
van het Europese programma. In
2013 hebben geen mutaties binnen
deze voorziening plaats gevonden.
2,0 De gemeenteraad heeft op 11
september 2013 (besluit 173/641)
besloten € 2,0 miljoen vrij te maken
voor de Starterslening. De middelen
komen uit de reserve Erfpachtdeel
van het Stimuleringsfonds
Volkshuisvesting.
60,0 Door de opschoning van balans en
verrekening van stadsdeelplannen is
de omvang van de voorziening
aanzienlijk gereduceerd.

Terug naar inhoud

Afdeling risico EU programma
Doelstelling 2

2012

0

Dekking kosten Starterslening 2013

2013

0

De voorziening is nodig voor de
berekende tekorten van
stadsdeelplannen die voor rekening
en risico komen van van het
Vereveningsfonds.

< 2000

0
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Naam voorziening

Voorziening Gronddeel
Stumuleringsfonds
Volkshuisvesting

Bestuur en
concern

Vicarygoederen

Gildenfondsen

Ultimo
2012

Toe- OntWaarUltimo Korte toelichting op toevoegingen
voetrek- van
2013
en onttrekkingen
ging king
vrijval
125,9
19,9
15,0
6,9 130,8 Storting: € 9,4 mln i.v.m. een aantal
knelpunten in actieve grex-en in NwWest en de verwervingskosten van
het voormalig Westburgcollege; €
5,7 mln rente baten; € 2,9 miljoen
i.v.m. het vaststellen van het
raamovereenkomstplan
Middengebied (Kolenkitbuurt,
voormalig Nanno/Scholeneiland);€
1,5 mln i.v.m. de vaststelling van het
plan Groene Zoom;€ 0,5 mln i.v.m
negatieve planafsluiting Noordstrook
Vernieuwingsplan Delflandplein/Staalmanplein.
Aanwending: € 5,5 mln i.h.k.v. de
planafsluitingen Weerenscheg (€ 4,6
mln), Noordstrook Vernieuwingsplan
Delflandplein/ Staalmanplein (€ 0,5
mln), restwerken Hoekenes (€ 0,3
mln) en restwerken Slotermeerhof (€
0,1 mln); € 2,6 miljoen voor de
verwerving van het voormalig
Westburgcollege. Vrijval:€ 3,3
miljoen i.v.m. het uitstel van het plan
Noordstrook (de Voerman); € 3,0
mln i.h.k.v. actualiseren van de
doorlopende plannen; € 0,6 mln bij
afsluiting van het project
Weerenscheg.
0,1
0,0
0,0
0,0
0,1
0

0,6

0,0

0,0

0,0

0,6 De gildenfondsen ontvangen jaalijks
dividend van beleggingen en rente
van spaartegoeden uit eigen
kapitaal. Dat wordt toegevoegd aan
de voorziening.

Terug naar inhoud

Doel voorziening

Deze voorziening is onderdeel van
het Stimuleringsfonds (STIFO).
Hierin zijn de door de Raad
vastgestelde negatieve plannen
voorzien

Jaar van Maximale
ontstaan omvang
2004

0

Een inwoner van Amsterdam heeft
tot zijn overlijden recht op (2/3) van
de opbrengst van het vicarie.
Na 2053 kan het B&W een andere
invulling geven aan deze
voorziening.

< 2000

0,1

Het kapitaal is eeuwigdurend
uitgeleend aan het Ministerie van
Financien dmv Grootboekleningen.

< 2000

0
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Programma

Naam voorziening

Liefdadigheidsdoelen

Ultimo
2012

Toe- OntWaarUltimo Korte toelichting op toevoegingen
voetrek- van
2013
en onttrekkingen
ging king
vrijval
0,6
0,0
0,0
0,0
0,7 Het fonds ontvangt jaarlijks rente op
het eigen kapitaal en ontvangt van
het Algemeen Gildenfonds het netto
resultaat. Dat wordt toegevoegd aan
de voorziening.

Voorziening naslepende kosten
uit eerdere privatiseringen en
verzelfstandigingen

0,2

0,0

0,0

0,0

0,2

Waarde-overdracht en-overname
pensioenrechten Wethouders

2,1

0,0

0,1

0,0

1,9 De onttrekking is voor de overdracht
van pensioenen

Voormalig personeel GCEI

0,6

0,0

0,1

0,0

Pensioenfonds
Concertgebouworkest

0,4

0,0

0,1

Pensioenfonds Crediet en
Voorschot

0,1

0,0

Pensioenfonds Hulp voor
Onbehuisden

0,1

0,0

Doel voorziening

Jaar van Maximale
ontstaan omvang

De Burgemeester kan hieruit vanuit
zijn functie donaties doen aan
personen en/of instanties in
schrijnende gevallen.

< 2000

2011

0

Bekostiging van waarde-overdracht
en -overname van pensioenrechten
van (gewezen) wethouders

2001

0

0,5 De uitkering betreft uitkeringen aan
voormalig personeel

Afwikkeling van kosten met
betrekking tot
uitkeringsverplichtingen aan
voormalig personeel van de
opgeheven dienst GCEI

2006

0

0,0

0,3 De onttrekking is voor uitkeringen
voor pensioen

Uitbetaling van (aanvullend)
< 2000
pensioen aan gepensioneerden van
het Concertgebouworkest of hun
nabestaanden

0

0,0

0,0

0,1 De onttrekking is voor pensioenen

Uitbetaling van (aanvullend)
< 2000
pensioen aan gepensioneerden van
de Stichting voor Crediet en
Voorschot of hun nabestaanden

0

0,0

0,0

0,1 De onttrekking is voor
pensioenuitkeringen

Uitbetaling van (aanvullend)
< 2000
pensioen aan gepensioneerden van
de Vereniging Hulp voor
Onbehuisden of hun nabestaanden

0

Terug naar inhoud

0 Deze voorziening is bestemd voor
gehonoreerde claims van voormalig
personeel GVB dat asbestklachten
ondervindt.

0
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Naam voorziening

Bejaardenoorden

Ultimo
2012

Toe- OntWaarUltimo Korte toelichting op toevoegingen Doel voorziening
voetrek- van
2013
en onttrekkingen
ging king
vrijval
0,9
0,0
0,1
0,0
0,9 Uitkeringen aan voormalig personeel Het afdekken van de financiële
risico's die zijn verbonden aan de
privatisering van de GOVV en de
bejaarden- en verpleeghuizen in de
stadsdelen Westerpark en Zeeburg

Jaar van Maximale
ontstaan omvang
< 2000

0

< 2000

0

Privatisering
Slotervaartziekenhuis

0,5

0,0

0,0

0,0

0,5 Uitkeringen aan voormalig personeel Het afdekken van de financiële
risico's die zijn verbonden aan de
privatisering van het
Slotervaartziekenhuis

Privatisering Stadsdrukkerij

0,4

0,0

0,3

0,0

0,2 Uitkeringen aan voormalig personeel Afdekken van de financiële risico's
die zijn verbonden aan de
privatisering van de Stadsdrukkerij

2001

0

Privatisering GEAM Inservice

0,2

0,0

0,0

0,0

0,1 Uitkeringen aan voormalig personeel Het afdekken van de financiële
risico's die zijn verbonden aan de
privatisering van GEAM

2002

0

Privatisering Omegam

0,5

0,0

0,0

0,0

0,4 Uitkeringen aan voormalig personeel Afdekken van de financiële risico's
die zijn verbonden aan de
privatisering van OMEGAM

2001

0

Privatisering Museum voor de
Moderne Kunst

0,3

0,0

0,0

0,0

0,3

0 Afdekken van de financiële risico's
die zijn verbonden aan de opheffing
van het Museum Moderne Kunst

2005

0

Privatisering GEAM Blauw

0,4

0,0

0,0

0,0

0,3 Uitkeringen aan voormalig personeel Afdekken van de financiële risico's
die zijn verbonden aan de opheffing
van het Wachtgeldfonds

2005

0

Voormalig personeel GPI

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2005

0

Terug naar inhoud

0 Het afdekken van de financiële
risico's die zijn verbonden aan de
privatisering van GPI
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Naam voorziening

Slotervaart Commissie Sanering

Dienstverleni
ng

Ultimo
2012

Toe- OntWaarUltimo Korte toelichting op toevoegingen Doel voorziening
voetrek- van
2013
en onttrekkingen
ging king
vrijval
1,2
0,0
0,1
0,0
1,0 Uitkeringen aan voormalig personeel Het afdekken van de financiële
risico's van wachtgelders
Commissie Slotervaart

Jaar van Maximale
ontstaan omvang
2008

0

Meten NAP net in 2004

0,1

0,1

0,0

0,0

0,2 Jaarlijkse dotatie

De voorziening is noodzakelijk voor
het vernieuwen van de
geografische bestanden eens in de
5 jaar en wordt sinds 2011 weer
opgebouwd.

2011

0

Vervanging / vernieuwing
Grafisch Vastgoed

0,3

0,1

0,0

0,0

0,4 Jaarlijkse dotatie

De voorziening dient voor de
dekking van de onderhoudskosten
van het gegevensdistributiesysteem
DIVA/Basisregistraties

2008

0

Voorziening Legaat van Eck
(SAA)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 De ontvangen rente is gedoteerd
aan de voorziening

Het legaat Van Eck is bedoeld voor < 2000
aankopen. Daar de gemeente het
vruchtgebruik heeft, worden de
rente-inkomsten jaarlijks gedoteerd.
In 2013 zijn renteontvangsten groot
€ 1.143 gedoteerd aan de
voorziening.

0

Voorziening groot onderhoud
(SAA)

0,9

0,3

0,1

0,0

1,1 De onttrekking was voor de dekking
van onderhoudsuitgaven. De dotatie
betrof de jaarlijkse dotatie.

Sinds 2009 heeft de gemeente een
meerjaren onderhouds-programma
voor het onderhoud aan gebouw
De Bazel. In dit plan zijn de te
verwachten kosten voor onderhoud
voor de komende 30 jaar
weergegeven. Gemiddeld bedraagt
dit € 346.000, dit bedrag wordt
jaarlijks toegevoegd.

0

Terug naar inhoud

2005
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Voorziening FPU-gemeenten
(SAA)

Ultimo
2012

Toe- OntWaarUltimo Korte toelichting op toevoegingen
voetrek- van
2013
en onttrekkingen
ging king
vrijval
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0 De onttrekking is voor de uitbetaling
van FPU-kosten

Doel voorziening

Jaar van Maximale
ontstaan omvang

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 2013 heeft de
onttrekking ten laste van de
voorziening conform de begroting
plaatsgevonden. De verwachting is
dat eind 2014 de voorziening
volledig is besteed.

2011

0

2009

0

Voorziening
Monumenteninformatiesysteem
(BMA)

0,1

0,0

0,1

0,0

0,0 De onttrekking is voor de betaling
van diverse kosten ivm het
Monumenteninformatiesysteem. De
voorziening is nu volledig besteed.

In 2009 is een voorziening getroffen
in verband met het faillissement van
de leverancier van het Amsterdams
Monumenten Informatie Systeem
(AMIS)..

Onderhoudsfonds Stadsbank van
Lening

0,2

0,1

0,1

0,0

0,2 Dotaties en uitgaven conform MJOP

Onderhoud van gebouwen te
bekostigen

< 2000

Algemene
Garanties, geldleningen en claims
dekkingsmidd
elen

4,3

0,8

0,2

0,2

4,9 Er is € 0,8 miljoen gedoteerd en 0,2
miljoen onttrokken in 2013. Stand
ultimo 2013 is € 4,8 miljoen

Het afdekken van risico's die de
gemeente loopt voortvloeiend uit
verleende garanties en claims van
derden

< 2000

7,1

1,6

8,7

8,7

0,0 In 2013 is € 1,6 miljoen gedoteerd
en € 8,7 miljoen vrijgevallen.
Boekwaarde ultimo 2013 is hiermee
nihil.

Het afdekken van risico's die
ontstaan door het verstrekken van
geldleningen aan derden

< 2000

39,0

17,7

8,4

4,2

48,3 In 2013 is € 8,4 miljoen onttrokken
en € 17,7 miljoen gedoteerd aan de
voorziening. Stand ultimo 2013 is €
48,3 miljoen

Verstrekte geldleningen

Juridische risico's

Terug naar inhoud

Het afdekken van risico's van
belang bij juridische
aangelegenheden.

0
Afhankelij
k van
risicoanal
yse

0

2002 Afhankelij
k van
risicoanal
yse
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Programma

Naam voorziening

Sophia Augusta / Lopez Suasso

Ultimo
2012

Toe- OntWaarUltimo Korte toelichting op toevoegingen
voetrek- van
2013
en onttrekkingen
ging king
vrijval
0,6
0,1
0,0
0,0
0,7 Rente toevoeging in 2012 en 2013
van resp. € 28.763 en € 30.057 in
boekjaar 2013

Doel voorziening

Jaar van Maximale
ontstaan omvang

Het inzetten van de renteopbrengst
ten behoeve van het onderhoud
van het woonhuis en inboedel in
het museum

< 2000

0

< 2000

0

Willet Holthuysen

0,2

0,0

0,0

0,0

0,2 Rentetoevoeging m.b.t. 2012 en
2013 van resp. € 6.988 en € 7.302
in boekjaar 2013.

Het inzetten van de renteopbrengst
ten behoeve van het onderhoud
van het woonhuis en inboedel in
het museum Willet Holthuysen

Risico's Beurs van Berlage

1,0

0,0

1,0

1,0

0,0 De voorziening is in 2013
opgeheven, omdat er geen
aanleiding meer is om de
voorziening aan te houden.

Afdekken risico’s die door
gemeente worden gedragen inzake
Beurs van Berlage

2008

1

Voorziening ivm verzelfstandiging
Haven

4,2

0,0

4,2

0,0

0,0 Er heeft een onttrekking van € 4,2
miljoen in 2013 plaatsgevonden.
Saldo ultimo 2013 is hiermee nihil.

Voorzien in claim van Haven NV
inzake het treffen van
voorzieningen op personeel gebied

2012

4,2

70,0

0,0

70,0

70,0

0,0 Er is € 70 miljoen onttrokken in
2013. De boekwaarde van de
voorziening is ultimo 2013 nihil

Het afdekken van het risico dat de
gemeente loopt als de uitgaven die
nog verplicht in grondexploitaties
worden gedaan niet worden gedekt
door gerealiseerde of te realiseren
inkomsten

2012

70

0,0

20,0

0,0

0,0

20,0 Bij de 4e maandsrapportage 2013 is Deze voorziening dient ter dekking
deze voorziening voor € 20,0 miljoen van mogelijke exogene risico’s die
gevormd.
zich voordoen bij de NoordZuidlijn,
bedoeld om stagnatie en
vertragingskosten in het project te
voorkomen.

2013

0

Voorziening t.b.v. risico’s
Vereveningsfonds

Voorziening exogene risico's
Noord-Zuidlijn

Terug naar inhoud
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Programma

Naam voorziening

Voorziening frictiekosten
boventallige facilitaire
medewerkers

Voorziening geoormerkte gelden
GWA/SVA

Ultimo
2012

Toe- OntWaarUltimo Korte toelichting op toevoegingen
voetrek- van
2013
en onttrekkingen
ging king
vrijval
0,0
0,8
0,0
0,0
0,8 In 2013 is op basis van de 8maandsrapportage € 0,8 miljoen
gedoteerd aan de voorziening.

1,0

0,0

1,0

0,0

0,0 Een onttrekking van € 1 miljoen in
2013 heeft betrekking op de
overdracht aan de Bestuursdienst.
De boekwaarde van de voorziening
ultimo 2013 is nihil.

Terug naar inhoud

Doel voorziening

Jaar van Maximale
ontstaan omvang

In het kader van het
“Implementatieplan Nieuw Facilitair
Beheer (collegebesluit 18-12-2012)
is besloten tot het instellen van een
voorziening voor frictiekosten voor
boventallige facilitaire
medewerkers.

2013

3

Afdekken van risico’s gerelateerd
aan het optimaliseren van de
kosten van het voertuigenpark van
de gemeente Amsterdam.

2010

0

610

Balans met bijlagen
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2 0 13
1 2 . 4 8 7 .3 4 9 . 4 0 0

2 01 2
1 2 .2 1 5 .4 9 9 .5 6 5

I m m a t e r ië le v a s t e a c t iv a

6 .4 4 6 . 6 1 6

1 3 .5 3 7 .4 2 3

A lge m e n e re s e rv es

K o s t e n v a n o n d e rz o e k e n o n t w ik k e lin g v a n
a c t iv a

6 .4 4 6 . 6 1 6

1 3 .5 3 7 .4 2 3

B e s t e m m in g s r e s e r v e s b e d o e l d o m
o n g e w e n s t e s c h o m m e li n g e n i n
t a r ie v e n o p t e v a n g e n

M a t e rië le v a s t e a c t iv a
I n v e s t e rin g e n m e t e e n e c o n o m is c h n u t

9 . 1 4 0 .8 6 6 . 8 7 3
7 . 7 9 9 .4 2 3 . 7 3 1

9 .0 7 6 .0 9 0 .6 5 7
7 .7 6 4 .3 2 4 .9 5 0

I n v e s t e rin g e n in d e o p e n b a re r u im t e m e t
e e n m a a t s c h a p p e li j k n u t

1 . 3 4 1 .4 4 3 . 1 4 1

1 .3 1 1 .7 6 5 .7 0 8

F in a n c i ë l e v a s t e a c t iv a

3 . 3 4 0 .0 3 5 . 9 1 1

3 .1 2 5 .8 7 1 .4 8 5

A C T IV A
V a st e a c t iv a

P A S S IV A
E ig e n v e r m o g e n

O v e r ig e b e s t e m m in g s re s e r v e s
R e s u lt a a t n a b e s t e m m in g

V o o r z ie n in g e n

D e e ln e m in g e n
G e m e e n s c h a p p e lijk e r e g e l i n g e n

6 9 4 .6 3 6 . 8 2 5
4 3 .0 3 7 . 8 1 3

8 5 8 .3 1 5 .7 7 7
4 0 .6 2 2 .4 1 3

L e n in g e n a a n w o n i n g b o u w c o r p o r a t ie s
L e n in g e n a a n d e e ln e m in g e n
L e n in g e n a a n o v e r ig e v e r b o n d e n p a r t ije n

3 8 .9 3 4 . 2 5 5
8 8 1 .9 9 8 . 2 6 6
9 2 0 .3 77

9 4 .0 5 2 .2 6 3
3 7 8 .4 5 8 .4 4 0
7 0 4 .9 1 5

1 1 6 .2 9 8 . 4 0 1
1 . 5 2 9 .8 8 4 . 0 4 1

1 4 0 .4 8 5 .5 0 6
1 .5 7 8 .9 4 7 .7 0 2

3 4 .3 2 5 . 9 3 3

3 4 .2 8 4 .4 6 8

1 . 0 3 3 .2 5 9 . 3 3 8

1 .7 9 7 .3 4 3 .7 8 9

V o orra de n

2 5 .9 0 7 . 8 4 9

9 3 2 .9 4 1 .6 0 6

O v e r ig e g r o n d - e n h u l p s t o f f e n
O n d e r h a n d e n w e r k ( in c lu s ie f b o u w g r o n d e n
in e x p l o it a tie )
G e r e e d p r o d u c t e n h a n d e ls g o e d e r e n

6 4 4 .5 86
1 4 .0 0 0 . 7 4 4

6 2 8 .6 7 7
9 2 0 .9 1 6 .0 0 1

1 1 .2 6 2 . 5 1 9

1 1 .3 9 6 .9 2 9

6 5 0 .8 4 3 . 4 1 8
1 9 0 .6 2 7 . 3 1 1

6 0 5 .1 1 2 .1 1 0
1 8 8 .2 6 4 .0 9 0

4 .1 8 0 . 0 9 6

3 .4 2 7 .2 6 8

4 5 6 .0 3 6 . 0 1 1
0

3 9 6 .1 4 9 .6 6 5
1 7 .2 7 1 .0 8 7

2 8 5 .1 0 2 . 3 6 4
6 8 .6 5 0 . 0 0 3

2 5 9 .2 9 0 .0 7 3

O v e r ig e l a n g lo p e n d e le n in g e n
O v e r ig e u i t z e t t in g e n m e t e e n r e n t e t y p is c h e
lo o p t ijd v a n é é n ja a r o f l a n g e r
B i jd r a g e n a a n a c t i v a in e ig e n d o m v a n
d e rd en
V lo tte n d e ac tiv a

V o rd e r i n g e n
V o rd e r i n g e n o p o p e n b a r e l ic h a m e n
R e k e n in g - c o u r a n t v e r h o u d in g e n m e t n i e t f i n a n c i ë le in s t e lli n g e n
O v e r ig e v o r d e rin g e n
O v e r ig e u i t z e t t in g e n
O v e r lo p e n d e a c t iv a
N o g t e o n t v a n g e n b i jd r a g e n R i jk e n
E u ro p e s e U n ie
O v e r ig e v l o t t e n d e a c t i v a
T o t a a l a c t iv a

2 01 3
7 .2 5 2.0 8 1 .67 4

2 0 12
6 . 5 5 3 .8 8 2 . 5 3 3

2 6 8.9 3 2 .00 5

2 3 0 .8 9 7 . 7 5 8

1 1.8 6 6 .52 5

1 3 .3 5 3 . 6 3 9

6 .7 0 8.7 9 7 .46 2

6 . 2 1 3 .5 5 7 . 6 8 3

2 6 2.4 8 5 .68 2

9 6 .0 7 3 . 4 5 3

8 1 0.0 6 4 .60 6

2 . 1 6 3 .9 3 3 . 7 4 8

V a s te s c h u ld e n

3 .1 8 0.9 4 1 .16 6

2 . 9 1 2 .8 4 3 . 8 8 5

O n d e rh a n d s e le n in g e n

3 .1 5 3.1 3 0 .73 1

2 . 8 6 8 .4 4 2 . 9 2 1

v a n b i n n e n la n d s e b a n k e n e n o v e r ig e
f in a n c ië le in s t e l lin g e n

3 .1 5 1.3 0 4 .97 5

2 . 8 6 6 .4 4 3 . 8 1 0

1 .8 2 5 .7 5 6

1 .9 9 9 . 1 1 1

D o o r d e r d e n b e le g d e g e ld e n

1 4.6 4 8 .70 9

2 1 .4 9 6 . 7 7 4

W a a rbo rg so m m e n

1 3.1 6 1 .72 6

2 2 .9 0 4 . 1 9 0

V lo t t en d e p a s s iv a

2 .2 7 7.5 2 1 .29 2

2 . 3 8 2 .1 8 3 . 1 8 8

K o r t l o p e n d e s c h u ld e n
K a s g e ld le n i n g e n
B a n k - e n g ir o s a ld i
O v e r ig e s c h u ld e n

1 .0 3 2.3 8 5 .50 2
2 3 0.0 0 0 .00 0
5 2 5.8 7 7 .79 6
2 7 6.5 0 7 .70 7

1 . 2 7 7 .6 3 2 . 5 1 9
4 4 0 .0 0 0 . 0 0 0
5 7 5 .7 3 2 . 9 9 3
2 6 1 .8 9 9 . 5 2 6

O v e r lo p e n d e p a s s iv a
V o o r u it o n v a n g e n b e d r a g e n R ijk e n E U
O v e r ig e o v e r lo p e n d e p a s s iv a

1 .2 4 5.1 3 5 .78 9
1 3 6.0 8 2 .84 2
1 .1 0 9.0 5 2 .94 7

1 . 1 2 8 .3 1 6 . 8 3 9
1 6 5 .7 0 6 . 8 0 2
9 6 2 .6 1 0 . 0 3 7

v a n o v e r ig e b in n e n la n d s e s e c t o re n

O v e r ig e v lo t t e n d e p a s s iv a

- 2 3 .7 6 6 . 1 7 0

2 .7 5 5 . 7 0 5
1 3 . 5 2 0 .6 0 8 . 7 3 8

1 4 .0 1 2 .8 4 3 .3 5 4

T o t a a l p a s s iv a

1 3 .5 2 0 .6 0 8 .7 3 8

1 4 . 0 1 2 .8 4 3 . 3 5 4

T o t a a lb e d ra g g a ra n t ie v e r p l ic h t in g e n

1 3 .0 7 5 .0 0 0 .0 0 0

1 3 . 3 9 5 .0 0 0 . 0 0 0
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Omschrijving van de
vaste activa

VERMEERDERINGEN
Uitbreidingen
in het
begrotingsjaar

Boekwaarde
aan het begin
van het
begrotingsjaar

2

VERMINDERINGEN
(extra)
afschrijvingen
in het
begrotingsjaar

Overdracht
van
vaste activa
in het
begrotingsjaar

Overdracht
van
vaste activa
in het
begrotingsjaar

Overige
verminderingen
in het
begrotingsjaar

Boekwaarde
aan het einde
van het
begrotingsjaar

3

4

5

6

7

8

9

13.537.423,33
0,00

1.678.525,55
0,00

0,00
0,00

2.422.752,82
0,00

0,00
0,00

6.346.579,96
0,00

6.446.616,10
0,00

13.537.423,33

1.678.525,55

0,00

2.422.752,82

0,00

6.346.579,96

6.446.616,10

5.947.660.631,47
5.594.683.616,21
5.381.171,06
869.037.682,56
618.700.853,19
14.793.670,74
158.990.935,85
149.760.004,78

207.965.283,99
205.369.464,89
1.395.000,00
83.150.639,43
21.980.691,79
166.135,00
20.350.685,23
23.056.266,06

339.252.527,68
304.824.234,95
0,00
0,00
0,00
0,00
230.670,54
19.042,92

1.943.931,16

323.713.676,00

298.149,01

271.454,35
43.411.447,71
19.106.346,51
28.184,00
25.882.501,66
23.934.018,30

0,00
3.131.923,04
0,00
0,00
0,00
0,00

10.367,19
-2.030.970,37
169.821.862,38
14.751.886,74
3.890.340,13
34.303.043,23

6.168.922.686,97
6.104.877.316,05
6.494.349,52
907.675.921,61
451.753.336,09
179.735,00
149.799.449,83
114.598.252,23

7.764.324.949,65

358.064.701,50

339.502.241,14

114.577.883,69

326.845.599,04

221.044.678,31

7.799.423.731,25

245.342,00
0,00
8.422.938,96
1.303.097.426,63

0,00

0,00

0,00

245.342,00

0,00

389.040,81
97.028.699,69

0,00
0,00

742.005,29
40.622.013,59

0,00
0,00

-2.103.221,85
28.234.167,80

0,00
0
10.173.196,33
1.331.269.944,93

1.311.765.707,59
9.076.090.657,24

97.417.740,50
455.482.442,00

0,00
339.502.241,14

41.364.018,88
155.941.902,57

245.342,00
327.090.941,04

26.130.945,95
247.175.624,26

1.341.443.141,26
9.140.866.872,51

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

312.091.358,27
7.180.293,67
0,00
0,00
615.363.692,12
0,00
2.599.000,00
342.800.499,39

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
440.000,00
328.770,16
0,00

28.158.416,42
4.764.893,33
0,00
55.118.008,52
111.823.865,72
224.538,44
9.666.336,43
391.864.160,54

15.428.527,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
440.000,00
0,00

432.183.367,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.008.538,42
0,00

694.636.824,53
43.037.812,95
0,00
38.934.254,68
881.998.266,40
920.377,00
116.298.401,43
1.529.884.041,03

34.284.468,42
3.125.871.484,65

2.127.430,45
1.282.162.273,90

0,00
768.770,16

2.418.043,92
604.038.263,32

0,00
15.868.527,00

-332.078,08
448.859.827,34

34.325.933,03
3.340.035.911,05

12.215.499.565,22

1.739.323.241,45

340.271.011,30

762.402.918,71

342.959.468,04

702.382.031,56

12.487.349.399,66

1 Immateriële vaste activa
Kosten van onderzoek en ontwikkeling
Kosten van het sluiten van geldleningen, agio
en disagio
Totaal rubriek 1

a.
b.

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

Totaal rubriek 2a
2b Materiële vaste activa met een maatschappelijk nut

a.
b.
c.

Gronden en terreinen
Waarvan in erfpacht uitgegeven
Woonruimten
Overige materiële vaste activa

Totaal rubriek 2b
Totaal rubriek 2
3 Financiële vaste activa
Deelnemingen
Gemeenschappelijke regelingen
Overige verbonden partijen
Leningen aan woningbouwcorporaties
Leningen aan deelnemingen
Leningen aan overige veronden partijen
Overige langlopende leningen
Overige uitzettingen met een rentetypische
looptijd van één jaar of langer
Bijdrage aan activa in eigendom van derden
i.
Totaal rubriek 3

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Totaal-generaal

Terug naar inhoud
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Overzicht kapitaallasten
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Overzicht kapitaallasten 2013 (4,5%)

31-12-2013

Door te berekenen rente lasten:
Rekening 2012
Rente van premies en aangegane langlopende
geldleningen
Rente van premies en aangegane langlopende
geldleningen (u/g)
overlopend passief rentevoordeel
cultuurleningen

Begroting 2013

Rekening 2013
105.436.872

107.935.265

139.858.340

517.400
108.452.665

527.000
140.385.340

548.182

10.000.000

548.182

10.000.000

7.315

7.310

30.273.865

27.737.300

28.681.660

30.273.865

27.737.300

28.681.660

155.741.321
1.066.960
156.808.281

148.161.080
148.161.080

174.113.766

245.749

165.000

260.474

Toevoeging c.q. onttrekking aan fondsen en
voorzieningen:
voorziening verstrekte geldleningen
voorziening escrow Nuon

1.254.112
5.199

1.348.420

1.590.822

Totaal toevoeging/onttrekking

1.259.311

1.348.420

1.590.822

316.345

322.540

322.540

297.911.712

328.126.990

311.083.970

307.083.308

320.563.240

327.000.039

0
5.447.953

4.972.740

4.956.731

21.724.540

25.965.909
274.286

527.000
105.963.872
143.522

Rente van aangegane kortlopende geldleningen

7.315

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
Totaal netto door te berekenen

143.522

174.113.766

Verschil Begroting/Rekening (- = voordeel)
Doorberekend aan:
Binnen de omslag (4,5%)
Ontvangen rente uitgezette kortgeldleningen
Ontvangen rente in rekening-courant

Buiten de omslag:
Verstrekte geldleningen
Boeterente (verstrekte geldleningen)

23.321.395
379.474

Terug naar inhoud
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Woningbouwleningen
Buiten de omslag:
HR-AVI
AVI-West

Totaal doorberekend

5.664.360

4.258.860

2.226.997

19.532.274
15.476.510

19.532.270
15.476.510

32.650.093

35.008.784

35.008.780

32.650.093

376.909.392

386.528.160

393.074.054

376.909.392
297.911.712

386.528.160
328.126.990

393.074.054
311.083.970

78.997.680

58.401.170

81.990.084

48.237

Verschil Begroting/Rekening (- = voordeel)
Totaal doorberekende rente
Totaal netto lasten
Totaal toevoeging/onttrekking egalisatiefonds
omslagrente
(- = onttrekking aan egalisatiefonds)

Specificatie overige kosten:
boete rente opgenomen geld

provisie van geldleningen
kosten i.v.m. obligatielening (uitbetaling van
obligaties)

99.651

150.000

70.300

5.000

kosten bankverkeer/geldleningensysteem

75.798

10.000

245.749

165.000

212.236

Terug naar inhoud
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Verantwoordingsinformatie specifieke
uitkeringen
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C1

Ontvanger

Juridische
grondslag

Specifieke
uitkering

Nummer

Departement
BZK

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2013 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking SISA

I N D I C A T O R E N
Besteding 2013

Verzameluitkering BZK

Aard controle R
Indicatornummer: C1 / 01

Regeling verzameluitkering
BZK

C9

€ 789.918
Hieronder per regel één
In 2013 gestart met project?
Excellente gebieden
innovatieve energiebesparing beschikkingsnummer (EG09….)
van het betreffende project
in de nieuwbouw
invullen en in de kolommen
ernaast de verantwoordingsBegroting WWI
informatie
Brief van de Minister voor
WWI van 22-12-2009, kenmerk
SB2009066621
Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: C9 / 01

Gemeenten

Toelichting

Aard controle D1
Indicatornummer: C9 / 02

1
EG09011513
2
OCW

D1

Regionale meld- en
coördinatiecentra voortijdig
schoolverlaten
Besluit regionale meld- en
coördinatiefunctie voortijdig
schoolverlaten
Gemeenten

OCW

D9

Onderwijsachterstandenbeleid 2011-2014 (OAB)

Gemeenten

EG09041513
Besteding 2013

Aard controle R
Indicatornummer: D1 / 01

€ 2.230.254
Besteding 2013 aan
voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen
aan de wettelijke kwaliteits-eisen
(conform artikel 166, eerste lid
WPO)
Aard controle R
Indicatornummer: D9 / 01

€ 44.141.954

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: C9 / 03

ook bekend onder VROM SB
2009066621 en BZK 20120000612091 en BZK WB

Ja
Ja
Opgebouwde reserve ultimo
2012

Aard controle R
Indicatornummer: D1 / 02

€ 1.163.796
Besteding 2013 aan overige
activiteiten (naast VVE) voor
leerlingen met een grote
achterstand in de Nederlandse
taal (conform artikel 165 WPO)

Aard controle R
Indicatornummer: D9 / 02

€ 6.930.144

Besteding 2013 aan afspraken Opgebouwde reserve ultimo
over voor- en vroegschoolse
2012
educatie met bevoegde
gezagsorganen van scholen,
houders van kindcentra en
peuterspeelzalen (conform artikel
167 WPO)
Aard controle R
Indicatornummer: D9 / 03

€ 6.985.815

Aard controle R
Indicatornummer: D9 / 04

€ 8.522.517
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I N D I C A T O R E N

BZK
E7A Verzameluitkering
Innovatieprogramma
Klimaatneutrale Steden
(Proefprojecten)

Besteding ten laste van
rijksmiddelen 2013

Eindverantwoording?

Cumulatieve bestedingen ten
laste van rijksmiddelen tot en
met 2013

Regeling eenmalige uitkering
planstudies en proefprojecten
IKS
Aard controle R
Indicatornummer: E7A / 01

Gemeenten
I&M

€ 27.284
Hieronder per regel één
beschikkingsnummer en in de
kolommen ernaast de
verantwoordingsinformatie

E10 Tijdelijke subsidieregeling
Innovatieprogramma Mooi
Nederland

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E7A / 02

Ja
Besteding 2013

Aard controle R
Indicatornummer: E7A / 03

€ 670.734
Eindverantwoording?

Cumulatieve bestedingen tot en
met 2013

Tijdelijke subsidieregeling
innovatieprogramma Mooi
Nederland
Provincies en gemeenten
1
I&M

E11B Nationaal
Samenwerkingsprogramma
Luchtkwaliteit (NSL) SiSa
tussen medeoverheden

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: E10 / 01

Indicatornummer: E10 / 02

Indicatornummer: E10 / 03

Indicatornummer: E10 / 04

IPMNS1003C09SU
Hieronder per regel één
beschikkingsnummer en in de
kolommen ernaast de
verantwoordingsinformatie

€ 1.629
Besteding 2013 ten laste van
provinciale middelen

Nee
Besteding 2013 ten laste van
eigen middelen

€ 1.709
Besteding 2013 ten laste van
bijdragen door derden =
contractpartners (niet rijk,
provincie of gemeente)

Besteding 2013 ten laste van
rentebaten gemeente op door
provincie verstrekte bijdrage
NSL

Teruggestort/verrekend in 2013
in verband met niet uitgevoerde
maatregelen

Provinciale beschikking en/of
verordening
Gemeenten en
gemeenschappelijke
regelingen (Wgr) (SiSa tussen
medeoverheden)
Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E11B / 01

1

1

2009-74992
Kopie beschikkingsnummer

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E11B / 07
2009-74992

Kopie beschikkingsnummer

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E11B / 11

1

2009-74992

Aard controle R
Indicatornummer: E11B / 02

Aard controle R
Indicatornummer: E11B / 03

Aard controle R
Indicatornummer: E11B / 04

€ 4.082.602
€ 3.921.844
€0
Cumulatieve besteding ten laste Cumulatieve besteding ten laste Cumulatieve besteding ten laste
van provinciale middelen tot en van eigen middelen tot en met
van bijdragen door derden =
met 2013
2013
contractpartners (niet rijk,
provincie of gemeente) tot en
met 2013
Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E11B / 08

€ 11.990.872
Cumulatieve besteding ten laste
van rentebaten gemeente op
door provincie verstrekte
bijdrage NSL tot en met 2013
Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E11B / 12

€0

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E11B / 09

Aard controle R
Indicatornummer: E11B / 05

€0

Aard controle R
Indicatornummer: E11B / 06

€0

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E11B / 10

€ 12.809.114
€0
Eindverantwoording?
Cumulatief
teruggestort/verrekend in 2013 in
verband met niet uitgevoerde
maatregelen tot en met 2013
Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E11B / 13

€0

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E11B / 14

Nee
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I N D I C A T O R E N

BZK
E26 Verzameluitkering
Spoorse door-snijdingen,
tranche 1

Regeling eenmalige
uitkeringen spoorse
doorsnijdingen

Aantal projecten (waarvoor een
beschikking ontvangen is)

Aantal afgeronde projecten
2013

Afspraak

Realisatie

Aard controle R
Indicatornummer: E26 / 01

Gemeenten

1
SZW

G1

Wet sociale werkvoorziening
(Wsw)
Alle gemeenten
verantwoorden hier het
gemeentedeel over 2013,
ongeacht of er in 2013 geen,
enkele of alle inwoners
werkzaam waren bij een
Openbaar lichaam o.g.v. de
Wgr.
SZW

0

Het totaal aantal geïndiceerde
inwoners van uw 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 2013

Wet sociale werkvoorziening
(Wsw) gemeente 2013

Wet sociale werkvoorziening
(Wsw)

Nee

Het totaal aantal inwoners dat is Volledig zelfstandige uitvoering?
uitgestroomd uit het
werknemersbestand in 2013,
uitgedrukt in arbeidsjaren

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: G1 / 02

Indicatornummer: G1 / 03

Alle gemeenten
verantwoorden hier het totaal
2012 (Dus: deel Openbaar
lichaam uit SiSa 2012 regeling
G1B + deel gemeente uit 2012
regeling G1C-1) na controle
door de gemeente.

1

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E26 / 03

Indicatornummer: G1 / 01

4.695
Hieronder per regel één
gemeente(code) uit 2012
selecteren en in de kolommen
ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente
invullen

G1A Wet sociale werkvoorziening
(Wsw) totaal 2012

Aard controle R
Indicatornummer: E26 / 02

Eindverantwoording?

249,74
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
2012;
inclusief deel openbaar lichaam

Nee
Het totaal aantal inwoners dat is Het totaal aantal gerealiseerde
uitgestroomd uit het werknemers- arbeidsplaatsen voor
bestand in 2012, uitgedrukt in
geïndiceerde inwoners in 2012,
arbeidsjaren;
uitgedrukt in arbeidsjaren;

Het totaal aantal gerealiseerde
begeleid werkenplekken voor
geïndiceerde inwoners in 2012,
uitgedrukt in arbeidsjaren;

inclusief deel openbaar lichaam

inclusief deel openbaar lichaam

inclusief deel openbaar lichaam

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicatornummer: G1A / 01

Indicatornummer: G1A / 02

Indicatornummer: G1A / 03

Indicatornummer: G1A / 04

Indicatornummer: G1A / 05

0363 (Amsterdam)

4.774,75

277,59

3.318,77

319,96
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Ontvanger

Juridische
grondslag

Nummer
G2

Specifieke
uitkering

Departement
SZW

Verzameluitkering
BZKop
Gebundelde
uitkering
grond van artikel 69 WWB
gemeente 2013

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2013 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking SISA

I N D I C A T O R E N
Besteding 2013 algemene
bijstand

Baten 2013 algemene bijstand
(exclusief Rijk)

Besteding 2013 IOAW

Baten 2013 IOAW (exclusief
Rijk)

Besteding 2013 IOAZ

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

I.2 Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werkloze
werknemers (IOAW)

I.2 Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werkloze
werknemers (IOAW)

I.3 Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte gewezen
zelfstandigen (IOAZ)

Baten 2013 IOAZ (exclusief Rijk)
Gemeente

Alle gemeenten
I.1 Wet werk en bijstand (WWB) I.1 Wet werk en bijstand (WWB)
verantwoorden hier het
gemeentedeel over 2013,
ongeacht of de gemeente in
2013 geen, enkele of alle taken
heeft uitbesteed aan een
Aard controle R
Aard controle R
Openbaar lichaam opgericht
Indicatornummer: G2 / 01
Indicatornummer: G2 / 02
op grond van de Wgr.
€ 576.888.566

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 03

€ 9.605.636

€ 12.283.712

Besteding 2013 Bbz 2004
levensonderhoud beginnende
zelfstandigen

Baten 2013 Bbz 2004
levensonderhoud beginnende
zelfstandigen

Gemeente

Gemeente

I.4 Besluit bijstandverlening
zelfstandigen 2004
(levensonderhoud beginnende
zelfstandigen) (Bbz 2004)

I.4 Besluit bijstandverlening
zelfstandigen 2004
(levensonderhoud beginnende
zelfstandigen) (Bbz 2004)

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 04

Baten 2013 WWIK (exclusief
Rijk)

€ 232.639

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 05

€ 1.683.253

I.3 Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte gewezen
zelfstandigen (IOAZ)

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 06

€ 13.121

Volledig zelfstandige uitvoering?

Gemeente

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 07

SZW

G3

€ 2.701.667
Besteding 2013
Besluit bijstandverlening
zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud gevestigde
levensonderhoud beginnende zelfstandigen (exclusief Bob)
zelfstandigen) gemeente 2013

I.6 Wet werk en inkomen
kunstenaars (WWIK)

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 08

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 09

€ 34.833
Baten 2013 levensonderhoud
gevestigde zelfstandigen
(exclusief Bob) (exclusief Rijk)

€ 1.311.295
Besteding 2013
kapitaalverstrekking (exclusief
Bob)

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G2 / 10

Ja
Baten 2013 kapitaal-verstrekking Besteding 2013 aan onderzoek
(exclusief Bob) (exclusief Rijk)
als bedoeld in artikel 56 Bbz
2004 (exclusief Bob)

Besteding 2013 Bob

Besluit bijstandverlening
zelfstandigen (Bbz) 2004
Alle gemeenten
Aard controle R
Aard controle R
Aard controle R
verantwoorden hier het
Indicatornummer: G3 / 01
Indicatornummer: G3 / 02
Indicatornummer: G3 / 03
gemeentedeel over 2013,
€ 5.073.178
€ 989.597
€ 2.089.909
ongeacht of de gemeente in
Volledig zelfstandige uitvoering?
2013 geen, enkele of alle taken Baten 2013 Bob (exclusief Rijk) Besteding 2013 aan
uitvoeringskosten Bob als
heeft uitbesteed aan een
bedoeld in artikel 56 Bbz 2004
Openbaar lichaam opgericht
op grond van de Wgr.

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 07

€0

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 08

€0

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 04

€ 1.498.808

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 05

€ 738.948

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 06

€0

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G3 / 09

Ja
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I N D I C A T O R E N

Verzameluitkering
BZK (WPB) Het aantal in 2013 bij een ROC
Wet
participatiebudget
ingekochte contacturen
gemeente 2013

Wet participatiebudget (WPB) Let op: Dit is de enige
gelegenheid om verantwoording
af te leggen over deze
Alle gemeenten
taakuitvoering
verantwoorden hier het
gemeentedeel over 2013,
Let op: Deze verantwoording kan
ongeacht of de gemeente in
2013 geen, enkele of alle taken niet door een
gemeenschappelijke regeling
heeft uitbesteed aan een
Openbaar lichaam opgericht worden uitgevoerd, ongeacht de
keuze van de gemeente bij
op grond van de Wgr.
indicator G5/02
Aard controle D1
Indicatornummer: G5 / 01

18.779
Volledig zelfstandige uitvoering? Besteding 2013
participatiebudget
De zelfstandige uitvoering betreft
de indicatoren G5/03 tot en met
G5/07

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G5 / 02

SZW

G7

Verzameluitkering SZW

Ja
Besteding 2013

Aard controle R
Indicatornummer: G5 / 03

€ 105.221.565

Waarvan besteding 2013 van
educatie bij roc's

Baten 2013 (niet-Rijk)
participatiebudget

Waarvan baten 2013 van
educatie bij roc’s

Besteding 2013 Regelluw
Dit onderdeel is uitsluitend van
toepassing op gemeenten die in
2012 duurzame plaatsingen van
inactieven naar werk hebben
gerealiseerd en verantwoord aan
het Rijk

Aard controle R
Indicatornummer: G5 / 04

€ 2.751.399

Aard controle R
Indicatornummer: G5 / 05

€ 6.851.714

Aard controle R
Indicatornummer: G5 / 06

€0

Aard controle R
Indicatornummer: G5 / 07

€0

Regeling verzameluitkering
Gemeenten
Aard controle R
Indicatornummer: G7 / 01

VWS

H1

Ministeriële regeling
heroïnebehandeling

€ 496.058
Gerealiseerde behandelplaatsen Gerealiseerde behandelplaatsen Besteding 2013
2013
2013

Regeling heroïnebehandeling Afspraak

Realisatie

Gemeenten
Aard controle D1
Indicatornummer: H1 / 01

145

Aard controle D1
Indicatornummer: H1 / 02

145

Aard controle R
Indicatornummer: H1 / 03

€ 3.003.107
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Ontvanger

Juridische
grondslag

Nummer
H3

Specifieke
uitkering

Departement
VWS

Verzameluitkering
BZK en
Seksualiteitscoördinatiehulpverlening + aanvullende
curatieve SOA bestrijding

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2013 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking SISA

I N D I C A T O R E N
Aantal consulten in 2013
seksualiteitshulpverlening in het
verzorgingsgebied.

Aantal gevonden SOA's in 2013 Aantal SOA- onderzoeken in
in het verzorgingsgebied
2013 in het verzorgingsgebied

Subsidieregeling publieke
gezondheid
Gemeenten
VWS

H4

Verzameluitkering VWS

Aard controle D1
Indicatornummer: H3 / 01

2.952
Besteding 2013

Aard controle D1
Indicatornummer: H3 / 02

7.577

Aard controle D1
Indicatornummer: H3 / 03

49.130

Regeling verzameluitkering
Provincies, gemeenten en
gemeenschappelijke
regelingen (Wgr)

Aard controle R
Indicatornummer: H4 / 01

€ 270.000
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Personele overzichten
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Aantal FTE

Formatie en bezetting gemeente Amsterdam

Rekening 2012
202
51
144
484
238
23
230
179
327
69
330
74
17
126

Rekening 2013 peildatum 31- verschil rekening 2013 met
12-2013
rekening 2012
282
81
49
-2
141
-3
491
7
234
-4
21
-2
229
-1
185
6
318
-9
58
-11
323
-7
71
-2
17
0
132
6

2 - Dienstverlening en Facilitair Management
3 - Gemeentelijke Dienst Verzekeringszaken
4 - Stadsarchief
10 - Bestuursdienst (incl Rekenkamer, Rokin, AKR)
11 - Dienst Informatie- en Communicatietechnologie
17 - Ombudsman
20 - Dienst Basisinformatie
24 - Dienst Advies en Onderzoek
34 - Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam
47 - Acam Accountancy en Advies
50 - Dienst Stadstoezicht
70 - Stadsbank van Lening
100 - Raadsgriffie
120 - Servicehuis Personeel
Subtotaal Dienstverlening, Bedrijfsvoering en
Concernstaf
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
96 - Dienst Metro
Subtotaal Ruimte en Economie
23 - Geneeskundige en Gezondheidsdienst
26 - Dienst Wonen, Zorg en Samenleven
37 - Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling
80 - Dienst Werk en Inkomen
Subtotaal Sociaal en Veilig

2.493
226
276
360
234
4
342
210
78
395
424
38
2.586
1.005
276
542
1.715
3.538

2.549
178
263
334
244
4
0
239
79
380
461
37
2.220
988
257
478
1.828
3.552

56
-48
-12
-27
10
0
-342
29
1
-15
38
-1
-367
-17
-19
-64
114
14

Totaal gemeente Amsterdam, excl. stadsdelen

8.617

8.320

-297

Terug naar inhoud
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Totaal inhuur tbv
ondersteuning
bedrijfsprocessen

Uitzendkrachten

inhuur tbv ondersteuning
Externe
Interne
bedrijfs-processen
inhuur totaal inhuur totaal

Totaal
(beleids)ondersteunende
inhuur

Advisering Accountancy,
financiën en administratieve
organisatie

Advisering
automatiseringsvraagstukke
n

Totaal beleidsgevoelige
inhuur

Som van
Actualisatie
2013

(Beleids)ondersteunende inhuur

Juridisch personeel

beleidsgevoelige inhuur

Externe % van looninhuur - som

Communicatieadvies

Som van
Actualisatie
2013

Rekening 2013: externe inhuur naar inhuurcategorie en interne inhuur

Rekening 2013

Externe inhuur % van loon- loonsom
som

Beleidsadvies

Begroting 2013

Externe % van loon- loonsom
inhuur - som

Organisatie en
formatieadvies

Rekening 2012
loonsom

Interim- (project)
management

Bedragen x 1000
Externe inhuur en interne inhuur gemeente
Amsterdam
exclusief stadsdelen (Kolommenstaat)

Cluster Dienstverlening, Bedrijfsvoering en
Concernstaf
41

690

0

50

1

51

3 - VGA Verzekeringen

3.481

4

0,1%

3.497

35

1,0%

3.398

52

1,5%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52

52

52

93

4 - Stadsarchief

9.207

1.243

13,5%

8.774

138

1,6%

9.358

1.388

14,8%

0
553

0

0

0

0

9

0

9

1.379

1.379

1.388

419

2 - Dienstvrl en Facilitair Management

12.324

4.928

40,0%

14.278

3.633

25,4%

14.680

5.481

37,3%

100

171

378

4.740

4.740

5.481

1.627

10 - BMO/Bestuursdienst

41.408

5.642

13,6%

41.392

2.170

5,2%

38.678

8.262

21,4%

0
245

2.498

2.559

5.348

1.018

1.018

8.262

9.439

19.167

118,7%

16.024

21.407

133,6%

16.649

18.108

108,8%

0

0

131
0

291

16.141

967
0

1.896

11 - Dienst ICT

0

0

16.637

0

16.637

1.471

1.471

18.108

744

1.619

36

2,2%

1.569

16

1,0%

1.668

20

1,2%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

20

20

10

745

124

1.403

1.126

17 - Ombudsman
20 - Dienst Basisinformatie

15.040

390

2,6%

15.040

676

4,5%

14.985

745

5,0%

0

0

0

10

0

6

0

6

729

729

24 - Dienst Advies en Onderzoek

12.145

953

7,8%

13.043

772

5,9%

13.049

1.403

10,8%

0

150

0

671

821

0

0

234

234

348

348

34 - Dienst Belastingen

18.760

1.233

6,6%

18.173

2.402

13,2%

19.146

3.076

16,1%

0

191

1.625

19

1.835

1.008

1.008

0

5.583

39

0,7%

4.785

18

0,4%

4.824

179

3,7%

0

57
0

140
0

36
0

233

47 - Acam

0

0

0

0

0

179

179

179

9

50 - Stadstoezicht

21.134

1.310

6,2%

20.643

788

3,8%

20.841

1.340

6,4%

0

0

0

0

0

0

551

0

551

789

789

1.340

289

0,8%

80

70 - Stadsbank van Lening

4.123

51

4.248

2.859

103

3,6%

1.248

62

5,0%

2.723

3

0,1%

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

3

32
3

32

100 - Raadsgriffie

3

0

8.968

441

4,9%

9.801

285

2,9%

9.261

1.766

19,1%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.766

1.766

1.766

0

34.179

23,2%

32.491

18,8%

173.352

41.855

24,1%

345

941

1.485

879

3.650

482

21.376

2.813

24.671

13.534

13.534

41.855

14.060

94

461

0

555

172.515

89

2,1%

4.092

32

0

0

0

0

32

109

120 - Servicehuis Personeel
Subtotaal Cluster Dienstverlening,
Bedrijfsvoering en Concernstaf

147.535

1,2%

3.076

Cluster Ruimtelijk en Economie
16.886
19.692

554

3,3%

594

4,4%

13.610

1.313

9,6%

29 - Ingenieursbureau Amsterdam

3.480

17,7%

19.156

4.649

24,3%

19.636

2.842

14,5%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.842

2.842

2.842

0

31 - Ontwikkelingsbedrijf

19 - Dienst Milieu en Bouwtoezicht

27.547

2.069

7,5%

26.420

1.197

4,5%

26.766

2.716

10,1%

114

31

22

18

185

25

61

2

88

2.443

2.443

2.716

6.321

32 - Dienst Ruimtelijke Ordening

17.158

479

2,8%

19.468

303

1,6%

18.783

339

1,8%

0

0

0

0

0

0

90

0

90

249

249

339

620

33 - Dienst Zuidas Amsterdam

13.359

67,6%
4,4%

0

0

0,0%

0

0

0,0%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3,5%

20.004

209

1,0%

19.758

887

4,5%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

887

887

887

526

258

128

14

60

1.070

17,2%

1

49

0

0

0

436

0

0

0

0

0

74

0

560

0

560

0

954

409

6.235

0

1.313

571

3,4%

0

595

1.180

194

0,0%

595

605

5.681

0

163

26.536

5,1%

0

0

16.346

301

0,0%

0

35 - Haven Amsterdam

5.870

0

0

46 - Project Management Bureau
56 - Economische zaken

-5

163

1.070

0

1.286

60 - Afval Energie Bedrijf

27.983

1.868

6,7%

29.506

1.053

3,6%

27.779

2.064

7,4%

-22

0

0

0

-22

0

0

0

0

2.086

2.086

2.064

255

95 - DIVV

30.374

3.178

10,5%

29.321

2.933

10,0%

32.735

6.147

18,8%

895

449

2.558

83

3.985

142

31

511

684

1.478

1.478

6.147

4.036

1.510

0

0,0%

0

0

0,0%

2.712

418

15,4%

0

0

135

0

135

18

0

0

18

265

265

418

34

190.507

14.089

7,4%

11.132

6,8%

168.014

17.796

10,6%

1.151

529

2.973

229

4.882

293

703

513

1.509

11.405

11.405

17.796

14.032

96 - Dienst Metro
Subtotaal Ruimtelijk en Economie

162.910

Cluster Sociaal en Veilig
23 - GG&GD

63.914

1.544

2,4%

64.161

3.374

5,3%

64.743

6.109

9,4%

0

0

0

0

0

0

810

0

810

5.299

5.299

6.109

387

26 - Dienst Wonen Zorg en Samenleven

18.227

1.627

8,9%

17.511

465

2,7%

17.961

1.372

7,6%

113

0

391

0

504

38

666

0

704

164

164

1.372

1.882

38.290

1.184

0

0

0

2.230

2.230

2.584

80 - Dienst Werk en Inkomen
Subtotaal Sociaal en Veilig

105.744
251.432

8.080

7,6%

105.327

5.244

5,0%

113.752

20.109

17,7%

0

0

0

0

0

0

1.079

0

1.079

19.030

19.030

20.109

4.571

13.796

5,5%

224.880

10.231

4,5%

230.814

30.174

13,1%

113

0

391

354

858

38

2.555

0

2.593

26.723

26.723

30.174

11.139

Totaal gemeente Amsterdam
excl. stadsdelen

589.474

1.609

1.470

4.849

1.462

9.390

51.662

37 - Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling

DICT
Totaal excl DICT

3,1%

37.881

1.148

3,0%

34.358

2.584

7,5%

0

0

0

354

354

0

4.298

62.064

10,5%

560.305

53.854

9,6%

572.180

89.825

15,7%

813

24.634

3.326

28.773

51.662

89.825

16.141

19167

118,7%

16.024

21.407

133,6%

16.649

18.108

108,8%

0

0

0

0

0

0

16.637

0

16.637

1.471

1.471

18.108

744

573.333

42.897

7,5%

544.281

32.447

6,0%

555.531

71.717

12,9%

1.609

1.470

4.849

1.462

9.390

813

7.997

3.326

12.136

50.191

50.191

71.717

38.487
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Ziekteverzuimpercentage
Rekening 2013

ziekteverzuim exclusief > 1 jaar

verbaannorm

totaal ziekteverzuim

rekening

begroting

rekening

rekening

begroting

rekening

2012

2013

2013

2012

2013

2013

indicatie
2013

2 - Dienstverlening en Facilitair Management

8,2%

4,8%

4,3%

8,8%

5,5%

5,1%

4,8%

3 - VGA Verzekeringen

3,1%

3,0%

3,4%

3,3%

4,5%

3,4%

4,5%

4 - Stadsarchief

3,5%

4,0%

4,4%

3,7%

4,8%

5,2%

4,6%

10 - Bestuursdienst incl Rekenkamer, Kunstraad en Rokin

4,1%

4,1%

4,0%

5,0%

4,5%

4,9%

4,1%

11 - Dienst Informatie- en Communicatietechnologie

5,9%

5,0%

5,0%

6,5%

6,0%

5,5%

4,3%

17 - Ombudsman

2,8%

4,1%

4,4%

3,0%

4,1%

4,4%

4,2%

20 - Dienst Basis informatie

5,2%

4,0%

4,0%

5,2%

4,0%

4,9%

24 - Dienst Advies en Onderzoek

3,9%

4,0%

2,9%

3,9%

4,0%

3,0%

4,6%
3,9%

34 - Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam

7,4%

4,4%

5,0%

7,8%

5,0%

6,1%

4,5%

47 - Acam Accountancy en Advies

5,4%

4,0%

4,1%

5,8%

4,0%

4,2%

4,3%

50 - Dienst Stadstoezicht

5,5%

6,0%

5,3%

6,4%

7,0%

6,6%

4,9%

70 - Stadsbank van Lening

5,1%

3,6%

4,7%

5,2%

3,6%

5,5%

4,8%

100 - Raadsgriffie

1,0%

4,4%

0,9%

1,0%

4,4%

0,9%

4,6%

120 - Servicehuis Personeel
Subtotaal cluster Dienstverlening en Informatie, Bedrijfsvoering
en Concernstaf

5,2%

5,1%

4,8%

5,3%

5,1%

4,9%

4,5%

5,3%

4,4%

4,8%
3,4%

4,9%
4,3%

4,4%

3,4%

5,8%
3,7%

4,9%

19 - Dienst Milieu en Bouwtoezicht

3,4%

29 - Ingenieursbureau Amsterdam

3,9%

4,3%
2,5%

2,8%

4,4%

3,2%

3,2%

4,4%
4,2%

31 - Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam

4,1%

4,1%

4,1%

5,0%

4,6%

4,4%

4,2%

32 - Dienst Ruimtelijke Ordening

3,8%

4,2%

3,6%

4,8%

4,5%

4,5%

4,3%

33 - Dienst Zuidas

0,8%

0,3%

0,8%

3,9%

3,6%

4,2%

4,4%

0,0%
5,2%

0,3%

35 - Haven Amsterdam

0,0%
4,4%

4,9%

4,5%

46 - Projectmanagementbureau

3,8%

4,0%

3,7%

3,8%

4,0%

3,7%

4,0%

56 - Economische zaken

3,8%

4,0%

3,1%

3,8%

4,0%

3,1%

4,0%

60 - Afval Energie Bedrijf

5,2%

4,3%

4,8%

5,5%

4,7%

5,2%

4,7%

95 - Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer

4,3%

4,4%

3,7%

5,0%

4,9%

4,4%

4,4%

96 - Dienst Metro

1,2%

4,5%

4,2%

Subtotaal cluster Ruimtelijk en Economie
23 - Geneeskundige en Gezondheidsdienst

4,0%
4,3%

4,0%
4,5%

26 - Dienst Wonen, Zorg en Samenleven

5,3%

37 - Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling

4,5%

1,2%

3,8%

4,4%
5,5%

4,2%

4,3%

4,0%

4,6%
4,9%

4,5%

4,5%

4,7%

5,9%

6,2%

4,9%

6,8%

4,7%

4,7%

4,4%

4,1%

5,0%

4,5%

4,5%

80 - Dienst Werk en Inkomen

4,8%

4,5%

5,1%

5,2%
5,3%

5,3%

5,7%

4,7%

Subtotaal cluster Sociaal & Veilig

4,7%

4,6%

4,7%

5,3%

5,3%

5,4%

4,6%

Totaal gemeente Amsterdam (exclusief stadsdelen)

4,7%

4,3%

4,4%

5,2%

4,9%

5,0%

4,5%
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Personeelskosten Rekening 2013
Bedragen x €1.000

Rekening 2012

Begroting 2013

salarissen en sociale
lasten

Uitkeringen
voormalig personeel
en ww

Rekening 2013

salarissen en
sociale lasten

verschil

Uitkeringen
salarissen en
voormalig
sociale lasten
personeel en ww

Uitkeringen
voormalig
personeel en ww

verschil op verschil op uitkeringen 2013
salarissen - 2013 tov
tov 2012
2012

2 - Dienstverlening en Facilitair Management

12.324

263

14.631

86

14.680

241

2.356

23-

3 - Gemeentelijke Dienst Verzekeringszaken

3.481

74

3.573

40

3.398

33

-83

-41

9.207

135

8.792

162

9.358

63

152

-72

10 - Bestuursdienst

4 - Stadsarchief

41.408

858

31.641

1.194

38.678

692

-2.730

-166

11 - Dienst Informatie- en Communicatietechnologie

16.141

122

23.760

0

16.649

121

508

-2

1.619

3

1.579

0

1.668

0

49

-3

19 - Dienst Milieu en Bouwtoezicht

16.886

153

14.257

320

13.610

345

-3.276

192

20 - Dienst Basis Informatie

15.040

234

13.463

184

14.985

134

-55

-99

23 - Geneeskundige en Gezondheidsdienst

63.914

1.841

63.515

1.806

64.743

1.032

829

-809

24 - Dienst Advies en Onderzoek

12.145

140

12.805

135

13.049

216

903

75

26 - Dienst Wonen, Zorg en Samenleven

18.227

563

17.807

733

17.961

399

-267

-164

29 - Ingenieursbureau Amsterdam

19.692

57

19.249

0

19.636

35

-56

-22

31 - Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam

27.547

396

26.846

330

26.766

353

-781

-43

32 - Dienst Ruimtelijke Ordening

17.158

255

17.336

345

18.783

144

1.625

-111

17 - Ombudsman

605

0

560

0

0

0

-605

0

34 - Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam

33 - Dienst Zuidas

18.760

275

18.379

413

19.146

182

386

-93

35 - Haven Amsterdam

26.536

386

25.725

453

0

0

-26.536

-386

37 - Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling

38.290

1.010

37.547

935

34.358

119

-3.932

-891

46 - Projectmanagementbureau

15.240

71

15.557

56

18.594

57

3.354

-14

5.583

90

4.830

70

4.824

31

-759

-60

47 - Acam Accountancy en Advies
49 - Wibautgroep
50 - Dienst Stadstoezicht

1.106

2

1.114

0

1.164

0

58

-2

21.134

862

19.842

490

20.841

415

-293

-447
-108

56 - Economische zaken

5.870

204

5.564

243

6.235

96

365

60 - Afval Energie Bedrijf

27.983

535

29.595

200

27.779

441

-204

-94

4.123

48

4.418

54

4.092

7

-30

-41

105.744

3.758

94.635

2.595

113.752

2.503

8.008

-1.254

30.374

514

29.684

430

32.735

282

2.361

-231

96 - Dienst Metro

1510

0

3.454

0

2.712

10

1.202

10

100 - Raadsgriffie

2.859

20

1.252

71

2.723

130

-136

109

120 - Servicehuis Personeel

8.968

2.915

9.801

1.878

9.261

1.968

293

-946

589.474

15.783

571.208

13.223

572.181

10.048

-17.294

-5.735

70 - Stadsbank van Lening
80 - Dienst Werk en Inkomen
95 - Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer

Totaal gemeente Amsterdam, excl. stadsdelen

rekening 2012
Totaal salarissen, sociale lasten en uitkeringen

begroting 2013
605.257

rekening 2013
584.431
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verschil
582.228

-23.029

631
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632

Controleverklaring accountant
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635
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