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1. Voorwoord
Beste Amsterdammer,
‘Een jaarrekening, dat is toch een heel saai en ingewikkeld document met allemaal cijfers en tabellen, waarin je
terugkijkt op gedane zaken?’ Het is een vraag die mijn medewerkers en ik regelmatig krijgen in de periode dat wij
de jaarrekening opstellen. Ik kan u verzekeren dat het tegendeel het geval is.
Financiële prudentie is een speerpunt van dit college. Dat zijn we verplicht aan de Amsterdammer en aan de
gemeenteraad als hoogste bestuursorgaan van de stad en vertegenwoordiging van haar inwoners. De
gemeenteraad stelt uiteindelijk de Jaarrekening 2014 vast en spreekt zich uit over het beleid van het afgelopen
jaar. Daarom is het belangrijk dat de jaarrekening zo duidelijk en overzichtelijk mogelijk is.
Voor het eerst sinds 1990 zijn in de Jaarrekening 2014 de financiële resultaten van alle stadsdelen en
gemeentelijke afdelingen opgenomen. Daarom is het een jaarrekening van heel Amsterdam. Ook op een ander
gebied is dit een bijzonder boekwerk. In juni 2014 is het nieuwe college aangetreden. Dit is dus onze eerste
jaarrekening. Het betekent ook dat een deel van de cijfers waarover wij hier verantwoording afleggen, het
resultaat en de verdienste is van de inspanningen van het voorgaande college.
Maar dat is natuurlijk niet het enige dat dit een bijzonder document maakt. Achter elk cijfer in deze jaarrekening –
en dat geldt eigenlijk voor iedere jaarrekening, begroting of ander financieel stuk – gaat een verhaal schuil. Het
verhaal van Amsterdamse kinderen die in een schoon en veilig schoolgebouw lessen kunnen volgen, het verhaal
van Amsterdammers die dankzij hulp weer aan het werk kunnen, het verhaal van ondernemers die hun plek in de
stad hebben gevonden.
Het verhaal van een stad die leeft en dat is allesbehalve saai en ingewikkeld.
Vriendelijke groet,

Udo Kock
Wethouder Financiën
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2. Leeswijzer
1. Inleiding

In de Jaarrekening 2014 legt het college verantwoording af aan de gemeenteraad over het in 2014 gevoerde
beleid en laat zien waaraan de gemeente haar geld heeft besteed. In de bestuurlijke en financiële hoofdlijnen
staan de belangrijkste ontwikkelingen voor de gemeente Amsterdam in 2014.

2. Stedelijke programma’s

De jaarrekening is opgebouwd uit programma’s, die zijn verdeeld in doelstellingen. De
programmaverantwoording biedt per programma inzicht in de wijze waarop het maatschappelijk effect is bereikt
en geeft een overzicht van de indicatoren die aan de doelstellingen zijn gekoppeld. Ook staat beschreven wat er
is gedaan om de doelstellingen te bereiken, wat het heeft gekost en wat het verschil is met de Begroting 2014 na
8 maanden. Daarnaast gaan wij in op de investeringen, risico’s en beleidskaders per doelstelling.
Naast de dertien stedelijke programma’s zijn in dit hoofd stuk ook – als veertiende onderdeel –de Algemene
dekkingsmiddelen opgenomen. In strikte zin is dit geen programma, maar een verplicht onderdeel in de
jaarrekening (en de begroting), waarin de belangrijkste algemene inkomstenbronnen van de gemeente worden
toegelicht en verantwoord. We spreken dan ook niet van ‘programma’, maar van ‘onderdeel’ of ‘paragraaf’
wanneer de Algemene dekkingsmiddelen ter sprake komen. Als vijftiende onderdeel is de jaarlijkse
verantwoording van de besteding van het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) opgenomen, dat
evenmin tot de programma’s gerekend wordt.

3. Programmaverantwoording stadsdelen

De stadsdelen – of bestuurscommissies – hebben een eigen hoofdstuk in de jaarrekening. Per stadsdeel
verantwoorden de algemeen besturen in door henzelf opgestelde en vastgestelde programmaverantwoordingen
wat er voor elk van hun programma's is gedaan in 2014.

4. Verplichte paragrafen

In artikel 26 van het BBV staan de paragrafen die verplicht zijn in de jaarrekening. De paragrafen bevatten de
verantwoording van wat in de overeenkomstige paragraaf in de begroting is opgenomen. Het gaat om de
paragrafen weerstandsvermogen en risicobeheersing, financiering, lokale heffingen, verbonden partijen,
onderhoud kapitaalgoederen, grondbeleid en bedrijfsvoering.

5. Overige paragrafen

In de overige paragrafen komen specifieke onderwerpen aan bod die niet verplicht in de jaarrekening hoeven te
worden opgenomen, maar waar nadere toelichting wel is gewenst. Het gaat om de paragraaf duurzaamheid, de
paragraaf apparaatskosten, de investeringsparagraaf, de subsidiestaat, de bezuinigingsmonitor met frictiekosten
en de paragrafen over de drie decentralisaties, het stimuleringsfonds volkshuisvesting, het vereveningsfonds en
het centrale mobiliteitsfonds.

6. Balans met toelichting

De belangrijkste ontwikkelingen in de balansposten gedurende het jaar 2014 worden in dit hoofdstuk toegelicht.

7. Bijlagen

In de bijlagen zijn de cijfermatige overzichten opgenomen. Hierin wordt inzicht gegeven in de baten en lasten per
programma, in de ontwikkelingen in reserves en voorzieningen, de kapitaallasten en de specifieke uitkeringen
Door over bepaalde – specifiek in de raadsvoordracht van de Jaarrekening 2014 genoemde – bijlagen in dit
onderdeel te besluiten, stelt de gemeenteraad de inkomsten en uitgaven over 2014 vast, evenals de
toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves.
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3. Technische toelichting
3.1 Algemeen

Het besluit van de gemeenteraad 1 tot wijziging van het bestuurlijk stelsel per 19 maart 2014 heeft ook geleid tot
een nieuw financieel stelsel. Onder andere door de vaststelling van een nieuwe financiële verordening en van de
beleidsnota Ramen en bekostigen. Dit was nodig om de vastgestelde wijzigingen in de verdeling van
bevoegdheden en taken ook in de financiële spelregels tot uiting te laten komen.
Het belangrijkste gevolg hiervan voor de verantwoording is dat er nu één Jaarrekening 2014 is voor de hele
gemeente Amsterdam. Alle organisatieonderdelen (bestuurscommissies en de centrale diensten) komen hierin
samen. Dit in tegenstelling tot de situatie in de afgelopen twee decennia, waarin er sprake was van acht
afzonderlijke rekeningen: zeven van de stadsdelen en een van de zogenoemde centrale stad.
De nieuwe bestuurscommissies zijn samen met het college en de gemeenteraad het bestuur van de stad. In het
nieuwe stelsel van verlengd lokaal bestuur zijn bestuurscommissies de oren en ogen in de wijk. Het college en
de gemeenteraad focussen zich op de stedelijke beleidskaders. Zij leggen zich binnen de stedelijke kaders toe
op de aan hen verstrekte taken en bevoegdheden bij de uitvoering van beleid. De raad kan omdat er één
jaarrekening wordt voorgelegd zijn formeel en materieel budgetrecht ook feitelijk ten volle uitoefenen, want het
gepresenteerde resultaat is het saldo van de resultaten van alle organisatieonderdelen tezamen.

De organisatorische overgang op 19 maart 2014 heeft ook ingrijpende gevolgen gehad op de manier van
verslagleggen in deze jaarrekening. Deze is vanzelfsprekend gebaseerd op alle voor de gemeente geldende
eisen en voorschriften in het kader van het Besluit begroting en verantwoording gemeenten en provincies
(kortweg: BBV). Tegelijkertijd hebben het besluit van 19 maart 2014 en de daarop volgende besluiten over de
inrichting van de gemeentelijke organisatie verstrekkende gevolgen voor de manier waarop nu verantwoording in
het kader van de Jaarrekening 2014 kan worden afgelegd. Op een aantal van deze gevolgen en hun effect op de
jaarrekening gaan wij hierna per onderwerp in.

3.2 Formele verantwoording

In een normale planning- en controlcyclus heeft de Jaarrekening 2014 een logische positie tussen de
jaarrekening van 2013 en de begroting van 2015. Vanuit de uitkomsten van 2014 kan worden teruggekeken op
en vergeleken worden met de realisatiecijfers van 2013; hebben we het op onderdelen beter gedaan, of juist
slechter en wat waren daarvan de oorzaken? En op basis van de uitkomsten van 2014 kan worden gestaafd of
de verwachte ontwikkeling in de Begroting 2014 en die van 2015 nog in de pas loopt.

Een dergelijke vergelijking van de jaarrekening met de Begroting 2014 (zowel financieel, als beleidsmatig) is in
deze Jaarrekening 2014 slechts zeer beperkt mogelijk. Dat komt allereerst door de overgang van de stadsdelen
naar de bestuurscommissies tijdens het lopende jaar (namelijk op 19 maart 2014). Daardoor is in de
Jaarrekening 2014 geen sprake van één consistente programmastructuur ten opzichte van de oorspronkelijke
begroting. Daarnaast verstoren de overdrachtsbesluiten die met terugwerkende kracht zijn genomen (zoals
bijvoorbeeld de overdracht van de huisvesting van het primair onderwijs) het financiële beeld. In het volgende
hoofdstuk gaan wij daar in technische zin wat uitgebreider op in.
In 2015 is weer sprake van één consistente en geïntegreerde programmastructuur. Dit betekent dat eerst in de
jaarrekening over 2016 de cijfermatige en beleidsinhoudelijke uitkomsten weer kunnen worden vergeleken met
die – uit de op een gelijke basis opgestelde begroting en jaarrekening – over 2015. Ook geldt deze Jaarrekening
2016 dan weer als deugdelijk vergelijkingsmateriaal voor de dan opgestelde Begroting 2017.

.
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3.3 Technische verantwoording

De organisatorische wijziging per 19 maart 2014 betekent dat het directe verband tussen de bestuurlijk
vastgestelde Begroting 2014 en de jaarrekening is losgelaten. Dit beïnvloedt de wijze waarop in de jaarrekening
over 2014 kan worden voldaan aan de eisen van het BBV. Wij gaan daarom in het vervolg van dit hoofdstuk
nader in op de volgende aspecten:

3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5

Gewijzigd begrotingsbeheer
De programmastructuur
Tussentijdse uitname en verrekening
Beginsituatie
Waarderingsgrondslagen

Onderstaande nadere toelichting op deze onderdelen is nodig om de kloof tussen de eisen van het BBV aan een
gemeenterekening en de gevolgen van de bestuurlijke en ambtelijke organisatieveranderingen gedurende 2014
zo goed als mogelijk te overbruggen. Deze nadere toelichting komt de rechtmatigheid van de Jaarrekening 2014
ten goede.
3.3.1. Gewijzigd begrotingsbeheer
Tot en met 19 maart 2014 zijn de aan de stadsdelen via het stadsdeelfonds uitgekeerde middelen door hen
begroot, besteed en beheerd. Dat is gebeurd op basis van de aan hen overgedragen taken,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden. De begroting voor 2014 is in eerste instantie voor het hele jaar
vastgesteld, zowel bij de ‘centrale stad’ (de stadsdeelfondsuitkering aan de stadsdelen), als bij de stadsdelen (de
stadsdeelbegrotingen op productniveau).
De eerste verandering op 19 maart 2014 was dat de productramingen van de bestuurscommissies onderdeel
werden van de gemeentebegroting. De tweede verandering was dat de budgetten voor die activiteiten die
overgingen naar de centrale diensten, naar hen werden overgeheveld, al of niet met terugwerkende kracht tot 1
januari 2014. Hoewel daarmee op zich duidelijk was hoe de financiële structuur was vormgegeven, waren de
feitelijke werkzaamheden daar niet direct op aangepast. Dat betekent dat op meerdere plaatsen kosten zijn
gemaakt bij de bestuurscommissies, terwijl de budgetten feitelijk naar een andere gemeentelijke organisatie zijn
verplaatst.
Hoewel met het besluit van 19 maart 2014 een ‘gebroken boekjaar’ is ontstaan, is om pragmatische redenen
gekozen uit te gaan van een volledig boekjaar. Activiteiten die vanuit de stadsdelen al of niet voor het gehele jaar
zijn overgedragen aan centrale diensten worden in principe verantwoord door de centrale diensten. Activiteiten
die stadsdelen deden en door bestuurscommissies worden voortgezet, worden dus voor het hele jaar door de
bestuurscommissies verantwoord.
Uit financieel technisch oogpunt en uit oogpunt van het BBV was uitgaan van een volledig boekjaar te prefereren
boven het opstellen van een eindrekening van de stadsdelen per 19 maart 2014 en het vervolgens opstellen van
een rekening van de bestuurscommissies vanaf die datum.
3.3.2. Programmastructuur
Een direct gevolg van de besluitvorming op 7 januari 2014 is dat binnen de begroting twee programmastructuren
zijn ontstaan: één centrale structuur en één voor de stadsdelen. De volgende stappen zijn genomen:

allereerst zijn de veertien stedelijke programma’s afzonderlijk opgenomen conform de vastgestelde
Begroting 2014

daarna zijn de budgetten voor de bestuurscommissies bepaald volgens de indeling van de dertien
programma’s van Besturen zonder Ballast 2

elk van de zeven bestuurscommissies heeft vervolgens dertien aparte begrotingsposten toegewezen
gekregen waarop de programmatotalen per bestuurscommissie zijn begroot

deze begrotingsposten zijn vervolgens allemaal opgenomen in het stedelijke onderdeel Algemene
dekkingsmiddelen 3
Daarmee is de oude ‘stadsdeelstructuur’ toegevoegd (onder)aan de ‘stedelijke structuur’. In die zin is er eigenlijk
geen geïntegreerde, maar een samengestelde begroting met een apart programmaonderdeel

.
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‘Bestuurscommissies’ gecreëerd. Omdat de jaarrekening als spiegel geldt voor de begroting, is bij het opmaken
van de jaarrekening gekozen voor dezelfde structuur. Dat houdt in dat ook de jaarrekening het karakter heeft van
een samengestelde rekening: de financiële verantwoording van de bestuurscommissies is in de structuur van
Besturen zonder Ballast in het programma Algemene dekkingsmiddelen als het ware toegevoegd aan de oude
stedelijke programmastructuur.
Het instellingsbesluit van 19 maart 2014 heeft ook gevolgen voor de wijze van financiële verantwoording. In de
stedelijke begroting voor 2014 is in eerste instantie de uitkering van het stadsdeelfonds voor het hele jaar 2014
opgenomen. Deze uitkering is binnen de begrotingen van de stadsdelen vertaald naar budgetten per activiteit en
programma. Deze budgetten zijn dus niet opgenomen in de stedelijke begroting. De stadsdelen zijn op 19 maart
2014 opgegaan in de bestuurscommissies. Aan de stadsdelen zijn in het eerste kwartaal van 2014 op de
gebruikelijke wijze de stadsdeelfondsmiddelen uitgekeerd. Vanaf het tweede kwartaal van 2014 is het resterende
deel van de stadsdeelfondsuitkering (75% van het oorspronkelijke bedrag) binnen de centrale begroting omgezet
naar programmabudgetten per stadsdeel/ bestuurscommissie.4
In de Jaarrekening 2014 vindt de verantwoording van de bestuurscommissies zoals gezegd plaats over het hele
boekjaar (zie 3.3.1.). Op het niveau van de bestuurscommissies is dat in principe een sluitende vergelijking (de
rekeninguitkomst van de programma’s over het hele jaar ten opzichte van de begrote programmabudgetten voor
het hele jaar). Op centraal niveau leidt dit tot een afwijking op de programmabudgetten. De stadsdelen
verantwoorden echter ook de inkomsten van het stadsdeelfonds over het eerste kwartaal; daarmee wordt de
afwijking op centraal niveau per saldo weer gecompenseerd.
De door de bestuurscommissies opgestelde verkorte rekeningoverzichten beslaan het hele boekjaar, zowel voor
de begrote bedragen, als voor de verantwoorde rekeningcijfers. Tot en met 2013 hadden de stadsdelen de
beschikking over door het concern uitbetaalde stadsdeelfondsmiddelen. Met ingang van 2014 worden alle lasten
(inclusief de investeringen) door het concern vergoed en worden de baten door de stadsdelen aan het concern
afgedragen via de intern gemeentelijke rekening courantverhouding. Daarbij wordt rekening gehouden met de
bevoorschotting, met het in het kader van het treasurybeleid afromen van girorekeningen en met het feit dat de
salarisbetalingen centraal door het concern worden gedaan.
3.3.3. Tussentijdse uitname en verrekening
Een ander aspect dat specifieke aandacht behoeft, zijn de tussentijdse budgetuitnames en de verrekening van
de kosten daarvan. De meest in het oog springende uitname betreft de bij de taak dienstverlening behorende
budgetten. Deze budgetten zijn grosso modo per 1 juli 2014 overgegaan naar het per die datum ingestelde
organisatieonderdeel Dienstverlening, maar de werkzaamheden zijn tot het eind van 2014 uitgevoerd door de
stadsdelen. In eerste instantie is afgesproken dat de stadsdelen de kosten aan het eind van het jaar in rekening
zouden brengen bij Dienstverlening. Daartoe zijn per stadsdeel declaraties opgesteld, maar uiteindelijk zijn
betrokkenen overeengekomen toch niet daadwerkelijk met elkaar te verrekenen omdat de declaraties niet tot een
eensluidend beeld leidden.
3.3.4. Beginsituatie
Samenvoeging van de bestuurscommissies en het concern lopende het jaar tot één eenheid heeft tot gevolg dat
niet kan worden beschikt over één geïntegreerde beginbalans als startpunt voor de Jaarrekening 2014. Er is
immers geen balans per 19 maart 2014 opgesteld. Door de eindbalans per 31 december 2013 van de
gezamenlijke stadsdelen samen te voegen met die van het concern is toch een beginbalans per 1 januari 2014
opgesteld. Daarin is een aantal posten geëlimineerd (zoals de saldi aan liquide middelen van de stadsdelen die
ook in de gemeentelijke schuldpositie waren opgenomen) zodat een zogenoemde ‘niet terechte
balansverlenging’ is hersteld.
De vroegere stadsdelen werden in administratieve zin als ‘buitengemeentelijk’ gezien, terwijl de per 19 maart
ingestelde bestuurscommissies integraal onderdeel vormen van het concern. Dit heeft tot gevolg dat ook de
schulden en vorderingen anders moeten worden ingedeeld. Een groot deel van de ‘externe’ vorderingen en
schulden (bijvoorbeeld die van diensten op stadsdelen en van stadsdelen onderling) werden immers na 19 maart
‘binnengemeentelijk’. In de beginbalans hebben we geen andere indeling ingevoerd. Wij hebben gekozen voor
het opstellen van een correcte eindbalans waarin de binnengemeentelijke vorderingen en schulden voor zover
mogelijk zijn geëlimineerd.
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3.3.5. Waarderingsgrondslagen
In de balans zijn alle activa en passiva van acht verschillende balansen – die van het concern en die van de
zeven stadsdelen – samengebracht. De praktijk heeft uitgewezen dat binnen de te onderscheiden rubrieken op
de balans (zoals de materiële vaste activa en de voorraden onderhanden werk) tot en met 2013 niet overal
dezelfde waarderingsgrondslagen zijn toegepast. De in de praktijk door centrale diensten en stadsdelen op de te
onderscheiden balansrubrieken toegepaste waarderingsgrondslagen konden in 2014 nog niet worden
geharmoniseerd. In de waarderingsparagraaf bij de balans over 2014 wordt nader op die verschillen ingegaan.
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4. Bestuurlijke hoofdlijnen
4.1 Inleiding

In deze jaarrekening legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af over de uitvoering van
het beleid dat in de Begroting 2014 is vastgelegd. In financiële zin geldt als verantwoordingsbasis de 8maandsrapportage: de laatste begrotingswijziging. Dit houdt in dat de rekeninguitkomsten worden afgezet tegen
de begrote bedragen in de 8-Maandsrapportage 2014.
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 2014 hebben gerealiseerd. De volledige toelichtingen zijn
opgenomen in de afzonderlijke programma’s.
Voor het eerst sinds 1990 maken de jaarrekeningen van de stadsdelen in 2014 weer integraal onderdeel uit van
de gemeenterekening. De resultaten van de stadsdelen (of bestuurscommissies) komen volledig tot uiting in de
cijfers die in deze jaarrekening staan gepresenteerd. Mede door deze integratie is het een financieel complexe
jaarrekening, zoals is toegelicht in hoofdstuk 3. Technische toelichting.
In 2014 ging het om het laatste uitvoeringsjaar van het vorige college en tegelijk startten wij op 18 juni met het
door de raad vastgestelde nieuwe coalitieakkoord. De resultaten waarover we in deze rekening verantwoording
afleggen komen dan ook mede voort uit de inspanningen van het vorige college; wij zijn hen daar zeer erkentelijk
voor.
In dit hoofdstuk gaan we kort in op de resultaten uit 2014. In de programma’s worden deze resultaten nog nader
toegelicht. Hoewel de jaarrekening is geënt op de Begroting 2014, hebben we deze qua vormgeving zoveel
mogelijk laten aansluiten op de 8-Maandsrapportage 2014 en de Begroting 2015.

4.2 Financieel resultaat

Deze Jaarrekening 2014 sluit met een resultaat van € 78,6 miljoen. De ontwikkelingen met betrekking tot het
Afval Energie Bedrijf, waarover de raad op 31 maart is geïnformeerd, maakten een afboeking van € 45 miljoen en
een voorziening van € 25 miljoen ten laste van deze jaarrekening noodzakelijk.
Conform het eerdere besluit van het college, waarover wij de raad in april hebben geïnformeerd, zijn in deze
jaarrekening geen bestemmingsvoorstellen opgenomen ten laste van het resultaat. Met deze jaarrekening ligt
deze nieuwe lijn ook formeel voor aan de raad. Het rekeningresultaat wordt betrokken bij de Voorjaarsnota 2015,
zodat dan een integrale afweging plaats vindt van inhoudelijke voorstellen en beschikbare middelen binnen het
financiële meerjarenbeeld.
Op 19 maart 2014 stemden de Amsterdammers voor het eerst voor bestuurscommissies in de stadsdelen.
Amsterdam heeft sindsdien een bestuurlijk stelsel van verlengd lokaal bestuur waarin het college, de
gemeenteraad en de zeven bestuurscommissies samen het bestuur van Amsterdam vormen.
Bestuurscommissies zijn de oren en ogen in de wijk en zij voeren het beleid op de aan hen toegekende taken en
bevoegdheden uit binnen de stedelijke beleidskaders.

4.3 Sociaal

Per 1 januari 2015 heeft de gemeente er veel taken bij gekregen op het terrein van jeugd, zorg en werk. In 2014
hebben we, in het verlengde van de jaren daarvoor, de laatste stappen gezet in de voorbereiding op deze
taakoverdrachten. Dit betrof zowel de organisatorische inrichting van de teams die dicht bij de Amsterdammer in
de wijk opereren, als het vastleggen van de hoofdlijnen van beleid en de financiële kaders, diverse
verordeningen en het informeren van de Amsterdammer over de veranderingen. Hiermee zijn we overigens nog
niet klaar. In 2015 en 2016 vindt een verdere ontwikkeling plaats in de werkwijze. Waar nodig zullen we bijsturen,
ook in relatie tot het financiële kader. Met het Fonds Zorg, werk en jeugdzorg van € 62 miljoen, waarover vorig
jaar in het coalitieakkoord is besloten, kunnen we zo nodig acute problemen oplossen.
In 2014 was de doelstelling om 4.200 klanten te laten uitstromen naar werk. Met een uitstroom van 4.819 klanten
naar werk is de jaardoelstelling ruim bereikt. Jongeren zijn geholpen op de weg (terug) naar school of werk; de
doelstelling was 1.600 jongeren, de realisatie is 1.792. Het aantal Amsterdammers met een re-integratiedoelstelling is toegenomen van 38.428 naar 40.696, al was dit fors minder dan begroot (46.000).
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Eind 2014 is de toegang tot de Wsw afgesloten. Om nog zoveel mogelijk personen met een Wsw-indicatie te
plaatsen in een Wsw-dienstverband, is er intensief geworven onder personen uit instroomtrajecten en uit de
Wsw-wachtlijst. Daardoor zijn eind 2014 3.974 mensen binnen de Wsw werkzaam. Dat is ruim 5% meer dan eind
2013 (3.759). Voor deze groep blijven de rechten en plichten in het kader van de Wsw ook na 2014 van kracht.
Het college heeft in 2014 diverse instrumenten ingezet om te voorkomen dat armoede leidt tot verminderde
participatie. Er zijn in 2014 twee nieuwe regelingen voor minima geïntroduceerd. Het gratis openbaar
vervoersabonnement voor oudere minima heeft concreet voor deze groep geleid tot meer mobiliteit en meer
participatie. Met het Kindpakket (voor kinderen van 11 tot en met 13 jaar) is sporten, winkelen en recreëren beter
toegankelijk voor kinderen uit minimagezinnen. 4.323 Kinderen hebben een kledingbon ontvangen. Er zijn 3.165
vouchers voor de andere activiteiten aan kinderen beschikbaar gesteld.
Eind 2014 is de raad akkoord gegaan met verhoging van de inkomensgrens voor alle minimaregelingen van 110
tot 120% van het wettelijk sociaal minimum. Deze maatregel is opgenomen in het coalitieakkoord. Hierdoor
kunnen met ingang van 1 januari 2015 ongeveer 15.000 extra huishoudens gebruik maken van de
minimaregelingen, waaronder circa 5.000 werkende armen en 5.200 kinderen.
De aanpak van gezond gewicht is in 2014 doorgezet. De effecten zullen we pas op de langere termijn kunnen
meten. Het programma gaat over een breed scala van domeinen. Een voorbeeld is het programma ‘Jump in’ dat
zorgt voor een naschools sportaanbod, waaraan 78 scholen in 2014 meedoen.
De schoolbesturen in het primair onderwijs hebben in september 2014 definitief besloten een centraal
toelatingsbeleid voor het basisonderwijs in te voeren. Amsterdamse kinderen moeten zoveel als mogelijk op de
school van hun eerste keuze terechtkomen. Er doen ruim tweehonderd scholen mee. De gemeente heeft een
faciliterende rol in het toelatingsbeleid.
De recidive neemt af binnen de aanpak Top600. De recidive van zogenoemde ‘high impact delicten’ van
personen in de Top600 daalde in 2012 met 57% en in 2013 met 53%. In 2014 was de daling 52%. De recidive op
overige delicten daalde in 2014 met 41%. In het coalitieakkoord is vastgelegd om de Top600 aanpak door te
zetten en uit te breiden naar een Top1000. De werkwijze wordt bestendigd en is leidend in de nieuwe organisatie
Actiecentrum Veiligheid.
De internationale ontwikkelingen in het Midden-Oosten en de aanslagen dichter bij huis zoals in Brussel, hebben
hun directe weerslag op onze stad en haar inwoners. We constateren een toename van reizigers naar en uit
(brandhaarden in) het Midden-Oosten. Het aantal antisemitische incidenten in Amsterdam neemt toe. Dit leidt tot
zorgen over veiligheid. De beleving van deze conflicten leeft sterk onder verschillende Amsterdamse
bevolkingsgroepen. Samen met de politie en het Openbaar Ministerie richten we ons op vroegtijdig signaleren
van problemen om deze te de-radicaliseren of de-escaleren. Sinds maart 2013 staat het nationale dreigingsbeeld
op het niveau ‘substantieel’. Dit wil zeggen dat de kans op een aanslag reëel wordt geacht. De dreiging is vooral
afkomstig uit Jihadistische hoek. De aanslagen in Europa tonen ook aan dat radicalisering door kan groeien naar
terreur.
Sinds de aanslag op het Joods Museum in Brussel in mei 2014 zijn in Amsterdam in het kader van bewaken en
beveiligen aanvullende veiligheidsmaatregelen getroffen. Kritieke objecten worden geschouwd,
veiligheidsplannen worden opgesteld, de weerstand wordt verhoogd en er is continue monitoring van de
veiligheidssituatie. Er vindt frequent overleg plaats met groepen Amsterdammers die een toegenomen
onveiligheid ervaren.
Ook de ramp met vlucht MH-17 heeft onze stad zwaar getroffen. De gemeente Amsterdam verleende, in
aanvulling op de landelijk georganiseerde hulp en ondersteuning, nazorg aan nabestaanden van de slachtoffers
van de ramp. Ook een medewerker van de gemeente was met een deel van haar gezin slachtoffer van deze
ramp.

4.4 Bouwen en wonen

In 2014 is met de (nieuw)bouw van 5.203 woningen gestart; een verdubbeling ten opzichte van 2013. Hoewel
corporaties veel minder investeren in projecten dan vóór de crisis (een daling van 60%) staan nu andere
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investeerders klaar (zoals institutionele beleggers, particulieren) om woningen te bouwen, ook in de minder
populaire delen van Amsterdam.
Het programma Jongeren- en studentenhuisvesting 2010-2014 is afgesloten; de doelstelling voor
studentenhuisvesting (9.000 wooneenheden) is voor 90% gehaald en die voor jongeren (2.500 wooneenheden)
voor 80%. Een nieuw programma voor de periode 2014 - 2018 is opgesteld, zodat ook in de komende
bestuursperiode voortvarend wordt gewerkt aan het realiseren van jongeren- en studentenhuisvesting.
In het najaar 2014 is het Actieplan Woningbouw bestuurlijk vastgesteld. De inzet is het verhogen van de
bouwproductie door toe te groeien naar start bouw van 5.000 nieuwe woningen per 2018.
2
Ook de transformatie van kantoorruimte naar nieuwe functies is in 2014 zeer voorspoedig gegaan: 120.000 m is
2
getransformeerd, terwijl de doelstelling op jaarbasis op 50.000 m lag.
In 2014 zijn 23 projecten uitgevoerd gericht op de handhaving van woonexcessen, waarbij 385 zaken met
betrekking tot woonexcessen zijn opgelost en 93 illegale hotels zijn gesloten.
De doelstellingen zoals geformuleerd voor aantal te huisvesten mensen met een bijzonder woonprobleem,
waaronder uitstromers uit de maatschappelijke opvang en verblijfsgerechtigden, zijn niet gehaald. De
belangrijkste oorzaak hiervan is de onverminderde stagnatie op de woningmarkt.

4.5 Ruimte, economie en duurzaamheid

Amsterdam werkte in 2014 door aan de versterking van de economische structuur van de Metropoolregio, het
handhaven van een onderscheidend ondernemersklimaat en het vermarkten van de Metropoolregio Amsterdam.
Het expatcenter scoorde ten opzichte van het streefcijfer 7,5 bij expats een 8,6 en een 8 bij bedrijven en
intermediairs.
Het nieuwe college heeft op drie elementen een sterker accent gelegd: kennis en innovatie, start-ups en de
balans in de stad. De groei van Amsterdam biedt legio kansen: meer talent biedt perspectief op meer innovatie,
meer start-ups en meer werk. Dat is vanuit economisch oogpunt een wenkend perspectief waar bewoners van
profiteren. Op basis van de actieprogramma’s Startup Amsterdam en Kennis en Innovatie worden
randvoorwaardelijke investeringen gedaan in de economische structuur van de stad. Maar door verandering en
groei ontstaan ook knelpunten. Daarom is met bewoners, ondernemers, bestuurscommissies en culturele
instellingen de samenwerking gezocht bij het creëren en behouden van een aantrekkelijke stad. Zo houden we
de stad in balans.
Met ingang 2017 wordt de reclamebelasting afgeschaft en in de voorgaande jaren gefaseerd afgebouwd. De
reclamebelasting is in 2014 gehalveerd ten opzichte van 2013.
In 2014 maakte ruim 80% van de Amsterdamse scholen gebruik van de basispakketvoorzieningen in het kader
van de cultuureducatie en talentonwikkeling. Dit bestaat uit drie leerlijnen waaruit gekozen kan worden: muziek,
beeldende vorming en erfgoed en theater of dans.
Vanuit de groengelden is onder andere geïnvesteerd in de stedelijke parken (Rembrandpark, Sloterpark,
Oosterpark) en in de ecologische knelpunten. Het werken aan de ecologische knelpunten ligt op schema om
deze, conform de planning, in 2020 alle te hebben opgeheven. Voor de bevordering van dierenwelzijn is ingezet
op het laten verzorgen van vervoer, opvang en herplaatsing van zwerfdieren.
2

In 2014 hebben de corporaties met behulp van de labelstappensubsidie 9.858 labelstappen gerealiseerd. In het
voorjaar 2015 rapporteren de corporaties over het aantal (ongesubsidieerde) labelstappen als gevolg van
nieuwbouw en bij mutatie van corporatiewoningen. Hiermee wordt naar verwachting de doelstelling van 12.000 à
18.000 labelstappen ruimschoots gehaald.
Op 11 december 2014 heeft het college de Agenda Duurzaamheid gepresenteerd, een agenda voor duurzame
energie, schone lucht, een circulaire economie en een klimaatbestendige stad.
In december is het startdocument vernieuwing erfpacht uitgebracht. Daarin is de route opgenomen om in 2016 te
komen tot een systeem van eeuwigdurende erfpacht.
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4.6 Dienstverlening

In 2014 startte de inrichting van zeven stadsloketten met een gelijk basisassortiment aan producten en diensten.
De klanttevredenheid is op niveau. In de nieuwe organisatie kunnen we producten en diensten sneller leveren,
zijn wachttijden verkort en zijn vraag en aanbod beter op elkaar afgestemd. Steeds meer producten worden
online aangeboden. Parallel daaraan zijn op organisatieniveau veel ontwikkelingen gestart.
Dienstverleningsmedewerkers uit de gehele stad worden getraind om te werken volgens nieuwe uitgangspunten,
opdat de verbetering van de klantgerichtheid en van de kwaliteit van de dienstverleningsorganisatie wordt
doorgezet.

4.7 Bedrijfsvoering

In september 2014 hebben wij het besluit genomen over de inrichting van de nieuwe gemeentelijke organisatie.
De Centrale Ondernemingsraad (COR) heeft hierover een positief advies gegeven. Het hele traject van de
reorganisatie was intensief en complex. Per 1 januari 2015 zijn we overgegaan naar de nieuwe organisatie met
als leidraad het zogenoemde Bestuurlijk Kompas (zie paragraaf 9.7 Bedrijfsvoering). Centraal staat dat we
werken vanuit één organisatie. Bedrijfsvoeringmedewerkers zijn per inhoudelijke vakdiscipline samengevoegd
(zoals Personeel & Organisatie, Financiën, ICT, Communicatie) om uniformer, flexibeler en efficiënter te werken.
In juli is de Amsterdamse School gestart met als doel de professionaliteit en het vakmanschap van onze
medewerkers te vergroten. De ontwikkeling en implementatie wordt in 2015 voortgezet.
Om de overgang van de oude naar de nieuwe organisatie goed te laten verlopen is onder andere het project
Financiële administraties 2015 uitgevoerd. Dit project is ook nodig omdat de inrichting van het Amsterdam
Financieel Systeem (AFS) niet direct aan kon sluiten op de nieuwe organisatiestructuur. De implementatie van
AFS is gestart vanuit de oude organisatiestructuur. Mede op basis van een analyse van de stand van zaken van
AFS zijn maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de gemeente Amsterdam aan haar
betalingsverplichtingen kon blijven voldoen.
In november is de quick scan over de financiële functie uitgebracht waaruit bleek dat het noodzakelijk is
maatregelen te nemen om de kwaliteit daarvan te verbeteren. Een aantal acties is direct ingezet en de verdere
ontwikkeling wordt in 2015 doorgezet. In 2014 is ook een begin gemaakt met op het op orde brengen van de
situatie bij de Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam, zowel in de breedte van de organisatie, als specifiek
met betrekking tot de woz. De ontwikkelingen omtrent de financiële organisatie, zowel in 2014 als in voorgaande
jaren, gaven de raad in december 2014 aanleiding te besluiten een raadsenquête te starten naar het
functioneren van de financiële organisatie in de periode 2002-2014.

4.8 Tot slot

Bestuurlijk gezien is 2014 te typeren als een overgangsjaar. Dit vindt, zoals aangegeven, onder andere zijn
oorzaak in de wijziging van het bestuurlijk stelsel. Ook is er tijd nodig om na het coalitieakkoord te komen met
een uitwerking op de diverse deelterreinen (waarvan er in deze bestuurlijke hoofdlijnen een aantal is genoemd);
een proces dat ook in 2015 nog doorgaat. Met de Begroting 2015, die in september is gepubliceerd en in
november is vastgesteld, zijn op hoofdlijnen de inhoudelijke en financiële kaders vanuit het coalitieakkoord
vertaald naar de meerjarenbegroting. Dit is uiteraard gebeurd onder voorbehoud van actuele ontwikkelingen.
In 2014 heeft de gemeente samen met de instellingen en andere regiogemeenten hard gewerkt om de transitie
per 1 januari 2015 van zorg en jeugdbescherming, van Rijk, zorgverzekeraars en stadsregio naar de gemeente,
mogelijk te maken. Met goed resultaat, de continuïteit van zorg voor de burgers is gegarandeerd, onze regio kon
als eerste in het land de contracten ondertekenen met vijftig zorginstellingen en honderdvijftig zelfstandigen. De
Ouder- en Kindteams zijn allemaal gestart en het meldpunt Veilig Thuis was op tijd operationeel. We hebben de
voorwaarden gecreëerd om nu verder invulling te kunnen geven aan de transformatie van de zorg.
Naar onze mening heeft het feit dat 2014 een bestuurlijk overgangsjaar is, op hoofdlijnen het behalen van
resultaten voor de Amsterdammers, de ondernemers en de stad, in vergelijking met de ambities uit de Begroting
2014, niet in de weg gestaan. Dat is een compliment voor de ambtelijke organisatie, de samenwerkingspartners
in Amsterdam en voor de raad en de bestuurscommissies. En niet in de laatste plaats is dat een compliment voor
alle Amsterdammers en ondernemers die zich, onder andere als vrijwilliger of mantelzorger, hebben ingezet voor
de stad, de Amsterdammers en de werkgelegenheid. In het verlengde van het coalitieakkoord is dat een
belangrijke basis waarop wij als college verder willen bouwen.
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5. Financiële hoofdlijnen
5.1 Inleiding

In de financiële hoofdlijnen geeft het college een overzicht van de voornaamste financiële ontwikkelingen en
resultaten in 2014. De volledige toelichtingen zijn opgenomen in de programma’s en de verplichte paragrafen.
5.1.1 Financieel resultaat
Het financiële resultaat in de Jaarrekening 2014 bedraagt € 78,6 miljoen positief. Bestemmingsvoorstellen
worden niet bij de behandeling van de Jaarrekening 2014 gedaan, maar bij de Voorjaarsnota 2015. Wel stellen
wij twee onttrekkingen voor ten behoeve van het dekken van frictiekosten, in aanvulling op het resultaat.
Daardoor kan een bedrag van € 82,1 miljoen worden betrokken bij de Voorjaarsnota.
In onderstaande tabel is aangegeven hoe de ontwikkeling in het rekeningresultaat in relatie tot mutaties op
reserves in de afgelopen jaren is geweest.
(Bedragen x € 1 miljoen)

Resultaat, inclusief mutaties op reserves
Bestemmingsvoorstellen
Resultaat na bestemming

2010

2011

2012
95,9

262,5

2013

2014

-/- 10,5

-/- 21,4

-/- 32,6

-/- 218,6

3,51

21,2

15,0

63,3

43,9

82,1

31,7

36,4

78,6

Wij gaan allereerst in op twee belangrijke waarderingsissues, te weten de waardering van de deelneming in het
Afval Energie Bedrijf (AEB) en de waarderingsproblematiek rond de parkeergarages (naar aanleiding van de
gevoerde discussie tijdens de Jaarrekening 2013).
5.1.2 Afwaardering deelneming Afval Energiebedrijf
De qua financiële omvang meest in het oog springende afwijking ten opzichte van de 8-maandsrapportage wordt
veroorzaakt door de deelneming AEB. In 2014 hebben zich bij AEB een aantal significante operationele,
technische tegenvallers voorgedaan en heeft AEB daarnaast ook te maken met negatieve marktontwikkelingen.
Ondanks deze tegenvallers heeft AEB in 2014 gedurende het hele jaar het gemeentelijk (bedrijfs-)afval verwerkt
en energie en warmte geleverd.
Het lager dan verwachte resultaat van AEB heeft ertoe geleid dat over 2014 geen dividend wordt uitgekeerd. Ten
opzichte van de 8-maandsrapportage (waarin de dividendverwachting al naar beneden was bijgesteld) is dit een
nadelig verschil van € 7,2 miljoen.
Om meer inzicht te krijgen in de toekomstige exploitatieresultaten heeft de gemeente in overleg met AEB een
externe adviseur ingeschakeld om de meerjaren prognose van AEB te valideren. Tevens is door de externe
adviseur een waarderingsanalyse van de onderneming uitgevoerd. Dit heeft geleid tot een afwaardering van de
ondernemingswaarde met € 45 miljoen tot € 95,4 miljoen. Deze € 45 miljoen is ten laste van het resultaat over
2014 gebracht. AEB laat momenteel een onderzoek uitvoeren naar de technische staat van één van de afval
energie centrales. De uitkomst daarvan zal naar verwachting medio 2015 bekend zijn. Daarnaast begeeft AEB
zich in een sector waar marktontwikkelingen direct effect hebben op de omzet en de winst en daarmee op de
waarde van de onderneming. In de Jaarrekening 2014 van de gemeente is voor deze risico’s een additionele
voorziening gevormd van € 25 miljoen.
Ten opzichte van de 8-maandsrapportage hebben de bijstellingen met betrekking tot AEB derhalve geleid tot een
effect van in totaal -/- € 77,2 miljoen.
5.1.3 Waardering Vastgoed (i.c. Rokingarage en garage Oostelijke Handelskade)
In het kader van de Jaarrekening 2013 is gesproken over de waardering van de Rokingarage. Tijdens de
behandeling is gesproken over de getroffen voorziening van € 6,5 miljoen voor een mogelijke afwaardering van
de boekwaarde van de garage. Naar aanleiding van het advies van de rekeningencommissie is hierover advies
gevraagd aan de commissie voor het Besluit begroting en verantwoording (commissie BBV). De betreffende case
is vervolgens in samenspraak met ACAM geanonimiseerd aan de commissie voorgelegd. De kernvraag daarbij
was of uit het creëren van maatschappelijke waarde zonder meer mag worden afgeleid of dan ook sprake is van
een activum met maatschappelijke functie, ook al heeft de gemeenteraad dit predicaat niet expliciet aan
verbonden.
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De commissie BBV antwoordde dat ‘Indien de gemeenteraad niet heeft aangegeven welk vastgoed binnen de
gemeente een maatschappelijke functie heeft (bijvoorbeeld in de financiële verordening ex artikel 212 van de
Gemeentewet), bij een duurzaam negatieve exploitatie die als zodanig in de begroting tot uitdrukking komt, een
maatschappelijke functie mag worden verondersteld’. In dat geval (een maatschappelijke functie) mag niet tot
afwaardering worden overgegaan.
Het eerstvolgend moment dat binnen de gemeente in algemene zin gesproken wordt over (de functies van)
vastgoed is bij de overgang van het vastgoed naar de voor het beheer ervan op 1 januari 2015 ingestelde
afdeling ‘Gemeentelijk Vastgoed’.
Bij die gelegenheid kan de raad ook spreken over de functie van bepaalde delen van het gemeentelijke
2
vastgoed, zoals de categorie ‘gebouwen voor parkeerdoeleinden’. Tot dat moment hebben wij in overleg met de
gemeenteaccountant het advies van de commissie BBV gevolgd. De getroffen voorziening voor afwaardering van
de Rokingarage hebben wij laten vrijvallen.
Dit laat onverlet dat met de huidige boekwaarde geen rendabele exploitatie van de garage mogelijk is. Eenzelfde
problematiek ontstaat overigens bij de garage op de Oostelijke Handelskade. De aan die garage verbonden
boekwaarde van € 6,6 miljoen is € 3,5 miljoen hoger dan de waarde waarmee een rendabele exploitatie kan
worden gerealiseerd. Ook dit bedrag kan onder de regels van het BBV niet worden afgeboekt, waarmee een
analogie ontstaat met de discussie rond de Rokingarage.

5.2 Rekeningresultaat 20143

Het resultaat van de Jaarrekening 2014 vóór resultaatbestemming bedraagt € 78,6 miljoen. Dat is € 33,2 miljoen
meer dan het in de 8-Maandsrapportage 2014 begrote saldo van € 45,4 miljoen en € 16,4 miljoen minder dan het
in de 8-maandsrapportage voorspelde rekeningresultaat (inclusief het renteresultaat) van € 95 miljoen.
5.2.1. Verklaring resultaat vóór bestemmingsvoorstellen
In 2014 is in de loop van het jaar een wijziging in de bestuurlijke structuur opgetreden. Per 18 maart zijn de
programmabudgetten van de bestuurscommissies toegevoegd aan die van het stedelijke onderdeel Algemene
dekkingsmiddelen, onder navenante verlaging van de lasten verbonden aan het stadsdeelfonds. Het betrof
daarbij de periode van 18 maart 2014 tot en met 31 december 2014. Van een volledige integratie van de
begrotingen 2014 van stadsdelen en centrale stad was nog geen sprake. In Bijlage 12.1 wordt de relatie tussen
de financiële resultaten van de stadsdelen en het rekeningsaldo nader geïllustreerd aan de hand van de
overzichten van baten en lasten per programma.
Voor de verklaring van de verbetering van het rekeningsaldo ten opzichte van de 8-maandsrapportage maken wij
een onderscheid tussen enerzijds de saldowijziging bij de stadsdelen en anderzijds die in de
programmabegroting van de centrale stad.




Er is een aantal besluiten genomen waarvan de financiële gevolgen de verhouding tussen stadsdelen en
centrale programma’s verstoren. Het gaat onder meer om de overdracht van de algemene reserves van
stadsdelen naar de gemeentelijke algemene reserve, besluiten over de overdracht van middelen voor
onderwijshuisvesting en de centralisatie van de pensioenvoorziening voor leden van de Dagelijks Besturen.
De daarbij vrijvallende middelen bij stadsdelen leiden in hun jaarrekeningen tot een beter resultaat. Daar
staan echter hogere lasten in de stedelijke programma’s tegenover in de vorm van dotaties aan reserves en
voorzieningen. Hiermee is een bedrag van € 26,9 miljoen gemoeid.
Ten aanzien van de stadsdeelfondsuitkering geldt dat geen verrekening heeft plaatsgevonden van de
stadsdeelfondsuitkering voor de periode tussen 18 maart en 1 april 2014. Er zijn in het eerste kwartaal van
2014 volgens de bestendige gedragslijn aan de stadsdelen drie maandelijkse termijnen uitgekeerd. Strikt
genomen zijn er dus in de laatste 13 dagen van maart 2014 ten onrechte stadsdeelfondsmiddelen aan de
4
bestuurscommissies uitgekeerd. Omdat de bestuurscommissies nu in financieel-administratieve zin
onderdeel zijn van het concern is ervoor gekozen dit teveel betaalde niet te verrekenen. De hogere baten bij
de bestuurscommissies vinden immers hun tegenhanger in hogere lasten bij de centrale middelen. Binnen
het totale gemeentelijke saldo is dit budgettair neutraal. Het gaat daarbij om € 22 miljoen.
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Als met deze twee ontwikkelingen van in totaal € 48,9 miljoen rekening wordt gehouden, valt de ten opzichte van
de 8-maandsrapportage opgetreden saldoverbetering van € 33,2 miljoen uiteen in:
A.
B.

Resultaatverbetering bij de stadsdelen/bestuurscommissies
Resultaatverbetering bij de stedelijke programma’s

€ 19,4 miljoen
€ 13,8 miljoen

A. Resultaatverbetering stadsdelen
De resultaatverbetering bij de stadsdelen is het totaal van vele grotere en kleinere posten in de verschillende
programma’s. In hoofdstuk 8. Programmaverantwoording stadsdelen wordt hier nader op ingegaan. In de 8maandsrapportage zijn door de bestuurscommissies vaak budgettair neutrale budgetaanpassingen doorgevoerd,
die vanwege hun relatief geringe omvang op het niveau van de stedelijke 8-maandsrapportage niet zijn
meegenomen. Bovendien speelt bij resultaatsbeschrijving het al eerder genoemde feit dat de begrotingen van de
stadsdelen een heel jaar beslaan en de centraal gemeentelijke begroting (op het niveau van volgnummers) is
afgestemd op de periode vanaf 19 maart 2014. Dat maakt het lastig in kort bestek een heldere analyse te
presenteren van de achterliggende oorzaak van de opgetreden verschillen.
Een bij alle stadsdelen optredend feit is dat de financiële verantwoording van de taak Dienstverlening om
pragmatische redenen bij hen is opgenomen, terwijl de bijbehorende budgetten in de loop van 2014 zijn
overgedragen aan de centrale organisatie. In onderstaande tabel is daarom voor elk stadsdeel aangegeven welk
aandeel dit heeft gehad in het saldoverschil. Daarnaast worden per stadsdeel de grootste overige afwijkingen
aangegeven. Ook wordt per stadsdeel aangegeven welk aandeel het heeft in de dotatie aan de reserve
Incidentele Middelen. Dit betreft de overgebleven ruimte in incidentele stadsdeelbudgetten die voor overheveling
naar 2015 in aanmerking komt. Dit is een voordelig bedrag van in totaal € 9,4 miljoen. Dit vindt zijn tegenhanger
in een (niet begrote) dotatie in het centrale onderdeel Algemene dekkingsmiddelen. Op hoofdlijnen zijn de
saldoverschillen ten opzichte van de 8-maandsrapportage als volgt:
Stadsdeel

Verschil

Korte toelichting dienstverlening en belangrijke verschillen

(Bedragen x € 1 miljoen)

Centrum

+ 0,9

Kosten van dienstverlening (-/- 4,7), legesinkomsten (3,2), lagere
apparaatskosten (2,5), incidenteel (1,4)

Nieuw West

+ 1,5

Kosten van dienstverlening (-/- 2,9), legesinkomsten (1,8), rente (2,0),
incidenteel (0,5)

Noord

+ 7,2

Kosten van dienstverlening (-/- 2,0), legesinkomsten (2,4), voordeel beheer
vastgoed (1,4), rente (2), lagere apparaatskosten (2), incidenteel (1,2)

Oost

+ 5,6

Kosten van dienstverlening (-/- 0,7), legesinkomsten (4,2), incidenteel (0,1)

West

-/- 2,7

Kosten van dienstverlening (-/- 4,6), legesinkomsten (3,7), voorziening
belastingcontrole
(-/- 1), afschrijving afvalcontainers (-/- 1,7), incidenteel (1,2)

+ 9,0

Kosten van dienstverlening (-/- 1,4), legesinkomsten (1,6), onderhoud
openbare ruimte
(-/- 1,5), precario (1,4), vrijval en overhevelingen (inclusief Theophile de
Bockschool totaal 6,2), incidenteel (2,9)

Zuid
Zuidoost
Totaal

-/- 2,1

Kosten van dienstverlening (-/- 2,8), legesinkomsten (2,0), incidenteel (1,1)

19,4
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B. Resultaatverbetering stedelijke programma’s
De ten opzichte van de 8-maandsrapportage optredende saldoverbetering in de stedelijke programma’s is € 13,8
miljoen. Belangrijke afwijkingen ten opzichte van de 8-maandsrapportage zijn:
Programma

Bedrag

Toelichting

(Bedragen x € 1 miljoen)

14 Algemene dekkingsmiddelen

74,6

Renteresultaat (aangekondigd in 8-maandsrapportage)

14 Algemene dekkingsmiddelen

17,0

Vrijval voorzieningen (onder meer Rokingarage)

14 Algemene dekkingsmiddelen

8,4

Hogere belastingopbrengsten (WOZ en toeristenbelasting)

5,8

Beter resultaat als gevolg van niet verrekenen van Dienstverlening met de
stadsdelen

3,2

Hoger saldo reclameopbrengsten

3,0

Beter resultaat waterbeheer, mede door hogere onttrekking voorziening
Rioolrecht

14 Algemene dekkingsmiddelen

2,4

Hoger erfpachtresultaat

10 Facilitair en bedrijven

3,1

Hoger resultaat werken in opdracht

1,0

Beter resultaat als gevolg van stabilisatie van de goudprijs en scherpe
bedrijfsvoering Stadsbank van Lening

13 Dienstverlening
5 Verkeer en infrastructuur
8 Milieu en water

13 Dienstverlening
14 Algemene dekkingsmiddelen
14 Algemene dekkingsmiddelen
14 Algemene dekkingsmiddelen

-/- 4,2

Lagere uitkering gemeentefonds

-/- 15,9

Dotatie aan reserve Incidentele Middelen (op basis van het raadsbesluit van
17 december 2014: gemeentebreed neutraal)

-/- 77,2

Afwaardering en lager dividend AEB

5.2.2. Voorstel tot resultaatbestemming
Het college doet in het kader van de rekening geen voorstellen voor bestemming van het resultaat. In aanvulling
op het rekeningresultaat stellen wij wel voor extra onttrekkingen te doen aan de reserves voor frictiekosten voor
Inzet op Herstel (IoH) en voor 1Stad 1Opgave (1S1O). De benodigde onttrekking is in totaal € 3,5 miljoen hoger
dan begroot. Ten behoeve van deze bezuinigingsoperaties zijn in 2014 meer frictiekosten gemaakt dan ten tijde
van de 8-maandsrapportage te overzien was. Dat legt een beslag op het rekeningresultaat, waardoor de
verdeelruimte in de Voorjaarsnota naar onze mening ten onrechte wordt verkleind. Ons voorstel is voor deze
extra lasten dekking te zoeken in de daarvoor ingestelde frictiekostenreserves door middel van twee
onttrekkingen. Met het toekennen van deze voorstellen zal een rekeningresultaat 2014 na resultaatsbestemming
ontstaan van € 82,2 miljoen. We stellen voor dit resultaat te betrekken bij het verdeelvoorstel van de
Voorjaarsnota 2015.
Programma

Bedrag

Toelichting

(Bedragen x € 1 miljoen)

14 Algemene dekkingsmiddelen

1,4

Extra benodigde onttrekking aan de reserve Frictiekosten 1S1O

14 Algemene dekkingsmiddelen

2,1

Extra benodigde onttrekking aan de reserve Frictiekosten IoH

Totaal dekkingsvoorstellen

3,5

In het kader van de Begroting 2015 is bij motie 1015 (Motie van de raadsleden mevrouw Roosma en de heer
Poorter inzake de WMO Egalisatiereserve) verzocht ‘bij de jaarrekening van 2014, onder voorbehoud van een
positief rekeningresultaat, de WMO Egalisatiereserve aan te vullen tot een substantieel positief saldo’. Concreet
betekent deze motie in het kader van de Jaarrekening 2014 dat daarvoor een voorstel inzake
resultaatbestemming aan de raad moet worden voorgelegd.
Wij stellen voor, gelet op enerzijds de ingezette gedragslijn van integrale afweging van de bestemming van het
rekeningresultaat bij de Voorjaarsnota en anderzijds om recht te doen aan de motie, de concrete uitvoering van
de motie bij de Voorjaarsnota te betrekken.
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5.3 Rente-omslagresultaat 5

Het renteomslagstelsel van de gemeente Amsterdam is een systeem waarbij de kosten van de externe
rentelasten en de rente over reserves en voorzieningen worden doorberekend (omgeslagen) naar de
programmabudgetten op basis van de stand van de activa op de balans van het voorafgaande boekjaar. Het
gehanteerde omslagrentepercentage in 2014 bedraagt 4,5.
Ten opzichte van het in de begroting opgenomen rente-omslagresultaat van € 15 miljoen is sprake van een
€ 74,6 miljoen hoger resultaat (waarbij rekening is gehouden met de uitkering aan Waternet van € 4,4 miljoen).
Dit komt vooral doordat de rentelasten lager zijn als gevolg van de steeds verder dalende renteniveaus op de
geld- en kapitaalmarkt. Het resultaat van het omslagstelsel is hierdoor € 11,1 miljoen hoger dan was voorspeld in
de 8-maandsrapportage. Een uitgebreide toelichting op het gehele financieringsresultaat is opgenomen in het
onderdeel Algemene dekkingsmiddelen en in de paragraaf Financiering.
Ontwikkeling van de schuld
De externe financieringsmiddelen, aangeduid met ‘externe schuld’, zijn in 2014 gestegen met € 97 miljoen naar €
3.952 miljoen. In 2014 zijn de balansen van de stadsdelen samengevoegd met die van de gemeente. Voor de
vergelijkbaarheid is daarom in de tabel hieronder de omvang van de externe schuld 2013 van € 3.855 miljoen
gepresenteerd exclusief de beheerde gelden van de stadsdelen ten bedrage van € 469 miljoen (die in 2013 nog
als externe schuld werden beschouwd).
Externe financieringsmiddelen

2013

(Bedragen x € 1 miljoen)

Kortlopende schuld

2014

230

Beheerde gelden derden

384

Mutatie
154

59

23

(35)

387

154

(233)

Langlopende schuld

3.179

3.390

211

Totaal

3.855

3.952

97

Beheerde gelden Stadsregio Amsterdam

Onderstaande grafiek toont het verloop van de totale financiering vanaf 2010:
Ontwikkeling externe financieringsmiddelen
(excl beheerde gelden stadsdelen)
4,5

Bedrag x €1 miljard

4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5

3,6

3,6

3,7

3,9

4,0

2010

2011

2012

2013

2014

1,0
0,5
-

Ten tijde van de 8-maandsrapportage was de verwachte omvang van de externe financieringsmiddelen begroot
op € 4,3 miljard. Deze is ultimo 2014 uiteindelijk € 0,3 miljard lager uitgekomen, op € 4,0 miljard. Deze lagere
omvang van de externe financieringsmiddelen is het resultaat van een aantal effecten. Enerzijds was het
financieel bezit lager dan begroot door de extra aflossingen op de verstrekte leningen, vervolgens door de
afwaardering van de deelneming AEB Amsterdam en waren ook de interne financieringsmiddelen hoger dan
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begroot, mede door het aanwezige positieve resultaat 2014, dat niet was begroot. Anderzijds was het materieel
bezit iets hoger dan begroot.
Hoewel de omvang van de externe schuld in 2014 is toegenomen, zijn de rentelasten in 2014 gedaald van € 109
naar € 104 miljoen. Dit is het resultaat van de gedaalde marktrente waardoor de gemeente in 2014 tegen een
lager rentepercentage lang- en kortlopende leningen heeft kunnen aantrekken. In 2014 is het gemiddeld
gewogen rentepercentage van de totale externe financieringsmiddelen 2,7.
Externe financieringsbehoefte

2013

2014

3.855

3.959

Rentelast

109

104

Gemiddeld gewogen rentepercentage

3,0

2,7

(Bedragen x € 1 miljoen)

Omvang

Amsterdam heeft in 2014 ruim binnen de renterisiconorm geopereerd en heeft ook aan de kasgeldlimiet voldaan.
Ultimo 2014 is voor een bedrag van € 1.002 miljoen aan langlopende leningen aan derden verstrekt. Ten
opzichte van 2013 betekende dit een vermindering van € 128 miljoen. Dit is vooral veroorzaakt door extra
aflossingen op verstrekte leningen aan GVB Activa, Havenbedrijf Amsterdam, woningbouwcorporaties en door
beëindiging van een verstrekte lening aan Leaseplan.
In de paragraaf Financiering wordt op deze onderwerpen uitgebreid ingegaan.

5.4 Ontwikkeling investeringsruimte gebiedsontwikkeling

De reserve algemeen deel van het Vereveningsfonds is in 2014 gestegen van € 103 miljoen naar € 169 miljoen.
De stijging is voornamelijk veroorzaakt door de hogere grondinkomsten die op verschillende kavels is
gerealiseerd (€ 51 miljoen) en hogere inkomsten uit Bouwen aan de Stad (€ 38 miljoen). Inkomsten uit Bouwen
aan de Stad hebben betrekking op contractuele afspraken met de corporaties. Eén van die afspraken betreft de
bijdrage die de gemeente per verkochte of gesplitste corporatiewoning ontvangt. Van deze bijdragen wordt een
deel in het Vereveningsfonds gestort.
In 2014 is – na de omvangrijke balanssanering in 2013 – binnen het Vereveningsfonds een nieuw
weerstandsmodel ingevoerd. Hiermee wordt enerzijds bepaald welk deel van de reserve als buffer moet worden
aangehouden en anderzijds wat de ruimte is om te verevenen. Deze vereveningsruimte is in principe
beschikbaar voor nieuwe initiatieven in de gebiedsontwikkeling. De vereveningsruimte bedraagt op basis van het
nieuwe bestuurlijk vastgestelde weerstandsmodel eind 2014 € 138 miljoen.
Daarnaast lijkt het perspectief voor de komende jaren positief te zijn. De berekende vereveningsruimte loopt
ceteris paribus op tot € 274 miljoen per ultimo 2019. Hierbij zijn twee kanttekeningen op zijn plaats. Er moet
rekening gehouden worden met het altijd aanwezige planoptimisme. Omdat dit naast de inkomsten, ook de
toekomstige uitgaven betreft en deze uitgaven grotendeels uitstelbaar zijn, is het effect op de huidige portefeuille
naar verwachting beperkt. Daarnaast wijzen wij erop dat de aantrekkende marktvraag binnen Amsterdam de
gronduitgifte en woningproductie heeft verhoogd, waardoor het perspectief sterk is verbeterd.
De bewegingen op de vastgoedmarkt zijn de afgelopen jaren onmiskenbaar groot geweest. Een daling
vergelijkbaar met die in 2012-2013 kan op de korte termijn weer optreden. Als dat effect zich in de nabije jaren
opnieuw voordoet, is het met het huidige sturingsinstrumentarium mogelijk geplande investeringen te
temporiseren tot herstel weer intreedt.
Op de ontwikkelingen van het Vereveningsfonds en de financiële ruimte voor de gebiedsontwikkeling wordt nader
ingegaan in de paragraaf Vereveningsfonds.

5.5 Reserves en voorzieningen

In deze paragraaf wordt kort ingegaan op de ontwikkeling van de bestaande reserves en voorzieningen. Ook hier
geldt dat voor het eerst de reserves en voorzieningen van de centrale organisatie-onderdelen en de stadsdelen
zijn samengebracht. Dat is ook – naast de toename van de reserve afkoopsommen erfpacht – mede de oorzaak
van de stijging van het totale niveau van reserves en voorzieningen ten opzichte van 2013.
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Ontwikkeling reserves en voorzieningen 2010 - 2014
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De grafiek hierboven toont op hoofdlijnen de ontwikkeling van de Algemene reserve, de reserve afkoopsommen
erfpacht, de overige bestemmingsreserves en de voorzieningen in de afgelopen vijf jaar.
Zoals al in de Jaarrekening 2013 is toegelicht, is de sterke daling van de voorzieningen in 2013 met ongeveer € 1
miljard ten opzichte van 2012 (een halvering) vooral veroorzaakt door de omvangrijke balanssanering in het
kader van de gebiedsontwikkeling. Deze sanering was ook medeverantwoordelijk voor de daling van het totale
niveau van reserves en voorzieningen in dat jaar.
In het overzicht hieronder zijn de reserves en voorzieningen opgesomd waarvan in de Jaarrekening 2014 een
dotatie of onttrekking is verwerkt van meer dan € 10 miljoen. In deze jaarrekening is een totaaloverzicht
opgenomen waarin alle reserves (zie bijlage 12.2) en voorzieningen (zie bijlage 12.3) en de mutaties daarin in
2014 per programma worden toegelicht.
5.5.1 Reserves
Programma

Doelstelling

Naam reserve

2 Werk en inkomen

2.5

reserve Egalisatie inkomensdeel en
conjunctuur

2.4

reserve Taal en Werk

3.1

Frictiekosten AWBZ

(Bedragen x € 1 miljoen)

3 Zorg
4 Educatie jeugd en diversiteit

4.2

5 Verkeer en infrastructuur

5.4

reserve Onderwijs huisvesting PO
(algemeen)
reserve Mobiliteitsfonds bestemd deel
(systeemreserve)

Dotatie

Onttrekking
(inclusief
vrijval)

34,0
17,2
21,2
21,0
54,2

47,5

5.4

Stationseiland

40,0

5.4

reserve Gemeentelijk aandeel kosten
Noord/Zuidlijn (Dienst Metro)

10,2

8 Milieu en water

8.2

reserve Diemerzeedijk (OGA)

10,3

9 Economie

9.1

reserve Amsterdam Metropolitan Solutions

16,0

10 Facilitair en bedrijven

10.1

Transitieplan (ICT Centraal)

16,1

11.5

reserve Stimuleringsfonds Vastgoeddeel
Volkshuisvesting

19,9

37,6

11.1

reserve Vereveningsfonds algemeen deel

113,1

47,2

11.10

reserve Stimuleringsfonds gronddeel
Volkshuisvesting grondexploitatie

35,0

17,3

11 Stedelijke ontwikkeling
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(Bedragen x € 1 miljoen)

14 Algemene
dekkingsmiddelen

15 Bestuurscommissies

Doelstelling

Naam reserve

Dotatie

Onttrekking
(inclusief
vrijval)

11.1

Zuidelijke IJ-oevers (POR)

35,9

11.1

reserve Zuidas bijdrage dok en
grondexploitaties

31,8

14.5

Algemene Reserve

44,9

14.7

reserve Budgetoverheveling restanten
incidentele middelen

15,9

14.7

reserve Frictiekosten 1 Stad 1 Opgave

55,1

23,3

14.7

reserve Incidenteel jaar T uit
rekeningresultaat jaar (T-2)

43,9

63,5

14.8

reserve AIF Financieel deel

18,7

23,7

14.8

reserve AIF Maatschappelijk deel

69,6

12,0

14.4

reserve Afkoopsommen erfpacht

138,8

55,1

bcc 13

Algemene reserve (Centrum)

bc 09

Rode loper (subnr. 802)

26,3

bcc 03

Parkeergelden (subnr. 810)

24,4

bcnw 05

Egalisatie kap.lasten onderwijshuisvesting

11,6

bcn 13

Algemene reserve Noord

10,1

bco 13

Algemene reserves Oost

24,6

bco 03

Reserve Parkeerfonds BC Oost

11,5

bcw 13

Begrotingsuitgaven 2013 BC West

12,0

bcw 03

Parkeerfonds BC West

17,8

23,0

bcz 03

Bestemmingsreserve Stadsdeel
Parkeerfonds BC Zuid

24,4

28,7

18,0

24,9

11,4

5.5.2 Voorzieningen
Programma

Naam

5 Verkeer en infrastructuur

Integraal vervoerssysteem veren

8 Milieu en Water

Groot onderhoud en vervangingsinvesteringen HRC (AEB)
Bodemsanering (OGA)

11 Stedelijke ontwikkeling

Toevoeging Aanwending
(inclusief
vrijval)
10,7
13,5
18,4

Risico's grondexploitatie

24,0

Gronddeel Stimuleringsfonds

19,2

12 Bestuur en concern

Pensioenfonds SD Wethouders

33,5

14 Algemene dekkingsmiddelen

Voorziening waarderingsrisico’s AEB

25,0

Voorziening afwaardering AEB

45,0

Juridische risico's
15 Bestuurscommissies
(Zuid: Openbare ruimte
en groen)

Voorziening Groot onderhoud (VGO)
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5.6 Realisatie besparingsopgaven

In 2014 zijn drie bezuinigingsoperaties van kracht: Inzet op Herstel 1, Inzet op Herstel 2 en 1 Stad 1 Opgave.
Inzet op Herstel 1 kent zijn oorsprong in het Programakkoord 2011-2014. In 2012 is bij de Kadernota 2013 met
Inzet op Herstel 2 en 1 Stad 1 Opgave besloten tot aanvullende bezuinigingen. De totale opgave van de drie
bezuinigingsoperaties telt € 340 miljoen aan zogenoemde structurele bezuinigingen vanaf 2016; dat wil zeggen
bezuinigingen die vanaf 2016 voor elk jaar gelden. De bezuinigingen bestaan uit uitgavenverminderingen en
inkomstenverhogingen. Wanneer in deze monitor gesproken wordt over bezuinigingen of
bezuinigingsmaatregelen, kunnen zowel uitgavenverminderingen, als inkomstenverhogingen worden bedoeld.
Onderstaande tabel laat de totale bezuinigingsopgave in de jaren 2011 tot en met 2016 zien. De bezuinigingen
uit het nieuwe coalitieakkoord zijn hierin nog niet opgenomen (€ 33,5 miljoen in 2015, oplopend tot € 158,5
miljoen vanaf 2018; zie Begroting 2015 pag.13).
Totale bezuinigingsopgave 2011-2016

2011

2012

2013

2014

2015

2016

82,9

128,5

163,0

192,5

192,5

192,5

Inzet op Herstel 2

-

-

18,0

18,6

18,9

19,5

1 Stad 1 Opgave

-

-

30,9

77,1

127,7

127,7

82,9

128,5

211,9

288,2

339,1

339,7

(Bedragen x € 1 miljoen)

Inzet op Herstel 1

6

Totaal

Voor 2014 gaat het om een bezuinigingsopgave van € 288 miljoen, een extra bezuinigingsopgave van € 76
miljoen in vergelijking met 2013. De tabel hieronder presenteert de stand van zaken van de voortgang in het
realiseren van de besparingsopgaven ultimo 2014. De tabel laat zien dat het grootste deel van de maatregelen
(ruim 75%) is afgerond of door middel van een alternatieve invulling is gerealiseerd.
Voortgang totale bezuinigingsopgave 2014
(Bedragen x € 1 miljoen)

Afgerond

Op
schema

Structureel
alternatief
ingevuld

Incidenteel
alternatief
ingevuld

Risico

Niet
gerealiseerd

Vervallen

Totaal

Inzet op Herstel 1

156,3

0

9,0

18,1

0

0,8

8,3

192,5

Inzet op Herstel 2

13,3

0

2,6

2,2

0

0,5

0

18,6

Eén stad één opgave

56,9

0

3,5

6,8

0

9,9

0

77,1

15,1

27,1

11,2

8,3

288,2

Totaal

226,5

In 2014 heeft € 226,5 miljoen de status ‘afgerond’ gekregen. Ten opzichte van de 8-Maandsrapportage 2014 is
voor € 91,4 miljoen meer aan maatregelen afgerond. De monitor laat zien dat eind 2014:
 93 % van de besparingen gerealiseerd worden, al dan niet via een alternatieve invulling
 4 % van de besparingsopgave niet in 2014 is gerealiseerd
 3 % van de besparingsopgave is vervallen
Een uitgebreide toelichting op alle besparingsmaatregelen is opgenomen in paragraaf 10.5 Bezuinigingsmonitor,
onderdeel van hoofdstuk 10. Overige paragrafen.

5.7 Beheersing van risico’s

7

Ook bij een optimaal risicomanagement zijn er risico’s die de gemeente niet zelf kan of wil beheersen. Voor
deze resterende risico’s moet binnen de gemeentebegroting dekking aanwezig zijn. De omvang hiervan wordt
bepaald door het gemeentelijke beleid rond het weerstandsvermogen, waarbij het gaat om de verhouding tussen:
 de beschikbare weerstandscapaciteit waarmee de financiële gevolgen van resterende risico’s voor het
jaarrekeningresultaat gedekt kunnen worden
 de benodigde weerstandscapaciteit voor de resterende risico’s; voor deze risico’s is de dekking redelijkerwijs
niet meer binnen de programmabegrotingen op te nemen
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Het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten schrijft voor dat de gemeente beleid formuleert
voor de weerstandscapaciteit; voor de omvang ervan is geen wettelijke norm gegeven. Het huidige beleid voor
het weerstandsvermogen binnen de gemeente Amsterdam is vastgelegd in de nota Regels
Weerstandsvermogen, vastgesteld door het college, en in de nota Risicomanagement, vastgesteld door de
gemeenteraad in 2014. Op grond van dit beleid moet de Algemene Reserve voldoende zijn om te voorkomen dat
resterende risico’s leiden tot een negatief rekeningresultaat.
Met behulp van een bestuurlijk vastgesteld risicomodel is bepaald welke weerstandscapaciteit nodig is om er
redelijkerwijs zeker van te zijn de resterende risico’s op te kunnen vangen, zonder daarbij 100% garantie na te
streven. De toepassing van dat model op de gegevens per ultimo 2014 brengt de benodigde
weerstandscapaciteit op € 273 miljoen; de kans dat dit bedrag onvoldoende is geschat op 10%.
Deze berekende benodigde weerstandscapaciteit moet in relatie worden gezien met de beschikbare
weerstandscapaciteit. De laatste komt uit op € 371 miljoen en is als volgt opgebouwd:
 de Algemene Reserve (€ 312 miljoen)
8
 de niet benutte belastingcapaciteit (€ 14 miljoen)
 het niet belegde deel van de reserve Vereveningsfonds (€ 0 miljoen)
 toevoeging ten laste van de egalisatiereserve kapitaallasten (€ 45 miljoen)
De benodigde weerstandscapaciteit van € 273 miljoen wordt afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit
van € 371 miljoen. Het quotiënt van beschikbare en benodigde weerstandscapaciteit wordt de ratio
weerstandsvermogen genoemd.
Weerstandsvermogen

2010

2011

2012

2013

2014

Beschikbare Weerstandscapaciteit

€ 150

€ 212

€ 267

€ 269

€ 371

Benodigde Weerstandscapaciteit

€ 136

€ 161

€ 267

€ 249

€ 273

1,10

1,32

1,00

1,15

1,36

Ratio Weerstandsvermogen (WSV)

De stijging van de beschikbare weerstandscapaciteit in 2014 volgt uit de toevoeging van de algemene reserves
van de stadsdelen aan de stedelijke algemene reserve, uit de omvang van de niet benutte belastingcapaciteit en
uit de toevoeging ten laste van de egalisatiereserve kapitaallasten (minus de onttrekking ten laste van de
Algemene Reserve voor Felix Merites). Dat er ten opzichte van 2013 een grotere weerstandscapaciteit benodigd
was is vooral het gevolg van de toevoeging van de resterende risico’s van de stadsdelen aan het risicoprofiel van
de gemeente.
De gemeenteraad heeft in 2014 bepaald dat we sturen op een Algemene Reserve die:
 voldoende is om het weerstandsvermogen aan de bovenkant van de bandbreedte 1,0-1,4 te houden voor de
raadsperiode 2014-2018
 minimaal 5% van de begroting (exclusief interne verrekeningen) bedraagt
De Algemene Reserve staat op € 312 miljoen en dat is 6% van de begroting, geschoond voor interne
9
verrekeningen. Met 1,36 is het weerstandsvermogen aan de bovenkant van de bandbreedte 1,0-1,4.
Geconcludeerd kan worden dat er geen toevoeging aan de Algemene Reserve nodig is.
(Zie voor meer informatie over het risicomanagement de paragraaf 9.1 Weerstandsvermogen en
risicobeheersing.
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6. Voortgang moties en amendementen
Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de nog openstaande moties en amendementen.
Bij de Kadernota 2013 aangenomen motie
386
Zeven stadsloketten Motie 386 over openingstijden van de stadsloketten wordt meegenomen bij
open van 8.00 tot
de invoering van 1 Stad 1 Dienstverlening, het nieuwe concept voor
20.00 uur
dienstverlening. De raad verzocht het college:
 bij de invulling van de transformatie van 55 gemeentebalies naar 7,1 per
stadsdeel, een doordeweekse openstelling van 8:00 tot 20:00 uur te
betrekken
 hierover terug te rapporteren aan de raad
 Afhandeling van de motie wordt betrokken bij de behandeling van de
Voorjaarsnota 2015
Bij de Kadernota 2014 aangenomen moties en amendementen
379
Warme voeten voor Het plan van aanpak is uitgewerkt in overleg met Dienst Wonen Zorg en
Amsterdammers
Samenleven en afgestemd met het Amsterdams Steunpunt Wonen, de
Wijksteunpunten Wonen van de stadsdelen, de Huurdersvereniging
Amsterdam, de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties en het
Amsterdams Volkshuisvestingsoverleg Particulier. De wethouder heeft de
raad een brief gestuurd Warme voeten – isolatie begane grondvloeren. Deze
brief is behandeld in de raadsvergadering van 26 november 2014 en de
inhoud is akkoord bevonden.
 Het amendement is hiermee afgehandeld
336
Strikter handhaven
De aanpak van de vervuiling is opgenomen in een draaiboek voor onder
op straatvervuilers
andere de inzet van handhavingscapaciteit van centrale stad en stadsdelen
en is onderdeel van het project Schone Stad. In reactie op deze motie
stuurde de (toenmalige) wethouder Economische Zaken de raadscommissie
Economische Zaken, Bedrijven en Personeel en Organisatie op 6 februari
2014 een brief, die in de commissievergadering van 6 maart 2014 is
besproken.
344
Investeren in
De activiteiten van de kenniswerkplaats 10+, (een samenwerkingsverband
diversiteit en
van onder meer de gemeente, de Vrije Universiteit, het Verweij-Jonker
intercultureel
Instituut, de Hogeschool inHolland) hebben geresulteerd in het rapport
Diversiteit in Vakmanschap, een kritische beschouwing over
werken
diversiteitsgevoeligheid van de opleidingen in het jeugddomein. De
hogescholen hebben in de huidige opleidingen maatschappelijk werk en
dienstverlening, pedagogiek en sociaal pedagogische hulpverlening
nadrukkelijk aandacht voor het onderwerp diversiteit en interculturaliteit in
hun curriculum. De hoofdconclusies van het rapport Diversiteit in
Vakmanschap zijn sinds de verschijning in februari 2013 naar mening van het
college voldoende besproken.
 De motie is hiermee afgehandeld
386
Mentoraatprojecten Inventarisatie van de mentoraatprojecten wordt meegenomen in de thans
lopende ontwikkelingsopgave centralisatie primair onderwijs. De
inventarisatie wordt meegenomen in de aansluiting van jeugdzorg op het
passend onderwijs. Eind 2013 is bij de wijziging van het bestuurlijke stelsel
besloten de mentoraatsprojecten bij de stadsdelen te laten.
 In het licht van de gewijzigde bestuurlijke verhoudingen is deze motie niet
meer van toepassing en daarmee afgehandeld
388
Permanente
Brief wethouder Parkeren d.d. 29 oktober 2013, inzake de beantwoording van
parkeerplekkenvragen naar aanleiding van de begroting, voor de commissievergadering van
monitor
21 november 2013, ter kennisneming. Daarop volgde de brief wethouder d.d.
11 december 2013 met de stand van zaken, voor de commissievergadering
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van 16 januari 2014, ter kennisneming.
De rve Basisinformatie (voorheen Dienst Basis Informatievoorziening) is
bezig met de technische uitwerking van een digitale parkeerplaatsenkaart.
Vanaf januari 2015 vindt becijfering van het aantal parkeerplaatsen plaats.
De planning is dat de permanente parkeerplekkenmonitor in juni 2015 klaar
is voor gebruik.
Bij de Begroting 2014 aangenomen moties
864
Oostveer
Stand van zaken: aanvang proef (1 jaar) vanaf 15 maart 2014 en is
geëvalueerd in december 2014. De proef met het Oostveer wordt met een
jaar verlengd tot 15 maart 2016 en wordt bekostigd uit de Begroting 2015.
Behandeling vond plaats in de commissievergadering van 28 januari 2015 en
is voor kennisgeving aangenomen.
 De motie is hiermee afgehandeld
883
Mantelzorg
De commissie Zorg en Sport is voor de commissievergadering van 20
november 2014 schriftelijk geïnformeerd over de wijze waarop uitvoering is
gegeven aan de motie.
 De motie is hiermee afgehandeld.
884
Lokale zorginspectie De inspectie van de zorg is opgenomen in het Calamiteitendraaiboek Wet
maatschappelijke ondersteuning 2015; dit calamiteitendraaiboek is
geagendeerd voor de commissievergadering Zorg en Sport van 15 januari
2015. Onderzoek van de Rekenkamer naar mantelzorg is voor kennisgeving
aangenomen.
 De motie is hiermee afgehandeld.
902
DuurzaamheidsDe belangrijkste Puccini-materialen zijn betonproducten, gebakken materiaal
criteria
en kolken. De contracten hiervoor met leveranciers liepen op 1 januari 2015
Puccinimethode
af. Er is gewerkt aan nieuwe contracten, waarbij duurzaamheid en de
circulaire stad een belangrijke rol spelen. Bezien wordt welke meetmethode
hierbij het best gehanteerd kan worden (CO2-ladder, LCA (life cycle analyses)
of een andere methode). In een samenwerking van de voormalige diensten
DIVV en DRO en Concern Inkoop wordt onderzocht hoe de verschillende
duurzaamheidselementen een belangrijke rol kunnen krijgen in de nieuwe
Puccini-materialen en hoe deze aspecten het best afgewogen kunnen
worden tegen de prijs.
 De motie is afgehandeld in de raadscommissie Infrastructuur en
Duurzaamheid van 28 januari 2015
939
Stageloket
Op 12 november 2014 is het aanvalsplan jeugdwerkloosheid 2015-2018
besproken in de Commissie Werk & Economie. Ook is toen schriftelijk
gerapporteerd over het verloop van de huidige projecten, waaronder het
ontsluiten van stages via social return. In 2014 is het loket ingericht. Bij de
rapportage over de voortgang van de aanpak jeugdwerkloosheid, begin 2015,
wordt hierover gerapporteerd.
946
Plan tot verlaging
De Afvalstoffenvisie wordt opgesteld binnen de portefeuille Duurzaamheid en
afvalstoffenheffing
is op 3 december 2014 behandeld in de commissie Infrastructuur en
Duurzaamheid. De commissie Financiën was hierbij uitgenodigd. De raad
stemde bij de behandeling in zijn vergadering van 17 december 2014 met het
voorstel in.
 De motie is hiermee afgehandeld
948
Verbetering kwaliteit Over de uitvoering van de motie zijn de leden van de commissie Jeugd en
voor- en
Cultuur schriftelijk geïnformeerd in de brief van de wethouder over de
vroegschoolse
afdoening van de toezeggingen. Deze brief is op maandag 15 september
educatie
2014 per dagmail verzonden en is ter kennis gebracht van de commissie op 8
oktober 2014.
 De motie is hiermee afgehandeld.
949
Meisjes
De cijfers 2013 inzake meisjeswerk zijn door de stadsdelen en de welzijnsen zorginstellingen in kaart gebracht. Het aandeel meisjes is ruim boven de
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Garantiefonds omen bijscholing ZZP

1010

Beveiliging Joodse
instellingen

i

30%. Het beeld is positief. De wethouder informeert de raad per brief over het
bereik van meisjes binnen het jongerenwerk en de Intensief Preventieve
Aanpak (IPA). Deze brief is ter kennis gebracht van de commissie Jeugd en
Cultuur van 13 november 2014.
 De motie is hiermee afgehandeld.
In reactie op deze motie stuurde de (toenmalige) wethouder Economische
Zaken de commissie Economische Zaken, Bedrijven en Personeel en
Organisatie op 6 februari 2014 een brief. Deze brief is in de
commissievergadering van 6 maart 2014 besproken. Hierop volgde de
toezegging 'Garantie om- en bijscholing ZZP’. Conform deze toezegging zal
de commissie in maart 2015 nader geïnformeerd worden.
De motie zal worden meegenomen in de beantwoording van de schriftelijke
vragen over beveiliging Joodse instellingen.

Bij 4-Maandsrapportage 2014 aangenomen moties
489 (C) Luchtkwaliteit in
De bestuurlijke reactie inzake de luchtkwaliteit in Amsterdam (smogalarm) is
Amsterdam
de raadscommissie Infrastructuur en Duurzaamheid tijdens de vergadering
(smogalarm)
van 3 december 2014 behandeld en voor kennisgeving aangenomen.
 De motie is hiermee afgehandeld
492 (E') Salarissen
Deze motie wordt uitgevoerd in het kader van de bestuursopdracht
bestuurders
Subsidies. Deze bestuursopdracht volgt uit Coalitieakkoord 2014-2018. De
subsidieontvangend uitkomsten van deze bestuursopdracht worden in juni 2015 geagendeerd
e instellingen
voor de commissie Zorg en Sport.

Bij Begroting 2012 aangenomen motie
903
Gouden eeuw
De burgemeester komt najaar 2015 met een voorstel voor de afronding van
deze toezegging.
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7. Stedelijke programma’s
7.1

Openbare orde en veiligheid

33

7.2

Werk en inkomen

49

7.3

Zorg

79

7.4

Educatie, jeugd en diversiteit

103

7.5

Verkeer en infrastructuur

123

7.6

Openbare ruimte, groen, sport en recreatie

151

7.7

Cultuur en monumenten

169

7.8

Milieu en water

185

7.9

Economie

203

7.10 Facilitair en bedrijven

219

7.11 Stedelijke ontwikkeling

233

7.12 Bestuur en concern

265

7.13 Dienstverlening

281

7.14 Algemene dekkingsmiddelen

299

7.15 ISV

323
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7.1 Openbare orde en veiligheid
Inleiding
7.1.1

De veiligheid in alle 78 buurten is verbeterd

7.1.2

Minder jeugdcriminaliteit en overlast

7.1.3

Crisisbeheersing en brandweerzorg

7.5.2

Openbaar vervoer en taxi's zijn sociaal veilig
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Inleiding
Portefeuillehouder
Burgemeester

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, homo 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
2013

Begroting
2014
incl. eerste
wijziging

Begroting
2014
na
8-mnd

Rekening
2014

Verschil
Rekening
Begroting
na 8-mnd

Totaal lasten

136,2

129,8

133,4

136,3

2,9

Totaal baten

20,8

16,5

16,5

20,1

3,6

Saldo van lasten en baten

-115,5

-113,4

-116,9

-116,3

0,6

Toevoegingen aan reserves

1,5

2,5

3,8

3,8

0,0

Onttrekkingen aan reserves

4,2

3,2

5,8

5,8

-0,1

Mutaties reserves

2,7

0,7

2,0

2,0

-0,1

-112,7

-112,6

-114,9

-114,3

0,5

Resultaat

Lasten en baten
De uitgaven in het programma Openbare orde en veiligheid bedroegen in 2014 € 136,3 miljoen en daar stonden
€ 20,1 miljoen aan inkomsten tegenover. Het resultaat bedraagt na mutaties in de reserves € 114,3 miljoen ten
laste van de algemene middelen. Dat is € 0,5 miljoen minder dan begroot bij de 8-Maandsrapportage 2014.
Gedetailleerde informatie over de lasten en baten is opgenomen in de paragrafen Wat heeft het gekost? van de
doelstellingen.

De belangrijkste ontwikkelingen na aantreden nieuw college
Bestrijding (zware) misdaad
Het nieuwe college heeft de aanpak van Top-600 en de uit het coalitieakkoord voortvloeiende uitbreiding naar
Top1000 voortgezet. High impact crime delicten – straatroof, woninginbraken en overvallen – hebben prioriteit.
De bestrijding van misstanden in de prostitutie en mensenhandel is verscherpt, waarbij de positie van de
slachtoffers centraal staat. Stedelijke prioriteit waren de massagesalons: bij twaalf van de dertien gecontroleerde
bedrijven is illegale prostitutie geconstateerd.
Ook tegen de treiteraars blijven we optreden. We staan een handhaving voor die nadrukkelijker uitgaat van het
bonus/malus principe (belonen van correct gedrag en progressief straffen van slecht gedrag).
Impact internationale ontwikkelingen
De aanslag in het Joods Museum in Brussel, de opmars van de terroristische organisatie IS en de verscherping
van het conflict tussen Israël en Palestina rond de Gazastrook noopten tot het geven van extra bescherming aan
bedreigde instellingen maar ook tot het intensiveren van de bestrijding van radicalisering.
De vluchtelingenproblematiek leidde tot extra inspanningen: het bieden van onderdak is uitgebreid tot de bed,
bad en brood-voorziening.
Beleid schoolveiligheid
Het nieuwe college heeft voor het schoolveiligheidsbeleid een koerswijziging afgekondigd. De aanbodgerichte
aanpak, waarbij de teams op uitdrukkelijk advies van de gemeente (en vaak in reactie op incidenten) werden
ingezet, is gewijzigd in een vraaggerichte. Er is een Regiegroep Schoolveiligheid ingesteld, waarin
vertegenwoordigers van de schoolbesturen, de politie en de gemeente zoeken naar maatwerkoplossingen en
vervolgens sturing geven aan de uitvoering daarvan.
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De doelstellingen in 2014
7.1.1 De veiligheid in alle 78 buurten is verbeterd
Met de aanpak Top-600 en de Treiteraanpak bestreden we in 2014 de ergste subjecten en brandhaarden in
wijken en buurten. Voor toezicht en handhaving zijn instrumenten ingezet als camera's, toezichthouders en
wapencontroles. De Vliegende Brigade wordt stadsbreed en flexibel ingezet. Het Flexibel Interventieteam (FIT) is
daar waar nodig binnen enkele uren (24/7) inzetbaar.
In een pilot werden relevante observaties uit de Centrale Cameratoezicht Ruimte (CCTR) op het gebied van de
leefbaarheid (naast die op het gebied van de veiligheid) via de meldkamer uitgezet bij handhavers op straat.
Er komt (medio 2015) een nieuwe veiligheidsindex, waarin criminaliteit, overlast en onveiligheidsbeleving
gemeten worden en waarvoor 2014 als basisjaar geldt (nulmeting).
7.1.2 Minder jeugdcriminaliteit en overlast
De verbinding is gelegd tussen Intensieve Preventie Aanpak en de Ouder en Kind-teams (OKT) en de
SamenDOEN-teams. De laatste werkten in de wijken reeds samen met straatcoaches, jongerenwerkers,
wijkagenten en met de wijkleiders jeugd en veiligheid in de stadsdelen.
7.1.3 Crisisbeheersing en brandweerzorg
In 2014 waren de grootste opgaven de Nuclear Security Summit (NSS) met in het verlengde daarvan het bezoek
van de president van Amerika aan Amsterdam en Koningsdag in Amstelveen.
1
Belangrijkste ontwikkelingen bij de brandweer zijn de Proeftuinkazerne , de transitie van brandveiligheid naar
risicogerichte advisering, de verdere uitrol van Brandveilig Leven en een informatie-gestuurde brandweer. Op 17
september 2014 is de landelijke Brandweerkamer bij de VNG opgericht.
7.5.2 Openbaar vervoer en taxi's zijn sociaal veilig
We handhaven mobiel (auto’s en motoren) op de Toegelaten Taxi Organisaties (TTO) en taxi’s die dat niet zijn,
met als aantekening dat de TTO in principe zelf de handhaving uitvoert (nu nog met ondersteuning van de
gemeente). De handhaving op niet aangesloten taxi’s, die actief zijn op de belmarkt of als contracttaxi’s opereren
voert de gemeente uit. De opstapmarkt in Amsterdam is voorbehouden aan de toegelaten organisaties.
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7.1.1 De veiligheid in alle 78 buurten is verbeterd
Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?
Binnen de aanpak Top-600 nam in 2014 de recidive af; de jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit verminderden. Het
Bestuurlijk Team Prostitutie bestreed dwang, mensenhandel en uitbuiting en werkte zo aan het versterken van de
zelfbeschikking van prostituees.
Voedingsbodems voor criminaliteit zijn aangepakt met het Programma Prostitutie en het breed in de stad
toepassen van de Wet bibob in uiteenlopende branches als horeca, prostitutie, speelautomatenhallen, bouw,
milieu, taxi vechtsportgala's en subsidies. De high impact crimes vertoonden in 2014 een dalende lijn.
Toezicht en handhaving werd steeds meer informatie gestuurd en flexibel ingezet. Een goed voorbeeld daarvan
is de Vliegende Brigade, die toezicht hield en handhaafde op overlast in de openbare ruimte.
We maken gebruik van cameratoezicht waar dit proportioneel en subsidiair is en als onderdeel van een breder
plan van aanpak. Dat stelt ons in staat bij een overlast- of veiligheidsprobleem verdachte gedragingen te
signaleren en verdachte personen te volgen.
De optimalisering van de wegsleepregeling vergrootte de veiligheid en verkeersdoorstroming in de stad.
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Indicatoren

1
2

Peilwaarde

Streefwaarden

Nulmeting
(jaar)

Rekening
2013

Begroting
2014

Rekening
2014

Te behalen
resultaat
2010-2014

Objectieve veiligheidsindex

80 (1/1/2010)

68

76-72

66

76-72

Subjectieve veiligheidsindex

76 (1/1/2010)

2

2a Element buurtproblemen

63 (1/1/2010)

60

62-55

62-55

2b Element vermijding

81 (1/1/2010)

76

79-73

79-73

3

100
(31/12/2011)

98

n.t.b.

n.t.b

370
aanhoudingen
high impact
crime
(1/5/2011)

153

n.t.b.

Daling van 1.245
naar 478 = 62%

n.v.t.

190 high
impact crime
zaken
(1/5/2011)

82

n.t.b.

Daling van 750
naar 359 = 52%

n.v.t

4

Leefbaarheidsindex
3

Het aantal door de Top-600

gepleegde high impact crime
4
(HIC) delicten

5

De high impact crime recidive
5
door de Top-600

De eerste indicator is gericht op ‘veilig zijn’, de indicatoren 2 tot en met 3 op ‘veilig voelen’.
Voor de nieuwe bestuursperiode zijn nieuwe doelstellingen geformuleerd die per 2015 ingaan. Er komt (medio
2015) een nieuwe veiligheidsindex, die de hierboven beschreven objectieve en subjectieve indexen vervangt.
Deze vervanging is nodig, omdat in de bestaande indexen een aantal indicatoren niet goed meetbaar meer
waren (en de verschillende jaren niet meer vergelijkbaar), bijvoorbeeld doordat de registratie van delicten bij de
politie is aangepast. In de nieuwe index worden criminaliteit, overlast en onveiligheidsbeleving gemeten. Het
basisjaar voor de nieuwe index is 2014 (nulmeting).

Wat hebben we ervoor gedaan?
Resultaten per indicator
1

Objectieve veiligheidsindex
Afgelopen jaren stond de aanpak Top-600 en high impact crime delicten centraal. Deze integrale,
persoonsgerichte aanpak heeft een sterk reducerend effect op de recidive van de Top-600. Deze daalde met
52%, terwijl de recidive op overige delicten met 41% daalde. Ook jeugdcriminaliteit en -overlast vertonen een
dalende lijn. Het aantal jeugdgroepen is in Amsterdam ten opzichte van 2010 met 41% gedaald. Ook
meldingen van jeugdoverlast en ervaren overlast door bewoners zijn afgelopen jaren gedaald. Jeugdigen
komen minder dan voorheen terug in de strafrechtketen. Ook hier heeft de integrale aanpak, onder andere
het samen met scholen handhaven van leerplicht, een bijdrage geleverd aan het resultaat.
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Subjectieve veiligheidsindex (2a. Element buurtproblemen; 2b. Element vermijding)
De subjectieve veiligheidsindex is voor 2014 niet meer opgesteld. Deze index bevond zich vijf jaar (tot en
met 2013) op het lage niveau van ongeveer 75.

3

Leefbaarheidsindex
De laatste Leefbaarheidsindex is begin 2014 uitgekomen met cijfers over geheel 2013. De
leefbaarheidsindex bleef in 2013 stabiel op en rond de 100. Over 2014 wordt geen Leefbaarheidsindex
gemaakt.

4

Het aantal door de Top-600 gepleegde high impact (HIC) delicten
De effectmonitor van januari 2014 gaf aan dat Top-600 personen nadat zij in regie zijn genomen gemiddeld
59% minder vaak door de politie worden aangehouden voor HIC-delicten. In de laatste effectmeting zijn
deze percentages met 62% minder HIC-aanhoudingen nog iets beter geworden.

5

De high impact crime recidive door de Top-600
De Top-600-aanpak heeft een sterk reducerend effect op de HIC-recidive. Voor een substantiële groep
binnen de Top-600 is (naast recidivevermindering) inmiddels sprake van langduriger gedragsverandering.
Voor vrijwel alle leefgebieden (zoals dagbesteding of maatschappelijke participatie) geldt dat een (ruime)
meerderheid van de Top-600 personen vooruitgang boekt. De meeste vooruitgang is zichtbaar op de
leefgebieden financiën, dagbesteding en huisvesting.
We hebben projecten opgezet en uitgevoerd als Nazorg detentie Top-600, Leerplichtigen, Woonbegeleiding
voor Top-600-personen, ouderbijeenkomsten en de Vreemdelingen Top-600. Dit laatste project betreft zo’n
twintig personen zonder Nederlands paspoort (illegalen) die voldoen aan de criteria voor opname in de
Top-600.

Overige resultaten.


Vreemdelingen
Een grote groep vreemdelingen bivakkeert uitzichtloos op diverse locaties in de stad. Zowel uit humanitair
oogpunt als vanuit het perspectief van de wet- en regelgeving voor vreemdelingen zijn diverse acties
ondernomen. Half december is de bed-bad-brood-voorziening voor uitgeprocedeerde vreemdelingen open
gegaan.



Radicalisering
De gemeentelijke activiteiten op het gebeid van radicalisering en informatiehuishouding zijn uitgebreid. Er
zijn extra maatregelen getroffen bij Joodse instellingen als gevolg van de aanslag op het Joods Museum in
Brussel.



Vliegende Brigade
De Vliegende Brigade heeft 8.519 Bestuurlijke Straf Beschikkingen (BSB) uitgeschreven. Er is een intensief
samenwerkingsverband in de openbare ruimte opgezet met de politie in het Centrum. Dit heeft geleid tot een
intensivering van de handhaving, die zichtbaar wordt in het gestegen aantal uitgeschreven beschikkingen.
De veiligheid op straat is daardoor wezenlijk vergroot. Eind 2014 is door het Rijk besloten de vergoeding
voor BSB’s af te schaffen. In 2014 startten we een onderzoek naar het breder inzetten van het instrument
bestuurlijke boetes in plaats van de BSB.
Eind 2014 is het Flexibel Interventieteam (FIT) van start gegaan, waardoor we 24/7 – en binnen drie uur – bij
grote overlastcalamiteiten in kunnen grijpen. Het FIT is in 2014 ingezet bij de actie tegen de als coke
verkochte heroïne.



Wegsleepregeling
Door optimalisering van het wegsleepproces is de doelmatigheid vergroot, waardoor het aantal
weggesleepte auto’s in 2014 is toegenomen tot 10.078 (2013: 9.000). Het wegsleeptarief kon per 1 juli
verlaagd worden van € 419 naar € 373. De wegsleepregeling levert een bijdrage aan de veiligheid tijdens
(grootschalige) evenementen doordat vooraf wegen en/of routes autovrij gemaakt kunnen worden.



Cameratoezicht
Publiek cameratoezicht wordt alleen daar ingezet waar dit proportioneel en subsidiair is en als onderdeel van
een breder plan van aanpak voor een overlast- of veiligheidsprobleem. Cameratoezicht zorgt voor extra
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‘ogen' in de stad wat de efficiëntie en effectiviteit van het optreden van politie en gemeentelijke handhavers
vergroot. Het draagt bij aan preventie van openbare-ordeproblemen en strafbare feiten. Camerabeelden
leveren een grote bijdrage in opsporingsonderzoeken. In een pilot zijn observaties uit de Centrale
Cameratoezicht Ruimte (CCTR) via de gemeentelijke meldkamer directer uitgezet bij handhavers van de
gemeente in de stad, waardoor adequater opvolging gegeven kon worden aan de observaties.
In 2014 is besloten – in afwachting van de discussie met de raad over cameratoezicht – alle projecten, ook
die met een langere doorlooptijd, te verlengen tot uiterlijk juli 2015.


Bestuurlijk toezicht vergunde prostitutie
In 2014 zijn 1.208 ramen gecontroleerd en zijn vijftig controles van de vergunningen uitgevoerd. Er zijn 58
bestuurlijke rapportages opgemaakt, drie keer heeft een doorverwijzing naar de zorg plaatsgevonden en er
zijn door de bestuurlijk toezichthouders 54 signalen van mensenhandel geconstateerd. Tijdens het stadbrede flex-project Massagesalons zijn dertien van de 122 officiële salons bezocht. Bij twaalf salons zijn
illegale prostitutieactiviteiten geconstateerd.

Wat heeft het gekost?
Financiële ontwikkelingen

Rekening
2013

Begroting
2014
incl. eerste
wijziging

Begroting
2014
na
8-maands

Rekening
2014

Verschil
Rekening
Begroting
na 8-maands

Lasten

45,2

42,0

46,1

48,2

2,2

Baten

15,9

13,0

13,0

16,0

3,0

-29,3

-29,0

-33,1

-32,2

0,9

Dotaties aan reserves

1,5

2,5

3,8

3,8

0,0

Onttrekkingen aan reserves

4,2

3,2

5,8

5,8

-0,1

Mutaties reserves

2,7

0,7

2,0

2,0

-0,1

-26,6

-28,3

-31,1

-30,3

0,8

Bedragen x € 1 miljoen

Saldo lasten en baten

Resultaat

Toelichting verschillen ten opzichte van de Begroting 2014 na 8 maanden
De lasten zijn € 2,1 miljoen hoger dan begroot in de 8-maandsrapportage; de belangrijkste afwijkingen worden
hieronder opgesomd.

Project 1012
De lasten zijn € 0,8 miljoen hoger dan geraamd als gevolg van twee uitgekeerde planschades. De betaling
van planschade is op voorhand moeilijk te voorspellen. Tegenover deze hogere lasten staan hogere baten
door een onttrekking aan de reserve Project 1012 van € 0,8 miljoen.

Veiligheidsplan
De geplande uitgaven bij de thema's Cameratoezicht, Organisatie Bestuurlijk Toezicht (OBT), Horeca en
Aanpak jeugdoverlast zijn te hoog geraamd of uitgesteld tot 2015. De begrote onttrekkingen aan reserves
zijn hierdoor ook € 0,8 miljoen lager.

Inhuur
Inhuur die benodigd was voor het uitvoeren van extra opdrachten (zoals bijvoorbeeld het project ‘Donkere
dagen’) en inhuur flexibele schil: € 1,5 miljoen hogere lasten.

Ondersteunende processen
Een grotere inzet op ondersteunende processen, zowel materieel als personeel: € 0,6 miljoen hogere lasten

Personele lasten

De extra personele lasten bij de Pool Amsterdam (PAM) en Reorganisatie bedrijf (REO) door een latere
uitstroom: € 0,6 miljoen hogere lasten

Het treffen van een voorziening voor het dekken van de WW en WIA lasten tot en met 2018 : € 0,6
miljoen hogere lasten

Een voordeel op de personele lasten door lagere bezetting dan begroot : € 0,5 miljoen lagere lasten
De baten zijn € 3 miljoen hoger dan begroot in de 8-maandsrapportage; de belangrijkste afwijkingen worden
hieronder opgesomd.
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Extra opdrachten
Opbrengsten door extra opdrachten voor onder andere de Vliegende Brigade: € 1 miljoen hogere baten



Doorbelasting PDA’s , detacheringsopbrengsten, buitengewone baten, extra baten

Hogere doorbelasting voor het gebruik van personal digital assistants (PDA) bij stadsdelen: € 0,3
miljoen hogere baten

Hogere baten door extra detacheringsopbrengsten van medewerkers die later uit PAM en REO
uitstromen: € 0,4 miljoen hogere baten

Buitengewone baten doordat een in 2013 ingestelde voorziening om de kosten te dekken voor het
aframen van opgebouwd verlof is komen te vervallen (deze kosten zijn in de reguliere begroting
opgevangen): € 0,7 hogere baten

Extra baten op de overige producten: € 0,2 miljoen; en overige baten: € 0,3 miljoen

6

Investeringen
Voor doelstelling 7.1.1 hebben in 2014 geen investeringen plaatsgevonden.

Risico’s
Project 1012
Er zijn vier risico’s als resterend risico benoemd:

de onteigening valt duurder uit dan geraamd

te weinig geld gereserveerd om de sluitingsopgave
van raambordelen uit te voeren

de civielrechtelijke procedure coffeeshops wordt
verloren

uitruilpanden worden niet uitgeruild

Beheersmaatregelen
Als een of meerdere van deze risico’s zich inderdaad
manifesteren wordt de dekking daarvan ten laste van
het rekeningresultaat van het betreffende jaar gebracht.
De Regeling Risicovolle Projecten is van toepassing op
Project 1012. Jaarlijks wordt een algemene en een
financiële risicoanalyse uitgevoerd.

Het laatste risico is komen te vervallen. Onderzocht
wordt of de panden op een andere manier kunnen
worden ingezet.
Dreigende functie- en arbeidsongeschiktheid
Dit risico is als resterend risico benoemd en kan leiden
tot een tekort aan handhavers op straat. Er zijn twee
oorzaken:

de verplichte hoogwaardige opleidingseisen
hebben als keerzijde dat niet alle handhavers
voortdurend aan de norm voldoen en daardoor
(tijdelijk) niet inzetbaar zijn

leeftijdsopbouw
personeel
Toezicht
en
Handhaving; algemeen dilemma is vergrijzing versus
de roep om flexibiliteit (24/7 inzet)
Werken met en beheer van personal digital
assistants (PDA)
Niet overal in de stad wordt PDA op dezelfde wijze en
optimaal gebruikt. Het systeem is niet aangesloten op
(de door de gemeente niet te beïnvloeden)
transactiemodule van het Centraal Justitieel Incasso
Bureau (CJIB).


Werken met twee roosters (55+ en 55-), vrijwillige
inzet van 55+ medewerkers

Opleiden en ontwikkelen van medewerkers;
investeren in kwaliteit

Vitaliteitsprogramma, inzet loopbaan-coaching

Bieden
van
alternatieve
werkzaamheden,
doorstroom via het Mobiliteitscentrum

Tijdelijke inhuur van personeel

Investering in nieuw, jong en vitaal personeel

Er is een Gezamenlijke Beheer Organisatie opgericht.
Een stuurgroep werkt aan een aanbesteding van een
gezamenlijk gedragen systeem en de vervanging van
de PDA.

Beleidskaders
 De landelijke wet- en regelgeving rondom veiligheid vormt het algemene handhavingskader
 De Algemene Plaatselijke Verordening is het lokale handhavingskader voor de gemeente Amsterdam
 Het Regionaal Veiligheidsplan voor de politieregio Amsterdam beschrijft de veiligheidsprioriteiten 2015-2018
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7.1.2 Minder jeugdcriminaliteit en overlast
Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?
Indicatoren

1

Aantal VO scholen dat een
schoolveiligheidsteam (SVT)
heeft

2

Aantal First Offenders

Peilwaarde

Streefwaarden

Nulmeting (jaar)

Rekening 2013

Begroting 2014

Rekening 2014

6

6

PM

4

678

375

7

375

375

Te behalen
resultaat
2010-2014

375

Wat hebben we ervoor gedaan?
Resultaten per indicator
1

Aantal VO scholen dat een schoolveiligheidsteam (SVT) heeft
In schooljaar 2013-2014 waren er nog twee schoolveiligheidsteams (partieel) actief op in totaal vier scholen.
Dit is het gevolg van de koerswijziging die het nieuwe college heeft afgekondigd voor het
schoolveiligheidsbeleid. In dat beleid is geen plaats meer voor SVT’s. De aanbodgerichte aanpak, waarbij de
teams op uitdrukkelijk advies van de gemeente (en vaak in reactie op incidenten) werden ingezet, is
gewijzigd in een vraaggerichte aanpak. Uitvloeisel daarvan is de instelling in 2014 van een Regiegroep
Schoolveiligheid, waarin vertegenwoordigers van de schoolbesturen, de politie en de gemeente zoeken naar
maatwerkoplossingen en vervolgens sturing geven aan de uitvoering daarvan. Op moment van schrijven van
deze jaarrekening is er geen SVT meer operationeel.
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Aantal First Offenders
De daling van de jeugdcriminaliteit sinds 2009 en zette zich in 2014 voort. We gaan er vanuit dat dit
positieve resultaat het gevolg is van de persoonsgerichte aanpak van de Top-600, de Intensieve
Forensische Aanpak (IFA), het Veiligheidshuis en de preventieve maatregelen die zijn uitgevoerd door
Bureau Leerplicht Plus, de Intensief Preventieve Aanpak (IPA) en het Preventief Interventieteam (PIT).

Overige resultaten


Licht-criminele jongeren
In het kader van de transitie van het jeugdstelsel zijn afspraken gemaakt over samenwerking van de Ouderen Kind-teams en Samen DOEN-teams met de wijkagenten, jongerenwerkers, straatcoaches en
projectleiders jeugd en veiligheid in de stadsdelen. Het Veiligheidshuis dat zich aansloot bij de
persoonsgerichte aanpak van de Top-600/Top-1000, gaat in 2015 op in het nieuw te vormen Actiecentrum
Veiligheid.



Intensieve Preventieve Aanpak
Het programma Intensieve Preventieve Aanpak (IPA) is bedoeld voor jongeren in de leeftijd van 12 t/m 23
jaar die dusdanig risicogedrag vertonen dat zij de aansluiting met school, werk, gezin en samenleving
(permanent) dreigen te verliezen en daarbij tevens het risico lopen af te glijden naar (zwaardere)
criminaliteit. Het programmais in 2014 veelvuldig ingezet op verwijzing door Bureau Leerplicht Plus, JBRA/
8
WSG , het schoolmaatschappelijk werk en het Veiligheidshuis. Het was zelfs zo populair, dat in oktober
2014 een tijdelijke stop moest worden ingesteld. Door de inzet van twee extra medewerkers is deze stop
snel weer opgeheven.



Preventief Interventieteam (PIT)
Het PIT spoort kinderen of jongeren op die een goede kans lopen af te glijden naar criminaliteit. Vanaf de
start van de aanpak (in mei 2011) zijn in totaal 916 risicokinderen uit 272 gezinnen in begeleiding genomen.
Het PIT spoort jonge kinderen die een hoog risico lopen op: 60% van de kinderen die het PIT begeleidt is
jonger dan 13 jaar. In 2014 heeft het PIT zijn samenwerking met Amsterdamse basisscholen sterk
uitgebreid. Op dit moment nemen 20 scholen deel. In juni 2014 heeft het PIT de Nationale Jeugdzorgprijs
van het Nederlands Jeugdinstituut gewonnen. De vakjury noemde de resultaten veelbelovend en vindt dat
het PIT aantoont dat vroege interventie bij risicokinderen lonend is.

Wat heeft het gekost?
Rekening
2013

Begroting
2014
incl. eerste
wijziging

Begroting
2014
na
8-mnd

Rekening
2014

Verschil
Rekening
Begroting
na 8-mnd

Lasten

5,2

4,4

4,4

4,7

0,3

Baten

0,1

0,0

0,0

0,1

0,1

Saldo lasten en baten

-5,2

-4,4

-4,4

-4,6

-0,2

Dotaties aan reserves

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Onttrekkingen aan reserves

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Mutaties reserves

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-5,2

-4,4

-4,4

-4,6

-0,2

Financiële ontwikkelingen
bedragen *€ 1 miljoen

Resultaat

Toelichting verschillen ten opzichte van de Begroting 2014 na 8 maanden


Voor doelstelling 7.1.2 zijn er geen significante afwijkingen van de Begroting 2014 na 8 maanden

Investeringen
Voor doelstelling 7.1.2 hebben in 2014 geen investeringen plaatsgevonden.

Risico´s
Voor doelstelling 7.1.2 zijn geen risico’s gemeld.
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7.1.3 Crisisbeheersing en brandweerzorg
Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?
Brandweerzorg
De brandweer heeft twee kerntaken:
1. voorkomen en beperken van brand en de gevolgen daarvan (preventie)
2. verlenen van hulp bij brand en ongevallen anders dan brand (repressie)
De brandweerzorg wordt uitgevoerd door Brandweer Amsterdam-Amstelland (BAA), onder de
verantwoordelijkheid van het bestuur van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland.
Brandblusvoorzieningen
Waternet plaatst en onderhoudt brandkranen. Brandweereisen over de minimale volumestroom leiden tot een
grotere dimensionering (maximale volumestroom) van het leidingnet dan voor de levering van drinkwater strikt
noodzakelijk is.
Crisisbeheersing
Demonstraties, manifestaties en evenementen worden multidisciplinair, c.q. in driehoekverband (gemeentepolitie-justitie), voorbereid, uitgaande van de bevoegdheden van de burgemeester. Tijdens crises, rampen en
grootschalige evenementen, faciliteert het beleidscentrum in de kelder van het stadhuis de multidisciplinaire
besluitvorming voor de gemeente Amsterdam en de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland.
Er is zes keer opgeschaald in GRIP1, waarvan de belangrijkste op 24 maart naar aanleiding van het bezoek van
de president van de Verenigde Staten (de nacht daarvoor is na een aanhouding onderzoek gedaan naar
verdachte stoffen), op 11 april in verband met een gaslekkage, op 25 juni na een bommelding in de Bijenkorf en
op 18 september was er de ontruiming van het Rokin wegens brand.
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De brandweer is ruim12.000 keer uitgerukt, waarvan 1.000 keer voor reanimaties. De brandweer is in de meeste
gevallen (68%) binnen de tijd die de wet stelt gearriveerd. In samenwerking met onder andere de stadsdelen zijn
uit verschillende bronbestanden gegevens gekoppeld om de risico’s in de stad beter in beeld te brengen en
daarop gericht te adviseren.
De landelijk ingezette trend om de brandblusvoorziening met substantieel minder brandkranen in te richten is niet
van toepassing op de Amsterdamse situatie: het aantal brandkranen in 2014 vrijwel gelijk gebleven. Ook het
tarief per brandkraan bleef gelijk en daarmee ook de vergoeding.
Indicatoren

Peilwaarde

Streefwaarden

Nulmeting (jaar)

Rekening 2013

Begroting 2014

Rekening 2014

Te behalen
resultaat
2010-2014

1

Eerste tankautospuit binnen de
norm ter plaatse

-

78%

80%

68

80%

2

Paraatheid: kazernes paraat en
10
bezet

98,5%

96,6%

95%

98,7

95%

Wat hebben we ervoor gedaan?
Resultaten per indicator
1 Eerste tankautospuit binnen de norm ter plaatse
De eerste tankautospuit binnen Amsterdam-Amstelland was in 2014 in 68% van de gevallen binnen de tijd
die de wet hiervoor voorschrijft aanwezig. Voor sommige gebouwfuncties zijn in de wet specifieke normen
vastgelegd over de snelheid waarmee de brandweer ter plaatse moet zijn. In 2013 is met behulp van een
rekenmodel berekend hoe snel de brandweer ter plaatse kan zijn, wat leidde tot de theoretisch opgestelde
norm van 80%. In 2013 werd de in de praktijk gangbare acceptatieminuut boven de normtijd meegerekend,
en was de dekking 78%. In 2014 besloot het Veiligheidsbestuur de acceptatieminuut af te schaffen, wat het
verschil in opkomstpercentage tussen 2013 en 2014 verklaart. Vijf jaar lang worden praktijktijden gemonitord
om te bepalen of de kazernefiguratie voldoende is.
2

Paraatheid: kazernes 24 uur bezet
De kazernes BAA voldoen ruim aan de paraatheidsnorm. De brandweervoertuigen zijn in 98,76% van de
gevallen beschikbaar voor operationele inzet.

Overige resultaten

Brandveilig leven
Tot en met 2014 zijn 58.500 woningen benaderd in het kader van ‘Brandveilig leven’ een programma dat
bedoeld is om burgers, bedrijven, instellingen bewuster te maken van risico's en aanbevelingen te doen voor
het veiliger maken van woon- en werkomgeving. Bij ruim 7.000 woningen zijn preventieadviezen gegeven.
Er is samenwerking gezocht met externe partners zoals woningbouwcorporaties en GGD om de
rookmelderdichtheid in de stad te vergroten.


Proeftuinkazerne
Er is gewerkt aan een plan van aanpak voor de proeftuinkazerne, maar dit heeft nog niet geleid tot een plan
dat gedragen wordt door alle ondertekenaars van de transitieovereenkomst. In 2015, als de nieuwe
ondernemingsraad is ingesteld, zal het gesprek over dit onderwerp worden hervat.
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Wat heeft het gekost?
Financiële ontwikkelingen

Rekening
2013

Begroting
2014
incl. eerste
wijziging

Begroting
2014
na 8-maands

Rekening
2014

Verschil
Rekening
Begroting
na 8-maands

Lasten

74,1

73,0

72,4

72,8

0,4

Baten

2,2

1,9

1,9

2,3

0,3

-71,9

-71,0

-70,5

-70,5

-0,1

Dotaties aan reserves

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Onttrekkingen aan reserves

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Mutaties reserves

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-71,9

-71,0

-70,5

-70,5

-0,1

Bedragen x € 1 miljoen

Saldo lasten en baten

Resultaat

Toelichting verschillen ten opzichte van de Begroting 2014 na 8 maanden

Voor doelstelling 7.1.3 zijn er geen significante afwijkingen van de Begroting 2014 na 8 maanden

Investeringen
Voor doelstelling 7.1.3 hebben in 2014 geen investeringen plaatsgevonden.

Risico’s en beheersmaatregelen

Status

Crisisbeheersing heeft per definitie een onvermijdelijk
en ongepland karakter. Calamiteiten kunnen niet
worden begroot; wanneer ze zich manifesteren worden
de benodigde budgetten (en de dekking hiervan) aan
uw raad ter goedkeuring voorgelegd.

Nog actueel: Eind oktober overleed een Britse toerist
door het gebruik van witte heroïne, vermoedelijk
verkocht als cocaïne. In de vierhoek is eind november
besloten om maximaal in te zetten op preventie via een
waarschuwingsoffensief. De kosten worden ten laste
gebracht van het rekeningresultaat omdat er op dit
moment geen aparte financiële regeling is voor crises
die buiten de GRIP vallen.

Beleidskaders


De Wet veiligheidsregio's (Wvr) stelt dat Amsterdam deel moet uitmaken van een veiligheidsregio die
alarmering, brandweerzorg en multidisciplinaire crisisbeheersing organiseert
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7.5.2 Openbaar vervoer en taxi's zijn sociaal veilig
Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?
Rond Rembrandtplein en Centraal Station zijn, in overleg met de taxibranche, met succes nieuwe aanrijdroutes
geïntroduceerd en is de situatie sterk verbeterd. Dit is onder andere zichtbaar door de afname van het aantal
klachten over overlast.
Indicatoren
De verantwoording over doelstelling 5.2 Openbaar vervoer en taxi’s zijn sociaal veilig vindt verdeeld plaats over
de programma’s 7.1 Openbare orde en veiligheid en 7.5 Verkeer en infrastructuur. Het programma Openbare
orde en veiligheid kent geen indicatoren voor de doelstelling; in het programma Verkeer en infrastructuur is de
indicator Percentage negatieve beoordelingen (5 of lager) over taxiritten in Amsterdam opgenomen.

Wat hebben we ervoor gedaan?


Taxistandplaatsvoorzieningen
Om het succes vast te houden zal de gemeente ook in de komende periode inspanningen moeten leveren
op het gebied van handhaving en toezicht en taxistandplaatsvoorzieningen.



Informatie-gestuurde handhaving
In een gezamenlijke handhavingsunit is informatie-gestuurd opgetreden door politie, Belastingdienst,
Inspectie Leefomgeving en Transport en gemeente, onder meer door gezamenlijke uitvoering van controles.
Onder regie van de Dienst Stadstoezicht zijn zes grote handhavingsacties gehouden (20% flex-acties) met
inzet van bijzondere opsporingsambtenaren (BOA) van de stadsdelen, waaraan ook vertegenwoordigers van
de Toegelaten Taxi Organisaties (TTO) deelnamen.



Veiligheidsteam Openbaar Vervoer (VOV)
Het VOV heeft in en rond het openbaar vervoer regulier toezicht gehouden en handhavingsacties uitgevoerd
in samenwerking met politie, GVB, NS en Bureau Leerplicht. De resultaten daarvan waren 1.199 Bestuurlijk
11
Straf Beschikkingen, verbalisering van 3.948 doorlopers, 4.396 Mulderfeiten , 27 gele kaarten
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(minderjarigen), 81 misdrijven (zakkenrollers, graffitispuiters) en de overdracht van meer dan 800
gesignaleerden aan de politie (waaronder Top-600 klanten).
Binnen het Veiligheidsteam Openbaar Vervoer (VOV) is een Bikersteam gevormd. Het surveilleert bij
tramhaltes en is actief tijdens acties bij metrostations, met name bij het staande houden van zogenaamde
‘doorlopers’ (dat zijn reizigers die ervan verdacht worden door de tourniquets naar buiten te gaan zonder in
bezit te zijn van een geldig vervoerbewijs en vervolgens doorlopen als ze daar op aangesproken worden).


Taxi
De ketenpartners hebben in 2014 intensief samengewerkt op het taxidossier. Er is afgeschaald van strikt
repressief optreden naar meer signaleren, waardoor de handhaving meer bij de Toegelaten Taxi
Organisaties (TTO’s) terecht is gekomen. Een plan-van-aanpak-snorders is ontwikkeld met alle partners. Er
zijn ongeveer 1.000 mystery guest onderzoeken gedaan. Op taxistandplaatsen in Amsterdam zijn geen niet
toegelaten taxi’s meer .

Wat heeft het gekost?
Financiële ontwikkelingen

Rekening
2013

Begroting
2014
incl. eerste
wijziging

Begroting
2014
na
8-maands

Rekening
2014

Verschil
Rekening
Begroting
na 8-maands

Lasten

11,7

10,5

10,5

10,6

0,1

Baten

2,6

1,6

1,6

1,7

0,1

Saldo lasten en baten

-9,1

-9,0

-9,0

-8,9

0,1

Dotaties aan reserves

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Onttrekkingen aan reserves

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Mutaties reserves

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-9,1

-9,0

-9,0

-8,9

0,1

Bedragen x € 1 miljoen

Resultaat

Toelichting verschillen ten opzichte van de Begroting 2014 na 8 maanden


Voor de doelstelling 7.5.2 zijn er geen significante afwijkingen van de Begroting 2014 na acht maanden.

Investeringen
Voor doelstelling 7.5.2 hebben in 2014 geen investeringen plaatsgevonden.

Risico’s
Voor doelstelling 7.5.2 zijn geen risico’s gemeld.

Beleidskaders



Taxiwet (in oktober 2011 in werking getreden)
Taxiverordening (op 1 juni 2013 in werking getreden)
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7.2 Werk en inkomen
Inleiding
7.2.1

Meer Amsterdammers ontwikkelen zich naar werk

7.2.2

Meer jongeren gaan terug naar school of aan het werk

7.2.3

Een deel van de Amsterdammers in de Wet sociale
werkvoorziening werkt bij reguliere werkgevers

7.2.4

Amsterdammers beheersen de Nederlandse taal beter en hebben
meer kennis van de samenleving

7.2.5

Amsterdammers worden bij uitkeringsaanvragen snel en adequaat
geholpen

7.2.6

Amsterdamse minima krijgen aanvullende inkomensvoorzieningen
aangeboden en hun participatie wordt bevorderd

7.2.7

Versterken van de schuldhulpverlening
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Inleiding
Portefeuillehouder

Wethouder Vliegenthart

Maatschappelijk effect
Het college wil zo veel mogelijk Amsterdammers vanuit de bijstand duurzaam aan het werk krijgen en houden.
Het hebben van werk heeft grote voordelen, die niet alleen financieel zijn. Het is goed voor de gezondheid en
waardigheid. Het voorkomt eenzaamheid en isolement.

Kerncijfers
Bedragen x € 1 miljoen

Rekenind
2013

Begroting
2014
incl. eerste
wijziging

Begroting
2014
na
8-maands

Rekening
2014

Verschil
Rekening
Begroting
na 8maands

Totaal lasten

1.007,9

1.050,4

1.030,1

1.037,0

6,9

Totaal baten

827,6

806,2

816,4

824,5

8,1

Saldo van lasten en baten

-180,3

-244,1

-213,7

-212,5

1,2

Toevoegingen aan reserves

57,6

20,6

56,5

62,3

5,9

Onttrekkingen aan reserves

38,7

41,0

45,9

43,2

-2,7

-18,9

20,4

-10,6

-19,1

-8,5

-199,2

-223,7

-224,3

-231,6

-7,3

Mutaties reserves
Resultaat

Lasten en baten
De uitgaven in het programma Werk en inkomen bedroegen in 2014 € 1.037 miljoen en daar stond € 824,5
miljoen aan inkomsten tegenover. Het resultaat na mutaties in de reserves is € 231,6 miljoen ten laste van
de algemene middelen. Dat is € 7,3 miljoen meer dan begroot bij de 8-Maandsrapportage 2014 (€ 224,3
miljoen).
Gedetailleerde informatie over de lasten en baten is opgenomen in de paragrafen Wat heeft het gekost? van
de doelstellingen.

De belangrijkste ontwikkelingen na aantreden nieuw college
Het coalitieakkoord gaat uit van het uitgangspunt dat werk moet lonen. Om die reden hebben we in 2014 afscheid
genomen van de zogenoemde participatieplaatsen en besloten om re-integratie opnieuw vorm te geven
bijvoorbeeld in leerstages en proefplaatsingen, waarbij leren en ontwikkelen centraal en de deelnemers een
premie ontvangen.
In het kader van de Participatiewet (die sinds januari 2015 van kracht is) is het afgelopen jaar het Werkbedrijf
arbeidsmarktregio Groot Amsterdam opgericht. Daar maken meerdere gemeente en het UWV afspraken om
arrangementen en instrumenten regionaal af te stemmen. Werkgevers wordt inzicht gegeven in matchbare
werkzoekenden uit alle (ook nieuwe gemeentelijke) doelgroepen. De banenafspraak van het Rijk met sociale
partners is bedoeld om mensen met een arbeidsbeperking een grotere kans te geven om aan het werk te komen.
Eind 2014 is de raad akkoord gegaan met verhoging van de inkomensgrens voor alle minimaregelingen van
110% tot 120% van het wettelijke sociaal minimum. Hierdoor kunnen met ingang van 1 januari 2015 ongeveer
15.000 extra huishoudens gebruik maken van de minimaregelingen, waaronder 5.000 werkende armen en 5.200
kinderen. Los hiervan is vanwege wijzigingen in landelijke regelgeving in 2014 het stelsel van minimaregelingen
herzien. De langdurigheidstoeslag is weggevallen en een gratis aanvullende zorgverzekering is geïntroduceerd.
Eind 2014 is een programma schuldhulpverlening voorbereid om de effectiviteit en ketensamenwerking in deze
collegeperiode te verbeteren. Het college wil oplopende schuldenproblematiek voorkomen en zet daarom extra in
op preventie en vroege signalering. Jongeren blijven in deze aanpak een specifieke aandachtsgroep.
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De doelstellingen in 2014
7.2.1 Meer Amsterdammers ontwikkelen zich naar werk
De doelstelling ‘in 2014 stromen 4.200 uitkeringsgerechtigden uit naar werk’ is met 14,7% overtroffen. De inzet
van opnieuw vorm gegeven re-integratie, training van klantmanagers in gesprekstechnieken en de intensivering
van de publiek-private samenwerking droegen hieraan bij. Er is goed gebruik gemaakt van het licht economisch
herstel van de arbeidsmarkt in (de regio) Amsterdam.
7.2.2 Meer jongeren gaan terug naar school of aan het werk
Het Jongerenloket heeft zijn doelstelling gehaald. Samen met de stadsdelen werken we aan het bestrijden van de
jeugdwerkloosheid door individuele ondersteuning aan jongeren, het versterken van ondernemerschap, het
aanbieden van re-integratietrajecten voor specifieke doelgroepen en het creëren van extra traineebanen.
7.2.3 Een deel van de Amsterdammers in de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) werkt bij reguliere
werkgevers
Per 1 januari 2015 gaat de Wsw over in de Participatiewet. Er is dan geen nieuwe instroom in de regeling meer
mogelijk. Om zoveel mogelijk personen met een Wsw-indicatie alsnog te plaatsen is er intensief geworven onder
personen uit instroomtrajecten en de Wsw-wachtlijst. Ook blijven we SW-werknemers verder ontwikkelen richting
regulier werk. Aan het eind van 2014 zijn 3.974 mensen binnen de Wsw werkzaam, ruim 5% meer dan eind 2013
(3.759).
7.2.4 Amsterdammers beheersen de Nederlandse taal beter en hebben meer kennis van de samenleving
In 2014 zijn 6.024 taalcursussen gerealiseerd, waar de doelstelling 5.000 was. Deze hogere realisatie past binnen
het financieel kader van Educatie Werkt! 2013-2015, omdat een deel van de realisatie wordt betaald per plek
(waarvan meerdere Amsterdammers gebruik hebben gemaakt), de gemiddelde cursusduur korter (en dus
goedkoper) is en bij uitval de ruimte direct wordt benut voor nieuwe deelnemers.
7.2.5 Amsterdammers worden bij uitkeringsaanvragen snel en adequaat geholpen
De dienstverleningsnorm van levensonderhoud (90% binnen drie weken) is gehaald (92,5%).
7.2.6 Amsterdamse minima krijgen aanvullende inkomensvoorzieningen aangeboden en hun participatie
wordt bevorderd
In 2014 zijn twee nieuwe regelingen uitgevoerd: het Kindpakket en gratis Openbaar Vervoer voor ouderen. Als
gevolg van de wijziging in landelijke wetgeving konden Amsterdamse minima eind 2014 kiezen voor een
collectieve ziektekostenverzekering met een gratis aanvullend pakket. Voor chronisch zieken en gehandicapten
met een minimum inkomen is een Meerkostenregeling ontwikkeld.
7.2.7 Versterken van de schuldhulpverlening
Er zijn in 2014 meer schuldregelingen gestart dan in 2013. Verder zijn in 2014 wachtlijsten voorkomen en zijn
meer mensen bereikt met Vroeg Eropaf en het Maatjesproject.
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7.2.1 Meer Amsterdammers ontwikkelen zich naar werk
Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?
In 2014 zijn 4.819 uitkeringsgerechtigden uitgestroomd naar werk, 619 meer dan de jaardoelstelling van 4.200,
onder andere door een betere koppeling van vraag en aanbod en het benutten van het aanbod van gemakkelijker
te plaatsen klanten. Het bestand met bijstandsgerechtigden is in 2014 gegroeid naar 40.696, een toename
weliswaar van 1.216 (3%) ten opzichte van begin 2014, maar een stuk lager dan verwacht (46.000).
Amsterdam in relatie tot de G4
In Amsterdam steeg het aantal klanten met een werkzoekendenuitkering ten opzichte van 31 december 2013
(= 100) met 2,2%. Op G4-niveau is sprake van een gemiddelde stijging van 4%.
Indicatoren

Peilwaarde
Nulmeting
(jaar)

Streefwaarden
Rekening 2013

Begroting
2014

Rekening
2014

1

Aantal klanten met een
1
re-integratiedoelstelling

38.428
(2009)

39.480

46.000

40.696

2

Uitstroom naar werk in een jaar

2.513
(2009)

4.156

4.200

4.819

3

Aandeel uitstroom vijftigplussers
in
a. de totale uitstroom naar werk

14%
(2009)

10,3%

14%

12,2%

b. in aantallen

344
(2009)

426

588

588.

c. als relatief aandeel in
2
uitstroom naar werk

7,64%
(2011)

10,5%

10%

11,8%
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Te behalen
resultaat
2010-2014
2011: 45.800
2012: 46.900
2013: 46.500
2014: 46.000
2010: 3.500
2011: 3.500
2012: 4.000
2013: 4.000
2014: 4.200
2011: 14%
2012: 14%
2013: 14%
2014: 14%
2011: 490
2012: 560
2013: 560
2014: 588
2012: 10%
2013: 10%
2014: 10%
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Wat hebben we ervoor gedaan?

Resultaten per indicator
1 Aantal klanten en met een re-integratiedoelstelling
Bij klanten met een re-integratiedoelstelling gaat het om mensen met een uitkering voor werkzoekenden
(Wwb 65-, IOAW en IOAZ), werknemers met een ID-baan of een Wiw-baan en mensen met een Bbz3
uitkering (regeling voor zelfstandigen) . Er werd een aantal uitkeringsgerechtigden met een formele reintegratiedoelstelling verwacht van 46.000. Eind december 2014 is dit aantal 40.696 – een stijging van 1.216
klanten (3%) – waarmee de doelstelling is gehaald.
We constateren een sterke stijging van de instroom in de IOAW (25% ten opzichte van eind 2013). Redenen
zijn economische en demografische ontwikkelingen zoals werkloosheid, vergrijzing en verhoging AOWleeftijd.
2

Uitstroom naar werk in een jaar
De uitstroom was met 4.819 uitkeringsgerechtigden 14,7% (619) hoger dan de doelstelling voor 2014
(4.200). De procentuele doelstelling voor uitstroom naar werk (in verhouding tot het totale klantenbestand) is
10%; de realisatie komt uit op 11,8%.
Het resultaat bevat 800 uitkeringsgerechtigden die via deeltijdwerk bijstandsonafhankelijk naar werk zijn
uitgestroomd, dit is 6,7% meer dan het doel: 750 klanten. Dit resultaat vormt 16,6% van de totale uitstroom
naar werk, wat deeltijd een belangrijke route naar economische zelfstandigheid maakt.

3

Aandeel uitstroom vijftigplussers in de totale uitstroom naar werk
Onderdeel van de uitstroomdoelstelling is dat minimaal 14% van de uitkeringsgerechtigden (588) ouder is
dan 50 jaar. In 2014 zijn 588 vijftigplussers uitgestroomd naar werk, exact conform begroot voor 2014 en
12,2% van de totale uitstroom. De 50+ bestandsanalyse uit oktober 2014 toont aan dat het aandeel
vijftigplussers van het totaal stabiel is (rond 40%). De dienstverlening aan deze doelgroep is regulier, er is
geen specifieke activiteit aan verbonden.

Overige resultaten

Uit de Top600 zijn 260 uitkeringsgerechtigden begeleid;138 daarvan zijn tijdens detentie gestart met een reintegratietraject en 86 zijn uitgestroomd naar werk en/of school

479 alleenstaande ouders zijn bijstandsonafhankelijk uitgestroomd naar werk

1.133 Bbz-aanvragen hebben geleid tot 664 toekenningen

220 bijstandsklanten zijn als zelfstandige naar werk uitgestroomd

Via Eigen Werk zijn 44 klanten uitgestroomd naar ondernemerschap

De regiogemeenten, UWV en sociale partners hebben het ‘Werkbedrijf’ opgericht dat 10.209 vacatures heeft
geacquireerd

Wat heeft het gekost?

Financiële ontwikkelingen

Rekening
2013

Begroting
2014
incl. eerste
wijziging

Begroting
2014
na
8-maands

Rekening
2014

Verschil
Rekening
Begroting
na 8-maands

Lasten

149,4

153,5

145,0

147,7

2,7

Baten

88,2

71,4

77,2

80,9

3,6

-61,2

-82,1

-67,8

-66,8

0,9

0,0

0,0

16,0

16,7

0,8

Onttrekkingen aan reserves

12,4

10,6

12,7

11,2

-1,6

Mutaties reserves

12,4

10,6

-3,3

-5,6

-2,3

-48,8

-71,5

-71,0

-72,4

-1,4

Bedragen x € 1 miljoen

Saldo lasten en baten
Dotaties aan reserves

Resultaat
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Toelichting verschillen ten opzichte van de Begroting 2014 na 8 maanden
Het Programma Werk en Participatie bestaat uit een veelvoud van activiteiten, waarvan lasten en baten in de
jaarrekening per saldo € 0,7 miljoen afwijken van de laatst vastgestelde begroting. De belangrijkste posten zijn:

hogere apparaatskosten van het Re-integratiebureau Amsterdam (RBA) à € 1,9 miljoen. De achtergrond
hiervan is dat in de 8-maandsrapportage onder meer de huisvestigingskosten voor de Teleportboulevard van
€ 1,1 miljoen niet zijn meegenomen

overige apparaatskosten: € 0,7 miljoen (en kosten onderhoud, verzekeringen en elektriciteit:€ 0,1 miljoen)

lagere uitgaven Taal en Werk: € 1 miljoen
Bij de 8-maandsrapportage van 2014 zijn de uitgaven voor de diverse intensiveringsmaatregelen Taal en
Werk geraamd op € 9,8 miljoen, maar kwamen eind 2014 uit op € 8,8 miljoen.

Investeringen
Voor doelstelling 7.2.1 hebben in 2014 geen investeringen plaatsgevonden.

Risico’s en beheersmaatregelen

Status

Sneller afbouwen gesubsidieerd werk
Het risico is aanwezig dat werkgevers (als gevolg van
verslechterde economische omstandigheden) moeten
overgaan tot ontslag van de ID-ers / Wiw-ers, in een
hoger tempo en met hogere aantallen dan op basis van
beschikbare informatie en trends is geprognosticeerd.

Vanuit de maandelijkse contacten met werkgevers
komen geen afwijkingen ten opzichte van de begroting
naar voren. Het risico dat werkgevers vanwege
economische omstandigheden overgaan tot ontslag van
de ID-ers / Wiw-ers heeft zich niet voorgedaan.

Wijzigingen als gevolg van Kans-traject
Het Kanstraject is opgestart in 2013 en kent een
doorloop in 2014. Het is mogelijk dat klanten die het
kanstraject doorlopen na diagnose een andere route
gaan afleggen, dan op dit moment op basis van de pilot
Centrum-Oost kan worden voorzien. Daarnaast kan
sprake zijn van uitloop van het traject, gelet op de totale
omvang van de logistieke operatie (circa 15.000
klanten).

Het risico is vervallen. Door een gedegen inrichting van
de projectorganisatie in 2013 hebben de klantstromen
in het Kans-traject zich conform verwachting
ontwikkeld. De maatregelen zijn effectief gebleken en
het genoemde risico heeft zich niet voorgedaan.

Niet voorziene tekorten als gevolg van de Invoering
van de Participatiewet
In de meerjarenramingen is rekening gehouden met
invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015.
Voor de jaren daarna is uitgegaan van de voorgenomen
bezuinigingen voor het sociaal akkoord. Als gevolg van
het sociaal akkoord zijn de gepresenteerde meerjarige
financiële ontwikkelingen onzeker.

In het keuzedocument ‘De Participatiewet in de
Amsterdamse praktijk’ (vastgesteld op 26 november
2014 in de gemeenteraad) zijn de financiële gevolgen
van de Participatiewet in beeld gebracht. Het mogelijke
tekort is gezien de stand geen risico meer.

Declaratierisico – uitgaven binnen
Participatiebudget niet declarabel (declaraties niet
juist)
Het participatiebudget kent een strikte regelgeving met Risico kan vervallen. Onrechtmatigheid lag afgelopen
administratieve vereisten. Indien daaraan niet wordt
jaren rond de 0,2% en het risico is daarmee
voldaan, kunnen uitgaven als niet declarabel worden
verwaarloosbaar.
aangemerkt. De afgelopen jaren is het niet-declarabele
deel tot een klein percentage teruggedrongen. Door de
strikte wetgeving blijft echter altijd het risico bestaan dat
uitgaven niet declarabel zijn. De verwachting is niet dat
dit schade zal opleveren.
Bestedingsplan Taal en Werk
In het kader van het bestedingsplan Taal en Werk
worden meerdere activiteiten voorzien. Bij een aantal
van de voorgenomen activiteiten is sprake van een
ontwikkelfase, waarbij onzekerheden bestaan. In de
voorbereiding en implementatie wordt gestuurd op het
concreet identificeren van deze onzekerheden en het
reduceren ervan. In de financiële rapportages als
onderdeel van de P&C cyclus, wordt dit transparant
weergegeven.
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Lagere of hogere ESF subsidies dan
geprognosticeerd
In voorgaande jaren en in 2014 zijn ESF subsidies
aangevraagd. In de begroting en de jaarrekening wordt
een schatting gegeven van de inkomsten die hieruit
voortkomen. De Auditdienst en het agentschap en de
auditdienst via hoor en wederhoor geven wijzigingen
aan bij de gemeente. Ten slotte komt de toekenning
terecht in Brussel, waar een slotcontrole wordt
uitgevoerd.

i

ESF-baten voor projecten zijn gebaseerd op
schattingen en prognoses. Controles op ESFsubsidieafrekeningen kennen een grote dynamiek. Het
afrekenproces kent een aantal fasen. De verschillende
controles kunnen sterk uiteenlopende bevindingen
opleveren. Dit betekent dat opgenomen ESF-baten,
afhankelijk van de fase in het afrekenproces en de aard
van de bevindingen, bezien moeten worden met een
variabele, vaak substantiële bandbreedte.

Beleidskaders



Meerjarenbeleidsplan: Werken het doel, participeren de norm - Actualisatie 2013 Beleid re-integratie en
inkomen 2011-2014.
Reserve Taal & Werk: In het kader van de invoering van de Participatiewet (1 januari 2015) heeft een aantal
pilots plaatsgevonden ten aanzien van de loonkostensubsidie naar loonwaarde.
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7.2.2 Meer jongeren gaan terug naar school of aan het werk
Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?
Van de werkloze jongeren volgt 61% een opleiding en van de jonge Amsterdamse beroepsbevolking zoekt 24%
werk. Een beperkt deel van de werkzoekende jongeren doet een beroep op bijstand. Veel jongeren zijn geholpen
op de weg (terug) naar school of werk. Doelstelling voor uitstroom vanuit uitkering naar werk of school was 1.600
jongeren, de realisatie is 1.792. Daar stonden 4.704 nieuwe aanmeldingen en een instroom van 2.993 tegenover.
Het verschil tussen aanmeldingen en instroom is dat jongeren tijdens de inspanningsperiode deels werk vinden of
terug naar school gaan.

Wat hebben we ervoor gedaan?
Indicatoren

1

Aandeel jongeren dat binnen
een jaar terug naar school gaat
of aan het werk is

Peilwaarde

Streefwaarden

Nulmeting (jaar)

Rekening 2013

Begroting 2014

Rekening 2014

Te behalen
resultaat
2010-2014

38%
(1e kwartaal
2010)

69,8%

45%

66,0%

4

2011: 40%
2012: 42%
2013: 44%
2014: 45%

Resultaten per indicator
1 Aandeel jongeren dat binnen een jaar terug naar school gaat of aan het werk is
In 2014 zijn 1.053 jongeren vanuit een uitkering uitgestroomd naar werk (740) of school (313), naast bijna
700 jongeren die de weg al vonden voor het tot een uitkering kwam. 66% van deze 1.053 jongeren ontving
de uitkering korter dan een jaar. Dit resultaat is 45% hoger dan de doelstelling. De belangrijkste succesfactor
is de focus vanaf het eerste contact op de mogelijkheid terug te keren naar school of op de kortste weg naar
werk.
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Overige resultaten

In het kader ‘jongeren arbeidsfit’ zijn (extra) traineeplaatsen en als nieuw instrument startersbeurzen ingezet.
Deze beurs is een financiële bijdrage die werkgevers kunnen gebruiken om een starter een half jaar lang een
werkervaringsplaats te bieden en is vooral bedoeld voor jongeren die geen uitkering (willen) aanvragen. De
resultaten tot en met december zijn 79 traineeplaatsen en 115 startersbeurzen.


Voor het verhogen van de weerbaarheid van jongeren is het ondernemerstraject Jong en Baas opgezet. Dit
jaar zijn 117 deelnemers bij Jong en Baas gestart, waarvan 24 naar werk bij een werkgever, tien richting
ondernemerschap, zes (terug) naar school, 49 nog in begeleiding, 21 jongeren over naar ander traject, zeven
vielen af. Tevens zijn 146 jongeren gekoppeld aan een coach vanuit het DWI coachtraject en veertien
jongeren vanuit een extern coaching traject.



Een van de trajecten voor de arbeidsintegratie van jongeren is de Ajax Challenge (voorheen Ajax Campus).
In 2014 hebben 102 jongeren deelgenomen. Van hen zijn 41 aan het werk, zeven teruggekeerd in het
onderwijs, 27 jongeren vervolgen hun weg via een ander gemeentelijk traject, zes zijn nog in bemiddeling. De
rest (21) is om diverse redenen uitgevallen.

Wat heeft het gekost?

Zie voor de financiële ontwikkeling en toelichting: 7.2.1 Meer Amsterdammers ontwikkelen zich naar werk.

Investeringen

Voor doelstelling 7.2.2 hebben in 2014 geen investeringen plaatsgevonden.

Risico’s en beheersmaatregelen

Status

Economie en continuïteit aanpak jongeren
Het realiseren van de doelstelling is deels afhankelijk Dit risico heeft zich niet voorgedaan. Vanaf 2015 wordt
van externe factoren. Als de economie nog verder in dit risico gedekt door middelen die beschikbaar zijn
het slop raakt, zal dat gevolgen hebben voor de gesteld in het coalitieakkoord.
uitstroom. Daarnaast leidt verhoogde instroom tot een
grotere caseload. Medewerkers kunnen dan minder tijd
en aandacht per jongere investeren, terwijl juist de
factor aandacht van grote invloed is op de uitstroom.
Het gegeven dat een groot deel van de aanpak
incidenteel gefinancierd is, maakt dat er veel wordt
gewerkt met pilots en projecten, waarbij de continuïteit
niet is gewaarborgd.

Beleidskaders




Jongeren maken Amsterdam
Jongeren fit voor werk
Bestedingsplan Taal en Werk
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7.2.3 Een deel van de Amsterdammers in de Wet sociale
werkvoorziening werkt bij reguliere werkgevers
Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?
Eind 2014 is de toegang tot de Wsw afgesloten. Om nog zoveel mogelijk personen met een Wsw-indicatie te
plaatsen op een Wsw-dienstverband, is door Pantar en het Re-integratiebedrijf Amsterdam (RBA) intensief
geworven onder personen uit instroomtrajecten en van de Wsw-wachtlijst. Dit leidde ertoe dat aan het eind van
2014 3.974 mensen binnen de Wsw werkzaam zijn, ruim 5% meer dan eind 2013 (3.759). Voor deze groep
blijven rechten en plichten in het kader van de Wsw ook na 2014 van kracht.
Indicatoren

1

Aandeel mensen werkzaam bij
een werkgever via Begeleid
Werken

Peilwaarde

Streefwaarden

Nulmeting (jaar)

Rekening 2013

Begroting 2014

Rekening 2014

Te behalen
resultaat
2010-2014

12% (2009)

8,3%

12%

7,4%

2011: 12%
2012: 12%
2013: 12%
2014: 12%

Wat hebben we ervoor gedaan?
Resultaten per indicator
1 Aandeel mensen werkzaam bij een werkgever via Begeleid Werken
Het aantal mensen met een Begeleid Werken-constructie bij externe werkgevers is ook in 2014 afgenomen:
van 324 personen in januari (waar de norm 343 was) naar 293 personen eind 2014. De terugloop hangt
samen met de ruime arbeidsmarkt, die werkgevers terughoudend lijkt te maken deze groep werknemers na
één of meer tijdelijke contracten in vaste dienst te nemen. Door actieve acquisitie is het in 2014 gelukt 56
nieuwe plaatsingen te realiseren, waar 89 plaatsingen tegenover staan die niet tot verlenging van het
dienstverband door de werkgever hebben geleid. De betrokken werknemers wordt zoveel mogelijk via SWdetacheringen en her-bemiddeling werk aangeboden.
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Overige resultaten

Eind 2014 zijn 3.974 SW-werknemers werkzaam bij Pantar. Hiervan werkt circa 70% in een beschutte
werkomgeving en circa 30% in een meer reguliere werkomgeving (diensten en groepsdetacheringen). Het
streven is dat SW-werknemers zo veel mogelijk werkzaam zijn in groepsdetacheringen buiten de beschutte
werkomgeving van Pantar. Dat is goed voor de ontwikkeling van de werknemers en vaak wordt zo een
hogere loonwaarde gerealiseerd.


Eind 2014 zijn 774 SW-werknemers individueel gedetacheerd werkzaam bij reguliere werkgevers. De
instroom in de Wsw is met ingang van 2015 niet meer mogelijk. In juli 2014 startte een actie om nog zoveel
mogelijk personen te laten instromen, met 146 nieuwe werknemers als resultaat. 83 individuele Wswdetacheringen zijn beëindigd. Hiervan kwamen 20 personen in dienst bij Pantar.

Wat heeft het gekost?
Financiële ontwikkelingen

Rekening
2013

Begroting
2014
incl. eerste
wijziging

Begroting
2014
na
8-maands

Rekening
2014

Verschil
Rekening
Begroting
na 8-maands

Lasten

97,0

92,6

90,8

100,1

9,2

Baten

93,3

96,3

87,0

93,3

6,3

Saldo lasten en baten

-3,7

3,7

-3,8

-6,8

-3,0

Dotaties aan reserves

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Onttrekkingen aan reserves

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Mutaties reserves

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-3,7

3,7

-3,8

-6,8

-3,0

Bedragen x € 1 miljoen

Resultaat

Toelichting verschillen ten opzichte van de Begroting 2014 na 8 maanden

Voor de reorganisatie van Pantar heeft de gemeente bij de Jaarrekening 2013 besloten tot een incidentele
bijdrage voor 2014-2015 op basis van gemaakte en verantwoorde lasten. Op het gebied van personele
lasten, zoals het sociaal plan, doet zich ten opzichte van de 8-maandsrapportage een afwijking van € 3,8
miljoen en voor ICT-lasten een afwijking van € 1 miljoen.

Ondanks de bijdrage van de gemeente, verwerkt in bovenstaande cijfers, heeft Pantar in 2014 een negatief
operationeel resultaat van afgerond € 4 miljoen. Conform de afspraak gemaakt bij de Begroting 2014 vangt
Pantar dit verlies op binnen het eigen vermogen, dat daarvoor nog net toereikend is.

De compensatie aan Pantar voor gederfde inkomsten door de overdracht van het onderdeel Begeleiden en
detacheren naar de gemeente bedraagt € 3 miljoen. Deze compensatie wordt gedekt vanuit de
apparaatslasten (niet opgenomen in bovenstaande tabel).

Voor de jaren 2012, 2013 en 2014 wordt door het Rijk een bonus Begeleid Werken uitgekeerd. Voor 2012
bedraagt deze bonus afgerond € 1 miljoen. Voor de jaren 2013 en 2014 zal dit afgerond € 1,6 miljoen
bedragen.

Investeringen
Voor doelstelling 7.2.3 hebben in 2014 geen investeringen plaatsgevonden.

Risico’s en beheersmaatregelen

Status

Onzekerheid rijksbijdrage en subsidieresultaat
Pantar heeft de ontwikkeling van het subsidieresultaat
gebaseerd op onder andere aannames ten aanzien van
de afbouw van de rijksbijdrage. Het kan zijn, dat als
gevolg van het sociaal akkoord, de afbouw van de
rijksbijdrage anders gaat verlopen qua snelheid en
omvang.

Met de verwachte tekorten op het subsidieresultaat is
voor de periode 2015-2018 rekening gehouden in de
financiële ruimte van het coalitieakkoord (op basis van
nota Begrotingsruimte). Voor de toekomst zijn hierover
nog geen afspraken en eventuele afwijkingen op de
prognoses moeten worden gemonitord.

Achterblijven verbetering operationeel resultaat
Pantar heeft voor 2014 een financiële taakstelling, De financiële taakstelling die Pantar was meegegeven
namelijk de verbetering van het bedrijfsresultaat ten voor 2014 is niet gerealiseerd. Naast een groter tekort
opzichte van 2013 met € 0,3 miljoen. Deze taakstelling op het subsidieresultaat, is ook een groter tekort op het
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is vastgesteld bij raadsbesluit van 19 december 2012,
als onderdeel van de maatregelen rond de vorming van
het Re-integratiebedrijf).
In het licht van de huidige conjunctuur is het zeker
denkbaar dat de resultaatverbetering niet of niet
volledig wordt gerealiseerd.
Een eventueel achterblijvend resultaat raakt overigens
in de eerste plaats Pantar zelf. Het niet realiseren van
de taakstelling door achterblijven van het resultaat raakt
de gemeente wel direct.
Pantar heeft in haar meerjarenramingen rekening
gehouden met een bepaalde mate van productiviteit,
die in de huidige situatie te optimistisch kan zijn
geweest.

i

operationeel resultaat. Daarnaast is gestart met een
reorganisatie. De verwachting is dat op basis van de
huidige situatie en de ontwikkeling van de
Participatiewet, Pantar in deze bestuursperiode niet zal
voldoen aan de taakstelling.
Er loopt een onderzoek naar de financiën en
governance
van
de
Sociale Werkvoorziening
Amsterdam, met als hoofdvragen:
1.
wat is de huidige financiële positie van Pantar?
2.
wat is de financiële bestendigheid, het
verdienvermogen en bijbehorend risicoprofiel van
Pantar (in relatie tot verschillende toekomstscenario’s)?
3.
wat zijn de aanbevelingen op het gebied van
governance, sturing, risicoprofiel en financiële
bestendigheid?
Het onderzoek wordt in het tweede kwartaal 2015
afgerond.

Inleenvergoedingen versus uitvoeringskosten
De uitvoeringskosten RBA2 die verband houden met de
uitvoering van de WSW-regeling worden ten laste
gebracht van de inleenvergoedingen uit individueel
detacheren.
Mogelijk
zijn
de
inkomsten
uit
inleenvergoedingen niet toereikend om de totale
uitvoeringskosten af te dekken.
Begeleid werken
Het risico blijft aanwezig dat (voormalige) IDwerknemers met een SW-indicatie ontslag krijgen van
hun werkgever, tegelijk met hun andere ID-collega’s.
Gemeente en Pantar hebben daar nauwelijks invloed
op. In totaal waren er begin 2013 nog 160 werknemers
op deze basis aan het werk. Voor een aantal van hen
bestaat al het voornemen tot ontslag, met name op
scholen. Voor werknemers met een SW-indicatie was
er in 2013 en 2014 nog een vervangend SWdienstverband mogelijk, zij het doorgaans tegen een
lager loon werd verdiend bij de voormalige IDwerkgever. De realisatie van de gemeentelijke
doelstelling voor Begeleid Werken komt verder onder
druk te staan.

Dit risico heeft zich niet gemanifesteerd. De
opbrengsten uit inleenvergoedingen samen met het
resultaat op Begeleid Werken zijn positief ten opzichte
van de uitvoeringskosten.

Het aantal mensen dat via Begeleid Werken aan het
werk is bij externe werkgevers is in 2014 afgenomen.
Onder deze groep bevinden zich ook werknemers die in
de
voorgaande
jaren
vanuit
de
IDregeling/gesubsidieerd werk zijn overgegaan naar
Begeleid Werken. Doordat op gesubsidieerd werk geen
nieuwe instroom meer mogelijk is, neemt deze
doelgroep langzamerhand af.

Het risico dat de gewenste effecten van de
reorganisatie uitblijven
Beheersmaatregel: bewaken en monitoren in In 2014 en 2015 wordt de reorganisatie doorgevoerd,
sturingsgesprekken van effecten op de financiën (dalen waarbij veel capaciteit en tijd wordt gestoken in ‘de
van de personele lasten als gevolg van krimp) als ook basis op orde’ (financiën en infrastructuur).
de maatschappelijke effecten (realiseren doelen
gemeente en % personen met indicatie in reguliere
werkomgeving).
Het risico dat de nieuwe rol van Pantar in de
Participatiewet een negatieve invloed heeft op de
financiële bestendigheid en weerbaarheid van de
organisatie
Beheersmaatregel: monitoren effecten van bestuurlijk Er loopt een onderzoek naar de financiën en
keuzes in keuzedocument Participatiewet en eventueel governance
van
de
Sociale Werkvoorziening
besluiten tot aanpassing rol en takenpakket Pantar.
Amsterdam,
Het onderzoek wordt in het tweede
kwartaal 2015 afgerond.

Beleidskaders


Wet sociale werkvoorziening (Wsw)
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7.2.4 Amsterdammers beheersen de Nederlandse taal beter
en hebben meer kennis van de samenleving
Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?
Het programma Educatie Werkt! 2013-2015 heeft als doel het taalniveau te verbeteren van volwassen
Amsterdammers voor wie onvoldoende beheersing van 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 2014 is het starten van 5.000 taalcursussen. Binnen de budgettaire kaders zijn in 2014 6.024
Amsterdammers gestart met een taalcursus.

Wat hebben we ervoor gedaan?
Indicatoren

Peilwaarde

Streefwaarden

Nulmeting
(jaar)

Rekening
2013

Begroting
2014

Rekening
2014

Te behalen
resultaat
2010-2014

1

Aantal Amsterdammers dat een
taalcursus start*

4.092

3.250

3.758

2011: 5.800
2012: 4.500
2013: 4.000
2014: 3.250

2

Aantal Amsterdammers dat een
educatietraject start (WEB5
traject )**

480

850

863

2011: 1.375
2012: 1.300
2013: 650*
2014: 650*

3

Aantal deelnemers Taal- en
Ouderbetrokkenheid (TOB)

516

900

1.376

2014: 900**
n.v.t.**

Doelstelling Educatie Werkt!
(som 1 + 2 + 3)

4.988

5.000

6.024

n.v.t.*
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Indicatoren

Peilwaarde
Nulmeting
(jaar)

Streefwaarden
Rekening
2013

Begroting
2014

Rekening
2014

Te behalen
resultaat
2010-2014

4

Aantal nieuwe taalkoppels

602

600

519

2011: n.v.t.
2012: 500
2013: 600
2014: 600

5

Aantal vluchtelingen in
maatschappelijke begeleiding

1.072

1.000

953

2011: 1.500
2012: 1.350
2013: 1.100
2014: 1.050

Resultaat per indicator
1

Aantal Amsterdammers dat een taalcursus start
In 2014 zijn meer Amsterdammers met een taalcursus gestart dan begroot. Vooral het aantal deelnemers
aan cursussen gericht op werk, of op het staatsexamen I en II was hoger dan begroot. Ook zijn meer
vluchtelingen gestart met het Taal- en Oriëntatieprogramma Vluchtelingen. Hogere realisatie heeft
plaatsgevonden binnen het gestelde budget. De verklaring hiervoor is dat er meer kortere cursussen zijn
gestart en dat (mede hierdoor) de gemiddelde cursusprijs lager is geworden. Tenslotte is sprake van uitval
waardoor vrijgevallen cursusplekken door nieuwe cursisten zijn ingenomen.

2

Aantal Amsterdammers dat een educatietraject start (WEB-traject)
In 2014 zijn er iets meer educatietrajecten gerealiseerd dan geprognosticeerd. De overschrijding (863 waar
850 voorzien was) is minimaal en gedekt vanuit het beschikbare WEB-budget. Het doorlopende proces van
toeleiding en plaatsing tussen gemeente en het Regionale Opleidingscentrum van Amsterdam (ROCvA) is in
2014 geoptimaliseerd. Dit heeft ertoe geleid dat optimaal gebruik is gemaakt van het ingekochte aanbod.
Waar sprake was van uitval zijn plaatsen snel opnieuw bezet.

3

Aantal deelnemers Taal- en Ouderbetrokkenheid (TOB)
Er zijn 900 cursusplekken Taal en Ouderbetrokkenheid gereserveerd in het jaarprogramma 2014. In totaal
hebben in dit jaar 1.376 ouders deelgenomen aan de cursus TOB die uitgevoerd wordt op 87 Amsterdamse
basisscholen. Daarnaast is in samenwerking met de Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE)-aanpak in het
najaar van 2014 gestart met een project TOB-VVE, met medefinanciering vanuit het Europees Integratie
Fonds (EIF). De cursus heeft, naast het verbeteren van de Nederlandse taal, als doel ouders intensief te
betrekken bij het onderwijs aan hun kind, zodat de kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Er zijn 107
deelnemers gestart in het project TOB-VVE.

4

Aantal nieuwe taalkoppels
Er is voor minder taalkoppels subsidie aangevraagd (519 koppels) dan was begroot (600 koppels).
Taalkoppelorganisaties durven niet te hoog in te tekenen omdat het vinden van geschikte vrijwilligers niet
gemakkelijk is én een deel van de geïnteresseerden geen taalcursus volgt, wat een voorwaarde is voor
deelname. Een organisatie heeft gedurende het jaar het quotum verhoogd.

5

Aantal vluchtelingen in maatschappelijke begeleiding
Amsterdam heeft in 2014 vanuit het Rijk een hogere taakstelling gekregen tot huisvesting van vluchtelingen.
Door krapte op de Amsterdamse woningmarkt, is er een achterstand ontstaan op de taakstelling. Hierdoor
zijn er in 2014 minder vluchtelingen in Amsterdam komen wonen en zijn dus ook minder vluchtelingen
ingestroomd bij de maatschappelijke begeleiding (953 vluchtelingen) dan vooraf geprognosticeerd (1.000
vluchtelingen).

Overige resultaten


Uitgangspunt is dat een taalcursus duaal is. Duaal wil zeggen dat de lesstof en praktijk actief met elkaar zijn
verbonden. Cursisten die nog niet werken of anderszins actief zijn worden daartoe aangespoord. Indien dit
niet eigenstandig lukt zijn er 300 taal-oefenplekken beschikbaar, waarbij intermediaire organisaties
ondersteunen. Dit kan variëren van een plek in een winkel tot meedraaien bij een speeltuin. Er zijn 242
plaatsingen gerealiseerd.
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Met als aanleiding de landelijke pilot participatieverklaring is de gemeente Amsterdam in 2014 gestart met
korte introductieprogramma’s voor nieuwkomers, met de doelgroepen vluchtelingen, gezinsmigranten en
Europeanen. De inzet van de pilot is deze nieuwkomers te informeren zodat zij zo snel als mogelijk volledig
meedoen in Amsterdam. Uitvoerende partners zijn het ROCvA, BMA en Implacement. Inmiddels hebben 225
Amsterdammers deelgenomen.

Wat heeft het gekost?

Financiële ontwikkelingen

Rekening
2013

Begroting
2014
incl. eerste
wijziging

Begroting
2014
na
8-maands

Rekening
2014

Verschil
Rekening
Begroting
na 8-maands

Lasten

25,5

23,6

19,7

17,8

-1,9

Baten

16,9

10,6

7,9

5,6

-2,3

Saldo lasten en baten

-8,5

-13,0

-11,9

-12,2

-0,3

Dotaties aan reserves

35,0

0,0

3,5

3,5

0,0

Onttrekkingen aan reserves

19,6

23,8

22,5

21,5

-1,0

Mutaties reserves

-15,3

23,8

19,0

17,9

-1,0

Resultaat

-23,9

10,8

7,1

5,7

-1,4

Bedragen x € 1 miljoen

Toelichting verschillen ten opzichte van de Begroting 2014 na 8 maanden


De kosten van taal/inburgeringstrajecten zijn € 1,1 miljoen lager door herplaatsingen en uitloop van trajecten
na de zomer, waardoor de kosten doorschuiven naar 2015 en niet toegerekend worden aan 2014. Door
herplaatsing en langere doorlooptijden van cursussen verschuiven de werkelijke startmomenten en daarmee
ook de kosten naar een latere periode. De ambitie van het starten van 5.000 taaltrajecten is met 6.024 starts
ruimschoots gehaald.



Verdere vrijval wordt veroorzaakt door afwikkeling en afsluiting van meer dan 10.000 taaltrajecten van oude
cohorten (2010, 2011). Door uitval en niet-succesvolle afronding vallen voor deze trajecten gereserveerde
gelden vrij. Het aantal trajecten dat niet succesvol is afgerond blijkt uiteindelijk groter dan verwacht. Het
overall uitvalpercentage is toegenomen van 25% naar 32%. De vrijval is € 1,7 miljoen hoger dan verwacht.



Het WEB-budget 2014 bedroeg afgerond € 4,8 miljoen. In 2014 is € 3,6 miljoen aan gelden besteed bij het
ROCvA. De resterende € 1,2 miljoen van het Wpb-W budget wordt in 2015 besteed. De meer dan verwachte
vrijval van oude verplichtingen, de lagere lasten bij Eductie Werkt-trajecten en de minder benodigde Webgelden, zorgen voor een € 1 miljoen lagere onttrekking aan het spaarsaldo c.q. dekking uit het WPB-W
budget.



Reserve Taal en Werk: Voorgesteld wordt om de in 2014 gerealiseerde uitgaven met betrekking tot Educatie
Werkt (€ 6,35 miljoen), bijdrage exploitatie Pantar (€ 2 miljoen) en diverse intensiveringen (€ 8,8 miljoen ) ad
€ 17,2 miljoen te onttrekken aan de Reserve Taal & Werk. Na deze onttrekking blijft er een positief saldo van
€ 1,8 miljoen over in de reserve. De reserve onttrekking is in zijn geheel verantwoord onder doelstelling 2.4.

Investeringen
Voor doelstelling 7.2.4 hebben in 2014 geen investeringen plaatsgevonden.

Risico’s en beheersmaatregelen

Status

Uitvoeringskosten inburgering en educatie
Op basis van de huidige gegevens en de huidige
dekking van kosten voor educatie en inburgering kan
worden opgemaakt dat de uitvoeringskosten relatief
hoog zijn gezien het feit dat we vanaf 2014 geen
rijksmiddelen meer ontvangen. Zonder dekking of
verlaging van deze kosten ontstaat vanaf 2015 een

Risico is vervallen
Er is een meerjarig financieel kader opgesteld voor
Educatie Werkt! en het vervolgprogramma voor 20152018. Dit kader waarin het niveau van het aantal starts
behouden blijft heeft voldoende financiële dekking voor
de jaren 2015 en 2016, maar bij ongewijzigde ambitie
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substantieel negatief resultaat ten laste van de
algemene middelen. Het beleidsprogramma Educatie
Werkt loop tot en met 2015. Voor 2016 en 2017 is
meerjarig € 2,2 miljoen aan apparaatskosten
opgenomen. Dit betreft met name overhead en geen
directe personeelslasten. Alleen wanneer bepaald
beleid wordt gecontinueerd is het logisch dat
uitvoeringskosten aan de orde zijn. Maar zonder zicht
op de plannen en activiteiten vanaf 2016 is de kans
groot dat voor de kosten geen dekking aanwezig is.
Onzekerheid rijksbijdrage voor inburgering in
Participatiebudget (overgangsrecht)
Er is een onzekerheid in de dekking van de
uitvoeringskosten van het gehele beleidsplan Educatie
Werkt! 2013-2015. Er is namelijk nog geen zekerheid
over de aanvullende rijksbijdrage voor het
overgangsrecht Wi. De verwachting op basis van
gesprekken met het ministerie is een bedrag van € 3,5
miljoen voor de afhandeling in 2013-2015. Als deze
rijksbijdrage niet of deels wordt gegeven, is er een
dekkingsprobleem bij de uitvoeringskosten.

i

nog niet voor 2017 en 2018. Door het gebruikmaken
van vrijval van gereserveerde gelden kan een
aanzienlijk deel van het tekort worden gedekt.

Risico is vervallen
In december 2013 is een aanvullende bijdrage van
€ 3,5 miljoen ontvangen. Deze € 3,5 miljoen is
toegevoegd aan de reserve uitvoeringskosten Educatie
Werkt!.

Niet halen aantal startende deelnemers en
budgettair kader
De schatting van de aantallen is gebaseerd op een mix Risico is vervallen.
van ervaringen uit het verleden en de informatie over
In 2014 bleek al snel dat de doelstelling qua aantal
de omvang van de doelgroep (taalbehoeftigen). De prijs startende deelnemers ruimschoots wordt gehaald.
wordt niet door het Rijk opgelegd maar zelf op basis
van marktconforme inkoop bepaald.
Door scherpe monitoring van de kosten en de aantallen
door inzetten van ketenpartners bij werving en tijdens
het gehele proces én door interne kwaliteitsbeheersing
en procesbewaking wordt gestuurd op het halen van de
doelstellingen te halen conform de prognoses qua
aantal en kosten. Waar mogelijk worden dan
aanvullende maatregelen genomen gericht op
bijvoorbeeld extra werving van de doelgroep of juist het
verminderen van te starten trajecten. Op basis van
Educatie Werkt! is een verscheidenheid (Taalpalet)
aan trajecten beschikbaar. Naast de reguliere trajecten
zijn dit trajecten die korter, goedkoper en intensiever
zijn, en aan de andere kant meer op maat zijn. Bij de
raming van de uitgaven van nieuwe trajecten en de
verplichtingen van lopende trajecten zijn met name de
volgende parameters van belang:
aantal trajecten

(gemiddelde) startmoment in het jaar

gemiddelde prijs

uitval gedurende het traject (aan begin, tijdens of
aan het eind)

al dan niet slagen voor het examen

lengte van het traject (voor de toerekening van de
kosten aan de periode)
Meer uitval dan verwacht leidt bijvoorbeeld tot minder
trajectkosten en meer instroom aan het eind van 2013
geeft ook minder kosten voor dat jaar.

Beleidskaders





Wet educatie beroepsonderwijs
Wet inburgering
Wet werk en bijstand
Educatie Werkt! 2013-2015
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Vluchtelingen in Amsterdam 2011-2014
Lokaal Nieuwkomersbeleid Amsterdam
Verordening inburgering Amsterdam
Beleidsregels educatievoorziening gemeente Amsterdam
Re-integratieverordening gemeente Amsterdam
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7.2.5 Amsterdammers worden bij uitkeringsaanvragen snel
en adequaat geholpen
Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?
Centraal in de dienstverlening van de gemeente staat rechtmatige inkomensverstrekking. Hiertoe hanteren we
naast wettelijke ook verscherpte gemeentelijke dienstverleningstermijnen. De doelstelling is burgers zo snel en zo
goed mogelijk te helpen. Eind december 2014 verstrekte de gemeente aan 39.712 huishoudens een
bijstandsuitkering, een stijging van 3% ten opzichte van 2013.
We werken voortdurend aan de verbetering van onze dienstverlening. De effecten worden via een
klanttevredenheidsonderzoek (KTO) vertaald naar een klantwaardering. De uitkomsten voor 2014 zijn nog niet
bekend.
Indicatoren

Peilwaarde

Streefwaarden

Nulmeting (jaar)

Rekening 2013

Begroting 2014

Rekening
2014

Te behalen
resultaat
2010-2014

6,8
(2009)

7,5

7

n.n.b.

2011: 6.9
2012: 7
2013: 7
2014: 7

1

Klantwaardering klanten

2

Aanvragen levensonderhoud,
87,1%
afgehandeld binnen de gestelde binnen
termijn (%)
vijf weken
(2009)

88,5%

90 %
binnen
drie
weken

92,5%

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

3

Bezwaarschriften afgehandeld
binnen wettelijke termijn (%)

96%

96%

95,5%

2011: 97%
2012: 97%
2013: 97%
2014: 97%

4

Aanvragen individuele
95,3 %
bijzondere bijstand afgehandeld binnen
binnen gestelde termijn (%)
acht
weken (2009)

90%

90%
Binnen
vier
weken

97,5%

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

95,9 %
(2009)
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Wat hebben we ervoor gedaan?
Resultaat per indicator
1

Klantwaardering klanten
Sinds 2012 wordt het gemeentebrede klanttevredenheidsonderzoek (KTO) voor baliebezoekers twee keer
per jaar gehouden. Voor balies geldt dat het onderzoek in 2014 is uitgevoerd bij de zeven stadsdelen en bij
vier diensten (DBI, DWI, SBvL, DBGA). DWI doet mee met vijf locaties (werkpleinen). De uitkomsten van de
metingen in 2014 zijn nog niet bekend. De uitkomsten van zowel begin 2014 als november 2014 worden
begin 2015 bekend gemaakt.

2

Aanvragen levensonderhoud, afgehandeld binnen de gestelde termijn (%)
Voor de afwikkeling van aanvragen werkzoekendenuitkeringen geldt de doelstelling dat 90% binnen de
termijn van drie weken moet worden afgehandeld. Met het percentage van 92,5% is de doelstelling
gerealiseerd en verbeterd ten opzichte van 2013, toen als resultaat 88,5% werd behaald.

3

Bezwaarschriften afgehandeld binnen wettelijke termijn (%)
Er zijn twee doelstellingen die voor het afhandelen van de bezwaarschriften in 2014 gelden:
1. De doelstelling voor de afhandeltermijn van bezwaarschriften (97% binnen de wettelijke termijn). In 2014
is 95,5% van de bezwaarschriften binnen deze termijn afgehandeld, zodat niet voldaan is aan de
doelstelling.
2. Het percentage gegronde bezwaarschriften ten opzichte van het aantal voor bezwaar vatbare besluiten
van de gemeente. Voor deze doelstelling is een maximum van 1% gesteld. De realisatie in 2014
bedraagt cumulatief 0,57% en blijft daarmee onder de vastgestelde grens.

4

Aanvragen individuele bijzondere bijstand afgehandeld binnen gestelde termijn (%)
De doelstelling voor afhandeling van aanvragen bijzondere bijstand binnen de daarvoor afgesproken termijn
is voor 2014 behaald. De doelstelling was 90% binnen vier weken. In het afgelopen jaar is 97,5% van de
aanvragen binnen deze termijn beslist. Ten opzichte van 2013 is dit een extra verbetering van het resultaat,
omdat de termijndoelstelling verscherpt is van vijf naar vier weken en het behaalde resultaat in 2013
procentueel nog 90% was.
De afwikkeling van aanvragen bijzondere bijstand binnen de wettelijke termijn van acht weken was over 2014
cumulatief: 99,4% en ook dit een verbetering ten opzichte van 2013 (97,5%).

Overige resultaten
3.

In 2014 werd 55% (8.215 van 15.105) van de Wwb-aanvragen online ingediend. Van deze elektronische
aanvragen is 8% geautomatiseerd afgehandeld. Het doel (50%) is om technische redenen niet gehaald.
Sinds mei 2014 is 20% van de melding ‘verblijf buitenland’ online ontvangen. Na het online aanbieden
van de aanvraagformulieren is meer dan de helft van Langdurigheidtoeslag, PC-kids en
Scholierenvergoeding digitaal ingediend.

4.

Alleen bij een verhoogd frauderisico wordt een huisbezoek bij een bijstandsaanvrager afgelegd. In 2014
werden naar aanleiding van 2.929 onderzoeken 1.414 aanvragen op rechtmatigheidsgronden
afgewezen. Een stijging van 18% ten opzichte van 2013. Naast deze 2.929 onderzoeken bij aanvraag
zijn 2.927 rechtmatigheidsonderzoeken gedaan tijdens de uitkeringsperiode. In 1.219 gevallen (41,6%)
werd de uitkering beëindigd, in 372 gevallen de hoogte van de bijstand aangepast.

5.

Bij terugvorderen en verhalen van (teveel) uitgekeerde bijstand zet de trend van de laatste jaren door:
minder debiteuren met gemiddeld een hogere schuldenlast en een lagere aflossingscapaciteit. Hierdoor
vertoont de totale incasso een dalende trend. Het incassoresultaat in 2014 (€ 22,2 miljoen) houdt gelijke
tred met 2013 (€ 22,4 miljoen).
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Wat heeft het gekost?
Financiële ontwikkelingen

Rekening
2013

Begroting
2014
incl. eerste
wijziging

Begroting
2014
na
8-maands

Rekening
2014

Verschil
Rekening
Begroting
na 8-maands

Lasten

663,2

708,6

698,3

692,1

-6,2

Baten

626,4

626,2

642,8

643,5

0,8

Saldo lasten en baten

-36,8

-82,4

-55,5

-48,5

7,0

Dotaties aan reserves

21,0

20,6

34,0

39,1

5,1

Bedragen x € 1 miljoen

Onttrekkingen aan reserves

3,5

5,6

5,6

5,4

-0,2

Mutaties reserves

-17,5

-15,0

-28,4

-33,7

-5,3

Resultaat

-54,3

-97,4

-83,9

-82,2

1,7

Toelichting verschillen ten opzichte van de Begroting 2014 na 8 maanden


Uitkeringen
Er zijn 185 uitkeringen (€ 3 miljoen) minder verstrekt dan bij de 8-maandsrapportage was geraamd. Er heeft
zich voornamelijk na juli een trendbreuk voorgedaan in de ontwikkeling van de aantallen. Was er tot en met
juli nog sprake van een stijging, na deze periode treedt er een stabilisatie op. Daarnaast is er een gunstig
prijseffect van € 1,2 miljoen.



Uitvoeringskosten
Het saldo apparaatskosten dat over de programma´s is verdeeld, is lager uitgevallen.



Ontwikkeling Rijksbudget en ontvangsten Wwb/BBZ
Het Rijksbudget Inkomensdeel is voor de Wwb met € 0,7 miljoen bijgesteld, wat voortkomt uit een opwaartse
bijstelling van de werkloosheidsramingen. Dit is eerst na de 8-maandsrapportage bekend geworden.

Investeringen
Voor doelstelling 7.2.5 hebben in 2014 geen investeringen plaatsgevonden.

Risico’s en beheersmaatregelen

Status

Rechtmatigheidsrisico
Als gevolg van de gedetailleerde uitvoeringsregels
bestaat het risico dat het aantal onrechtmatige
uitkeringsverlening onder Participatiewet boven de
foutenmarge van 1% uit stijgt.

Risico is nog actueel. Stand van zaken rechtmatigheid
is nog niet bekend.

Onzekerheid omtrent rijksbijdrage Inkomensdeel
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, dat,
gelet op de financiële omvang, groot is te noemen. 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.
Een belangrijk uitgangspunt is dat het Rijk aan
gemeenten voor hun uitkeringslasten een toereikend
budget verstrekt. Toereikend wil zeggen dat ex ante
(vooraf) het budget toereikend zal zijn. Hierbij spelen de
ramingen van het Centraal Planbureau (CPB) een
belangrijke rol, maar ook de prijs die door het ministerie
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SWZ) wordt
bepaald speelt een cruciale rol. Dat een vooraf bepaald
budget niet altijd toereikend hoeft te zijn, blijkt uit het
jaarverslag 2012 van SZW. Hieruit blijkt dat gemeenten

Risico is nog actueel.
Beheersmaatregelen zijn er niet omdat het Rijk
eenzijdig per (begrotings)wet de hoogte van het macro
budget bepaalt.
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in 2012 op € 4,9 miljard € 81,8 miljoen teveel budget
hebben ontvangen. Na analyse blijkt dat dit overschot
bestaat uit een te hoog geraamd aantal en een te laag
geraamde prijs, respectievelijk € 187,6 en -/- € 105,6
miljoen. Voor Amsterdam betekent dit dat we gelet op
het rekeningresultaat SZW 2012 door ramingseffecten
risico’s lopen.
Verdeelstoornis/ aanpassing verdeelmodel
Ook kan een individuele gemeente nog een tekort
hebben door een verdeelstoornis in het objectief
verdeelmodel. Belangrijk is dat het Rijk het voornemen
heeft om het verdeelmodel dat het macro budget
verdeelt over gemeenten met ingang van 2014 aan te
passen.
Uit onderzoek blijkt dat het huidige model op een aantal
punten verbeterd kan worden, maar ook zijn er een
aantal alternatieve modellen aangedragen. Wat dit
betekent voor het aandeel van Amsterdam in het macro
budget is op dit moment nog niet bekend. Maar geringe
verschillen in aandeel hebben grote financiële
gevolgen.

Dit risico heeft zich gemanifesteerd doordat er met
ingang van 2015 een herverdeeleffect optreedt van
€ 27,2 miljoen dat in de jaren erna oploopt naar € 54,4
miljoen. We houden hiermee In het FMP rekening door
een tekort op de uitkeringslasten op te nemen voor
2015 en latere jaren van € 25 miljoen. Voor het
meerdere vindt dekking plaats via de Egalisatiereserve
Inkomensdeel en conjunctuur.

Wanneer het aandeel van Amsterdam in het macro
budget met 1% daalt, betekent dit dat we € 49 miljoen
(1% van € 4,9 miljard) minder aan budget zullen
ontvangen. Door actieve monitoring van zowel de
uitkeringslasten als de budgettaire ontwikkelingen (en
informatievoorziening hieromtrent) moet snel inzicht
gegeven kunnen worden opdat dit bij bestuurlijke
keuzes betrokken kan worden.

Beleidskaders
Beleidskaders die in 2014 golden voor het terrein Inkomen en Handhaving zijn:

Wet werk en bijstand (inclusief Fraudewet)

Gemeentelijke verordeningen (op terrein van Toeslagen, Handhaving en Re-integratie)

Meerjarenbeleidsplan Werk en Inkomen en Begroting 2014
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7.2.6 Amsterdamse minima krijgen aanvullende
inkomensvoorzieningen aangeboden en hun participatie
wordt bevorderd
Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?
Armoedebestrijding is het duurzaam wegnemen van (financiële) belemmeringen zodat iedereen kan meedoen in
de stad. In 2014 zijn meerder besluiten genomen om te voorkomen dat armoede leidt tot verminderde participatie.
Naast het bestaande aanbod zijn twee nieuwe regelingen geïntroduceerd. Gratis openbaar voor oudere minima in
dal- en piekuren heeft concreet geleid tot meer mobiliteit en meer participatie. Met het Kindpakket is onder andere
deelnemen aan sport en cultuur ook mogelijk voor kinderen uit minimagezinnen.

Wat hebben we ervoor gedaan?
Indicatoren
1

Jaarlijks meer kinderen bereikt
met Scholierenvergoeding +
PC-voorziening

2

Bereik Stadspas voor kinderen
en jongeren uit minimagezinnen

Peilwaarde
Nulmeting
(jaar)
22.300 (2010)

Resultaat per indicator
1

Streefwaarden
Rekening
2013
22.618
(schooljaar
2012/2013)
81,5%

Begroting
2014
300

80%

Rekening
2014
-1.628
(21.066)
(schooljaar
2013/2014)
100%

Te behalen resultaat
2010-2014
2011: 1.100
2012: 1.100 (24.500)
2013: 600 (25.100)
2014: 300 (25.400)
2011: 70%
2012: 80%
2013: 80%
2014: 80%

Jaarlijks meer kinderen bereikt met Scholierenvergoeding + PC-voorziening
In het schooljaar 2013/2014 zijn 21.066 kinderen bereikt. Dat zijn 1.628 minder kinderen dan het jaar
daarvoor. Dit heeft te maken met de dynamiek in het minimabestand. In het schooljaar 2013/2014 kwamen
circa 5.700 kinderen niet (meer) in aanmerking vanwege hun leeftijd of vanwege het (gestegen) inkomen van
de ouders. Aan circa 4.100 kinderen is voor het eerst een PC of een (verhoogde) scholierenvergoeding
toegekend. Met de nieuwe regeling ‘Kindpakket’ voor kinderen van 11-13 jaar, zijn in 2014 4.300 kinderen
bereikt, waarvan 374 kinderen nog niet eerder in beeld waren.
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Bereik Stadspas door kinderen en jongeren uit minimagezinnen
De gemeente heeft de Stadspas en bijbehorende activiteitenbonnen in 2014 ambtshalve verstrekt aan alle bij
de gemeente bekende minima. Door deze nieuwe werkwijze is het bereik onder deze groep 100%.
Daarnaast kunnen Amsterdammers die nog niet bij ons bekend zijn de Stadspas zelf aanvragen. Met een
hoger bereik is niet automatisch ook een groter gebruik van de Stadspas gerealiseerd. Er is onder
stadspashouder een behoefte-onderzoek gedaan om het gebruik van de pas in de toekomst de vergroten.

Overige resultaten


Gratis OV
In 2014 heeft de nieuwe regeling gratis OV voor oudere minima als pilotproject gedraaid. Van de oudere
minima heeft 84% een abonnement opgeladen, een uitzonderlijk hoog percentage voor een nieuwe regeling.
Van de abonnementhouders gebruikt 85% het gratis OV dagelijks of wekelijks. Uit de evaluatie blijkt ook dat
mensen die gratis OV gebruiken meer ondernemen en meer sociale contacten hebben dan voordat zij
gebruik konden maken van gratis OV.



Kindpakket
In 2014 is het Kindpakket geïntroduceerd voor kinderen van 11 tot en met 13 jaar met een pakket concrete
producten dat aansluit bij de behoeften en wensen van kinderen van deze leeftijd.
Het Kindpakket bestaat uit een activiteit naar keuze, een activiteit in het Amsterdamse Bos, en een
kledingbon ter waarde van €150. 4.323 kinderen hebben een kledingbon ontvangen. Er zijn 3.165 vouchers
voor de andere activiteiten aan kinderen beschikbaar gesteld.



Armoedemonitor nieuwe stijl
In het najaar van 2014 is de nieuwe armoedemonitor verschenen die een completer beeld geeft van de
omvang van het aantal minimahuishoudens in Amsterdam. De monitor is gebaseerd op dezelfde gegevens
en een zelfde berekening als de landelijke Armoedemonitor. Nieuw is dat de monitor informatie bevat over
het gebruik van landelijke overheidsregelingen en over de maatschappelijke participatie van minima.

Wat heeft het gekost?
Financiële ontwikkelingen

Rekening
2013

Begroting
2014
incl. eerste
wijziging

Begroting 2014
na
8-maands

Rekening
2014

Verschil
Rekening
Begroting
na 8-maands

Lasten

57,2

53,3

57,8

61,4

3,6

Baten

2,8

1,8

1,5

1,2

-0,3

-54,4

-51,5

-56,3

-60,2

-3,9

Dotaties aan reserves

1,7

0,0

1,9

1,9

0,0

Onttrekkingen aan reserves

3,2

1,0

4,0

4,1

0,1

Mutaties reserves

1,5

1,0

2,1

2,2

0,1

-52,9

-50,5

-54,2

-58,0

-3,8

Bedragen x € 1 miljoen

Saldo lasten en baten

Resultaat

Toelichting verschillen ten opzichte van de Begroting 2014 na 8 maanden

De overschrijding van € 3,3 miljoen op Armoede wordt veroorzaakt door de uitbetaling van de Eenmalige
koopkrachttegemoetkoming voor uitkeringsgerechtigden. Het betreft een toegestane overschrijding die
gemeentebreed budgettair neutraal is.

Als bovenstaande tegemoetkoming buiten beschouwing wordt gelaten is er sprake van een positief resultaat
van € 0,9 miljoen. Dit is vooral een gevolg van de onderbesteding op het Kindpakket. Dit is in 2014 een
nieuwe regeling waarvan het maximale bereik van de doelgroep hoger was ingeschat en waarbij nog komt
dat het project laat in 2014 startte.
Kwijtschelding
Het aantal toegewezen verzoeken ten opzichte van 2013 is vrijwel stabiel gebleven. De begrote gemeentelijke
bijdrage is voor 2014 op € 1,6 miljoen gesteld. De financiering van de kwijtscheldingen voor de afvalstoffenheffing
door middel van de (ongewijzigde) solidariteitsbijdrage van € 60,83 per huishouden is in 2014 niet toereikend
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gebleken. In de 8-maandsrapportage werd voorzien dat het tekort, na aftrek van de begrote bijdrage, € 1,5
miljoen zou bedragen. Uiteindelijk is dit tekort iets lager uitgevallen, € 1,3 miljoen, mede omdat het gemiddeld
toegekende bedrag lager is geworden.
Woonkostenbijdrage (WKB)
In 2014 kwamen op basis van het definitieve huurtoeslagenbestand 2012 en het kwijtscheldingsbestand 2013
7.991 huishoudens in aanmerking voor de WKB (burgers die kwijtschelding van de afvalstoffenheffing ontvingen
kwamen in 2014 niet in aanmerking). In totaal is voor de WKB 2014 een bedrag van € 1,6 miljoen betaalbaar
gesteld. Het budget voor 2014 bedroeg € 2,5 miljoen en de uitvoeringskosten € 0,1 miljoen. Als gevolg van vrijval
van oudere WKB-posten (tot en met 2012) is sprake van een positief afwikkelingsverschil van € 0,2 miljoen. In
totaal bedroegen de kosten € 1,5 miljoen; dat is een onderschrijding van € 1 miljoen.
Voor het feit dat er in 2014 minder huishoudens in aanmerking kwamen voor de WKB zijn twee verklaringen:

de jaarlijkse uitkering van de WKB wordt gebaseerd op de definitieve huurtoeslagen van de Belastingdienst
van twee jaar daarvoor. Voor de WKB 2014 vormen de definitieve huurtoeslagen van 2012 (peilmoment
begin juni 2012) de basis en in dat jaar waren er aanzienlijk minder rechthebbenden dan in 2011

er zijn in 2013 meer kwijtscheldingen verleend dan in 2012
Terugvordering uitkering Woonkostenbijdrage
Eind 2013 is als gevolg van een technische en menselijke fout € 188,4 miljoen aan WKB uitgekeerd in plaats van
€ 1,88 miljoen. Het grootste deel van het bedrag (€ 185,9 miljoen van de € 188,5 miljoen: 98,6%) kon snel daarna
teruggehaald worden dankzij een uitzonderlijke samenwerking met de banken en door het afleggen van
huisbezoeken aan en het zoeken van telefonisch contact met bepaalde WKB-gerechtigden.
Op 1 januari 2014 was er nog € 2,4 miljoen terug te vorderen, waarvan in 2014 € 0,4 miljoen (15%) via
incassoprocedures is geïnd. Eind 2014 resteerde nog een bedrag van € 2,1 miljoen, verdeeld over 338
schuldenaren. Voor de helft van dit bedrag zijn afbetalingsregelingen getroffen met de schuldenaren en voor de
andere helft zijn, na zorgvuldige afweging, de beschikbare wettelijk dwangmiddelen ingezet.
Het terugvorderen wordt bemoeilijkt omdat de doelgroep over beperkte financiële middelen beschikt. Na aftrek
van de beslagvrije voet blijft er over het algemeen weinig over. Als in aanmerking wordt genomen dat het
gemiddelde openstaande bedrag per geval € 6.000 bedraagt, dan is het aannemelijk dat de terugvordering jaren
kan duren. Vooral bij de vorderingen boven € 10.000 zal de terugvordering geruime tijd in beslag nemen; het gaat
hier om 93 zaken met een gemiddeld openstaand bedrag van € 16.000.

Investering

Toelichting

Investeringskrediet ten behoeve van vervanging
systeem Stadspas

Het investeringskrediet was voor 2014 € 0,6 miljoen In
2014 is € 0,2 miljoen besteed aan de aanschaf van een
nieuw systeem en kosten voor de projectleider ten
behoeve van de implementatie en geschikt maken voor
exploitatie van het systeem.

Gemeente Amsterdam Jaarrekening 2014

73

➥

Risico’s en beheersmaatregelen
Budgetrisico open-einde regeling Armoede
De armoederegelingen zijn open-einde regelingen. Dat
wil zeggen dat iedereen, die voldoet aan de criteria en
een aanvraag doet, de voorziening gehonoreerd moet
krijgen, ook als het beschikbare budget daarmee wordt
overschreden. Daarbij komt de voortdurende uitbreiding
van de verschillende doelgroepen als gevolg van de
verslechterende economische situatie. Er bestaat
derhalve een kans dat het beroep op de
armoedevoorzieningen toeneemt, waarbij als gevolg
van het open-einde karakter extra voorzieningen
moeten worden verstrekt met financiële consequenties
buiten het beschikbare financieel kader.

i

Status
Risico is en blijft actueel.

Toenemend beroep op Bijzondere Bijstandsregelingen
Door de versobering c.q. het wegvallen van
armoederegelingen en het cumulerend effect van
bezuinigingen in het sociaal domein, bestaat er verder
het risico op een toenemend beroep op de diverse
individuele Bijzondere Bijstandsregelingen, die een
open-einde vangnet vormen. Indien 100% van de
doelgroep voor alle regelingen een aanvraag zou
indienen, wordt de maximale overschrijding op de
reguliere budgetten binnen de huidige regelgeving
geschat op € 5 miljoen per jaar.
De kans hierop is zo leren de ervaringen uit het
verleden niet heel groot.

Risico heeft zich gemanifesteerd.
Bij de 8-maandsrapportage is reeds aangegeven dat
het budget overschreden wordt als de trend zich in
dezelfde mate voortzet.

Een aantal voorzieningen heeft een zeer grillig en
onvoorspelbaar verloop van verstrekken en declareren
(met name Langdurigheidstoeslag (LDT) en de
Scholierenvergoeding). Mede omdat historische data
niet 1 op 1 gebruikt kunnen worden voor bepaling van
de trend geeft dat onzekerheden in bepaling van de
Jaars Einde Verantwoording (JEV).

Risico heeft zich gedurende het jaar gemanifesteerd.
De verschillen liggen enerzijds tussen de Jaars Einde
Verantwoording
(JEV)
van
LDT
en
Scholierenvergoeding tijdens de 8-maandsrapportage
en anderzijds de voorliggende jaarrekening zijn echter
relatief klein. Momenteel wordt gewerkt om de
prognosekracht ook op de andere voorzieningen
verder te verbeteren.

Beleidskaders





Wet werk en bijstand
Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
Wet Suwi
Meerjarenbeleidsplan Inkomen en Armoedebestrijding 2013-2015
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7.2.7 Versterken van de schuldhulpverlening
Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?
De schuldhulpverlening is in 2014 effectiever geworden. Er zijn dit jaar meer mensen geholpen met een start van
een schuldregeling. In 2014 zijn er 1.819 schuldregelingen gestart. In 2013 waren dat er 1.082 Ten opzichte van
2013 is het aantal schuldregelingen gestegen met 68%. Dit is het gevolg van een betere registratiewijze terwijl
daarnaast schuldeisers vaker meewerken bij het opmaken van een schuldregeling.
Verder is in 2014 voorkomen dat er wachtlijsten zijn ontstaan en zijn meer mensen bereikt met het Maatjesproject
en Vroeg Eropaf. Alle beoogde resultaten zijn behaald.

Wat hebben we ervoor gedaan?

Indicatoren

Peilwaarde
Nulmeting (jaar)

6

Streefwaarden
Rekening
2013

Begroting
2014

Rekening
2014

Te behalen
resultaat
2010-2014

33 (2010)

1 wachtlijst
bij
7
FIBU

Geen
Wachtlijst

Geen
wachtlijst

2011: geen
2012: geen
2013: geen
2014: geen

3.281 (2010)
(voorlopig
cijfer)

10.555

8.000

11.764

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

1

Geen wachtlijst informatie en
adviesgesprek en intake
schuldhulpverlening

2

Aantal deelnemers
outreachende
werkwijze
betalingsachterstanden

3

Aantal maatjes
schuldhulpverlening

75
(2010)

277

75

273

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

4

Aantal jongeren van ROC’s dat
deelneemt aan een
schuldhulpverleningstraject

1.129
(2010)

834

900

909

2011: 900
2012: 900
2013: 900
2014: 900
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Resultaat per indicator
1

Geen wachtlijst informatie en adviesgesprek en intake schuldhulpverlening
In 2014 was er bij de instellingen van maatschappelijke dienstverlening geen wachtlijst. Hetzelfde geldt voor
de afdeling Financiële dienstverlening en budgetbeheer (FIBU), die de schuldhulpverlening verzorgt voor de
(O)GGZ doelgroep. In 2013 was er nog tijdelijk een wachtlijst bij schuldhulpverlening bij de FIBU.

2

Aantal deelnemers outreachende werkwijze betalingsachterstanden
In 2014 zijn er meer huishoudens aangemeld met een betalingsachterstand voor het project Vroeg Eropaf. In
2014 waren dit er 11.764 tegenover 10.555 in 2013, een stijging van 11%.

3

Aantal maatjes schuldhulpverlening
In 2014 zijn in totaal 280 nieuwe koppelingen gestart van een schuldhulpverleningsklant met een maatje (273
koppelingen SHV en papermates voor klanten met een licht verstandelijke beperking en zeven koppelingen
voedselbankklanten). In 2013 waren er 277 koppelingen (255 SHV en papermates en 22
voedselbankklanten). Het aantal koppelingen is daarmee bijna vier maal hoger dan de doelstelling van 75.

4

Aantal jongeren van ROC’s dat deelneemt aan een schuldhulpverleningstraject
Binnen de schuldhulpverlening zijn jongeren een speciale doelgroep. Sinds 2008 is School en Schuld gestart
waarbij budgetcoaches werken op de ROC’s. Als voorwaarde voor deze inzet zijn budgetlessen opgenomen
in het curriculum van de opleidingen.
In 2014 hebben 909 jongeren zich gemeld voor een financieel advies van School en Schuld, in 2013 waren
dit er 834. Het aantal aanmeldingen is gestegen met 9% ten opzichte van 2013 wat beantwoordt aan de
doelstelling.

Overige resultaten


Vanaf mei 2013 lopen aanvragen van (ex)ondernemers via een gemeentelijk team voor zelfstandigen. In
2014 waren er 634 aanmeldingen, waarvan 339 (53%) hebben geleid tot een gespecialiseerd
schuldhulpverleningstraject voor (ex-)zelfstandigen. De verwijzing naar de duurdere gespecialiseerde
schuldhulpverlening is tot bijna de helft gereduceerd.



In 2008 is het project ‘Intensieve schuldhulpverlening voor jongeren met meervoudige problematiek’ gestart
in stadsdeel Zuid en vervolgens stapsgewijs uitgebreid over andere delen van de stad. Met de uitbreiding
naar stadsdeel Centrum in het laatste kwartaal van 2014 is er nu een stedelijk dekkend aanbod. In 2014 zijn
er dan ook fors meer aanmeldingen dan vorig jaar: circa 780 jongeren in 2014 tegenover 505 in 2013.



In 2014 zijn er 197 nieuwe klanten in een schuldhulpverleningstraject ingestroomd bij het Reïntegratiebedrijf
Amsterdam (RBA).



In 2014 zijn 70 klanten via instellingen voor de openbare geestelijke gezondheidszorg aangemeld voor
schuldhulpverlening. Dit zijn klanten die nadat zij door FIBU zijn gestabiliseerd in aanmerking blijken te
komen voor een schuldregeling. In 2013 waren dit er 150. Het verschil is het gevolg van een inhaalslag in
2013.



Schuldhulpverlening is onderdeel van de integrale aanpak voor de Top 600. Dit specifieke project loopt sinds
februari 2013. In 2014 zijn via deze weg circa 100 personen aangemeld voor schuldhulpverlening. Per 31
december 2014 zijn 116 personen in begeleiding.
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Wat heeft het gekost?
Financiële ontwikkelingen

Rekening
2013

Begroting
2014
incl. eerste
wijziging

Begroting 2014
na
8-maands

Rekening
2014

Verschil
Rekening
Begroting
na 8-maands

Lasten

15,7

18,7

18,5

17,9

-0,5

Baten

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-15,7

-18,7

-18,5

-17,9

0,6

Dotaties aan reserves

0,0

0,0

1,0

1,0

0,0

Onttrekkingen aan reserves

0,0

0,0

1,0

1,0

0,0

Mutaties reserves

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-15,7

-18,7

-18,5

-17,9

0,6

Bedragen x € 1 miljoen

Saldo lasten en baten

Resultaat na bestemming

Toelichting
Er zijn voor doelstelling 7.2.7 geen significante afwijkingen van de begroting na 8 maanden.

Investeringen
Voor doelstelling 7.2.7 hebben in 2014 geen investeringen plaatsgevonden.

Risico’s en beheersmaatregelen

Status

Schuldhulpverleningsbudget – open einde regeling
Mogelijk neem de instroom toe door ontwikkeling
conjunctuur en is hetzelfde risico van toepassing als bij
doelstelling 2.6, omdat het om openeinderegelingen
gaat.

Risico is nog actueel.

Beleidskaders





Wet werk en bijstand,
Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
Wet Suwi
Meerjarenbeleidsplan Inkomen en Armoedebestrijding 2013-2015
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7.3 Zorg
Inleiding
7.3.1

Amsterdammers kunnen volwaardig participeren en kiezen uit een
samenhangend pakket van zorg- woon- en
mobiliteitsvoorzieningen

7.3.2

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

7.3.3

Slachtoffers van mensenhandel worden opgevangen

7.3.4

Minder slachtoffers van huiselijk geweld

7.3.5

Amsterdammers hebben toegang tot kwalitatief goede openbare
gezondheidszorg

7.3.6

De GGD bereikt bevolkingsgroepen waarvan de gezondheid extra
aandacht behoeft. Jongeren nemen daarbij een prominente plaats
in
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Inleiding
Portefeuillehouder

Wethouder Van der Burg

Maatschappelijk effect

Het college wil dat alle Amsterdammers, jong, oud, gehandicapt of niet, zelfstandig wonen en participeren in de
Amsterdamse samenleving. Het college wil de gezondheid bevorderen en behouden. De zorg is toegankelijk,
kwalitatief goed en betaalbaar voor alle Amsterdammers.

Kerncijfers

Bedragen x € 1 miljoen

Totaal lasten
Totaal baten

Rekening
2013

Begroting
2014
incl. eerste
wijziging

Begroting
2014
na
8-maands

Rekening
2014

Verschil
Rekening
Begroting
na 8-maands

369,3

394,5

337,8

333,3

-4,5

163,2

154,8

101,4

103,8

2,4

Saldo van lasten en baten

-206,1

-239,7

-236,4

-229,5

6,9

Toevoegingen aan reserves

17,0

1,1

35,2

36,2

1,0

Onttrekkingen aan reserves

6,6

6,4

13,0

7,4

-5,5

-10,5

5,3

-22,3

-28,8

-6,5

-216,5

-234,5

-258,7

-258,3

0,4

Mutaties reserves
Resultaat

Lasten en baten
De uitgaven in het programma Zorg bedroegen in 2014 € 333,3 miljoen en daar stond € 103,8 miljoen aan
inkomsten tegenover. Het resultaat na mutaties in de reserves is € 258,3 miljoen ten laste van de algemene
middelen. Dat is € 0,4 miljoen minder dan begroot bij de 8-Maandsrapportage 2014 (€ 258,7 miljoen).
Gedetailleerde informatie over de lasten en baten is opgenomen in de paragrafen Wat heeft het gekost? van de
doelstellingen.

De belangrijkste ontwikkelingen na aantreden nieuw college

In 2014 hebben we de voorbereidingen afgerond van de overkomst van de AWBZ Ambulante Ondersteuning en
Dagbesteding, waaraan een taakstelling van ruim 11% was gekoppeld. Met zorgaanbieders zijn
productieafspraken gemaakt. Door beperking van de toegang en het toepassen van slimme oplossingen
waarmee de zorgverlening aan nieuwe cliënten goedkoper wordt, kunnen de aanbieders binnen het toegekende
budget blijven.
De hulp bij het huishouden (Hbh) is herijkt om ondanks een majeure korting van rijkswege toch aan alle
bestaande cliënten te kunnen blijven leveren. De organisatie, de processen en de ICT zijn heringericht zodat
Amsterdam per 1 januari 2015 in staat is alle extra taken uit te voeren. De Wmo verordening is aangepast en
bestuurlijk vastgesteld.
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De doelstellingen in 2014
7.3.1 Amsterdammers kunnen volwaardig participeren en kiezen uit een samenhangend pakket van zorgwoon- en mobiliteitsvoorzieningen
Aanvullend openbaar vervoer en hulp bij het huishouden werden in de klanttevredenheidsonderzoeken die in
2014 gehouden door de burgers beide met een 8 gewaardeerd. Voorts zijn in 2014 twee belangrijke
amendementen in uitvoering gebracht, de ene aangaande bewonersinitiatieven informele wijkzorg in vijf
1
startgebieden, de andere behelsde de bevordering van respijtzorg ter ondersteuning van mantelzorgers.
7.3.2 Amsterdammers die dak- of thuisloos zijn, of dreigen te worden, ontvangen zorg
We hebben de ketenaanpak rond dak- en thuislozen voortgezet, waarbij alle dak- en thuislozen die bekend zijn
bij de gemeente, een traject krijgen waarvan de voortgang wordt gemonitord. Daarbij is er extra attentie voor
zowel het beheersen van de instroom in de maatschappelijke opvang als het bevorderen van de uitstroom uit de
maatschappelijke opvang.
7.3.3 Slachtoffers van mensenhandel worden opgevangen
Slachtoffers van mensenhandel zijn opgevangen bij het Amsterdams Coördinatiepunt Mensenhandel (14
plekken) en Categorale Opvang voor Slachtoffers van Mensenhandel (27 plekken). Zorgaanbieder HvO-Querido
verleende daarnaast ambulante opvang.
7.3.4 Minder slachtoffers van huiselijk geweld
Een regioaanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Op weg naar duurzame veiligheid is vastgesteld als
beleidskader voor de komende vijf jaar. Dit markeerde ook de start voor de inrichting van Veilig Thuis, het
regionale advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling (HGKM). Veilig Thuis is een
samenvoeging van de Steunpunten Huiselijk Geweld , het Advies en Meldpunt Kindermishandeling, een deel van
GGD Vangnet en Advies en van het Mobiel Crisis Team.
7.3.5 Amsterdammers hebben toegang tot kwalitatief goede openbare gezondheidszorg
Ook voor deze doelstelling is de ontwikkeling van Veilig Thuis van groot belang. Ook de aanpak
ongedocumenteerden heeft veel aandacht gekregen.
7.3.6 De GGD bereikt bevolkingsgroepen waarvan de gezondheid extra aandacht behoeft. Jongeren
nemen daarbij een prominente plaats in
De Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht is voortgezet en kreeg een extra impuls van het college.
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7.3.1 Amsterdammers kunnen volwaardig participeren en
kiezen uit een samenhangend pakket van zorg- woon- en
mobiliteitsvoorzieningen
Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?

Om het maatschappelijk effect te bereiken voeren we de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) uit.

Indicatoren

Peilwaarde
Nulmeting
(jaar)

1

2

Indicatiesystemen minder
bureaucratisch

Hulp bij
huishouden
25% via
beslisboom

Minder bureaucratische
aanvragen door lichtere
verantwoordingsprocedure

1.800 persoonsgebonden
budgetten (pgb)
met zware
verantwoording

3

Tevredenheid burgers
AOV,Hbh en Maatwerk

4

Bevorderen keuzevrijheid door
persoonsgebonden budgetten
(pgb’s) te verstrekken

Rapportcijfer 7

Gemeente Amsterdam Jaarrekening 2014

11% pgb’s

Streefwaarden
Rekening
2013

Begroting
2014

Rekening
2014

Te behalen
resultaat
2010-2014

60%

60%

62%

75%

40%

25%

75% licht
verantwoord
25% zwaar
verantwoord
(steekproef:
15% en alle
nieuwe
cliënten)

85%
licht
verantwoorden

85% licht
verantwoord;
15% zwaar
via
steekproef;
alle nieuwe
cliënten
zwaar
verantwoord

85% van de
bestaande cliënten
moet licht
verantwoorden en
15% via
steekproef

AOV: 8
Hbh: 8
Maatwerk: 7

>7

AOV: 8
Hbh: 8

>7

14% van Hbh
1 en 2

12%

16%

16%

15%
zwaar
verantwoorden
via steekproef

Alle nieuwe
cliënten zwaar
verantwoorden
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Wat hebben we ervoor gedaan?
Resultaten per indicator
1. Indicatiesystemen minder bureaucratisch
Het streefcijfer voor 2014 is gerealiseerd.
2. Minder bureaucratische aanvragen door lichtere verantwoordingsprocedure
Het streefniveau voor 2014 is gerealiseerd.
3. Tevredenheid burgers Aanvullend openbaar vervoer (AOV), hulp bij het huishouden (Hbh) en
Maatwerk
Voor het AOV zijn in 2014 twee klanttevredenheidsonderzoeken uitgevoerd en beide vervoerders,
Connexxion en Transvision, werden beide keren met een 8 gewaardeerd. Ook voor hulp bij het huishouden
is in 2014 een onderzoek gehouden en ook daar was de gemiddelde klanttevredenheid een 8.
Voor Maatwerk wordt het tweejaarlijks onderzoek in 2015 gehouden.
4. Bevorderen keuzevrijheid door Pgb’s te verstrekken
Het percentage is ten opzichte van eerdere jaren gestegen en zit nu op het niveau van de streefwaarde.

Overige resultaten


Voorbereiding decentralisatie AWBZ
Inkoop van Ambulante ondersteuning en Dagbesteding bij 54 aanbieders
Herinrichting hulp bij het huishouden in reactie op de bezuinigingen van het Rijk
Herinrichting Eigen bijdragen omdat compensatieregeling van het Rijk per 2015 wegvalt
Subsidiëring Maatschappelijke dienstverlening, Amsterdam voor Elkaar (voor mantelzorgers), Wonen
Zorg en Dienstverlening (ouderen) en Cliëntbelangen



Amendement 317 Bewonersinitiatieven informele wijkzorg
Vijf startgebieden zijn aangesloten op bestaande structuren. Ook zijn hier beslisraden van bewoners
geformeerd. Deze raden hebben achttien bewonersinitiatieven goedgekeurd. Het is belangrijk om informele
partijen gelijktijdig mee te nemen in wijkzorgontwikkeling. De uitvoeringsperiode van bewonersinitiatieven in
de startgebieden is in overleg met de indiener van het amendement verlengd tot medio 2015.



Amendement 377 Respijtzorg
Het budget van € 1,5 miljoen voortvloeiend uit het amendement Poorter inzake ‘Stimuleringsgelden
informele zorg’ is ingezet voor drie activiteiten:
Stedelijke publiekscampagne gericht op mantelzorgers voor vergroting bekendheid van respijtzorg en
mantelzorgondersteuning (2014-2015)
Proeftuin informele zorg: professionals worden toegerust om te kijken naar oplossingen binnen de
informele zorg (2014-2015)
Gebiedsgerichte ondersteuning aan mantelzorgers, start 2015
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Wat heeft het gekost?

Financiële ontwikkelingen
Bedragen x € 1 miljoen

Rekening
2013

Begroting Begroting 2014
2014
na
incl. eerste
8-maands
wijziging

Rekening
2014

Verschil
Rekening
Begroting
na 8-maands

Lasten

125,7

152,5

145,8

142,0

-3,8

Baten

11,4

11,1

11,1

11,7

0,6

-114,3

-141,5

-134,7

-130,3

4,4

10,5

0,8

22,4

22,4

0,0

0,1

2,3

6,0

1,4

-4,6

-10,3

1,6

-16,4

-20,9

-4,6

-124,6

-139,9

-151,1

-151,3

-0,2

Saldo lasten en baten
Dotaties aan reserves
Onttrekkingen aan reserves
Mutaties reserves
Resultaat

Toelichting op de verschillen ten opzichte van de Begroting 2014 na 8 maanden


Hulp bij het huishouden
Bij de 8-maandsrapportage is gebleken dat de daling van de productie hulp bij het huishouden tot staan is
gekomen. De afgelopen vier maanden is de productie licht gestegen. Vooruitlopend op het nieuwe
zorgstelsel hebben cliënten hun indicaties eerder verzilverd. Het actieve debiteurenbeleid rond de
persoonsgebonden budgetten is in 2014 gecontinueerd, waardoor de lasten voor de gemeente lager
uitvallen. Het resultaat op hulp bij het huishouden is inclusief oude jaren € 1 miljoen lager dan begroot.



Aanvullend openbaar vervoer (AOV)
Het aantal ritten en het aantal bezette kilometers ten behoeve van het beschermd vervoer nam verder toe,
waardoor de productiekosten licht zijn gestegen. De uitvoeringskosten van het AOV komen € 0,2 miljoen
lager uit. Door de gestegen productie nemen de opbrengsten uit eigen bijdragen licht toe. Er is een positief
resultaat van € 0,1 miljoen.



Woonvoorzieningen
Ten opzichte van de 8-maandsrapportage blijven de verhuiskostenvergoedingen gelijk en neemt de
productie van de overige woonvoorzieningen licht toe met een negatief effect van € 0,1 miljoen
Op basis van ervaringscijfers wordt de Verhuiskostenvoorziening met € 0,6 miljoen verlaagd, omdat
verhuiskostenvergoedingen niet binnen de voorgeschreven termijn van vier jaar zijn geclaimd.



Invoeringskosten AWBZ begeleiding
De uitgaven zijn lager dan begroot. Bij de 4-maandsrapportage is € 3,0 miljoen toegevoegd uit de
egalisatiereserve Wmo voor de invoeringskosten. Dit bedrag bleek echter niet nodig in 2014 en is geheel
teruggeboekt, zodat voor 2015 € 1,0 miljoen resteert in de reserve invoeringskosten AWBZ.

Investeringen

Voor doelstelling 7.3.1 hebben in 2014 geen investeringen plaatsgevonden.

Risico’s en beheersmaatregelen

Status

Risico-overkomst Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten (AWBZ)
In 2013 zijn de cliënten met Zorgzwaartepakketten
(ZZP) 1-2 overgekomen naar de gemeenten die
hiervoor deels gecompenseerd zijn. In de jaren daarop
volgen de ZZP 3-4. Voor deze nieuwe taken heeft het
Rijk vanaf 2014 nog geen compensatiebudget
beschikbaar gesteld. Er verandert veel in de zorg, maar

Bij de begroting 2014 was voor de invoering van de
AWBZ en de korting op hulp bij het huishouden (Hbh)
een resterend risico aangegeven van € 13 miljoen.
Door een verzachting van het Rijk van de
taakstellingen op Hbh en AWBZ, een scherpe
taakafbakening
van
de
zorg
onder
verantwoordelijkheid van de gemeente en met inzet
van incidentele middelen vanuit de Zorgbegroting
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ook binnen aanpalende terreinen als forensische weten regelgeving (reductie van penitentiaire plekken).
Welke gevolgen deze veranderingen precies gaan
krijgen binnen het publieke domein en de zorg en
ondersteuning is nog onzeker, maar dat er gevolgen
zijn is zeker.

i

2015 zijn de risico’s gereduceerd tot een voor dit
soort openeinderegelingen gebruikelijk niveau.
Daarnaast is vanaf 2015 de mogelijkheid binnen
voorwaarden om een beroep te doen op het Fonds
Zorg, werk en jeugdzorg.

In de Begroting 2014 is het risicobedrag op PM
gesteld. Een eerste eigen inschatting is dat er per 2015
nog € 241 miljoen beschikbaar is. Er zal fors bezuinigd
moet worden. De zorg en ondersteuning aan burgers
kan niet meer op de oude wijze worden voortgezet. Er
is een nieuwe manier van werken nodig, een nieuw
zorgstelsel
met
een
andere
visie
op
de
verantwoordelijkheid van burgers voor het oplossen
van hun eigen problemen rond zorg en ondersteuning.

Beleidskaders (tot 31 december 2014)





Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), ingevoerd per 1 januari 2007
Wmo verordening 2012
Nadere regels en Financieel Besluit Wmo 2013
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)

Beleidskaders (na 31 december 2014)





Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, ingevoerd per 1 januari 2015
De Wmo verordening 2015
Nadere regels en Financieel Besluit Wmo 2015
Wet langdurige zorg (Wlz)

De Nadere regels maatschappelijke ondersteuning 2015 en het Financieel Besluit maatschappelijke
ondersteuning 2015 zijn op 9 december 2014 door het college van B en W vastgesteld.
De Nadere regels en het Financieel Besluit zijn algemeen verbindende voorschriften en omvatten onder meer
tekst over:

uitgangspunten Nieuw Amsterdams Zorgstelsel

omschrijving van alle voorzieningen waaronder ook maatschappelijke opvang

toegang tot maatwerkvoorzieningen

de hoogte en systematiek van eigen bijdragen

financiële tegemoetkomingen

het persoonsgebonden budget (Pgb)
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7.3.2 Amsterdammers die dak- of thuisloos zijn, of dreigen
te worden, ontvangen zorg
Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?
Indicatoren

Peilwaarde

Streefwaarden

Nulmeting (jaar)

Rekening 2013

Begroting 2014

Rekening 2014

Te behalen
resultaat
2010-2014
3.966 + nieuwe
instroom

1

Aantal cliënten met een
integraal traject rond wonen,
zorg, inkomen en dagbesteding

3.966 cliënten
(31-12-2011)

(4.588 + 590)
= 5178

3.966+ nieuwe
instroom

3.966 + 600
= 4.566

2

Aantal huisuitzettingen
(preventie)

1064, is -36%
ten opzichte
van 2005
(31-12-2010)

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

-60%

Prognose 458
minder;
- 43% t.o.v.
2005 *)

* Definitieve cijfers nog niet bekend
Wat hebben we ervoor gedaan?
Resultaten per indicator
1.

Aantal cliënten met een integraal traject rond wonen, zorg, inkomen en dagbesteding
De nieuwe instroom in de trajecten neemt in 2014 licht toe. Over alle cliënten in de Maatschappelijke
Opvang (MO) is in 2014 gerapporteerd in Trajectus. Trajectus bevat onder andere de aanmeldingen van
cliënten voor in- of doorstroom naar de maatschappelijke opvangvoorzieningen. De toewijzing aan de MOvoorzieningen en daarmee plaatsing op de MO-wachtlijst vindt plaats via ketenoverleg tussen verschillende
samenwerkende instanties. Sinds 1 januari 2015 is informatie beschikbaar gekomen over het bestaan van
een forse wachtlijst voor beschermd wonen.
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2.

Aantal huisuitzettingen (preventie)
Ondanks de landelijk stijgende trend en de financiële crisis neemt het aantal huisuitzettingen af. Daling van
het aantal huisuitzettingen blijft onverkort een speerpunt van beleid gezien het feit dat de streefwaarde (60%
afname) nog niet is gerealiseerd. Blijvende samenwerking met Vroeg Eropaf, maatschappelijk
dienstverlenende instellingen en schuldhulpverlening blijft daarvoor een eerste vereiste.

Wat heeft het gekost?

Financiële ontwikkelingen

Rekening
2013

Begroting
2014
incl. eerste
wijziging

Begroting
2014
na
8-maands

Rekening
2014

Verschil
RekeningBegroting
na 8-maands

Lasten

57,4

62,6

64,9

63,7

-1,2

Baten

1,4

1,0

1,8

2,6

0,9

-55,9

-61,6

-63,1

-61,0

2,1

Dotaties aan reserves

5,5

0,0

3,1

4,1

1,1

Onttrekkingen aan reserves

3,7

2,1

4,5

3,7

-0,8

-1,8

2,1

1,4

-0,5

-1,9

-57,7

-59,5

-61,7

-61,5

0,2

Bedragen x € 1 miljoen

Saldo lasten en baten

Mutaties reserves
Resultaat

Toelichting verschillen ten opzichte van de Begroting 2015 na 8 maanden


Pilot dagbesteding
Voor de pilot dagbesteding is van de beschikbare middelen (€ 6,7 miljoen) € 4,7 miljoen aangesproken,
zodat er een onderschrijding is van € 2 miljoen. Het aantal aanmeldingen was kleiner werd verwacht. De
pilot dagbesteding liep af op 31 december 2014.



Opvang dakloze gezinnen
Een overschrijding van € 0,8 miljoen is veroorzaakt door toename van de kosten van opvang en begeleiding
van dakloze gezinnen enerzijds en een toename in de kosten van afhandelen bezwaarschriften met
betrekking tot toegang tot maatschappelijke opvang anderzijds. Na een rechterlijke uitspraak is de gemeente
juridisch verplicht te zorgen voor opvang van dakloze gezinnen.

Investeringen

Toelichting

In 2011 is een pand aan het R. Kochplantsoen
aangekocht. In 2013 is na een aanbesteding een
verbouwopdracht gegeven om het pand geschikt te
maken voor een project begeleid wonen voor
daklozen. Het leidde in 2014 tot een extra kapitaallast
van € 0,2 miljoen, waartegenover een huuropbrengst
staat van € 0,2 miljoen per jaar.

Het project is in 2014 gerealiseerd en biedt 24-uurs
opvang aan 38 mensen.

In 2014 is € 1,1 miljoen geïnvesteerd in een renovatie
van een in het bezit van de gemeente zijnde
noodopvangvoorziening teneinde het pand geschikt te
maken voor de opvang van dakloze gezinnen.

De renovatie is voltooid in de tweede helft van 2014.
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Risico’s en beheersmaatregelen

Status

Nieuwe instroom van cliënten in de Maatschappelijke
Opvang (MO), bijvoorbeeld door de verslechterde
sociaal- economische situatie.

Risico heeft zich voorgedaan. De GGD Monitor 2014
laat zien dat er een groei plaatsvindt van mensen die
zich melden bij de MO waarvan de achtergrond
primair een slechtere economische situatie is.

Een toename van het aantal niet-rechthebbenden in
algemene zin (bijvoorbeeld vluchtelingen), de daarbij
komende regelgeving, al of niet op basis van
jurisprudentie, aangaande taken van lokale
overheden.

Risico heeft zich voorgedaan. Europese Hof van
Justitie heeft een uitspraak gedaan over taken van
overheden aangaande de opvang van
uitgeprocedeerde asielzoekers. Daarnaast heeft een
groep van
ruim
honderd
uitgeprocedeerde
asielzoekers haar intrek genomen in verschillende
kraakpanden. In oktober 2014 is een bed, bad en
brood voorziening geopend waar mensen zonder
verblijfstatus voor nachtopvang terecht kunnen. Deze
opvang heeft het karakter van een open einderegeling.

Politieke, juridische en financiële consequenties als
ketenpartners niet vrijwillig willen meewerken aan
ombuigingen.

Risico heeft zich niet voorgedaan. Met partijen is een
evenwichtige en geleidelijke (en geringe) afbouw van
voorzieningen overeengekomen.

Een samenloop van bezuinigingen op een aantal
terreinen waardoor flankerende voorzieningen voor
cliënten die meer zelfstandig willen gaan wonen, niet
geleverd kunnen worden.

Risico is nog actueel. Denk aan bezuinigingen op
huurtoeslag, denk ook aan stijgende huren in de
sociale woonsector.

Aanvullende
taakstellingen
als
gevolg
van
bezuinigen in andere portefeuilles voor met name de
re-integratiemiddelen en welzijnsmiddelen.

Risico is nog actueel.

Onvoldoende aanbod van geschikte woningen door
woningcorporaties, waardoor de uitstroom kan
stagneren.

Risico is nog actueel. Beschikbaarheid van woningen
uit sociale huursector wordt steeds geringer.

Beleidskaders






Plan van Aanpak Maatschappelijke Opvang Rijk en G4, 2006-2014
Koersbesluit Wmo
Notitie herijking maatschappelijke Opvang, 2013
Bijzondere subsidieverordening Kwetsbare personen
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7.3.3 Slachtoffers van mensenhandel worden opgevangen
Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?

Amsterdam biedt slachtoffers van mensenhandel zorg, hulpverlening en veilige opvang. Sinds 2007 worden door
het Amsterdams Coördinatiepunt Mensenhandel (ACM) slachtoffers van mensenhandel van 18 jaar en ouder
opgevangen. Daarnaast biedt het ACM aan circa vijftig cliënten buiten de opvang ambulante begeleiding.
Amsterdam subsidieert instellingen die slachtoffers van mensenhandel onder de 18 jaar opvangen.
Indicatoren

1

Aantal 18+ cliënten dat via het
Amsterdamse Coördinatiepunt
Mensenhandel 24 uur per dag
hulp krijgt binnen een integrale
ketenaanpak

Peilwaarde

Streefwaarden

Nulmeting
(jaar)

Rekening
2013

Begroting
2014

Rekening
2014

Te behalen
resultaat
2010-2014

100
cliënten
(1-1-2010)

105
cliënten

100
cliënten

Gemiddeld
200
cliënten

100
cliënten

Wat hebben we ervoor gedaan?
Resultaten per indicator
1
Aantal 18+ cliënten dat via het Amsterdamse Coördinatiepunt Mensenhandel 24 uur per dag hulp
krijgt binnen een integrale ketenaanpak.
Het betrof in 2014 circa 200 cliënten, een toename die het gevolg is van de verscherping door het Rijk en
de gemeente van de op illegale arbeid en prostitutie gerichte toezichts- en handhavingsactiviteiten.
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Wat heeft het gekost?

Financiële ontwikkelingen

Rekening
2013

Begroting
2014
incl. eerste
wijziging

Begroting
2014
na
8-maands

Rekening
2014

Verschil
Rekening
Begroting
na 8-maands

Lasten

0,8

0,8

0,8

0,8

0,0

Baten

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Saldo lasten en baten

-0,8

-0,8

-0,8

-0,8

0,0

Dotaties aan reserves

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Onttrekkingen aan reserves

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Mutaties reserves

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-0,8

-0,8

-0,8

-0,8

0,0

Bedragen x € 1 miljoen

Resultaat

Toelichting verschillen ten opzichte van de begroting 2014 na 8 maanden


Er waren voor doelstelling 7.3.3 geen significante afwijkingen.

Investeringen

Voor doelstelling 7.3.3 hebben in 2014 geen investeringen plaatsgevonden.

Risico’s en beheersmaatregelen
Stagnatie doorstroom
Een stagnatie in de doorstroom van slachtoffers
mensenhandel door het ontbreken van adequate
opvang in het land (na de crisisopvang in het ACM
gaan slachtoffers naar vervolgopvang in Nederland),
kan er toe leiden dat de doelstelling niet gerealiseerd
wordt.
Mensen uit beeld
Er valt een groei waar te nemen binnen de ambulante
begeleiding van mensen die uit beeld raken na opvang.
Dit heeft wellicht te maken met een toename van
toezicht- en handhavingsactiviteiten vanuit het Rijk en
de gemeente in het kader van illegale arbeid en
prostitutie.
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Status
Er is vanwege de spanning op de sociale
woningmarkt onvoldoende betaalbare woonruimte die
passend is bij de financiële situatie van betrokkenen.

Geïndiceerde slachtoffers van mensenhandel krijgen
gedurende de procedure mensenhandel een korte,
tijdelijke verblijfstitel (B8 status). Van deze groep krijgt
50 % uiteindelijk een (semi-) permanente verblijfstitel.
In principe moeten betrokkenen zonder titel met
ondersteuning van de Internationale Organisatie voor
Migratie (IOM) repatriëren. Zij raken echter soms uit
beeld.
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7.3.4 Minder slachtoffers van huiselijk geweld
Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?

Een regioaanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Op weg naar duurzame veiligheid is vastgesteld als
beleidskader voor de komende vijf jaar. Het markeerde ook de start voor de inrichting van Veilig Thuis, het
regionale advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling.
Veilig Thuis is een samenvoeging van de Steunpunten Huiselijk Geweld , het Advies en Meldpunt
Kindermishandeling, een deel van GGD Vangnet en Advies en van het Mobiel Crisis Team. Veilig Thuis is op 1
januari 2015 van start gegaan.
De doelstelling om het aantal tijdelijke huisverboden omhoog te brengen is vastgelegd in het Regionaal
Veiligheidsplan. Met de politie en GGD zijn afspraken gemaakt om het werkproces zo in te richten dat het
tijdsbeslag van de politie kan worden verlaagd. De afspraken moeten nog worden geëffectueerd.

Wat hebben we ervoor gedaan?
Indicatoren

Peilwaarde
Nulmeting
(jaar)

1

Alle functies van het Steunpunt
Huiselijk Geweld Amsterdam
zijn operationeel:
1. expertisecentrum
2. frontoffice
3. netwerkfunctie
4. preventie- en
voorlichtingsfunctie
5. registratiefunctie

Functies 1 t/m 5
(1 jan 2013)
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Streefwaarden
Rekening
2013
Omgevormd
naar frontoffice
2
AMK-SHG

Begroting
2014

Rekening
2014

1-5

VT ingericht,
afspraken met
moederorganisaties
over personele inzet.
Operationeel voor
wettelijke taken en
publieksfuncties

Te behalen
resultaat
2010-2014
Functies
1 t/m 5
(1 jan 2013)
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2

Op iedere beslissing over
huisverbod (wel of niet
opgelegd) volgt toetsing en in
80% een zorgtraject

407 beslissingen,
waarvan 267
opgelegde
huisverboden
(1 januari 2013)

265

Minimaal
400,
waarvan 320
zorgtrajecten

3

377 RIHG’s
ingevuld waarvan er
264 geresulteerd zijn
in een huisverbod en
110 niet opgelegde
huisverboden, maar
wel zorgtrajecten

407
beslissingen,
waarvan 267
opgelegde
huisverboden
(1 januari
2013)

Resultaat per indicator
1.

Alle functies van het Steunpunt Huiselijk Geweld Amsterdam zijn operationeel
Per 1 januari 2015 zijn alle functies van Veilig Thuis (VT) operationeel. Zowel de uitvoering van wettelijke
taken (frontoffice voor advies, melding, onderzoek en de samenwerking met kernpartners) als niet-wettelijke
taken (expertisecentrum, netwerkfunctie, preventie- en voorlichting als registratie) zijn ondergebracht bij VT.
Burgers en professionals kunnen terecht met vragen voor advies en voor meldingen van huiselijk geweld en
kindermishandeling (HGKM). Ook de politiemeldingen HGKM worden door VT opgepakt, door onderzoek,
verwijzing en een outreachende aanpak. VT beschikt over een interventieteam om meldingen snel op te
kunnen pakken als onderzoek op locatie nodig is.

2.

Op iedere beslissing over huisverbod (wel of niet opgelegd) volgt toetsing en in 80% een zorgtraject
Het tijdelijk huisverbod (THV) wordt actief ingezet als instrument om huiselijk geweld in een vroeg stadium
te stoppen. De huisverbod-periode dient als time-out en wordt benut voor het onderzoeken van
problematiek en daarop af te stemmen hulp. In overleg met ketenpartners wordt onderzocht of inzet van
THV ook preventief kan worden voorbereid, dat wil zeggen op voorstel van hulpverlening. Dit bijvoorbeeld in
situaties die als zeer dreigend worden ingeschat of waar kinderen bij betrokken zijn.

Overige resultaten


Gemeentelijke visie ‘Veilig Thuis’
Het beleidskader voor de aanpak van HGKM in de komende jaren is tot stand gekomen in samenwerking
met de regiogemeenten. De aanpak is gebaseerd op de uitgangspunten van de gemeentelijke visie ‘Veilig
Thuis’ (een initiatief van de G4). Doel is duurzame veiligheid voor de betrokkenen. De visie kent twee pijlers:
veiligheid en sociale context. Als er sprake is van huiselijk geweld en kindermishandeling wordt de
veiligheidsdreiging en het geweld geanalyseerd. Daarop worden de juiste interventies ingezet. De sociale
context en lokale steun zijn daarbij onmisbaar. Interventies vinden waar mogelijk in de buurt plaats, via
lokale teams.



Implementatie Meldcode
De Meldcode verplicht organisaties om deskundigheid over de aanpak van geweld in
afhankelijkheidsrelaties bij hun medewerkers op te bouwen en op peil te houden. Aangeraden wordt om een
aandachtsfunctionaris aan te stellen en op te leiden. Deze heeft als taak om aanspreekpunt te zijn voor
medewerkers op het gebied van huiselijk geweld, kindermishandeling of ouderenmishandeling en heeft de
regie bij de aanpak van zorgelijke situaties. Ook speelt de aandachtsfunctionaris een leidende rol bij de
implementatie van de Meldcode.
Fase 1 van de implementatie Meldcode is afgerond en geëvalueerd en de uitrol fase 2 en fase 3 is gestart.
De toolkit voor aandachtsfunctionarissen is in gebruik genomen en E-learning is uitgevoerd (fase 2). Voor
de aandachtsfunctionarissen zijn trainingen gehouden en netwerkbijeenkomsten georganiseerd.



Ketensamenwerking
Door gezamenlijke weging van complexe politiemeldingen van HGKM hebben de ketenpartners hun
samenwerking verdiept. Betrokken waren GGD-Vangnet, Jeugd Bescherming Regio Amsterdam (JBRA),
4
Steunpunt HG, Vita en de politie.
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De proeftuin heeft een ‘top 500’ opgeleverd van jongeren met complexe problematiek en herhaalde recidive.
Een tussentijdse evaluatie heeft goede aanbevelingen opgeleverd voor de werkwijzen in VT. In de proeftuin
wordt onderzocht welke rol een team van hulpverleners kan spelen om jongeren waar risico’s worden
gesignaleerd snel en op maat te ondersteunen. De teams zijn gekoppeld aan scholen en daarmee gericht op
een bepaalde buurt.


Centrum Seksueel Geweld
Met ketenpartners is besproken hoe in de regio Amsterdam-Amstelland een Centrum Seksueel Geweld als
netwerkorganisatie kan worden ingericht, gekoppeld aan Veilig Thuis. Daarmee kan het aanbod van
zorgcoördinatie ook toegankelijk gemaakt worden voor slachtoffers van seksueel geweld die niet naar de
politie gaan.

Wat heeft het gekost?

Financiële ontwikkelingen

Rekening
2013

Begroting
2014
incl. eerste
wijziging

Begroting 2014
na
8-maands

Rekening
2014

Verschil
Rekening
Begroting
na 8-maands

Lasten

9,9

11,3

12,2

11,1

-1,1

Baten

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Saldo lasten en baten

-9,9

-11,3

-12,2

-11,1

1,1

Dotaties aan reserves

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Onttrekkingen aan reserves

0,4

0,0

1,0

0,0

0,0

Mutaties reserves

0,4

0,0

1,0

0,0

0,0

-9,5

-11,3

-11,2

-11,1

0,1

Bedragen x € 1 miljoen

Resultaat

Toelichting verschillen ten opzichte van de Begroting 2014 na 8 maanden

Er was voor de financiering van het opleggen van huisverboden een onderbesteding van € 1,6 miljoen.

Er waren extra uitgaven € 0,3 miljoen voor Samen DOEN en van € 0,2 miljoen voor de vorming van het
Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK).

Investeringen

Voor doelstelling 7.3.4 hebben in 2014 geen investeringen plaatsgevonden.

Risico’s en beheersmaatregelen
Wisselende aantallen opgelegde huisverboden
De omvang van het aantal opgelegde huisverboden
kan wisselen, afhankelijk van de mate waarin de politie
het instrument inzet. Omdat de gevraagde
tijdsinvestering bij politie bij herhaling een knelpunt is
gebleken, wordt het proces opnieuw ingericht en wordt
onderzocht of meer inzet vooraf van de hulpverlening
mogelijk is. Dit zou voor de gemeente een
kostenverhogend effect kunnen hebben. De omvang
van het aantal opgelegde huisverboden kan wisselen,
afhankelijk van de mate waarin de politie het
instrument inzet.
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Status
In het driehoeksoverleg (politie, gemeente, OM) zijn
afspraken gemaakt over herinrichting van het
werkproces om de benodigde tijdsinvestering van de
politie terug te dringen. De ontwikkelde voorstellen
moeten nog geïmplementeerd worden. Dit gaat in
overleg tussen politie en gemeente. De gemeente zal
een aantal taken uitvoeren zoals het horen van
slachtoffers en de verwerking van de verkregen
informatie in het gezamenlijke registratiesysteem.
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Wachtlijsten en frictiekosten
Afbouw van opvangvoorzieningen ten gunste van In afwachting van de resultaten van een landelijke
ambulante hulpverlening kan leiden tot langere monitor voor de opvangbehoefte, wordt voorgesteld het
wachtlijsten en frictiekosten tot gevolg hebben.
aantal opvangplaatsen voorlopig te handhaven op het
huidige niveau.
Reserve stichtingskosten Oranje Huis
Verbetering kwaliteit opvang (in casu Oranje Huis, per In 2014 is de bouw Oranje Huis in Amsterdam gestart
2016): er is een reserve aangelegd van € 1 miljoen met 56 wooneenheden en ruimten voor kinderopvang,
voor het dekken van de stichtingskosten, bij financiële werkruimte en kantoor. Oplevering: najaar 2015.
tegenvallers kan de reserve ontoereikend zijn.
Onzekerheden AMHK
Er zijn op weg naar 2015 nog veel onzekerheden,
zowel financieel omdat de herverdeling van
rijksmiddelen nog niet is bekend, als organisatorisch.
Vorming van het nieuwe AMHK (Advies- en Meldpunt
Huiselijk geweld en Kindermishandeling) kan verder tot
frictiekosten en/of tot nieuwe investeringskosten leiden.

Voor 2015 is een sluitende exploitatiebegroting
gerealiseerd voor Veilig Thuis, de nieuwe naam van
het AMHK. In 2015 zal, als er duidelijkheid is over de
definitieve organisatievorm van VT en er meer zicht is
op het beroep dat burgers en professionals doen op
VT, opnieuw gekeken worden. In 2015 zijn er nog geen
personele frictiekosten voorzien. In 2015 ontvangt de
regio extra middelen als gevolg van de herverdeling
decentralisatie-uitkering vrouwenopvang. Een deel van
deze middelen wordt gereserveerd voor frictiekosten
en/of nieuwe investeringen.

Beleidskaders


Bijzondere subsidieverordening Kwetsbare personen
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7.3.5 Amsterdammers hebben toegang tot kwalitatief
goede openbare gezondheidszorg
Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?

De in de begroting aangegeven maatschappelijke effecten zijn in 2014 gerealiseerd. Het percentage aangemelde
cliënten is 100% conform afspraak. Hiervoor zijn geen speciale maatregelen meer genomen: het percentage lag
ook in 2013 al op 100. Er zijn extra taken verricht voor Samen DOEN en de treiteraanpak.

Wat hebben we ervoor gedaan?
Indicatoren
Peilwaarde

1

Deel van de aangemelde
cliënten dat binnen twee
weken in behandeling is
genomen door Vangnet Jeugd
(%)

Streefwaarden

Nulmeting
(jaar)

Rekening
2013

Begroting
2014

Rekening
2014

Te behalen
resultaat
2010-2014

85% (2009)

100%

100%

100%

2010: 85%
naar 2014:
100%

Resultaat per indicator
1.

Deel van de aangemelde cliënten dat binnen twee weken in behandeling is genomen door Vangnet
Jeugd (%)
Het resultaat is behaald conform planning.

Overige resultaten


Bouwen veilig thuis
Op 24 juni 2014 heeft de GGD de opdracht gekregen een regionaal meldpunt kindermishandeling en
huiselijk geweld in te richten, later Veilig Thuis genoemd. Dit past in landelijke ontwikkeling om per regio één
meldpunt op te zetten met zowel taken op het terrein van kindermishandeling als huiselijk geweld. Aan reeds
bestaande dienstverlening is een 7*24 uurdienst toegevoegd, die bij onheilspellende signalen direct in actie
komt.
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Ongedocumenteerden
De GGD heeft begeleiding gegeven en screeningen verricht onder de groep ongedocumenteerden om te
beoordelen of crisisopvang en/of ziekenboegopvang noodzakelijk was. Net als bij de winteropvang doet de
GGD een intake voor de bed-bad-brood voorziening voor de ongedocumenteerden.



Witte heroïne
In december is Amsterdam opgeschrikt door een drietal doden als gevolg van het onwetend gebruiken van
witte heroïne als cocaïne. De GGD heeft samen met andere partners een grootscheepse campagne
georganiseerd om het publiek in te lichten over de gevolgen van het ongewild gebruiken van witte heroïne
dat verkocht wordt als cocaïne. Er zijn uitingen in het openbaar georganiseerd die wijzen op het gevaar.
Simpele testen zijn beschikbaar gesteld waarmee bepaald kan worden of de gekochte substantie wel of
geen heroïne is.

Wat heeft het gekost?

Financiële ontwikkelingen
Bedragen x € 1 miljoen

Rekening
2013

Begroting Begroting 2014
2014
na
incl. eerste
8-maands
wijziging

Rekening
2014

Verschil
Rekening
Begroting
na 8-maands

Lasten

49,0

46,5

37,3

38,2

1,0

Baten

33,1

32,7

22,1

22,9

0,8

-15,9

-13,8

-15,1

-15,3

-0,2

Dotaties aan reserves

0,3

0,3

0,0

0,0

0,0

Onttrekkingen aan reserves

1,2

1,3

1,3

1,1

-0,2

Mutaties reserves

0,9

1,0

1,3

1,1

-0,2

-15,0

-12,8

-13,9

-14,3

-0,4

Saldo lasten en baten

Resultaat

Toelichting verschillen ten opzichte van de Begroting 2014 na 8 maanden

Voor meerdere activiteiten waren er afwijkingen van de begroting. Het betreft hier voornamelijk de
activiteiten voor Vangnet, waarop jaarlijks een groter beroep wordt gedaan. Er zijn hogere lasten van € 0,8
miljoen, hogere baten van € 0,7 miljoen, een hogere toevoeging aan de reserves van € 0,1 miljoen en een
lagere onttrekking aan de reserves van € 0,2 miljoen. Tegenover de lagere onttrekking van de reserves
staan lagere lasten.


Nadelige saldi zijn ontstaan bij de afdeling Dierplaagbeheersing (tegenvallende inkomsten van per saldo
€ 0,5 miljoen) en de forensische geneeskunde (grotere inzet ten behoeve van A taken en tegenvallen
inkomsten bij B taken, per saldo € 0,2 miljoen).



Als gevolg van de lasten voor Voormalig Personeel ontstaat bij de overige activiteiten een voordeel van €
0,3 miljoen. Verder waren de extra kosten voor de huisstijl die in 2014 zijn gemaakt van invloed:
€ 0,2 miljoen en de bijdrage aan Samen DOEN van € 0,2 miljoen.

Investeringen

Voor doelstelling 7.3.5 hebben in 2014 geen investeringen plaatsgevonden.
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Status

Nominale percentages en tariefbepaling
Binnen deze doelstelling worden ook producten binnen Betrokkenen zijn in overleg om te bepalen hoe
de openbare gezondheidszorg afgenomen door vermeden kan worden.
externe partijen. De afname vindt plaats op basis van
tarieven. De tarieven worden bepaald aan de hand van
de door de gemeente afgegeven percentages voor de
nominale ontwikkeling (personeel en materieel). De
laatste twee jaar wordt de ‘nullijn’ gehanteerd. Dat
betekent dat de nominale percentages niet
doorgevoerd mogen worden in de begroting, terwijl de
kosten van personeel en materieel wel (kunnen)
toenemen. Met de nullijn zijn de nominale percentages
niet afgegeven, terwijl deze voor de tariefbepaling naar
externen toe wel belangrijk is. Het risico is dat bij de
tariefbepaling nu onjuiste percentages gehanteerd
worden waardoor externen te veel of juist te weinig in
rekening wordt gebracht.
Openbare Geestelijke Gezondheidszorg
Incidenteel toekennen middelen voor structurele
activiteiten.
Zowel voor 2012, 2013 als 2014 zijn incidentele
middelen toegekend voor structurele activiteiten.
Betreft hier middelen voor de crisisdienst van MGGZ,
medische heroïne verstrekking en de Top 600.
Niet in vaste dienst kunnen nemen van personeel (dat
soms wel moet) brengt de continuïteit gevaar. Bij
stoppen van de middelen frictiekosten.

Ook voor 2015 zijn deze middelen weer incidenteel
toegekend (Top 600 deels). Voor 2016 zal opnieuw
voorgesteld woden deze middelen structureel toe te
kennen.

Maatschappelijke Geestelijke Gezondheidszorg
Tussen januari en april 2015 vindt er een landelijke Het risico is dat ten onrechte vergoede DBC’s
materiële controle plaats door de zorgverzekeraars op terugbetaald zullen moeten worden. Het onderzoek is
6
de door GGZ-instellingen ingediende DBC-declaraties nog niet gestart.
over
de
periode
2009
t/m
2014.
Als gevolg van de onduidelijkheden in het verleden,
waar de NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie van
Accountants) zelfs een alert voor heeft afgegeven
(NBA-Alert 32) is het haast onmogelijk de gevolgen op
voorhand in te schatten. De eerste controlepunten
hebben nog geen financiële gevolgen gekregen.

Beleidskaders





Wet publieke gezondheid
Wet veiligheidsregio’s
Wet maatschappelijke ondersteuning
Kadernota beleid volksgezondheid 2012-2015: Preventief Verbinden

Gemeente Amsterdam Jaarrekening 2014

98

i

➥

7.3.6 De GGD bereikt bevolkingsgroepen waarvan de
gezondheid extra aandacht behoeft. Jongeren nemen
daarbij een prominente plaats in
Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?

Twee indicatoren die in de Begroting 2014 geen waarde meer kregen zijn afgevoerd. Voor de indicator gezonde
school en genotmiddelen is de indicator niet gehaald. De twee overige indicatoren zijn gerealiseerd, één indicator
binnen het programma Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht (AAGG).

Wat hebben we ervoor gedaan?
Indicatoren

Peilwaarde

Streefwaarden

Nulmeting
(jaar)

Rekening
2013

Begroting
2014

Rekening
2014

Te behalen
resultaat
2010-2014

1

Meer aandacht voor bewegen
en gezondheid voor jong, oud
en gehandicapt. Aantal
basisscholen waar Jump-in
wordt toegepast

60
(2009)

69

70

78

70

2

Aantal deelnemende scholen
aan De Gezonde School en
Genotmiddelen (Voortgezet
onderwijs)

40
(07/08)

40

52

46

52

3

Aantal vmbo scholen waar
Topscore DOiT wordt
toegepast

11 (2010/2011)

10 (gestopt
per juli 2013)

Nog te bepalen

11

4

Aantal kinderen dat meedoet
in JOGG in Stadsdeel NieuwWest

2.500
(2010/2011)

2.822

Nog te bepalen

2.882
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Aandeel kindercentra en
gastouderbureaus dat door de
inspectie van de GGD jaarlijks
is geïnspecteerd

100%
(2009)

100%

100%

100%

100%

Resultaat per indicator
1.

Meer aandacht voor bewegen en gezondheid voor jong, oud en gehandicapt. Aantal basisscholen
waar Jump-in wordt toegepast
Deze indicator is gehaald. Inspanningen zijn verricht binnen het programma Amsterdamse Aanpak op
Gezond Gewicht.

2.

Aantal deelnemende scholen aan De Gezonde School en Genotmiddelen (Voortgezet onderwijs)
De GGD heeft voor 'De Gezonde School en Genotmiddelen' contact met 31 scholen in Amsterdam, waarvan
24 scholen daadwerkelijk actief zijn. Jellinek Preventie heeft contact met 28 scholen, waarvan er 22 actief
zijn. Dat betekent dat er 46 Amsterdamse scholen voor voortgezet onderwijs actief zijn in schooljaar
2013/2014.
Met 14 scholen is contact om hen te stimuleren interventies te implementeren. 121 docenten werden
bijgeschoold om riskant gebruik tijdig te signaleren. De doelstelling is in 2014 bijgesteld naar 45 scholen, dat
is in vergelijking met voorgaande jaren lager, maar de deelnemende scholen kennen meer gebruikende
leerlingen.

3.

Aantal vmbo scholen waar Topscore DOiT wordt toegepast
Deze indicator is vervallen.

4.

Aantal kinderen dat meedoet in JOGG in Stadsdeel Nieuw-West
Deze indicator is vervallen.

5.

Aandeel kindercentra en gastouderbureaus dat door de inspectie van de GGD jaarlijks is
geïnspecteerd
De doelstelling is gerealiseerd.

Overige resultaten


Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht (AAGG)
De Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht is in 2014 verder ontwikkeld en uitgevoerd. Het college heeft
bovendien besloten hier structureel extra middelen voor uit te trekken, waardoor de AAGG vanaf 2015 nog
krachtiger aan de slag kan om het gezond gewicht van de Amsterdammer te bevorderen.



Infectieziekten
Voor het onderdeel infectieziekten waren drie ontwikkelingen belangrijk: de uitbreiding van de taken voor het
streeklaboratorium, de voorbereiding op een eventuele ebolabesmetting en de veranderende financiering
van de SOA screeningen. Al deze voorbereidingen en uitvoeringen verlopen naar verwachting.
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Wat heeft het gekost?

Financiële ontwikkelingen

Rekening
2013

Begroting
2014
incl. eerste
wijziging

Begroting
2014
na
8-maands

Rekening
2014

Verschil
Rekening Begroting
na 8-maands

Lasten

126,6

120,9

76,9

77,5

0,6

Baten

117,2

110,0

66,4

66,6

0,2

Saldo lasten en baten

-9,3

-10,9

-10,5

-10,9

-0,4

Dotaties aan reserves

0,8

0,1

8,6

8,5

-0,1

Onttrekkingen aan reserves

1,1

0,7

1,3

1,3

0,0

Mutaties reserves

0,3

0,6

-7,3

-7,2

0,1

-9,0

-10,3

-17,8

-18,1

-0,3

Bedragen x € 1 miljoen

Resultaat

Toelichting verschillen ten opzichte van de begroting 2014 na 8 maanden

Er waren voor doelstelling 7.3.6 geen significante afwijkingen.

Investeringen

Voor doelstelling 7.3.6 hebben in 2014 geen investeringen plaatsgevonden.

Risico’s

Voor doelstelling 7.3.6 zijn geen risico’s gemeld.

Beleidskaders







Wet publieke gezondheid
Wet veiligheidsregio’s
Wet kinderopvang
Wet maatschappelijke ondersteuning
Wet op de lijkbezorging
Kadernota beleid volksgezondheid 2012-2015: Preventief Verbinden
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7.4 Educatie, jeugd en diversiteit
Inleiding
7.4.1

De Amsterdamse jeugd doorloopt een volledige schoolloopbaan
op goede en aantrekkelijke scholen

7.4.2

De Amsterdamse jeugd geniet onderwijs in geschikte gebouwen

7.4.3

Kinderen, jongeren en opvoeders krijgen vroegtijdig en zo nodig
gedwongen hulp en ondersteuning om zich optimaal te
ontwikkelen

7.4.4

Discriminatie neemt af en sociale cohesie neemt toe

7.4.5

Amsterdammers kunnen gebruik maken van de faciliteit
bibliotheken
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Inleiding
Portefeuillehouder
Wethouder Kukenheim

Maatschappelijk effect
Kinderen en jongeren ontwikkelen zich optimaal om volwaardig en verantwoordelijk te kunnen participeren in een
samenleving die divers en tolerant is.

Kerncijfers
Bedragen x € 1 miljoen

Rekening
2013

Begroting
2014
incl. eerste
wijziging

Begroting
2014
na
8-maands

Rekening
2014

Verschil
Rekening
Begroting
na 8-maands

Totaal lasten

214,3

337,2

314,4

315,8

1,4

Totaal baten

88,2

113,8

81,5

103,5

22,0

Saldo van lasten en baten

-126,1

-223,4

-232,9

-212,4

20,6

Toevoegingen aan reserves

4,9

0,0

5,4

33,4

28,0

Onttrekkingen aan reserves

4,4

0,9

6,2

6,4

0,2

-0,5

0,9

0,8

-27,0

-27,8

-126,6

-222,5

-232,1

-239,3

-7,2

Mutaties reserves
Resultaat

Lasten en baten
De uitgaven in het programma Educatie, jeugd en diversiteit bedroegen in 2014 € 315,8 miljoen; daar stond
€ 103,5 miljoen aan inkomsten tegenover. Het resultaat na mutaties in de reserves is € 239,3 miljoen ten laste
van de algemene middelen. Dat is € 7,2 miljoen meer dan begroot bij de 8-Maandsrapportage 2014 (€ 232,1
miljoen).
Gedetailleerde informatie over de lasten en baten is opgenomen in de paragrafen Wat heeft het gekost? van de
doelstellingen.

De belangrijkste ontwikkelingen na aantreden nieuw college
We streven naar integrale voorzieningen voor alle kinderen van 2,5 tot 12 jaar. In deze voorzieningen wordt
kwalitatief hoogwaardige voorschoolse educatie gegeven, is een doorgaande pedagogische en educatieve
ontwikkelingslijn zichtbaar en zijn ouders educatieve partners.
We gaan uit van de kracht, de passie en de professionaliteit van de Amsterdamse leraren en willen die verder
versterken. Scholen en leraren krijgen de ruimte en worden door de gemeente aangemoedigd zich voortdurend
verder te ontwikkelen.
In het coalitieakkoord 2014-2018 wordt het belang van een lokale mensenrechtenagenda benadrukt.
Haatmisdaad en discriminatie tolereren we niet. Het college wil met een inclusieve arbeidsmarkt voor Amsterdam
gelijke kansen creëren en discriminatie op de arbeidsmarkt tegengaan. Het roze stembusakkoord is een leidraad
1
in de strijd tegen discriminatie van LHBT-Amsterdammers . Amsterdam is met ingang van 2014 drie jaar lang de
trekker van het Europese stedennetwerk Rainbow Cities.

De doelstellingen in 2014
4.1 De Amsterdamse jeugd doorloopt een volledige schoolloopbaan op goede en aantrekkelijke scholen
Het aantal voorschoolplaatsen en het bereik onder peuters uit de doelgroepen is toegenomen. 2014 was het
laatste jaar van het programma Kwaliteitsimpuls Voortgezet Onderwijs Amsterdam (KVA).
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4.2 De Amsterdamse jeugd geniet onderwijs in geschikte gebouwen
Ook was 2014 het laatste jaar van het Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen 2012-2015 en het daar aan
gekoppelde Integrale Huisvestingsplan 2012-2015+.
4.3 Kinderen, jongeren en opvoeders krijgen vroegtijdig en zo nodig gedwongen hulp en ondersteuning
om zich optimaal te ontwikkelen
De voorbereiding van de transitie jeugdzorg, het inrichten van het nieuwe jeugdstelsel en de inkoop van de
jeugdhulp waren in 2014 de grote opgaven. Een belangrijke ontwikkeling was het tot stand komen van de Ouderen kindteams.
4.4 Discriminatie neemt af en sociale cohesie neemt toe
De gemeente heeft in 2014 bijgedragen aan de bestrijding van discriminatie door voorlichting in het onderwijs,
training bij de politie, training van portiers in de horeca.
Conform de uitvoeringsagenda 2012-2013 is geïnvesteerd in de doorontwikkeling van de methode Vreedzame
School voor het voortgezet onderwijs.
4.5 Amsterdammers kunnen gebruik maken van de faciliteit bibliotheken
Uit 1Stad1Opgave volgt dat de taken en budgetten voor de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) in 2014 van
de stadsdelen zijn overgeheveld naar centraal. In 2014 ontving de OBA één subsidiebeschikking voor alle
vestigingen. In de recente bibliotheekpraktijk is zichtbaar dat de klassieke uitleenfunctie in belang afneemt, de
online services voor ‘informatie, educatie en lezen’ toenemen, evenals de activiteiten op het gebied van kunst en
cultuur, ontmoeting en debat.
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7.4.1 De Amsterdamse jeugd doorloopt een volledige
schoolloopbaan op goede en aantrekkelijke scholen
Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?
Amsterdam wil elk kind een succesvolle schoolloopbaan laten doorlopen, passend bij de capaciteiten van het
kind. Taal is een belangrijke sleutel voor de vergroting van de ontwikkelingskansen van kinderen. Achterstand is
in latere jaren, zelfs met goed onderwijs, bijna niet meer in te halen. De uitdaging is te voorkomen dat
achterstanden ontstaan dan wel ze zo vroeg mogelijk aan te pakken.
Extra leertijd taalachterstanden basisonderwijs
In 2013-2014 waren er drieentwintig klassen voor nieuwkomers leerlingen. Gedurende een jaar krijgen zij
intensieve Nederlandse les voordat zij doorstromen naar het reguliere onderwijs.
Indicatoren

1

Aantal doelgroep peuters dat
deelneemt aan voorschoolse
educatie (% bereik doelgroep)2

2

Zwakke basisscholen volgens
oordeel inspectie

3

Aandeel 23-jarigen dat als
leerplichtige vo en of mbo heeft
gevolgd met een
startkwalificatie

4

Aantal voorschoolplaatsen

Peilwaarde

Streefwaarden

Nulmeting
(jaar)

Rekening
2013

Begroting
2014

Rekening
2014

Te behalen
resultaat
2010-2014

3.408
(55%)
(2010)

4.581 van
6.305
(73%)

5.044
(80%)

4.859
(77%)

5.359 van
6.305
(85%)

18
(juli 2010)

4 scholen
(arrangement
‘zwak’)

0

4

Geen zwakke
scholen3

70%
(schooljaar
2009/2010)
(november
2010)

73%

74%

77%

74%

7.750
(2013)

5.739

7.750

8.173

7.750
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Wat hebben we ervoor gedaan?
Resultaten per indicator
1

Aantal doelgroep peuters dat deelneemt aan voorschoolse educatie (% bereik doelgroep)
De Inspectie van het Onderwijs heeft in 2013 onderzoek gedaan naar de voor- en vroegschoolse educatie.
Amsterdam scoort hierbij zeer goed, op 9 van de 13 onderzochte onderdelen is Amsterdam volgens de
Inspectie een voorbeeld voor andere gemeenten.
Per 1 december 2014 nemen 4.859 doelgroeppeuters deel aan de voorschool, dit is een bereik van 77%
onder de doelgroep.

2

Zwakke basisscholen volgens oordeel inspectie
Het programma Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam (KBA) had als looptijd de bestuursperiode
2009-2014 en is per 1 januari 2015 gestopt. Het programmaonderdeel KBA/Verbeteraanpak voor individuele
basisscholen loopt nog tot en met 2016 door. 98 van de 210 basisscholen in Amsterdam doen mee of
hebben aan de KBA/Verbeteraanpak voor individuele scholen meegedaan. Begin 2014 zaten 55 scholen in
de verbeteraanpak en eind 2014 waren dit er nog 40. Eind 2014 zijn er in Amsterdam vier zwakke
basisscholen, waarvan er nog twee in de verbeteraanpak zitten.

3

Aandeel 23-jarigen dat als leerplichtige vo en of mbo heeft gevolgd met een startkwalificatie
Het aantal vroege schoolverlaters is gedaald van 2.688 in schooljaar 2009-2010 tot 1.541 in schooljaar 20122013. Dit is vooral te danken aan een optimale zorgstructuur, aandacht voor verzuimbeleid (bijvoorbeeld de
pilot 18+ verzuim) en samen met het onderwijs sturen op de cijfers. In de bestuursperiode 2010- 2014 is het
percentage 23-jarigen met een startkwalificatie gestegen van 72% in 2012 naar 77% in 2014.

4

Aantal voorschoolplaatsen
In totaal zijn er 8.173 voorschoolplaatsen beschikbaar per 1 december 2014. De uitbreiding van het aantal
plaatsen voorschoolse educatie is iets achter gebleven bij de doelstelling, omdat er door het faillissement van
kinderopvangorganisatie Estro ook een aantal plaatsen voor voorschoolse educatie opgeheven moesten
worden. In het primair onderwijs zijn188 van de 210 scholen vroegschool- of vroegschoolvariant. Per 1 juni
2014 voldoet 95% van de pedagogisch medewerkers aan de taalnorm (de overige 5% bestaat uit nieuw
personeel en invalkrachten). Eind 2014 werken op 482 voorschoolgroepen hbo’ers (op de groep of als
coach). Daarnaast investeert de gemeente in opleidingen voor pedagogisch medewerkers.

Overige resultaten


Extra leertijd taalachterstanden basisonderwijs
Naast voorschoolse educatie krijgen ruim 1.780 kinderen in schooljaar 2014-2015 extra taalles. Hierbij gaat
het om 104 Schakelklassen (groep 3 t/m 6), veertien vakantiescholen taal (groep 6 t/m 8) en acht kopklassen
(extra schooljaar na groep 8). In schooljaar 2013-2014 waren er drieëntwintig klassen voor
nieuwkomersleerlingen. Gedurende een jaar kregen zij intensieve Nederlandse les voordat zij doorstromen
naar het reguliere onderwijs.



Kwaliteitsimpuls Voortgezet Onderwijs Amsterdam (KVA) 2012-2014
In 2014 heeft de gemeente samen met de schoolbesturen en scholen het programma KVA 2012-2014
voortgezet. In 2014 zijn vijf nieuwe scholen gestart met een kwaliteitstraject, terwijl op zestien scholen nog
een kwaliteitstraject loopt. Schooljaar 2014-2015 is het laatste jaar van de KVA. Van de drie scholen die het
traject hebben afgerond, zijn er twee in geslaagd het predicaat ‘zwak’ om te zetten ‘voldoende’. Van de
scholen die momenteel nog participeren, heeft één het predicaat ‘zeer zwak’ inmiddels verruild voor
voldoende.



Centralisatie Onderwijsbeleid en Onderwijshuisvesting
Met ingang van 1 januari 2014 is met het besluit om de bevoegdheden op onderwijs in de stad te wijzigen,
het onderwijsbeleid, onderwijshuisvesting primair onderwijs en de voor- en vroegschoolse educatie
gecentraliseerd. De budgetten en de bijbehorende taken en formatie zijn sinds mei ondergebracht bij de
centrale stad.
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Onderwijshuisvesting primair onderwijs
Onderwijshuisvesting primair onderwijs maakt onderdeel uit van de gecentraliseerde budgetten en
bevoegdheden. De centrale stad heeft in 2014 acht (ver)nieuwbouw projecten en zes gerenoveerde
gebouwen in het primair onderwijs opgeleverd. In 2014 is bij vijf scholen met renovatie of uitbreiding
begonnen en zijn zeven (ver)nieuwbouw projecten gestart.



Centraal toelatingsbeleid
De schoolbesturen primair onderwijs, hebben op 3 september 2014 besloten om definitief een centraal
toelatingsbeleid voor het basisonderwijs in de stad in te voeren. Amsterdamse kinderen moeten zoveel
mogelijk op de school van hun eerste keus terecht komen. Ruim 200 scholen doen mee. De gemeente
heeft een faciliterende rol in het toelatingsbeleid.



Vergroten betrokkenheid ouders
In 2014 is de ouderbetrokkenheid en educatief partnerschap in de stad verder gestimuleerd voor kinderen
vanaf 2,5 jaar. Voor ouders die de Nederlandse taal minder goed beheersen zijn tachtig koffiemomenten
georganiseerd op (voor)scholen. 115 groepen van (minimaal) tien ouders begonnen aan het thuisprogramma
voor- en vroegschoolse educatie (vve) en 543 gezinnen doen mee aan de Voorleesexpress.



Passend Onderwijs en (V)SO
Er is een veelbelovende uitgangspositie gecreëerd voor de samenwerking tussen scholen en jeugdhulp per 1
januari 2015. Gemeente en Samenwerkingsverbanden voor primair en voortgezet onderwijs (inclusief mbo)
hebben in 2014 geconfereerd over de aansluiting van scholen op de jeugdhulp en afspraken gemaakt over
capaciteit, samenwerking, communicatie en escalatie. Op alle scholen komen Ouder- en kind adviseurs. De
inzet van leerplicht in het nieuwe stelsel is gedefinieerd en over leerlingenvervoer is overeenstemming
bereikt.



Leerlingenvervoer
Om dagelijks circa 1.250 kinderen met busjes naar school te vervoeren zijn in 2014 100.000 ritten gemaakt.
Daarnaast zijn 800 openbaar- of eigen vervoervergoedingen verstrekt. Het stimuleren van de
zelfredzaamheid uitte zich in een lichte verschuiving van het aangepast vervoer (het busje) naar openbaar- of
eigen vervoer.



Aanpak jeugdwerkloosheid
In het kader van de aanpak jeugdwerkloosheid zijn dertien initiatieven van derden gesubsidieerd om
jongeren die in het onderwijs langdurig zijn uitgevallen weer richting onderwijs of werk te begeleiden dan wel
arbeidsfit te houden. We hebben een Amsterdamse variant van de Startersbeurs ingevoerd en geïnvesteerd
in meer plekken in de beroepsbegeleidende leerweg voor Amsterdamse jongeren. De problematiek rond het
vinden van stage-plaatsten voor het mbo is aangepakt.

Wat heeft het gekost?

Financiële ontwikkelingen

Rekening
2013

Begroting
2014
incl. eerste
wijziging

Begroting
2014
na
8-maands

Rekening
2014

Verschil
Rekening
Begroting
na 8-maands

Lasten

109,2

214,4

186,9

190,8

3,9

Baten

79,4

109,1

72,2

72,6

0,4

-29,9

-105,3

-114,7

-118,2

-3,5

Dotaties aan reserves

0,0

0,0

4,7

10,3

5,6

Onttrekkingen aan reserves

0,8

0,0

4,1

5,0

0,9

Mutaties reserves

0,8

0,0

-0,6

-5,2

-4,6

-29,1

-105,3

-115,3

-123,4

-8,1

Bedragen x € 1 miljoen

Saldo lasten en baten

Resultaat
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Toelichting verschillen ten opzichte van de Begroting 2014 na 8 maanden


Overdracht reserves en voorzieningen Centralisatie Onderwijs
Conform de besluitvorming bij de 8-Maandsrapportage 2014 heeft de overdracht plaatsgevonden van de
reserves en voorzieningen van de stadsdelen naar de centrale stad. Bij de centrale stad leidt dit tot een
overschrijding van de baten met € 28 miljoen door de vorming van reserves en voorzieningen. Bij de
stadsdelen leidt dit tot een onderbesteding in de baten voor hetzelfde bedrag, zodat deze mutatie
gemeentebreed budgettair neutraal is.



Leerlingenvervoer
In 2014 is voor € 0,9 miljoen minder dan begroot gebruik gemaakt van het leerlingenvervoer. Dit is een
incidenteel effect. Verwacht wordt dat door stijging van het leerlingenaantal in 2015 weer meer aanspraak op
het budget gemaakt zal worden.



Jeugdwerkloosheid
In het kader van de Jeugdwerkloosheid heeft de raad een bedrag van € 2,5 miljoen beschikbaar gesteld. In
2014 is niet het volledige bedrag tot besteding gekomen, waardoor een aantal projecten doorloopt tot in
2015, met als gevolg een onderbesteding van € 0,4 miljoen. Het voorstel is deze € 0,4 miljoen toe te voegen
aan de incidentele reserve en in te zetten voor de projecten die doorlopen in 2015.



Passend onderwijs
De € 0,4 miljoen lagere lasten is voornamelijk het gevolg van de in 2014 niet bestede € 0,2 miljoen uit de
reserve Hoogbegaafdheid. Eind 2014 is besloten deze middelen in het voorjaar van 2015 te besteden aan
scholen te ondersteunen bij het invoeren van (vroeg) signalering op school. Voorts is € 0,2 miljoen uit het
bestedingsplan 2014 niet besteed.



Kwalificatieplicht RMC
Voor intensivering van de begeleiding van 18- en 19-jarigen die dreigen uit te vallen is in de
septembercirculaire 2014 van het Rijk een bedrag van € 0,6 miljoen toegevoegd aan het gemeentefonds.
Deze positieve bijstelling is niet verwerkt in de Begroting 2014. In 2014 zijn ten laste van deze decentralisatie
uitkering uitgaven gedaan. Dit leidt tot een overschrijding van € 0,3 miljoen. Het resterende budget wordt in
2015 uitgegeven.

4

Investeringen
Voor doelstelling 7.4.1 hebben in 2014 geen investeringen plaatsgevonden.

Risico´s

Informatie over de risico’s is opgenomen in de verplichte paragraaf Risico’s en weerstandsvermogen.

Beleidskaders










Programakkoord 2010-2014 ‘Kiezen voor de Stad’
Convenant ‘Aanval op de Uitval’ 2012-2015 (Rijksoverheid/gemeenten/ROC’s en vo)
Wijziging leerplichtwet per 2012.
Bestuursakkoord voor- en vroegschoolse educatie en extra leertijd jonge kinderen 2012-2015 (maart 2012)
Kwaliteitskader voor- en vroegschoolse educatie Amsterdam 2010-2014
De prioriteiten van Jong Amsterdam II (Lokale Educatieve Agenda 2010-2014).
Uitvoeringsagenda Actieve Ouders 2012-2014
Programmaplan Kwaliteitsimpuls Voortgezet Onderwijs Amsterdam (KVA)
Concretisering Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen en bijbehorend Integraal Huisvestingsprogramma
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7.4.2 De Amsterdamse jeugd geniet onderwijs in geschikte
gebouwen
Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?
2014 was het derde jaar van uitvoering van Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen (RPO) en het daar uit
voortvloeiend Integraal huisvestingsprogramma voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs (IHP vo
en (v) so). De uitvoering van projecten die in het IHP zijn opgenomen ligt goed op schema, zij het dat voor een
aantal voorgenomen nieuwbouwprojecten nog geen geschikte locatie is gevonden, waardoor de betreffende
scholen in tijdelijke huisvesting zijn gestart.

Wat hebben we ervoor gedaan?
Indicatoren

Peilwaarde
Nulmeting (jaar)

1

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

Van de 100
gebouwen zijn
er 55 op orde,
wordt aan 14
gewerkt en voor
31 zijn plannen
in voorbereiding
(1 januari 2011)

Streefwaarden
Rekening 2013

Begroting 2014

Rekening 2014

Te behalen
resultaat
2010-2014

Zeven
opleveringen

Oplevering
zeven
opgeknapte
c.q. nieuwe
gebouwen

Oplevering PM
opgeknapte /
nieuwe
gebouwen.

Start bouw c.q.
renovatie drie
gebouwen

Start bouw/
renovatie PM
gebouwen

Tweegrote
bouwwerken
starten

Resultaten per indicator
1

Aantal gebouwen en aandeel gebouwenbestand dat geschikt is voor het onderwijs dat er wordt
gegeven
In 2014 zijn zeven gerenoveerde dan wel nieuw gebouwde scholen in het vo en (v)so opgeleverd en in drie
scholen is begonnen aan grote (ver)bouwprojecten. Het gaat om de volgende scholen: Geert Groote,
Bindelmeer 2e fase, Het Plein, Zuiderlicht 2e fase, Montessori Lyceum Amsterdam (Van Ostadestraat), Fons
Vitae, de Dreef, Calvijn, Hubertus/ Berkhoff, Tobias.
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Overige resultaten


Zoeken naar locaties
In 2014 is voor een groot aantal scholen gezocht naar een geschikte (ver)bouwlocatie, onder ander voor
Caland 2, AICS, Kentalis en Hyperion. Dat heeft in 2014 geleid tot een aantal opties; in 2015 zal naar
verwachting het zoekproces worden afgerond.

Wat heeft het gekost?
Financiële ontwikkelingen

Rekening
2013

Begroting
2014
incl. eerste
wijziging

Begroting
2014
na
8-maands

Rekening
2014

Verschil
Rekening Begroting
na 8-maands

Lasten

52,4

54,5

55,0

54,2

-0,9

Baten

0,3

0,2

0,2

20,6

20,4

-52,1

-54,3

-54,8

-33,5

21,3

Dotaties aan reserves

0,0

0,0

0,0

22,4

22,4

Onttrekkingen aan reserves

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Mutaties reserves

0,0

0,0

0,0

-22,4

-22,4

-52,1

-54,3

-54,8

-55,9

-1,1

Bedragen x € 1 miljoen

Saldo lasten en baten

Resultaat

Toelichting verschillen ten opzichte van de Begroting 2014 na 8 maanden


Beheer en exploitatie schoolgebouwen
Er is voor € 0,5 miljoen aan extra lasten voor beheer en exploitatie van die schoolgebouwen die worden
aangehouden als strategische voorraad voor huisvestingsaanvragen in verband met het uitvoeren van het
Onderwijshuisvestingsprogramma.



Bijstelling kapitaallasten
De geraamde kapitaallasten voor speciaal basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal voortgezet
onderwijs 2014 zijn op basis van de werkelijke investeringen in 2013 met een bedrag van circa € 0,9 miljoen
naar beneden bijgesteld.

Investeringen

Toelichting

De voor 2014 begrote investeringen bedragen € 37
miljoen.

In 2014 is € 12,4 miljoen minder geïnvesteerd dan
begroot. Dit komt voor € 9 miljoen door vertraging in de
uitvoering van de bouwprojecten voor het 4e Gymnasium
(de aanbesteding is vertraagd, de oplevering ligt op
schema), de A.G. Bellschool (in plaats van huisvesting aan
de Laan van Spartaan wordt nu gezocht naar een
gezamenlijke huisvesting met Kentalis), Tobias (vertraging
van 1 jaar vanwege rechtszaken van omwonenden),
Calvijn (door een trager bouwtempo) en Hubertus/Berkhoff
(de bouw is later gestart).
Er is een onderbesteding van € 3,4 miljoen door bij de
eindafrekening meevallende kosten.

Risico´s

Informatie over de risico’s is opgenomen in de verplichte paragraaf Risico’s en weerstandsvermogen.

Beleidskaders


In de verordening Onderwijshuisvesting VO en (V)SO is vastgelegd wanneer scholen in aanmerking komen
voor huisvestingsvoorzieningen. De verordeningen zijn gebaseerd op landelijke wetgeving voor
onderwijshuisvesting
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7.4.3 Kinderen, jongeren en opvoeders krijgen vroegtijdig
en zo nodig gedwongen hulp en ondersteuning om zich
optimaal te ontwikkelen
Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?
Indicatoren

Peilwaarde

Streefwaarden

Nulmeting (jaar)

Rekening 2013

Begroting 2014

Rekening 2014

Te behalen
resultaat
2010-2014

235 (december
2010)

250

n.n.b.

114

90 (2010)

90

90

90

90

6

1

Aantal gezinnen dat instroomt in
5
de MPG aanpak

2

Aantal tienermoeders in een
traject naar school of werk

3

Aantal zwerfjongeren in de
maatschappelijke opvang

260 (2007)

300

300

377

300

4

Aantal jonge moeders dat
7
ondersteuning krijgt van FIOM

850 (2010)

850

850

8148

850

100 tot 2.00

Extra indicatoren
5

Aantal kwetsbare huishoudens
begeleid door de teams

3.000 (2012)

3.689

10.000

4.276

22.000

6

Aantal operationele buurtteams

10 (2012)

26

40

26

22
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Wat hebben we ervoor gedaan?
Resultaten per indicator
1

Aantal gezinnen dat instroomt in de (Overlastgevende) Multiprobleemgezinnen aanpak
De (O)MPG aanpak heeft in 2014 de stadsdeel gebonden aanpak volledig overgedragen aan Samen DOEN.
De stedelijke aanpak telt 114 zaken waarvan er 22 in 2014 zijn afgesloten. Van deze zaken vallen er 46
onder de bewoners- en begeleidingsovereenkomsten waar mensen onder strenge voorwaarden en met
hulpverlening een woning krijgen.

2

Aantal tienermoeders in een traject naar school of werk
Over Weer aan de Slag(Wads)-trajecten zijn nog geen definitieve cijfers bekend, maar de doelstelling van
negentig moeders is wel bereikt, dit jaar waren er meer Wads+ zaken waarbij sprake is van meervoudige
9
problematiek. Altra constateert dat de problematiek heftiger wordt door de combinatie van veel schulden,
problemen met kinderopvang omdat er schulden zijn en moeders niet hun eigen bijdrage kunnen betalen en
daarmee geen recht hebben op een toeslag. Er zijn daarnaast minder mogelijkheden voor opvang en de
huisvestingsproblematiek blijft groot.

3

Aantal zwerfjongeren in de maatschappelijke opvang
In 2014 zijn er in totaal 377 plekken gerealiseerd voor maatschappelijke opvang voor jongeren, jonge
dakloze moeders. De Taskforce sober wonen voor jongeren heeft met projectontwikkelaars,
woningcorporaties en leegstandsbeheerders afspraken gemaakt voor plaatsing van zoveel mogelijk van deze
jongeren. In totaal heeft dit tot vijftien gelabelde plekken geleid. Doel is om zoveel mogelijk leegstaande
scholen of verpleeghuizen voor een vorm van ambulante begeleiding in te zetten.

4

Aantal jonge moeders dat ondersteuning krijgt van FIOM
De FIOM biedt laagdrempelige hulp aan jonge moeders en zorgt ervoor dat de inzet van zwaarder aanbod
minder vaak nodig is. Eind november waren 814 contacten geregistreerd. Er is extra ingezet op de
samenwerking met de ketenpartners die werken met mensen met een licht verstandelijke beperking.

5

Aantal kwetsbare huishoudens begeleid door de teams
In 2014 had Samen DOEN 4.903 kwetsbare huishoudens in behandeling; waarvan 1.400 actief, 340 passief
in beheer en 3.000 afgesloten. Van deze bijna 5.000 huishoudens kampt 49% met problemen op vijf of meer
leefdomeinen. De realisatie van het bereik loopt achter op de doelstelling (10.000). Redenen hiervoor zijn het
kleinere aantal beschikbare teams (geen 36, maar 26) een lagere bezetting binnen de teams en het feit dat
teamleden soms op deeltijdbasis werkzaam zijn in de Samen DOEN buurtteams.

6

Aantal operationele buurtteams
De versterkte eerste lijn met de Ouder- en kindteams, Wijkzorg en de Participatieteams, alsmede de
financiering volgens het principe ‘Nieuw voor Oud’ zijn van invloed geweest op de implementatie van Samen
DOEN. Eind 2014 waren 26 Samen Doen buurtteams actief. De gemeenteraad heeft de indicator in
december bijgesteld naar tenminste 22 buurtteams.

Overige resultaten


Kwaliteit kinderopvang
In 2014 is kinderopvang weer een centrale gemeentelijke verantwoordelijkheid geworden. Aanvragen,
handhaving en beleid zijn belegd bij de gemeente. De Inspectie Kinderopvang (GGD) doet het toezicht op
naleving van de kwaliteitseisen. In 2014 zijn de resultaten van de kwaliteitsaanpak kinderopvang goed
zichtbaar: de Inspectie van het Onderwijs heeft Amsterdam na jaren weer de A-status toegekend.



Preventie seksueel geweld
De aanpak van preventie seksueel geweld is in 2014 onderdeel gemaakt van het implementatieplan van de
Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode helpt professionals goed te reageren bij
signalen van dit soort geweld. Bijvoorbeeld huisartsen, leerkrachten en medewerkers van jeugdinrichtingen.
Professionals zijn verplicht de meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring.
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Talentontwikkeling
Talentontwikkeling is primair een taak van de stadsdelen. De gemeente subsidieert een aantal instellingen
die een stadsdeel overstijgend of specifiek aanbod hebben, dat op stadsdeelniveau moeilijk te organiseren
is. Het gaat hierbij om instellingen als Argan, Nowhere, Het Gespuis en Elleboog.



Streetcornerwork
In 2014 heeft Streetcornerwork haar activiteiten als veldwerk voortgezet, zoals het in kaart brengen van de
overlast gevende Vondelparkgroep.



Integrale aanpak kwetsbare meisjes en jonge vrouwen
In samenwerk met het veld zijn tien meidenprojecten en pilots gerealiseerd op terreinen als Stille Dilemma’s,
meidenmethodiek, verbinding tussen formele en informele netwerken en online grensoverschrijdend gedrag.



Amsterdams Jongerenwerk Nieuwe Stijl
In 2014 is het Basispakket Jongerenwerk geïmplementeerd en invulling gegeven aan twee nieuwe
prioriteiten in het basispakket: LHBT-beleid in het kader van het Roze Stembusakkoord en gemeentelijk
beleid Aanpak Anti-radicalisering en Jihadisme.



Matchpoint
Matchpoint is een registratiesysteem waarin professionals in één oogopslag zien welke collega-hulpverleners
er betrokken zijn bij een jeugdige en welke partij verantwoordelijk is voor de zorgcoördinatie. Het aantal
registraties is opgelopen tot ruim 18.000. Eind 2014 past de organisatie de inrichting van Matchpoint aan
zodat het systeem zelf en de toewijzing van de zorgcoördinatie aansluit op de nieuwe jeugdstelsels van de
zestien deelnemende gemeenten.

Wat heeft het gekost?
Financiële ontwikkelingen

Rekening
2013

Begroting
2014
incl. eerste
wijziging

Begroting
2014
na
8-maands

Rekening
2014

Verschil
Rekening
Begroting
na 8-maands

Lasten

27,9

33,0

37,1

36,4

-0,7

Baten

5,0

1,2

5,7

6,7

1,0

-22,9

-31,8

-31,4

-29,7

1,7

Dotaties aan reserves

4,8

0,0

0,6

0,6

0,0

Onttrekkingen aan reserves

3,1

0,1

1,3

1,0

-0,3

-1,7

0,1

0,7

0,3

-0,3

-24,5

-31,7

-30,7

-29,3

1,4

Bedragen x € 1 miljoen

Saldo lasten en baten

Mutaties reserves
Resultaat

Toelichting verschillen ten opzichte van de Begroting 2014 na 8 maanden
Het beroep op de regeling Sociaal Medische Indicatie kinderopvang is in 2014 sterk teruggelopen. Dit leidt tot
lagere lasten van € 1,4 miljoen.

Investeringen
Voor doelstelling 7.4.3 hebben in 2014 geen investeringen plaatsgevonden.
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Status

Om het Kind!
De top-drie van de belangrijkste risico’s in het
programma:

continuïteit van de zorg

instellingsbelangen

de korte tijd die beschikbaar is voor realisatie van
de transitie

Amsterdam heeft financieel gezien het maximale uit het
beschikbare budget gehaald, zodat voldoende zorg is
ingekocht en ook de investering in de nieuwe
basisinfrastructuur (Ouder- en Kindteams en Samen
DOEN -teams) overeind is gebleven. Maar daarmee is
de speelruimte om tegenvallers op te vangen in 2015
wel erg klein geworden. Hierover lopen nog gesprekken
met het Rijk. Indien nodig kan in Amsterdam een
10
Daarnaast is de onduidelijkheid over de middelen die
beroep gedaan worden op het noodfonds voor de drie
Amsterdam zal krijgen en de korting daarop, een
decentralisaties. Zie ook de paragraaf Risico’s en
belangrijk risico. Beheersmaatregelen liggen in het snel weerstandvermogen.
helder maken hoe de nadere uitwerking van de
inrichting van het stelsel eruit ziet en hoe wordt
omgegaan met zaken als frictiekosten en tegenvallende
inkomsten. Het programma Om het Kind valt onder de
regeling risicovolle projecten van de gemeente.

Beleidskaders





De gemeente wordt ingaande 2015 verantwoordelijk voor een groot aantal voorzieningen op het gebied van
zorg voor de jeugd en tegelijkertijd vinden decentralisaties van taken plaats in de domeinen werk en zorg en
voert het kabinet een zorgplicht in voor het onderwijs (Passend Onderwijs)
Visie en kwaliteitsaanpak kinderopvang (vastgesteld op december 2011)
Visie en Koersbesluit ‘Om het kind’ (vastgesteld op 4 april 2012 respectievelijk 15 mei 2013)
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7.4.4 Discriminatie neemt af en sociale cohesie neemt toe
Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?
11

Het resultaat van de indicatoren wordt gemeten via de Burgermonitor . Aangezien deze monitor tweejaarlijks
verschijnt zijn de percentages in de Jaarrekening 2014 onveranderd ten opzichte van de Begroting 2014 en is er
geen actueel beeld van eventuele verschuivingen.

Wat hebben we ervoor gedaan?
Indicatoren

1

Ervaren discriminatie in
Amsterdam (%)

2

Ervaren discriminatie op grond
van seksuele geaardheid (%)

Peilwaarde
Nulmeting (jaar)

Rekening 2013

Begroting 2014

Rekening 2014

Te behalen
resultaat
2010-2014

21% (Burgermonitor 2010)

17%

15%

17%

17%

Onderzoek O&S

10%
(gemiddeld)

19%
7,5%

19%
2%

16%
6%

19%
2%

374

200

250

134

Mannen
Vrouwen
3

Streefwaarden

Aantal gesubsidieerde
activiteiten (vanuit de SIP
subsidies) gericht op integratie,
participatie en sociale cohesie
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Resultaat per indicator
1

Ervaren discriminatie in Amsterdam (%)
De gemeente heeft in 2014 bijgedragen aan de bestrijding van discriminatie door voorlichting in het
onderwijs, training bij de politie, training van portiers in de horeca.
Er is een training over vooroordelen bij werving en selectie gegeven door het College voor de Rechten van
de Mens. In mei 2014 is hierover een expertmeeting gehouden ‘Amsterdam Inclusieve Arbeidsmarkt’ met als
ambitie dat uiteindelijk het potentieel van Amsterdammers van alle etnische achtergronden zal worden benut.
Deelnemers waren, naast wetenschappers, onder andere de werkgeversorganisatie Agora, de Amsterdam
Economic Board, het MKB Amsterdam.

2

Ervaren discriminatie op grond van seksuele geaardheid (%)
Over vrijwel de gehele breedte (Sport, Zorg, Jeugd, Onderwijs, Economische Zaken, Evenementen,
12
citymarketing, internationaal) werkt de gemeente aan de verankering van LHBT in regulier beleid en het
doorbreken van taboes. Ook positieve zichtbaarheid vinden het college belangrijk zoals Gay Pride, het LHBT
mensenrechtenevenement, Grey Pride, Transpride, de Marokkaanse boot tijdens Gay Pride, bi-cultureel
LHBT en Jezelf zijn in Amsterdam van Connecting Differences.

3

Aantal gesubsidieerde activiteiten gericht op integratie, participatie en sociale cohesie (voormalige
13
SIP subsidies )
In 2014 is de SIP vervangen door de subsidieregeling Burgerschap en Diversiteit. Per tranche zijn
subsidieplafonds vastgesteld. Er zijn 300 aanvragen voor subsidie ontvangen. Na toepassing van de
subsidiecriteria zijn 134 subsidies verleend, op de gebieden burgerschap, vrouwenemancipatie, LHBT en
discriminatiebestrijding.

Overige resultaten


Amsterdams Burgerschap
Conform de uitvoeringsagenda 2012-2013 is op het gebied van onderwijs geïnvesteerd in de
doorontwikkeling van de methode Vreedzame Wijk voor het bevorderen van de leefbaarheid in de wijk.
Verder is de verkiezing van Amsterdammertje van het Jaar gesubsidieerd. Met ingang van de nieuwe
bestuursperiode is een start gemaakt met het opstellen van een Mensenrechtenagenda voor Amsterdam.



Vrouwenemancipatiebeleid
Via het Servicepunt Emancipatie (SPE) heeft de gemeente middelen beschikbaar gesteld voor activiteiten
van vrijwilligersorganisaties. Er zijn 24 projecten gefinancierd, netwerkbijeenkomsten georganiseerd en twee
professionaliseringsdagen gehouden. Er is partnerschap aangegaan met 10 maatschappelijke ondernemers,
die zich inzetten voor vrouwen, voor meisjes en voor vaders. Het Eigen Kracht project voor vrouwen zonder
werk is verder ontwikkeld.



Amsterdam tegen radicalisering
In 2014 hebben de stadsdelen financiële en inhoudelijke ondersteuning ontvangen voor risk based
activiteiten, zoals: empowermenttrajecten voor kwetsbare jongeren, trainingen op het gebied van
radicalisering en het ontwikkelen van een anti-radicaliseringsaanpak in stadsdeel Noord. In 2014 is een
nieuwe groep sleutelfiguren getraind.
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Wat heeft het gekost?
Financiële ontwikkelingen

Rekening
2013

Begroting
2014
incl. eerste
wijziging

Begroting
2014
na
8-maands

Rekening
2014

Verschil
Rekening Begroting
na 8-maands

Lasten

6,4

5,8

5,9

4,9

-1,0

Baten

0,0

0,0

0,0

0,1

0,1

Saldo lasten en baten

-6,4

-5,8

-5,9

-4,9

1,1

Dotaties aan reserves

0,1

0,0

0,0

0,1

0,0

Onttrekkingen aan reserves

0,1

0,4

0,4

0,0

-0,4

Mutaties reserves

0,0

0,4

0,3

-0,1

-0,4

-6,4

-5,5

-5,6

-4,9

0,6

Bedragen x € 1 miljoen

Resultaat

Toelichting verschillen ten opzichte van de Begroting 2014 na 8 maanden
De aanpak radicalisering is risk based, dat wil zeggen dat de kostenontwikkeling vooral wordt bepaald door
onvoorziene, onvermijdelijke gebeurtenissen. In 2014 hebben zich geen calamiteiten voorgedaan. Hierdoor
ontstaan lagere lasten van € 0,5 miljoen en ook de begrote onttrekking aan de reserve is niet nodig gebleken
hetgeen leidt tot lagere baten van € 0,4 miljoen.

Investeringen
Voor doelstelling 7.4.4 hebben in 2014 geen investeringen plaatsgevonden.

Risico´s
Voor doelstelling 7.4.4 zijn in 2014 geen risico’s gemeld.

Beleidskaders







Beleidsbrief burgerschap:’ Geen burgerschap zonder hoffelijkheid’ (mei 2012)
Vervolgbrief Burgerschap 2012-2014
Heroriëntatie Aanpak radicalisering en polarisatie (2012)
Voortgangsbrief discriminatie (2013)
Beleidsplan vrouwenemancipatie 2011-2014
Beleidsbrief homo-emancipatie en homo-acceptatie 2012-2014
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7.4.5 Amsterdammers kunnen gebruik maken van de
faciliteit bibliotheken
Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?
In de recente bibliotheekpraktijk is zichtbaar dat de klassieke uitleenfunctie in belang afneemt, de online services
voor ‘informatie, educatie en lezen’ toenemen, evenals de activiteiten op het gebied van kunst en cultuur,
ontmoeting en debat.

Wat hebben we ervoor gedaan?


Budgetten OBA naar centraal
Uit 1Stad1Opgave volgt dat de taken en budgetten voor de Openbare Bibliotheek Amsterdam van de
stadsdelen in 2014 zijn gecentraliseerd.



Subsidiëring en prestatieafspraken
Met ingang van 2014 ontvangt de OBA één subsidiebeschikking voor alle drieëntwintig vestigingen. Op basis
van het nieuwe beleidsplan 2015-2018 van de OBA zullen prestatieafspraken worden gemaakt over de
producten ontwikkeling en educatie, bibliotheek- en informatiediensten en activiteiten, ontmoeting en debat.

Wat heeft het gekost?

Financiële ontwikkelingen

Rekening
2013

Begroting
2014
incl. eerste
wijziging

Begroting
2014
na
8-maands

Rekening
2014

Verschil
Rekening Begroting
na 8-maands

Lasten

18,4

29,5

29,5

29,6

0,1

Baten

3,4

3,4

3,4

3,5

0,1

-14,9

-26,1

-26,1

-26,1

0,0

Dotaties aan reserves

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Onttrekkingen aan reserves

0,4

0,4

0,4

0,4

0,0

Mutaties reserves

0,4

0,4

0,4

0,4

0,0

-14,5

-25,7

-25,7

-25,7

0,0

Bedragen x € 1 miljoen

Saldo lasten en baten

Resultaat
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Toelichting
Er waren voor doelstelling 7.4.5 geen significante afwijkingen van de Begroting 2014 na 8 maanden.

Investeringen
Voor doelstelling 7.5.4 hebben in 2014 geen investeringen plaatsgevonden.

Risico´s
Voor doelstelling 7.4.5 zijn in 2014 geen risico’s gemeld.

Beleidskaders


De Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob), kortweg bibliotheekwet, is ingegaan op 1 januari
2015 (en vervangt de bepalingen over de bibliotheek in de Wet op het Specifiek Cultuurbeleid)
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7.5 Verkeer en infrastructuur
Inleiding
7.5.1

Minder ernstige verkeersslachtoffers

7.5.2

(Openbaar vervoer en) taxi’s zijn sociaal veilig

7.5.3

Amsterdam is bereikbaar

7.5.4

Goede mobiliteit in Amsterdam

7.5.5

Betere luchtkwaliteit in Amsterdam

7.5.6

Amsterdam schoon en heel
Centraal mobiliteitsfonds maakt geen onderdeel meer uit van
programma Verkeer en infrastructuur maar is opgenomen in
hoofdstuk 10. Overige paragrafen
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Inleiding

Portefeuillehouder
Wethouder Litjens

Maatschappelijk effect

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

Kerncijfers

Bedragen x € 1 miljoen

Rekening
2013

Begroting
2014
incl. eerste
wijziging

Begroting
2014
na
8-maands

Rekening
2014

Totaal lasten

492,7

547,3

771,3

735,5

-35,8

Totaal baten

308,3

217,3

370,1

396,8

26,7

Saldo van lasten en baten

-184,3

-330,0

-401,1

-338,7

62,4

Toevoegingen aan reserves

125,2

48,4

104,2

109,2

5,0

Onttrekkingen aan reserves

193,9

251,2

249,3

198,4

-50,9

68,7

202,8

145,2

89,2

-56,0

-115,6

-127,2

-256,0

-249,5

6,5

Mutaties reserves
Resultaat

Verschil
Rekening
Begroting
na 8-maands

Lasten en baten
De uitgaven in het programma Verkeer en infrastructuur bedroegen in 2014 € 735,3 miljoen en daar stonden
€ 396,8 miljoen aan inkomsten tegenover. Het resultaat bedraagt na mutaties in de reserves € 249,5 miljoen ten
laste van de algemene middelen. Dat is € 6,5 miljoen minder dan begroot bij de 8-Maandsrapportage 2014.
Gedetailleerde informatie over de lasten en baten is opgenomen in de paragrafen Wat heeft het gekost? van de
doelstellingen.

De belangrijkste ontwikkelingen na aantreden nieuw college
Algemene ontwikkeling van invloed op het programma Verkeer en Infrastructuur
De aantrekkingskracht van de stad als plek om te wonen, te werken en te bezoeken neemt sterk toe.
Tegelijkertijd verandert het gebruik van de stad, de infrastructuur en de openbare ruimte. Mensen en bedrijven
maken onder invloed van de veranderende economie, nieuwe technologische mogelijkheden,
bevolkingssamenstelling en ruimtelijk-, fiscaal- en verkeersbeleid andere keuzes als het gaat om mobiliteit.
Mobiliteit
Het gebruik van de stad, de infrastructuur en de openbare ruimte veranderen, maar het bereikbaar houden van
de stad blijft van groot belang. In de tweede helft van 2014 is begonnen met de uitwerking van de
Mobiliteitsaanpak – die richting geeft aan de bereikbaarheid voor de middellange termijn (2025-2030) – in de
Mobiliteitsagenda 2015-2018, die op de korte termijn moet leiden tot de oplossing van knelpunten in de stad.
Infrastructuur
De ingebruikname van de Noord/Zuidlijn in 2017 versterkt het metronet als ruggengraat van het stedelijke en
regionale openbaar vervoer. De rest van het OV-netwerk (tram en bus) wordt beter aangesloten op de metro en
op het landelijke spoornetwerk. Het zwaartepunt zal niet meer uitsluitend op het Centraal Station en de
binnenstad liggen en steeds meer verlegd worden naar de stadspoorten Zuid, Sloterdijk, Amstel, Bijlmer/Arena
en Noord. Om dit mogelijk te maken wordt geïnvesteerd in de infrastructuur op belangrijke routes en in betere
knooppunten. Het fietsnetwerk wordt stap voor stap verbeterd.
In december is het Rijk akkoord gegaan met het afschaffen van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr).
Dit betekent dat de Stadsregio ophoudt te bestaan en wordt vervangen door een Vervoerregio.
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Bevoegdheid en taken bestuurscommissies
Op 13 februari 2014 zijn de bevoegdheden en taken van de bestuurscommissies bij raadsbesluit ingesteld. De
Nota Stedelijke Infrastructuur is op deze taken en bevoegdheden per asset of thema aangepast.

De doelstellingen in 2014
5.1 Minder ernstige verkeersslachtoffers
Verkeersveiligheid
Voor het veiliger maken van de infrastructuur zijn in 2014 circa dertig locaties aangepakt. Sinds september 2014
biedt de gemeente via Verkeersplein Amsterdam 0-18 jarigen verkeerseducatie aan.
Snorfiets van het fietspad
Het college heeft gelobbyd bij het Rijk ten gunste van de veiligheid op de fietspaden en de handhaving in 2014
extra aandacht gegeven.
Veilige infrastructuur – renovatie wegtunnels en bruggen
De werkzaamheden aan de IJ-tunnel zijn in 2014 grotendeels afgerond; groot onderhoud van bruggen is gestart.
5.2 (Openbaar vervoer en) taxi's zijn sociaal veilig
In 2014 laat de taximonitor, onder andere op grond van de beoordeling door het taxipanel, een verbetering zien.
In 2014 is het aantal nachtelijke standplaatsen uitgebreid en zijn, in overleg met de branche, nieuwe
aanrijdroutes geïntroduceerd. Hierdoor is de situatie rond het Centraal Station verbeterd.
5.3 Amsterdam is bereikbaar
In 2014 is de uitvoering van het Parkeerplan voortgezet. Park en Ride is in 2014 verdubbeld en er was voortgang
in de ontsluiting van open data, wat bijdraagt aan slim verkeersmanagement.
5.4 Goede mobiliteit in Amsterdam
Stationseiland
Rond het Centraal Station wordt onder gebiedsregie een groot aantal grote projecten uitgevoerd, zoals de
Noord/Zuidlijn, IJsei, De Entree en de herinrichting van het station en haar omgeving.
Metronetwerk
De aanleg van de Noord/Zuidlijn is voortgezet, waarbij de ruwbouw van de stations in de binnenstad grotendeels
werd afgerond en met het afbouwen is begonnen. Daarnaast zijn de vluchtwegmaatregelen om de veiligheid van
de reizigers te vergroten en die onderdeel zijn van de Renovatie Oostlijn, vrijwel voltooid. Met de voorbereiding
van de ombouw van de Amstelveenlijn van tramlijn tot onderdeel van de Noord/Zuidlijn is begonnen.
Fietsparkeren
Fietsplekken rondom Openbaar Vervoerknooppunten zijn van belang voor de bereikbaarheid en een goede
doorstroming. In 2014 zijn bij de treinstations 1.900 plekken opgeleverd en werd de verlenging van de
openingstijden van een aantal stallingen voortgezet. Eén nieuwe stalling is aanbesteed (Mahlerplein) en voor
twee andere (Leidseplein en Beursplein) is de ontwerpfase gestart.
Touringcars
Met de Touringcarbranche is een convenant gesloten over het haltemanagement. In samenwerking met het
management van Passenger Terminal Amsterdam (PTA) zijn acties uitgezet om het gebruik van PTA als
halteplaats te bevorderen.
Parkeren
Om de parkeerdruk te verlagen begon de uitvoering van het Parkeerplan in 2014 met het contracteren van 2.800
(van in totaal 3.100) parkeerplaatsen voor vergunninghouders in bestaande garages. In het Parkeerplan is het
opheffen van parkeerplekken in de openbare ruimte vastgelegd. Nieuwe parkeergarages moeten de druk nog
verder verlagen. In 2014 is de aanbesteding van de parkeergarage Boerenwetering afgerond en gestart met de
bouw. Rokin-, Vijzelgracht- en Singelgrachtgarage moeten nog gereed gemaakt worden voor gebruik. In totaal
worden hier 1.900 plaatsen gerealiseerd.
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5.5 Betere luchtkwaliteit in Amsterdam
In 2014 is het programma Luchtkwaliteit herijkt en de agenda Duurzaamheid opgesteld. De verschoning van
bussen voor Openbaar Vervoer is voortgezet, dat wil zeggen ‘oude’ voertuigen zijn vervangen door nieuwe,
minder vervuilende varianten, waardoor luchtvervuiling wordt gereduceerd. De rondvaartsubsidieregeling is
aangepast waardoor per april 2014 alleen nog geld verstrekt is voor 100% zero emissie boten.
5.6 Amsterdam is schoon en heel
Beheerniveau
De gevolgen van de overgang van het beheer- en onderhoudsniveau van de infrastructuur van verzorgd naar
sober zijn na verloop van tijd voor burgers zichtbaar geworden op straat en dat komt tot uiting bij
1
storingsmeldingen en klachten. Via asset management worden de effecten op de stedelijke infrastructuur
nauwlettend gevolgd en wordt bijgedragen aan een efficiënter gebruik van middelen. Met de uitvoering van
2
Amendement 434 is in 2014 de plak- en kladbestrijding opgewaardeerd van sober naar verzorgd. Hetzelfde
geldt voor het schoonhouden van bruggen, het onderhoud van verkeerssystemen en openbare verlichting.
Rode loper
De uitvoering van de reconstructie van het Damrak is in december 2014 – conform planning – technisch gereed
gekomen. De reconstructie is uitgevoerd overeenkomstig het vastgestelde Definitief Ontwerp.

Gemeente Amsterdam Jaarrekening 2014

127

i

➥

7.5.1 Minder ernstige verkeersslachtoffers
Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?
Indicatoren

1

Peilwaarde

Streefwaarden

Nulmeting (jaar)

Rekening
2013

Begroting
2014

Rekening
2014

Te behalen
resultaat
2010-2014

120 (2010)

Geen
gegevens

105

Nog geen
gegevens
beschikbaar

105

Het aantal ernstige
verkeersslachtoffers

Wat hebben we ervoor gedaan?
Resultaten per indicator
1

Het aantal ernstige verkeersslachtoffers
In de laatste vijf jaar is de registratiegraad van de verkeersongevallencijfers afgenomen. Dat maakt het
onmogelijk over 2014 betrouwbare cijfers te presenteren. Het Rijk heeft initiatieven genomen ter verbetering
van de registratie.1

Overige resultaten


Programma Verkeersveiligheid
Voor het veiliger maken van de infrastructuur zijn in 2014 op basis van ongevalscijfers circa dertig locaties
(blackspots en protocol) aangepakt.
In bijna alle gevallen speelt bij ongevallen de menselijke factor een doorslaggevende rol. Daarom zet het
college in op het beïnvloeden van het gedrag van verkeersdeelnemers. Bijvoorbeeld via Verkeersplein
Amsterdam, dat vanaf het schooljaar 2014-2015 het loket is voor alle verkeerseducatie op scholen voor
kinderen en jongeren tussen 0-18 jaar. De gemeente is opdrachtgever en biedt het educatieprogramma
gratis aan.
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Snorfiets van het fietspad
Op 18 december 2014 is in de Tweede Kamer een motie aangenomen tegen het verplichten van de helm
voor de snorfiets. Het doorkruist het plan van Amsterdam de snorfietsen – veilig – naar de rijbaan te
verplaatsen. Het college kondigde aan omwille van de veiligheid op de fietspaden de lobby voort te zullen
zetten en waar mogelijk zelf maatregelen nemen.



Veilige infrastructuur-renovatie wegtunnels
De werkzaamheden aan de IJ-tunnel zijn in 2014 goeddeels afgerond. De wegtunnels in Amsterdam moeten
uiterlijk mei 2019 voldoen aan de nieuwe wetgeving voor tunnelveiligheid en het Bouwbesluit 2012. Aan de
hand van onderzoeken gedaan in 2014, zal uw raad beslissen of een meerjarig prestatiecontract het juiste
instrument is voor sturing en kwaliteitsbewaking van de renovatie van de Piet Heintunnel en het meerjarig
onderhoud van de Amsterdamse wegtunnels.

Wat heeft het gekost?

Financiële ontwikkelingen

Rekening
2013

Begroting
2014
incl. eerste
wijziging

Begroting
2014
na
8-maands

Rekening
2014

Verschil
Rekening
Begroting
na 8-maands

Lasten

4,9

6,9

7,3

6,3

-1,0

Baten

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Saldo lasten en baten

-4,9

-6,9

-7,3

-6,3

1,0

Dotaties aan reserves

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Onttrekkingen aan reserves

3,6

5,3

5,7

5,0

-0,6

Mutaties reserves

3,6

5,3

5,7

5,0

-0,6

-1,3

-1,7

-1,7

-1,3

0,4

Bedragen x € 1 miljoen

Resultaat

Toelichting verschillen ten opzichte van de Begroting 2014 na 8 maanden
Er is aan het programma Verkeersveiligheid € 0,6 miljoen minder uitgegeven dan begroot, hetgeen vooral wordt
veroorzaakt door een gunstige aanbesteding van verkeerseducatie en een daling van het aantal blackspots. Hier
staat een lagere onttrekking uit het Centraal Mobiliteitsfonds tegenover. Het uitblijven van een strenge winter (en
dus van gladheid) leidde tot € 0,4 miljoen aan lagere lasten.

Investeringen

Voor doelstelling 7.5.1 hebben in 2014 geen investeringen plaatsgevonden.

Risico’s en maatregelen
IJtunnel
Op
grond
van
de
risicoanalyse
op
de
restwerkzaamheden is een nieuwe financiële
prognose opgesteld, die een overschrijding van het
krediet inhoudt van € 1,72 miljoen. De belangrijkste
financiële risico’s zijn:
 verdere uitloop van de werkzaamheden van de
aannemer, waardoor de gemeentelijke proceskosten
verder stijgen
 meer corrigerende werkzaamheden nodig voor
verkrijging omgevingsvergunning
 omvangrijkere restwerkzaamheden dan voorzien,
zoals brandcompartimentering en wandreparaties
Zoals reeds gemeld in de 4-maandsrapportage dreigt
de aannemer met een juridische claim als gevolg van
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Status
Na de eind 2014 uitgevoerde inventarisatie van
versoberingsmogelijkheden, worden de meerkosten
geprognosticeerd op € 5,26 miljoen. Dit dient gezien te
worden als een tekort en niet meer als een risico.
De dekking van het tekort IJtunnel kan niet binnen het
totaal aan middelen voor tunnelveiligheid worden
gevonden, maar wel het programma van DIVV. Een
aanvullend uitvoeringskrediet IJtunnel zal begin 2015
aan het bestuur worden voorgelegd.

Juridische trajecten met aannemers
Het werken met de Grond-, Weg- en Waterbouw
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de uitgevoerde scopewijziging.
Voor drie tunnels zijn in het kader van tunnelveiligheid
middelen beschikbaar gesteld. De IJtunnel laat een
overschrijding zien, de Piet Heintunnel blijft binnen
budget en de De Ruijtertunnel vertoont een surplus.
De verwachting is dat het toegekende totaalbudget
volstaat.

i

(GWW)-markt gaat altijd gepaard met het risico op een
juridisch conflict met een opdrachtnemer. De afgelopen
jaren wordt de markt gekenschetst als een vechtmarkt
met mooie aanbestedingsresultaten tot het gevolg maar
ook met een hogere kans op een juridisch conflict. De
kosten die gemaakt moeten worden aan juridische
begeleiding laten zich moeilijk opnemen in de
projectbudgetten omdat:
 de kosten vaak niet gezien kunnen worden als
projectkosten in het geval van activering of dekking uit
subsidies
 de kosten lastig te ramen zijn en daarmee de
financiële beheersing van de projectkosten ernstig
bemoeilijkt
 de juridische trajecten vaak lang kunnen duren en
doorlopen na technische en financiële afronding van
projecten
Dit speelt bij twee projecten, namelijk de Utrechtsestraat
(reeds lange tijd opgeleverd maar krediet is uitgeput) en
de IJtunnel (kosten overschrijden reeds het beschikbare
budget). We stellen voor deze kosten niet meer ten laste
te laten komen van de projectbudgetten maar
onvoorzien ten laste te brengen van de exploitatie.

Piet Heintunnel
Onder invloed van het onderzoek naar de mogelijkheid
om de renovatie en het meerjarig onderhoud van de
Piet Heintunnel in een prestatiecontract aan te
besteden is de planning veranderd. Het onderzoek
bevindt zich in de verkennende fase. Over het
risicoprofiel van deze nieuwe aanpak is derhalve
nog weinig bekend. Mocht de nieuwe aanpak
onverhoopt onhaalbaar blijken, dan hebben
doorrekeningen van de raming voorjaar 2013
aangetoond dat het project op grond van de
‘traditionele werkwijze’ binnen budget kan worden
uitgevoerd.
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Prestatie contract Amsterdamse tunnels / Piet
Heintunnel
Een risico voor dit project is de status van de
Amsterdamse Tunnelstandaard (het veiligheidskader
waaraan de tunnels moeten voldoen), die nog niet
bestuurlijk is vastgelegd. Mede hierdoor is de scope van
het project nog onzeker.
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7.5.2 (Openbaar vervoer en) taxi’s zijn sociaal veilig
Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?
Indicatoren

1

Aandeel negatieve
beoordelingen (5 of lager) over
taxiritten in Amsterdam

Peilwaarde

Streefwaarden

Nulmeting (jaar)

Rekening
2013

Begroting
2014

Rekening
2014

Te behalen
resultaat
2010-2014

8% (2009)
8% (2010)

7%

5%

7%

5%

Wat hebben we ervoor gedaan?

De verantwoording over doelstelling 5.2 Openbaar vervoer en taxi’s zijn sociaal veilig vindt verdeeld plaats over
de programma’s 7.1 Openbare orde en veiligheid en 7.5 Verkeer en infrastructuur. Het programma Openbare
orde en veiligheid kent geen indicatoren voor de doelstelling.
Resultaten per indicator
1

Aandeel negatieve beoordelingen
Amsterdam kende een omvangrijk probleem met de taxi’s in de stad. Met de invoering van de verordening in
juni 2013 is de verbetering van de taximarkt ingezet en de Toegelaten Taxi Organisaties (TTO) nemen
steeds meer hun rol. Uit de taximonitor blijkt dat op onderdelen (bijvoorbeeld betere klachtafhandeling en
minder ritweigeringen) vooruitgang is geboekt. In de algemene indicator (% negatieve beoordelingen door
mystery guests van de gemeente) is dit nog onvoldoende zichtbaar; het is aan de TTO’s om deze
kwaliteitsverbetering op te pakken.

Overige resultaten


Taxivoorzieningen
Taxivoorzieningen zijn van groot belang voor de bereikbaarheid van Amsterdam. In 2014 is een uitbreiding
gerealiseerd van nachtelijke standplaatsen. Rond het Rembrandtplein en het Centraal Station zijn, in overleg
met de taxibranche, nieuwe aanrijdroutes geïntroduceerd en is de situatie sterk verbeterd. Om het succes
vast te houden zal de gemeente inspanningen moeten blijven leveren voor handhaving en toezicht en het
verbeteren van taxistandplaatsvoorzieningen.
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Alternatief Personenvervoer (APV)
In de tweede helft van 2014 is de fietstaxi beleidsmatig geëvalueerd. De resultaten zijn in april 2015 aan het
college voorgelegd en vrijgegeven voor inspraak.

Wat heeft het gekost?
Financiële ontwikkelingen

Rekening
2013

Begroting
2014
incl. eerste
wijziging

Begroting
2014
na
8-maands

Rekening
2014

Verschil
Rekening
Begroting
na 8-maands

Lasten

2,3

1,8

2,4

2,5

0,1

Baten

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Saldo lasten en baten

-2,3

-1,8

-2,4

-2,5

-0,1

Dotaties aan reserves

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Onttrekkingen aan reserves

2,3

1,8

2,4

2,5

0,1

Mutaties reserves

2,3

1,8

2,4

2,5

0,1

Resultaat

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bedragen x € 1 miljoen

Toelichting verschillen ten opzichte van de Begroting 2014 na 8 maanden

Bij de Jaarrekening 2014 zijn er voor doelstelling 7.5.2 geen significante afwijkingen van de Begroting 2014
na 8 maanden.

Investeringen

Voor doelstelling 7.5.2 hebben in 2014 geen investeringen plaatsgevonden.

Risico´s

Voor doelstelling 7.5.2 zijn geen risico’s gemeld.

Beleidskaders



Taxiwet (in oktober 2011 in werking getreden)
Taxiverordening (op 1 juni 2013 in werking getreden)
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7.5.3 Amsterdam is bereikbaar
Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?
Indicatoren

1

Aantal parkerende auto’s op
Amsterdamse P+R terreinen

Peilwaarde

Streefwaarden

Nulmeting (jaar)

Rekening 2013

Begroting 2014

Rekening 2014

Te behalen
resultaat
2010-2014

422.065 (2009)

549.551

530.000

583.000

530.000

Wat hebben we ervoor gedaan?
Resultaten per indicator
1

Aantal parkerende auto’s op Amsterdamse P+R terreinen
Park and Ride (P+R) is in 2014 uitgebreid en vernieuwd. Het aantal P+R-plekken is in 2014 bijna verdubbeld
tot 4.000. Uiteindelijk zullen er 8.800 plekken beschikbaar komen. Deze groei van 4.800 plekken is
gerelateerd aan de vraag naar P+R op piekmomenten. Een nieuwe tariefstructuur is ingegaan. Een andere
aanpassing is dat het parkeren en de doorreis met het openbaar vervoer naar de stad apart worden
afgerekend. In het parkeertarief is onderscheid gemaakt tussen binnenrijden in daltijd (€ 1 per etmaal) en
binnenrijden in spitstijd (€ 8 voor het eerste etmaal). Om gebruikers beter te kunnen verwijzen naar een P+R
waar nog plaats is, wordt langs de snelweg op borden vol/vrij-informatie gegeven.
De realisatie van een P+R voorziening op Sloterdijk is in 2014 is niet doorgezet en is gekoppeld aan de
opgave om touringcars meer buiten het centrum op te vangen.

Overige resultaten


Kwaliteit en capaciteit OV
De Amsterdamse OV-Visie draagt de ambitie van het college uit het aandeel van het openbaar vervoer in de
agglomeratie en regio Amsterdam te willen vergroten door de kwaliteit en de capaciteit van het openbaar
vervoer te verhogen. In 2015 zijn voor de verwezenlijking van deze ambitie acht projecten uitgevoerd, zoals
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de kwaliteitsverbetering van de tramlijnen 1, 2, 9 en 13 in Amsterdam en het project HOV Westtangent,
voor het aanleggen van een frequente, betrouwbare en comfortabele busverbinding tussen station
Amsterdam Sloterdijk en Schiphol Plaza.


Slim verkeersmanagement in en naar de stad
Verkeersmanagement is ingezet voor het crowd- en mobiliteitsplan voor Koningsdag en ondersteunde op de
dag zelf de operatie op straat. Verkeersscenario’s zijn ontwikkeld voor grote evenementen als de Dam tot
Damloop, de Marathon van Amsterdam, de optocht van Sinterklaas en de huldiging van Ajax. Er waren
mobiliteitsplannen op maat beschikbaar ten tijde van de sluiting van zowel de Coentunnel als de PietHeintunnel voor een goede door stroming van het verkeer, bijvoorbeeld op 10 november 2014, de dag van
de herdenkingsbijeenkomst MH17 in de RAI.



Open Data
Amsterdam loopt voorop met de ontsluiting van data voor derden. In 2014 is in samenwerking met de Waag
Society het project Open Data Forward uitgevoerd. Samen met andere (G4) steden en marktpartijen is de
koppeling gemaakt tussen concrete stedelijke mobiliteitsvraagstukken en digitale oplossingen / toepassingen
van Open Data.

Wat heeft het gekost?
Financiële ontwikkelingen

Rekening
2013

Begroting
2014
incl. eerste
wijziging

Begroting
2014
na
8-maands

Rekening
2014

Verschil
Rekening
Begroting
na 8-maands

Lasten

27,0

14,1

16,6

13,6

-3,0

Baten

16,1

2,5

2,5

2,2

-0,3

-10,9

-11,6

-14,1

-11,5

2,6

Dotaties aan reserves

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Onttrekkingen aan reserves

8,0

10,1

12,7

10,1

-2,6

Mutaties reserves

8,0

10,1

12,7

10,1

-2,6

-2,9

-1,5

-1,4

-1,4

0,0

Bedragen x € 1 miljoen

Saldo lasten en baten

Resultaat

Toelichting verschillen ten opzichte van de Begroting 2014 na 8 maanden



De uitbreiding van P+R vindt plaats door het huren van locaties in plaats van bouw. Dit heeft ertoe geleid dat
de uitgaven € 1,4 miljoen lager zijn dan begroot.
Een aantal uit het Centraal Mobiliteitsfonds gedekte projecten – waaronder Versnellen Westelijke Tramlijnen,
Busbaan Daalwijkdreef, Westtangent, Zaancorridor, Beter Benutten – lopen achter op de planning, waardoor
de uitgaven € 1,5 miljoen achterblijven op de begroting. Zie voor een nadere toelichting paragraaf 10.8
Centraal Mobiliteitsfonds.

Investeringen

Toelichting

Uitvoeringskrediet herinrichting drie kruispunten voor
HOV Amsterdam-Zaanstad (HOV Zaancorridor)
- € 3,1 miljoen.

Het opstellen van het aanbestedingsdossier heeft
vertraging opgelopen door uitbreiding van de scope met
een deel gepland groot onderhoud van de IJdoornlaan.
De gunning is derhalve van 2014 doorgeschoven naar
2015. Daarnaast is een projectonderdeel goedkoper
gerealiseerd dan begroot.
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Risico’s en beheersmaatregelen

Status

Busstation Noord (Buikslotermeerplein)
Bij de Begroting 2014 werd al een tekort verwacht van
€ 3 tot 5 miljoen. Naast een extra bijdrage van de
gemeente Amsterdam (uit het Mobiliteitsfonds) heeft
ook de Stadsregio heeft zich bereid getoond om haar
bijdrage te verhogen.

De laatste kostenprognose valt hoger uit dan eerdere
prognoses. In het vierde kwartaal werd een tekort van
€ 4,9 miljoen voorzien. Voor de dekking van dit tekort
wordt opnieuw overleg gevoerd met de Stadsregio.

Beleidskaders



Mobiliteitsaanpak Amsterdam
Meerjaren investeringsprogramma infrastructuur, ruimte en transport (MIRT)
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7.5.4 Goede mobiliteit in Amsterdam
Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?
Indicatoren

Peilwaarde

Streefwaarden

Nulmeting (jaar)

Rekening
2013

Begroting
2014

Rekening
2014

Te behalen
resultaat
2010-2014

75

Realisatie ligt
op schema

86

200 haltes
aangepast

75

141.000 Geen telling in
2014

135.000

147.000

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

147.000

3

Aantal reizigerskilometers per
fiets in Amsterdam op een
gemiddelde werkdag

2.233.000

2.373.000

Nog niet
bekend

2.411.000

2.233.000

4

Bezettingsgraad
fietsparkeervoorzieningen
Centraal Station

120%

105%

100%

100%

100%

Wat hebben we ervoor gedaan?
Resultaat per indicator
1

Bushaltes die toegankelijk zijn voor mensen met een fysieke beperking
De discussie met de Stadsregio en het GVB over de aanpassing van de haltes veroorzaakte in 2014
onduidelijkheid over de nieuwe haltelijst. Er kwamen nieuwe ontwerpen voor haltes die later van de haltelijst
zijn afgevoerd. Besloten werd pas op de plaats te maken tot er duidelijkheid is over de nieuwe haltelijst. Er
zijn nieuwe afspraken met SRA gemaakt over de verbetering van ongeveer 75 haltes jaarlijks vanaf 2015,
waarbij voorrang wordt gegeven aan de haltes bij verzorgingsinstellingen (een prioriteitsstelling die
overigens ook bij de reeds gerealiseerde haltes is toegepast). Hiermee wordt invulling gegeven aan de motie
hieromtrent van uw raad.
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Aantal auto’s dat stadsdeel Centrum in- en uitrijdt op een gemiddelde werkdag tussen 7.00 en 19.00
uur
Iedere twee jaar wordt een grote verkeerstelling gehouden, deels in het voorjaar en deels in het najaar. In
het daaropvolgende jaar worden de aldus verzamelde gegevens geanalyseerd en getoetst op
betrouwbaarheid, waarna de resultaten vrijgegeven worden voor gebruik. De tellingen uit de telronde 2013
zijn in 2014 gecheckt en in de loop van het jaar vrijgegeven. In 2014 is er geen telling geweest. De volgende
telronde is in 2015.

3

Aantal reizigerskilometers per fiets in Amsterdam op een gemiddelde werkdag
Het aantal reizigerskilometers fiets is een goede indicator om het succes van het fietsbeleid aan af te meten.
In de verzamelde fietskilometers zijn de kilometers van alle ritten van, naar en binnen Amsterdam
gesommeerd.

4

Bezettingsgraad fietsparkeervoorzieningen Centraal Station
Uit tellingen bij fietsparkeervoorzieningen in en bij het Centraal Station is gebleken dat de belasting 100% is,
waarbij aangetekend moet worden dat er verschillen zijn per stalling en zijde van het station. Hierdoor vindt
op bepaalde plekken nog steeds overbelasting plaats.

Overige resultaten


Stationseiland
Er zijn 24 toegankelijkere haltes ontworpen waarvan 11 haltes in 2014 zijn gerealiseerd. Rond het Centraal
Station vinden op beperkt gebied een groot aantal projecten plaats waaronder de NoordZuidlijn, IJsei, de
Entree en een herinrichting van het Centraal Station. De scope van het project de Entree omvat de
herinrichting van het Stationsplein, de Prins Hendrikkade en de Westertoegang en de opgave fiets-parkeren.



Metronetwerk
De aanleg van de Noord/Zuidlijn is voortgezet, waarbij de ruwbouw van de stations in de binnenstad
grotendeels werd afgerond en met het afbouwen is begonnen. Daarnaast werden de Vluchtwegmaatregelen
die de veiligheid van de reizigers vergroten en die onderdeel zijn van de Renovatie Oostlijn vrijwel voltooid.
De voorbereiding van de ombouw van de Amstelveenlijn van tramlijn tot onderdeel van de Noord/Zuidlijn is
begonnen.



Fiets-parkeren
Fietsplekken rondom OV-knooppunten zijn van belang voor de bereikbaarheid en een goede doorstroming.
In 2014 zijn 1.200 plekken op het Centraal Station opgeleverd en 700 extra plekken bij station Muiderpoort.
De in 2014 geïntroduceerde langere openingstijden bij Station Rai en de pilot fietspuntconcept op het
Amstelstation zijn voortgezet. De stalling Amstel (1.300 plekken) wordt inmiddels voor 76% benut (2013:
30%). De stalling Mahlerplein is aanbesteed en voor de stallingen Leidseplein en Beursplein is de
ontwerpfase gestart.



IJveren
De inzet van de veren is in 2014 verbeterd en verhoogd door de uitbreiding met het Oostveer, het Spitsveer
en het (’s nachts varende) Westveer.



Parkeren
Voor verdere verlaging van de parkeerdruk is in 2014 gestart met de uitvoering van het Parkeerplan.
Onderdeel daarvan was het contracteren van 2.800 parkeerplaatsen voor vergunninghouders in bestaande
garages. In totaal worden er 3.100 parkeerplaatsen gecontracteerd. In 2015 wordt met de stadsdelen de
volgende stap gezet tot het opheffen van parkeerplekken in de openbare ruimte zoals is vastgesteld met het
Parkeerplan en vastgelegd in de convenanten met de stadsdelen. Nieuwe parkeergarages moeten de druk
nog verder verlagen.
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Wat heeft het gekost?
Financiële ontwikkelingen

Rekening
2013

Begroting
2014
incl. eerste
wijziging

Begroting
2014
na
8-maands

Rekening
2014

Verschil
Rekening
Begroting
na 8-maands

Lasten

265,0

328,2

526,0

524,7

-1,3

Baten

205,0

126,1

259,1

303,4

44,2

Saldo lasten en baten

-60,1

-202,0

-266,8

-221,3

45,5

Dotaties aan reserves

125,2

47,2

104,2

109,2

5,0

Onttrekkingen aan reserves

174,0

213,5

204,8

169,0

-35,8

48,8

166,4

100,6

59,8

-40,8

-11,3

-35,7

-166,2

-161,5

4,7

Bedragen x € 1 miljoen

Mutaties reserves
Resultaat

Toelichting verschillen ten opzichte van de Begroting 2014 na 8 maanden

In de begrotingscijfers zijn de baten parkeerbelasting van de voormalige stadsdelen opgenomen voor de
periode na 19 maart. In de rekeningcijfers zijn de baten parkeerbelasting van de gehele stad inclusief de
stadsdelen over geheel 2014 opgenomen. Het effect hiervan is € 34 miljoen ten opzichte van de begroting.
De werkelijke opbrengsten betaald parkeren van stad en stadsdelen zijn in 2014 ten opzichte van de
begroting (als daar de inkomsten van de stadsdelen van vóór 19 maart bij opgeteld worden) gestegen met
ruim € 6 miljoen. De redenen voor deze stijging zijn:
een toename van de inkomsten uit vergunningverlening met name als gevolg van de verhogingen van
de tarieven in de stadsdelen Centrum en West
een groter aantal betalende bezoekers
uitbreiding van het fiscaal gebied in stadsdeel Noord
over reeds afgesloten belastingjaren (tot en met 2009) is € 0,6 miljoen meer geïnd dan begroot (€ 0,9
miljoen in plaats van € 0,3 miljoen)





Het resultaat van Parkeergebouwen was ruim €1 miljoen beter dan begroot door eenmalige baten en de
vrijval van de voorziening voor afwaardering van de boekwaarde van de Piet Hein garage van € 3,5 miljoen.
Voor een toelichting op deze post zie 5.1 waardering parkeergarages (totaal effect ten opzichte van de
begroting is circa € 4,6 miljoen).
De onttrekking aan de reserve voor IJsei was circa € 9 miljoen lager dan begroot doordat het tempo van de
uitvoering van het project is aangepast.
De onttrekking aan de reserve Noord/Zuidlijn is bij de 8-Maandsrapportage 2014 naar beneden bijgesteld op
basis van de kasstroomprognoses; inmiddels is gebleken dat de werkelijke uitgaven nog lager zijn.

Investeringen

Toelichting

Voorbereidingskrediet voor project de Entree in 2015:
€ 3,1 miljoen.
Programma gebiedsregie Stationseiland in 20152018: € 3,2 miljoen.
Uitvoeringskrediet aanleg tweede tramhalte op het
Zeeburgereiland en de kruising IJburglaan-Kaap
Kotweg: € 1,7 miljoen.

Voorbereiding gestart

Risico’s en beheersmaatregelen

Status

Parkeergebouwen
In de loop van 2012 zijn bij het college twijfels
ontstaan over de voortgang van de reorganisatie van
Parkeergebouwen (PG). Dat was aanleiding de rol
van PG in het besluitvormingsproces door ACAM te
laten onderzoeken. De uitkomsten van het ACAMonderzoek waren aanleiding voor het college om –

In september 2014 heeft Bureau Gateway van het
ministerie
van
Binnenlandse
Zaken
het
veranderingstraject bij Parkeergebouwen onder de loep
genomen. De uitkomsten van deze health check is dat
inmiddels de weg omhoog is ingezet met een aantal
geslaagde stappen, waaronder de recent doorgevoerde
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onder verantwoordelijkheid van nieuw management –
het gehele portfolio van parkeergebouwen door te
lichten.
In de huidige portfolio spelen de volgende risico’s:

i

reorganisatie. Parkeergebouwen zal nog een lange weg
moeten afleggen om als professionele regieorganisatie
in staat te zijn haar aandeel in de Amsterdamse
mobiliteitsopgave adequaat te vervullen.


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 herstelkosten die niet
kunnen worden gedekt uit de exploitatie..


Piet Heingarage
Het restant van de garage is voor het rendabel geachte
deel overgedragen door OGA aan Parkeergebouwen.
Er blijft een risico bestaan op hogere onderhoudskosten
als gevolg van de fouten die door de ontwikkelaar
tijdens de bouw zijn gemaakt. Deze hoge(re)
herstelkosten kunnen niet worden gedekt uit de
exploitatie en vormen de onrendabele top.


Parkeergarage de Opgang
Het eigendom van de parkeergarage is nog niet
overgedragen omdat er ernstige gebreken zijn (onder
andere lekkages, kapot wegdek, scheurvorming in
balken). De eigenaar heeft de gemeente gedagvaard
en eist alsnog nakoming van de koopovereenkomst.
Tegen de achtergrond van de actualiteit is het zeer
twijfelachtig dat het oorspronkelijke krediet nog
rendabel is te maken, mede gelet op het aantal
parkeerders en de ontwikkeling van de tarieven in
Amsterdam Noord.




Centrum Amsterdam Noord (CAN) fase 2
Tussen PG en Achmea is in november 2012 feitelijk
een huurovereenkomst gesloten betreffende de CANfase 2 garage in Noord die de komende jaren in
samenhang met een nieuw winkelcentrum wordt
ontwikkeld en waarvan de oplevering voor 2017 is
gepland. Er bestaat echter grote onzekerheid of PG
erin zal slagen de garage winstgevend te exploiteren.

 10/Plaza
P
Voorafgaand aan de voltooiing van de afbouw door
Parkeergebouwen
is
de
boekwaarde
door
opdrachtgever
OGA
aan
Parkeergebouwen
overgedragen. Er bestaat echter een risico als gevolg
van herstel- en afbouwkosten en achterstallig
onderhoud, waarvan de omvang nog niet definitief
vaststaat.

Bovenstaande risico’s zijn van groot belang voor de
ontwikkeling van het resultaat van de exploitatie
Parkeergebouwen.



De Opgang
Dit risico heeft zich gemanifesteerd; een
gerechtelijke uitspraak uit begin 2014 dwingt de
gemeente tot aankoop van de garage met
terugwerkende kracht tot 2009, wat betekent dat ook de
exploitatieverliezen 2009-2013 voor rekening van de
gemeente komen. Deze garage is eind 2013 aan het
portfolio van Parkeergebouwen toegevoegd. De
exploitatie is structureel verlieslatend. Deze kosten zijn
niet gedekt in de begroting 2015.

Bewonersgarages Zuidoost
Het risico bestaat dat de ramingen voor de
renovatie van de garages Hoogoord en Gooioord
(vanwege de zeer slechte staat van de rijdekken) hoger
uitvallen en dat als gevolg daarvan de sloop van deze
garages en nieuwbouw waarschijnlijk gunstiger zal zijn.
Dit wordt momenteel onderzocht.
BTW risico Parkeergarages
Het risico op niet aftrekbaarheid van BTW bij het gratis
gebruik
van
parkeergarages
door
parkeervergunninghouders is vervallen. Met de
Belastingdienst is overeengekomen dat de gemeente
bij deze activiteit voor de BTW optreedt als
ondernemer. De definitieve afspraken, waaronder de
grondslag voor heffing van BTW, worden in een
vaststellingsovereenkomst vastgelegd. Als gevolg van
deze overeenkomst vallen de jaarlijkse exploitatielasten
van het parkeerplan als gevolg van de af te dragen
BTW iets hoger uit.

Revisie ponten Noordzeekanaal
Zoals vermeld in het Raadsbesluit Financiële
Strategie Veren van eind 2013 was de revisie van vijf
autoponten voor het Noordzeekanaal in 2014
voorzien. Op grond van een eerste raming lijken de
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investeringen hoger uit te vallen dan het begrote
bedrag van € 10,0 miljoen.

Leidseplein
Na het uitvoeringsbesluit van het project Leidseplein
zijn eind 2014 de (deel)ramingen geactualiseerd,
inclusief de risicomaatregelen. De scope is uitgebreid
met het verplaatsen van de tramhaltes, het spoor
(Molenwiek) en de fietsparkeermaatregelen. De
kostenraming stijgt en er wordt nog gekeken naar
benodigde besparingen in de begroting.
Stationseiland De Entree
Als vigerende eindmijlpaal hanteert het project een
oplevering in 2021. Dat is met de huidige prognose
(uit eind 2014) niet meer realistisch. Door de
vertraging in de besluitvorming over de definitieve
scope (onder andere als gevolg van het aanvullende
variantenonderzoek voor de invulling van het open
havenfront,
de
fietsparkeergarage
en
het
financieringsvraagstuk) verschuift de planning. Bij het
aanvullende varianten besluit (tweede kwartaal 2015)
wordt, mede op basis van de actuele inzichten in
risico’s, een nieuwe realistische prognose gedaan
voor de planning. Na vaststelling wordt deze
prognose de basis voor de nieuwe mijlpalen voor het
project.

i

de mogelijkheden behoort. In de begroting is vanaf
2014 een extra structurele besparing verwerkt van € 1
miljoen, die mogelijk hoger wordt door lagere kosten
voor vervanging en onderhoud. Eventuele hogere
kosten voor revisie kunnen deze gunstige ontwikkeling
onder druk zetten.

De risicoraming is verder uitgewerkt en onderbouwd en
geeft een stijging in de risicoreservering.
Op basis van de nieuwe ramingen en inzichten wordt
begin 2015 de meerjarenbegroting verder uitgewerkt
om eventueel de prognose voor het gehele project bij te
stellen.

Op basis van de risicoanalyses voor de contract- en
uitvoeringsfase worden ook in de huidige fase
beheersmaatregelen getroffen. Deze betreffen:

de governance van het project (aanstellen
stuurgroep met de gemeentelijke eigenaren in het
gebied
en
het
opstellen
van
‘samenwerkingsovereenkomsten’)

expliciet opnemen van risico’s in contracten
(verdeling
risico’s
tussen de
gemeente als
opdrachtgever en de toekomstige marktpartij als
opdrachtnemer)

het
contracteren
zelf
(beoordeling
inschrijvingen van marktpartijen mede op basis van
mate van risico-inzicht en beheersing)

Station RAI
De dekking sluit nog niet aan bij de projectkosten

De volgende acties worden ondernomen om een
sluitende business case te krijgen:

versoberen project

hogere bijdrage BDU (brede doeluitkering)

bijdrage spoorsector

Exploitatie toekomstige fietsenstallingen
Er wordt de komende jaren in Amsterdam veel
geïnvesteerd in fietsenstallingen. De kosten van de
exploitatie van deze stallingen zijn in veel gevallen nog
niet voorzien. Bij een gelijkblijvend exploitatiemodel
zullen de kosten van exploitatie voor de stad als geheel
flink toenemen. Vanwege ruimtelijk beslag zullen grote
stallingen ook steeds meer ondergronds moeten
worden aangelegd met hoge exploitatielasten tot
gevolg. Daarnaast worden de stallingen bij NS-stations
in toenemende mate een medeverantwoordelijkheid
van de gemeente. De gemeentelijke inbreng voor de
stallingen bij de stations Zuid, Rai en Amstel zijn daar
nu al voorbeelden van.

Uitgaande van gratis stalling tijdens de eerste 24 uur en
een exploitatie die volledig voor rekening van
Amsterdam komt, moet rekening worden gehouden met
een forse groei van de jaarlijkse lasten. Onderzocht
wordt of een ander business model dan wel een andere
marktbenadering tot financiële verlichting kan leiden.

Toegankelijkheid bushaltes Amsterdam
De voorbereiding en uitvoering blijven achter
bij de planning. De proceskosten (per halte) zijn
aanzienlijk hoger dan was voorzien. Mede door
onduidelijkheid over de haltelijst bestaat risico op
overschrijding van het budget.
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Daarnaast zijn de stadsdelen verantwoordelijk voor in
ieder geval de exploitatie van de te realiseren
fietsenstallingen aan het Beursplein, Leidseplein, Rokin
(metrostation),
Ceintuurbaan
(metrostation)
en
Buikslotermeerplein (busstation Noord). Verwacht mag
worden dat de totale exploitatielasten van deze vijf
stallingen tussen de € 2 en € 2,5 miljoen gaan
bedragen. Daarbij moet worden opgemerkt dat de
kosten voor handhaving daarin nog niet zijn
meegenomen.
Door parallelle inschakeling van meerdere partijen voor
ontwerp en uitvoering is de verwachting dat vanaf 2015
75 haltes per jaar gerealiseerd zullen worden. Hiertoe
zal – naast de bestaande contracten – een nieuw
Design en Construct-contract op de markt worden
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gebracht waarin ontwerp en realisatie zijn
samengevoegd. Hiervoor is intern het projectteam
versterkt.
De Stadsregio heeft aangegeven dat de doelstelling
van
het
halteplan
met
minder
haltes
gerealiseerd kan worden. Besluitvorming
hierover
inclusief eventuele verlenging van de subsidieregeling
zal in overleg met de Stadsregio begin 2015
plaatsvinden.
Noord/Zuidlijn
De aanleg van de NoordZuidlijn is veruit het grootse
project dat de gemeente onderhanden heeft. De
risico’s zijn afgedekt met een omvangrijke
risicovoorziening en posten onvoorzien. Binnen het
budget bedraagt de totale risicobuffer circa 25% van
nog te verwachten kosten.

De omvang van de voorziening in relatie tot einde werk
bedraagt eind 2014 circa 35%. Belangrijkste oorzaak is
de afname van het nog te betalen saldo waarover risico
wordt gelopen terwijl de omvang van de voorzieningen
gelijk blijft.

Beleidskaders





Parkeerplan
Meerjarenplan Fiets 2012-2016
Investeringsagenda OV
Mobilitietsaanpak Amsterdam

Op 1 december 2015 treedt de Wet Lokaal Spoor – na een overgangstermijn van twee jaar – volledig in werking.
De Wet legt de zorgplicht voor de aanleg en het beheer van railinfrastructuur bij de (rechtsopvolger van de)
Stadsregio Amsterdam. De Stadsregio heeft aangegeven dat zij de gemeente de rol van beheerder wil laten
vervullen binnen de kaders die de Stadsregio in haar Beheervisie vaststelt. Deze kaders zullen zowel inhoudelijk,
als procedureel zijn.
De implementatie van de Wet Lokaal Spoor wordt gezamenlijk voorbereid door de Stadsregio, GVB en en de
gemeente.
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7.5.5 Betere luchtkwaliteit in Amsterdam
Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?
Indicatoren

Peilwaarde

Nulmeting
(jaar)

Streefwaarden
Rekening
2013

Begroting
2014

Ontwikkeling
op schema

Ontwikkeling
op schema

Rekening
2014

Te behalen
resultaat
2010-2014

1

Oordeel NSL of Amsterdam op
5
schema ligt om doel 2016
te bereiken

Ontwikkeling
op schema

2

Stikstofdioxide
knelpuntenstraten in 2015

2 (2011)

3

3

3

0

3

Fijnstof knelpuntstraten

5 (2011)

0

0

0

0

Wat hebben we ervoor gedaan?
Resultaat per indicator
1

Oordeel Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) of Amsterdam op schema ligt om
doel 2016 te bereiken
Het huidige samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit loopt van 2011 tot en met 2016. Amsterdam heeft de
ambitie te voldoen aan de Europese normen, ook toekomstige, voor fijnstof (2010) en stikstofdioxide (2015) .
Voor het halen van de laatste norm is Amsterdam in hoge mate afhankelijk van inspanningen van Rijk,
provincies en andere lokale overheden. Bij ‘knelpunten stikstofdioxide’ gaat het om een aantal, op basis van
een landelijk rekenmodel geprognosticeerde knelpunten in 2015. Het rekenmodel wordt voortdurend
aangepast aan de laatste inzichten en geijkt aan de laatste metingen. Hierdoor fluctueren de prognoses
sterk. Wel is volgens de metingen sprake van een structurele verschoning van de lucht, ook in Amsterdam.

2

Knelpuntstraten
In de tweede helft van 2014 is een proef begonnen op de Stadhouderskade, een zwaarbelaste locatie, om te
testen welk effect een betere doorstroming van het verkeer heeft op de luchtkwaliteit (stikstofdioxide en
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fijnstof). Als onderdeel van de locatie specifieke maatregelen is de afstelling van de verkeerslichten
veranderd. De proef wordt in de eerste helft 2015 afgerond.
3

Fijnstof
Einde 2014 voldeed Amsterdam in bijna de hele stad aan de norm voor fijnstof. Amsterdam heeft invloed op
maximaal 25% van de luchtvervuiling. Extra inzet van het Rijk is noodzakelijk om blijvend aan de normen te
kunnen voldoen.

Overige resultaten


Agenda Duurzaamheid
In de tweede helft van 2014 heeft het college de Agenda Duurzaamheid opgesteld die de doelen, ambities
en de richting aangeeft voor de thema’s ‘duurzame energie’, ‘schone lucht’, ‘circulaire economie’ en
‘klimaatbestendige stad’. De agenda bevat ook een uitvoeringsparagraaf en een monitor. In de monitor wordt
aangegeven op welke wijze en op welke momenten het college rapporteert over de doelen,
inspanningsverplichtingen en resultaatsafspraken. Zie voor verdere informatie paragraaf 9.1 Duurzaamheid.
.



Subsidieregeling rondvaart
In 2014 is de subsidieregeling voor rondvaartboten aangepast. Sinds april 2014 wordt alleen nog geld
verstrekt aan zogenaamde 100%-zero-emissie-boten. In totaal is voor 110 boten subsidie verleend en zijn
nog vijftien aanvragen in behandeling.



Duizend oplaadpunten voor elektrische voertuigen
Het aantal openbare oplaadpunten maakt op basis van de vraag een snelle groei door. Eind 2014 is het
duizendste oplaadpunt bereikt. Het contract met de leveranciers voor plaatsing, onderhoud en exploitatie
van de openbare oplaadpunten is met één jaar verlengd tot april 2016. Op het openbare netwerk wordt per
maand, in meer dan 25.000 laadsessies, energie voor meer dan 1 miljoen kilometer geladen.

Wat heeft het gekost?

Financiële ontwikkelingen

Rekening
2013

Begroting
2014
incl. eerste
wijziging

Begroting
2014
na
8-maands

Rekening
2014

Verschil
Rekening
Begroting
na 8-maands

Lasten

7,9

30,9

36,3

10,3

-25,9

Baten

5,7

19,4

19,4

4,6

-14,8

Saldo lasten en baten

-2,2

-11,5

-16,9

-5,7

11,2

Dotaties aan reserves

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Onttrekkingen aan reserves

2,2

11,5

16,9

5,7

-11,2

Mutaties reserves

2,2

11,5

16,9

5,7

-11,2

Resultaat

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bedragen x € 1 miljoen

Toelichting verschillen ten opzichte van de Begroting 2014 na 8 maanden

In 2014 is het programma Luchtkwaliteit herijkt, als onderdeel van de Agenda Duurzaamheid. De begroting
was echter nog gebaseerd op de achterhaalde aannames van voor de herijking. Besloten is een aantal
onderdelen aan te passen en de middelen daarvoor in de komende jaren alternatief in te zetten. Het leidde
in 2014 tot fors lagere lasten en baten en in het verlengde daarvan tot een lagere onttrekking aan de
reserves van € 11,2 miljoen.
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Investeringen

Voor doelstelling 7.5.5 hebben in 2014 geen investeringen plaatsgevonden.

Risico’s en beheersmaatregelen
Luchtkwaliteit
Amsterdam houdt er rekening mee dat de laatste
monitoring
van
het
Nationaal
Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit uit zal
wijzen dat Amsterdam in 2015 op een beperkt aantal
knelpunten (onder andere de Prins Hendrikkade en de
Stadhouderskade) niet zal voldoen aan de Europese
normen voor
NO2 als er geen aanvullende
maatregelen worden getroffen. De invloed van
Amsterdam reikt echter tot maar 25% van de
verbetering van de luchtkwaliteit. Amsterdam kan het
probleem dus niet alleen op lossen en zal bij het Rijk
vragen om extra maatregelen.

Status
In het plan ‘Schone Lucht voor Amsterdam’ werd al
gewezen op risico’s bij de doelstellingen uit het
Amsterdamse maatregelenpakket. Deze waren ook
een belangrijke reden voor het destijds al voorzien van
een evaluatie in 2013. Ook voor de komende jaren blijft
een aantal belangrijke risico’s bestaan. 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 zijn dan nu.
De risico’s kunnen ook leiden tot niet volledige
uitputting van de middelen die beschikbaar zijn voor dit
programma. Gezien de relevantie van het onderwerp
alsmede de cofinanciering waaraan de gemeente
deelneemt, behoeft dit in 2015 extra aandacht.
De belangrijkste risico’s zijn:
 afnemende investeringsbereidheid in bijvoorbeeld
nieuwe schone voertuigen
 de markt levert zeer laat voldoende modellen voor
schone conventionele voertuigen
 tegenvallende prognoses achtergrondconcentraties
luchtverontreiniging; de rijksoverheid verlengt de
subsidie voor taxi en bestelvoertuigen niet
 de voorwaarden gesteld aan de eindverantwoording
van
de
besteding
van
de
rijksmiddelen
(cofinanciering NSL) worden strikt toegepast,
waardoor de gemeente een deel van de
rijksmiddelen moet terugbetalen.
 gevolg van het niet halen van de gestelde normen
kan zijn dat bouwplannen na 2015 vertragen en dat
er mogelijk een deel van een Europese boete
doorgezet kan worden naar Amsterdam

Beleidskaders


Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
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7.5.6 Amsterdam schoon en heel
Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?
Indicatoren

1

Technische kwaliteit verharding
wegvak, % totale rijbaan
oppervlak hoofdnet auto

Peilwaarde

Streefwaarden

Nulmeting
(jaar)

Rekening
2013

Begroting
2014

Rekening
2014

Te behalen
resultaat
2010-2014

voldoende:
81%
matig: 4%
onvoldoende:
15%
(2009

sober:
voldoende:
85%
matig: 4%
onvoldoende:
11%

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

Voldoende
91%
Matig 3%
Onvoldoende
6%

Ontwikkeling
op schema

Wat hebben we ervoor gedaan?
Resultaat per indicator
1

Technische kwaliteit verharding wegvak, % totale rijbaan van het oppervlak hoofdnet auto
De streefwaarde voor de Begroting 2014 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. Voor de streefwaarden die nu worden gebruikt is daarmee geen rekening gehouden. In de Begroting
2015 worden deze streefwaarden omgezet in reële waarden.
Eind 2014 heeft de tweejaarlijkse inspectie van het gehele hoofdnet Auto plaatsgevonden. De kwaliteit ligt
op een iets hoger niveau dan in voorgaande jaren. Dat is een na-ijlend effect , enerzijds van projecten die al
waren opgestart toen het beheerniveau verzorgd nog werd gehanteerd en anderzijds van projecten die
vanuit gebiedsontwikkelingen betrekkelijk recent zijn uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld de Westerdoksdijk,
waardoor de kwaliteit van de wegvakken nog hoog is.

Overige resultaten


Beheerniveaus
De gevolgen van de overgang van het beheer- en onderhoudsniveau van verzorgd naar sober zijn na
verloop van tijd voor burgers zichtbaar op straat. Dit heeft gevolgen voor wat betreft storingsmeldingen en
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klachten. Via asset management worden de effecten op de stedelijke infrastructuur nauwlettend gevolgd.
De uitvoering van Amendement 434 in 2014 bracht de plak- en kladbestrijding weer op niveau verzorgd. Dit
geldt ook voor het schoonhouden van bruggen, het onderhoud van verkeerssystemen en openbare
verlichting.


Railinfrastructuur: kwaliteit metro en tram
Er is in 2014 uitwerking gegeven aan de afspraken met Stadsregio en GVB over de vervoersconcessie en
over het beheer en onderhoud tot 2024. Met Stadsregio is overleg over het meerjaren
vervangingsonderhoud metro. Tezamen met een verdergaande professionalisering van het asset
management moeten deze afspraken het kwaliteitsniveau van het metro- en tramareaal op niveau houden.
In 2014 voldeed het railnetwerk aan de prestatieverplichtingen voor veiligheid en beschikbaarheid. De
gebruiksmelding voor de Oostlijntunnel is ingediend.



Groot onderhoud wegen
Op zeventien wegvakken is in 2014 onderhoud uitgevoerd aan de hand van het programma dat jaarlijks voor
groot onderhoud wordt opgesteld na de globale visuele inspectie of na wegenbouwkundig onderzoek. Het
gaat om de vervanging van één of meer van de bovenste lagen van het asfalt of het uitvoeren van een
oppervlaktebehandeling om nog omvangrijker onderhoudsmaatregelen uit te kunnen stellen. Het betrof de
volgende wegvakken:
 Utrechtseweg (kruising Kennedylaan tot grens met Rijkswaterstaat)
 Prins Bernardplein
 IJdoornlaan
 Gooiseweg ter hoogte van knooppunt A10
 Van Marwijk Kooijstraat
 Kattenburgerstraat
 Spaklerweg (tussen Van Marwijk Kooijstraat en Stationsweg)
 De Boelelaan
 Europaboulevard
 Holterbergweg (ter hoogte van Ziggodome en Stationsweg oostzijde)
 Loosdrechtdreef
 Kromwijkdreef
 Henk Sneevlietweg
 Meibergdreef
 Zuiderzeeweg/IJburglaan
 Piet Heintunnel
 Hobbemakade

Wat heeft het gekost?
Financiële ontwikkelingen

Rekening
2013

Begroting
2014
incl. eerste
wijziging

Begroting
2014
na
8-maands

Rekening
2014

Verschil
Rekening
Begroting
na 8-maands

Lasten

185,4

165,5

182,8

178,1

-4,7

Baten

81,6

69,3

89,1

86,6

-2,5

-103,9

-96,1

-93,7

-91,4

2,2

Dotaties aan reserves

0,0

1,2

0,0

0,0

0,0

Onttrekkingen aan reserves

3,7

9,0

6,9

6,1

-0,8

Mutaties reserves

3,7

7,8

6,9

6,1

-0,8

-100,1

-88,3

-86,8

-85,3

1,4

Bedragen x € 1 miljoen

Saldo lasten en baten

Resultaat

Toelichting verschillen ten opzichte van de Begroting 2014 na 8 maanden

Bij de exploitatie van buitenreclame speelt dat er enerzijds sprake is van een vrijval op de beheerkosten
2013 en anderzijds van hogere kosten in 2014 van ongeveer € 0,3 miljoen. Dat komt omdat nog altijd niet
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alle oude abri’s van de straat zijn waar nog wel beheer en onderhoudskosten voor moet worden betaald.
6
Anderzijds zijn er in 2014 ook de afdrachten op basis van BORI van € 2,5 miljoen. Omdat ook de
opbrengsten hoger zijn dan begroot, is er sprake van een gunstiger resultaat van € 3,2 miljoen.
7



De uitbater van reclame op de abri’s en de mupi’s heeft bezwaar aangetekend bij de afdracht over 2013.
Onlangs heeft de rechter de uitbater in het gelijk gesteld. Hoger beroep wordt nu overwogen. Niettemin lijkt
het uit oogpunt van prudent beleid verstandig nu reeds een voorziening te treffen van € 4,6 miljoen. Deze
voorziening kan vrijvallen als het hoger beroep tot een voor de gemeente gunstige uitspraak leidt.



Binnen het asset management zijn de staat van het areaal en de noodzakelijkheid van
onderhoudswerkzaamheden tegen elkaar afgezet. Het leidde voor het geheel van de beheerfuncties tot een
gunstig resultaat van € 1,6 miljoen door onderbesteding: € 0,61 miljoen bij beheer en onderhoud tunnels
(Michiel de Ruytertunnel); € 0,47 miljoen bij verkeersystemen; € 0,37 miljoen bij busstations. Vooralsnog zijn
dit eenmalige voordelen.



Het totaal van de kapitaallasten van de activa Algemene dienst is lager, wat voornamelijk wordt veroorzaakt
door lagere kapitaallasten tunnels, waterwerken en openbare verlichting en stadsilluminatie als gevolg van
een lager dan begroot investeringsvolume in 2013. Door de hogere uitgaven bij bruggen bedraagt de
verlaging per saldo € 0,9 miljoen.



De uitgaven aan het beheer en onderhoud railinfrastructuur zijn € 3,9 miljoen lager dan begroot. Dit is vooral
veroorzaakt doordat een aantal projecten niet in 2014, maar in 2015 wordt gerealiseerd. Dit betreft met
8
name MVP Tram projecten die over meerdere jaren worden uitgevoerd. De Stadsregio heeft haar
bevoorschotting hierop aangepast.

Investeringen

Toelichting

Uitvoeringsbesluit Leidseplein op basis van het DO
Leidseplein: € 31,5 miljoen.

Na de vaststelling door de gemeenteraad op 12 maart
2014 van het uitvoeringsbesluit en het DO (definitief
ontwerp) zijn diverse deelplannen uitgewerkt voor het
project vernieuwing Leidseplein, de Leidsebrug en de
ondergrondse fietsenstalling. Er is gestart met het
inkooptraject en de aanleg van proefstroken
natuursteen. De fasering van de werkzaamheden en de
bereikbaarheid van het Leidseplein is vastgelegd. Voor
de Leidsebrug, het maaiveld en de fietsenstalling zijn
diverse voorbereidingen en onderzoeken ingezet. Voor
de verschuiving van de taxiopstelstrook op de
Stadhouderskade naar het Leidse Bosje en de
verbeterde inrichting van het Leidsebosje is een nieuw
voorlopig ontwerp gemaakt in nauw overleg met de
Bestuurcommissie West.

Aanvullend krediet voor uitvoering vernieuwing
walmuur Westerkanaal (rak WKN0101) langs de
Houtmankade ter hoogte van de Nova Zemblastraat:
€ 0,7 miljoen.

De vernieuwing van de walmuur wordt uitgevoerd met
9
een innovatief contract (Design & Construct ). Er wordt
door de gemeente nog onderzocht of een alternatieve
technische constructie mogelijk is. Op dat moment is
ook inzichtelijk wat dit betekent voor de planning.

Vervangingen en profielwijzigingen van de openbare
verlichting in 2014: € 14,3 miljoen.

Om de bezuinigingen uit 1S1O (7+8) te realiseren is
een ‘nee, tenzij-beleid’ geformuleerd gericht op het in
principe voorkomen van de verplaatsing van verlichting
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in het kader van profielwijzigingen.
Vervanging en aanpassing VRI's en VIS installaties in
2014: € 6,1 miljoen.

Vanwege de invoering van asset management en het
‘nee, tenzij’-beleid zijn diverse projecten uitgesteld en
doorgeschoven.

Reconstructie Houtmankade tussen Westerpark en
Tasmanstraat € 2,0 miljoen.

Uitvoering is iets doorgeschoven door het opstellen van
een overall planning die is afgestemd op de diverse
projecten in de omgeving. Het gaat daarbij om:
Houtmankade walmuur, de Entree, de
Spaarndammertunnel en project De Ruijterkade West.

Onderzoek en voorbereiding groot onderhoud aan 10
beweegbare bruggen: € 0,5 miljoen.

In het kader van de herijking (opstellen nieuw
normenkader bruggen) is in 2014 onderzocht in
hoeverre diverse geprogrammeerde
herstelwerkzaamheden aan bruggen kunnen worden
uitgesteld. Gebleken is dat voor een aantal bruggen
verder uitstel niet meer mogelijk is. Voor deze bruggen
zijn eind 2014 dan ook kredietaanvragen ingediend en
vastgesteld. De voorbereiding start in 2015.

Vervanging noodvoorziening vh hydraulisch aggregaat
van de Zeilstraatbrug (brug 348): € 0,5 miljoen.

De voorbereiding start in 2015.

Risico’s en beheersmaatregelen

Status

Amsterdam-Rijnkanaal
Bij uitvoering van het project vervanging van
vooroever Amsterdam-Rijnkanaal zou kunnen blijken
dat de milieuvervuiling ernstiger is dan verwacht,
waardoor vertraging en kostenverhoging kan
optreden. Daarnaast is er risico op schade aan
gebouwen.
Als
beheersmaatregel
is
de
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG)
gestart met verdere bodemonderzoeken. Eventuele
schade wordt deels gedekt door de Construction All
Risks Verzekering (CAR) voor bouwrisico’s.

Vooroever Amsterdam-Rijnkanaal
De ODNZKG geeft aan dat sanering van de
waterbodem meegenomen moet worden in de
uitvoering van het project. Bekeken wordt wat dit voor
de aanbesteding betekent. De vertraging van de start
uitvoering tot het derde kwartaal 2015 en de
verwachte saneringskosten vergroot het risico op
overschrijding van het budget.

Kramerbrug (brug 400)
Instabiel worden kademuur en landhoofden tijdens
uitvoering onderhoudsproject.
Verzwaarde normering bruggen
In 2012 is nieuwe wet- en regelgeving (Bouwbesluit
2012) en bijbehorende normering vanuit het Rijk
opgesteld voor de constructieve veiligheid van alle
bruggen. Bij toetsing van een aantal bruggen
(ongeveer
10%)
in
de
Amsterdamse
hoofdinfrastructuur blijkt een groot aantal bruggen
(ongeveer 60%) niet aan de nieuwe normen te
voldoen. 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 vanuit de werkelijke veiligheid noodzakelijk is.
De regelgeving laat ruimte voor ontwikkeling van een
eigen toetsingskader voor de veiligheid van de
stedelijke bruggen, met als uitgangspunt de
constructieve sterkte van de bruggen die het
stadsverkeer dragen.
Brug 116 Boerenwetering / Ceintuurbaan
Het toprisico betreft instabiel worden van het
middengedeelte dan wel zettingen in de houten
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Project afgesloten; de risico’s hebben zich niet
voorgedaan.
Verzwaarde normering bruggen
Amsterdam heeft in 2013 besloten om andere nietrijksoverheden
(andere
gemeenten,
de
waterschappen, provincies en Rijkswaterstaat in
Noord-Holland) te benaderen, want zij staan ook voor
de ontwikkeling van een normenkader, waarvan de
formulering doorloopt tot in 2015. In afwachting van
het nieuwe normenkader worden bruggen voortdurend
geschouwd en worden maatregelen getroffen. Indien
noodzakelijk wordt het onderhoud van specifieke
bruggen wel al in voorbereiding genomen.

De
beheersmaatregelen
betreffen
monitoring,
voorbereiding van noodmaatregelen en gecontroleerd
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fundering waardoor het brugdek gaat zetten. Gevolg
van dit risico is het uit exploitatie moeten nemen van
het tramverkeer over brug 116, het moeten treffen van
noodmaatregelen dan wel aan moeten passen van de
bouwwijze.

Reclameopbrengsten
Er speelt nog het zeer beperkte risico dat de
gemeente Amsterdam moet gaan betalen voor het
vervangen van 150 haltes. Deze haltes bevinden zich
aan de rand van de stad en JCDecaux meent dat zij
deze haltes niet hoeven te vervangen. Naar de
mening van de gemeente moet JCDecaux deze abri’s
conform contract vervangen en hier afdracht voor
betalen.

i

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 door het project worden
gedekt. Een tweede risico betreft mogelijke
aanspraken op het uitkeren van nadeelcompensatie.
Berekeningen op basis van ervaringscijfers geven aan
dat de kosten voor het project Brug 116 kunnen
oplopen tot een bedrag van € 0,3 miljoen.
Er is met JCDecaux afgesproken dat hierover
arbitrage plaatsvindt. Op basis van de vigerende
scope bedragen de kosten voor de vervanging € 1,5
miljoen.

Beleidskaders



Nota stedelijke infrastructuur
Nota Beheren op niveau
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Centraal mobiliteitsfonds

De toelichting op het Centraal Mobiliteitsfonds is opgenomen in Hoofdstuk 10. Overige paragrafen.
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7.6 Openbare ruimte, groen, sport en recreatie
Inleiding
7.6.1

Een sterkere groenstructuur voor een leefbare en aantrekkelijke
Metropoolregio Amsterdam

7.6.2

De openbare ruimte is kwalitatief hoogwaardig en homogeen
ingericht en voor alle Amsterdammers toegankelijk

7.6.3

Sportbeoefening in Amsterdam op Olympisch niveau

7.6.4

Bijdragen aan de dierenbescherming in Amsterdam
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Inleiding
Portefeuillehouders

Wethouder Choho (openbare ruimte en groen), Wethouder Van der Burg (sport) , Wethouder Ivens (dierenwelzijn)

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
2013

Begroting
2014
incl. eerste
wijziging

Begroting
2014
na
8-maands

Rekening
2014

Verschil
Rekening
Begroting
na 8maands

Totaal lasten

53,5

46,6

49,2

50,1

0,9

Totaal baten

7,1

4,8

4,8

5,9

1,1

Saldo van lasten en baten

-46,4

-41,8

-44,4

-44,2

0,2

Toevoegingen aan reserves

7,6

1,1

11,1

11,5

0,5

Onttrekkingen aan reserves

16,1

1,7

4,5

3,5

-1,0

8,5

0,6

-6,6

-8,0

-1,5

-37,9

-41,2

-51,0

-52,3

-1,3

Mutaties reserves
Resultaat

Lasten en baten
De uitgaven in het programma Openbare ruimte, groen, sport en recreatie bedroegen in 2014 € 50,1 miljoen en
daar stond € 5,9 miljoen aan inkomsten tegenover. Het resultaat na mutaties in de reserves is € 52,3 miljoen ten
laste van de algemene middelen. Dat is € 1,3 miljoen meer dan begroot bij de 8-Maandsrapportage 2014
(€ 51 miljoen).
Gedetailleerde informatie over de lasten en baten is opgenomen in de paragrafen Wat heeft het gekost? van de
doelstellingen.

De belangrijkste ontwikkelingen na aantreden nieuw college
Openbare ruimte en groen
In opdracht van de wethouder Openbare ruimte en groen is gewerkt aan de Agenda Groen. Deze agenda is een
kader voor het uitvoeringsprogramma voor de jaren tot 2018 en zal medio 2015 aan de raad worden voorgelegd.
Het concept van de groene lopers is verder uitgewerkt; in de groengelden van dit college is € 2 miljoen voor de
groene lopers gereserveerd.
Dierenwelzijn
In het coalitieakkoord is voor dierenwelzijn voor de collegeperiode een prioriteit van € 4 miljoen opgenomen. Op
basis hiervan wordt in 2015 € 1 miljoen ingezet, in het bijzonder voor het bieden van hulp aan huisdieren van
huishoudens met een minimum inkomen en voor het verbeteren van dierenwelzijn bij kinderboerderijen.
Sport
Amsterdam gaat het aanbod van sport en sportvoorzieningen verbeteren en investeert de komende vier jaar € 20
miljoen in haar sportinfrastructuur.
Het college heeft de hoofdlijnennotitie sportaccommodaties 2015-2018 ter bespreking voorgelegd aan de
commissie Zorg & Sport. Deze notitie loopt vooruit op het nieuwe Sportaccommodatieplan, waarin de hoofdlijnen
tot in detail uitgewerkt worden. Dit plan wordt in de eerste helft van 2015 aan de gemeenteraad aangeboden.
In het coalitieakkoord zijn voor de jaren 2015-2015 middelen voor evenementen toegekend. In het najaar van
2014 zijn daarop vooruitlopend de organisatie van het EK hockey voor dames en heren in 2017 en het EK voetbal
2020 verkregen.
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De doelstellingen in 2014
7.6.1 Een sterkere groenstructuur voor een leefbare en aantrekkelijke Metropoolregio Amsterdam
Onderdeel van de doelstelling is een betere benutting van de parken. In dat kader is het Noorderpark heringericht
en is begonnen met de aanpak van het Rembrandtpark. Belangrijk was ook de oplevering van het nieuwe
recreatiegebied Tuinen van West aan de westkant van Amsterdam en de herinrichting van het Diemerbos aan de
oostzijde. De ecologische structuur van Amsterdam wordt versterkt door het oplossen van tien knelpunten.
7.6.2 De openbare ruimte is kwalitatief hoogwaardig en homogeen ingericht en voor alle Amsterdammers
toegankelijk
Het belang van een mooie, levendige en goed bruikbare openbare ruimte wordt door het college onderkend. In de
Strategische Visie Publieke ruimte en de Agenda Groen zet het college haar plannen voor de verdere
ontwikkeling en verduurzaming van de Amsterdamse openbare ruimte uiteen. De Puccinimethode zal in
aangepast vorm geïmplementeerd worden als bindend kader voor de inrichting.
7.6.3 Sportbeoefening in Amsterdam op Olympisch niveau
Door middel van diverse school- en verenigingsactiviteiten, topsportevenementen met side-events en de
aandacht voor topsporttalent via het Centrum voor Topsport en Onderwijs (CTO) werd sportbeoefening op alle
niveaus gestimuleerd. Er was daarbij bijzondere aandacht voor risicogroepen, zoals kinderen in
achterstandswijken, ouderen en gehandicapten. Deze groepen worden bereikt door de inzet van
combinatiefunctionarissen en buurtcoaches.
7.6.4 Bijdragen aan de dierenbescherming in Amsterdam
We bevorderen het dierenwelzijn, in het bijzonder door vervoer, opvang en herplaatsing van zwerfdieren mogelijk
te maken.

Gemeente Amsterdam Jaarrekening 2014

154

i

➥

7.6.1 Een sterkere groenstructuur voor een leefbare en
aantrekkelijke Metropoolregio Amsterdam
Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?

Met de groengelden is fors geïnvesteerd in stadsparken, plantsoenen en buurtgroen. Voorbeelden zijn de aanleg
van de waterspeelplaats bij Gaasperplas, het avonturenpad bij de Bijlmerweide, de verdubbeling van het
Oosterpark, de herinrichting van de Noorder IJplas (gestuurde wildernis), de start van de herinrichting van het
noordelijk deel van het Frederik Hendrikplantsoen en oplevering van een groot aantal buurtmoestuinen. Er was
voortgang in het oplossen van ecologische knelpunten. Met amsterdam rooftop solutions wordt in een PPS
1
2
constructie innovatie op het gebied van groene, gele en blauwe daken bewerkstelligd. Het ontwikkelen van
Groene Lopers, het netwerk van comfortabele fietsroutes binnen de stad en naar het landschap, is voortgezet.

Indicatoren

Peilwaarde
Nulmeting
(jaar)

Streefwaarden
Rekening
2013

Begroting
2014

Rekening
2014

Te behalen
resultaat
2010-2014

76%

53%

75%

75%

1

% Amsterdammers dat het
Amsterdamse Bos wel eens
bezoekt

50% (2008)

2

Waarderingbezoekers voor
Amsterdamse Bos

7,5 (2008)

7,9

7,5

8,0

7,5

3

Aantal fulltime werkplekken (en 100 (2011)
deelnemers re-integratieproject)

110

120

150

150

Gemeente Amsterdam Jaarrekening 2014

155

i

➥
Wat hebben we ervoor gedaan?
Resultaten per indicator
1

% Amsterdammers dat het Amsterdamse Bos wel eens bezoekt
Jaarlijks wordt door O&S in opdracht van de afdeling Amsterdamse Bos een omnibusonderzoek gehouden
onder Amsterdammers. Het percentage Amsterdammers dat het Bos bezoekt is toegenomen van 50 in 2008
tot 75 in 2014. Dit is vooral te verklaren uit de toename van grote evenementen als Day at the Park en het
Bosfestival.

2

Waardering bezoekers voor Amsterdamse Bos
Uit het jaarlijkse omnibusonderzoek blijkt dat de waardering van de bezoekers voor het Amsterdamse Bos is
gestegen van 7,5 in 2008 tot een 8 in 2014.

3

Aantal fulltime werkplekken (en deelnemers re-integratieproject)
Het aantal fulltime re-integratieplekken dat het Amsterdamse Bos beschikbaar stelt bedraagt 150. In 2014
hebben 472 mensen (2013: 890) gebruik gemaakt van de 150 aangeboden plekken. Per maand zijn
gemiddeld 154 mensen (2013: 334) op deze wijze in het Amsterdamse Bos aan het werk geweest. De
gemiddelde waardering van de deelnemers is 7,9.

Overige resultaten

Ecologische routes
Dwars door Amsterdam lopen ecologische routes, waarlangs dier- en plantensoorten zich door de stad
kunnen verplaatsen. Om dit stelsel van groene verbindingen goed te laten functioneren moet een aantal
knelpunten die de routes onderbreken worden opgeheven. Dat zijn bijvoorbeeld onderdoorgangen in groene
taluds waardoor dieren de taluds niet kunnen volgen. Van de Groengelden zijn in 2014 tien knelpunten
opgeheven. De uitvoering ligt op schema om voor 2020 alle knelpunten in de ecologische structuur op te
heffen.


Participatie
Burgers zijn betrokken bij het ontwerpen en aanleggen van moestuinen en braakliggende terreinen.



Groene Puccini
De ‘ Groene Puccini’ is uitgewerkt met relaties met stadsbrede standaardisatie van werkzaamheden,
kengetallen en Life Cycle Cost (LCC) berekeningen. De methode kent centrale inkoop en de invoer van asset
management voor het gehele openbaar groen. Er is een berekening gemaakt voor het beheer van het
huidige openbare groen.



Voedselagenda
De hoofdthema’s van de Voedselagenda 2014 waren voedseleducatie, duurzaamheid en de oprichting van
een Voedsel Informatie Punt (VIP). De beoogde start van het VIP in 2014 bleek echter niet haalbaar.

Wat heeft het gekost?

Financiële ontwikkelingen

Rekening
2013

Begroting
2014
incl. eerste
wijziging

Begroting
2014
na
8-maands

Rekening
2014

Verschil
Rekening
Begroting
na 8-maands

Lasten

22,3

18,7

20,5

20,5

0,0

Baten

2,7

1,5

1,5

2,0

0,5

-19,6

-17,2

-19,1

-18,5

0,6

Dotaties aan reserves

1,8

0,8

3,6

4,1

0,5

Onttrekkingen aan reserves

3,1

1,7

3,0

2,6

-0,4

Mutaties reserves

1,3

0,9

-0,6

-1,4

-0,8

-18,3

-16,3

-19,7

-20,0

-0,3

Bedragen x € 1 miljoen

Saldo lasten en baten

Resultaat
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Toelichting verschillen ten opzichte van de Begroting 2014 na 8 maanden


Groenprojecten
Er zijn € 0,8 miljoen lagere lasten voor groenprojecten, door uitstel van Bruggen Noorderpark en de startfase
Rembrandtpark. Voor onder andere Bijlmerweide en ecologische knelpunten is een aantal verplichtingen
aangegaan en projecten opgestart, maar aangezien de projecten niet in 2014 gereed zijn gekomen, is nog
niet afgerekend. Hiertegenover staan navenant andere mutaties in reserves dan begroot (hogere dotatie van
niet bestede middelen en lagere onttrekking ter dekking van gemaakte kosten), waardoor dit saldoneutraal is.
In het najaar is een faunapassage onder de Nieuwe Meerlaan aangelegd. Voor de dekking van de kosten is
€ 0,1 miljoen ter beschikking gesteld.



Oosterpark
Er zijn € 0,5 miljoen lagere lasten én lagere baten (uit ISV-middelen) dan begroot, doordat de Oosterparkfasen 3 en 4 vertraging hebben opgelopen in verband met de vele bezwaarschriften rond de bomenkap.
Inmiddels is de kapvergunning verleend en zijn in het najaar de werkzaamheden gestart. De ISV-middelen uit
2014 kunnen tot en met 2016 besteed worden.



Amsterdamse Bos – versterking infrastructuur
In 2013 heeft de gemeente Amstelveen € 1 miljoen beschikbaar gesteld voor de versterking van de
infrastructuur van het Amsterdamse Bos. In 2014 is het restant van € 0,6 miljoen volledig besteed.



Amsterdamse Bos – overhead, evenementen en participatie-trajecten
De overheadkosten van het Amsterdamse Bos zijn in 2013 verhoogd met € 0,3 miljoen. Deze verhoging kan
niet worden opgebracht zonder dat de uitvoering van essentiële onderhoudswerkzaamheden in gevaar komt.
Voor het faciliteren van activiteiten zoals evenementen en participatie-trajecten is € 0,2 miljoen aan extra
kosten gemaakt, waartegenover een bedrag van € 0,3 miljoen aan extra baten staat.

Investeringen

Toelichting

Vervangingsinvesteringen Amsterdamse Bos
De nieuwe investeringen in 2014 betreffen
noodzakelijke vervangingen om een gelijkblijvend
voorzieningenniveau in het Amsterdamse Bos te
houden. De voor de periode 2014-2017 begrote
investeringen bedragen € 2,7 miljoen. De
investeringen voor 2014 bedroegen € 0,7 miljoen.

De toegekende middelen voor routinematige
investeringen 2014 zijn op € 0,3 miljoen na besteed.
Dit bedrag wordt in 2015 ingezet voor de vervanging
van beschoeiingen, voor beplanting en het opknappen
van woningen.

Risico’s en beheersmaatregelen

Status

Uittreding recreatieschappen
De uittreding uit Goois Natuurreservaat (GNR) en
Vinkeveen brengt een risico met zich mee. De
voorwaarden waaronder kan worden uitgetreden zijn
een resultaat van onderhandeling of gerechtelijke
uitspraken. Mogelijk kan dit leiden tot een afkoopsom
van nog onbekende hoogte en de incidentele inzet
van extra capaciteit om het proces van uittreding in
goede (juridische en financiële) banen te leiden.
Tegelijkertijd moet rekening gehouden worden met de
goede bestuurlijke relatie met onze partners in de
regio. Het risico wordt zoveel mogelijk beperkt door
externe
deskundigheid,
het
inwinnen
van
onafhankelijk advies en inrichting van een zorgvuldig
besluitvormingsproces waarin de financiële gevolgen
van afwegingen inzichtelijk worden gepresenteerd.

Gemeente Amsterdam Jaarrekening 2014

In hoger beroep heeft Amsterdam de mogelijkheid
gekregen uit GNR te treden met een opzegperiode
van vijf jaar. Dit is in de meerjarenbegroting
opgenomen. GNR heeft cassatie ingesteld. Eind 2015
zal de Hoge Raad arrest wijzen.
Voor de uittreding Vinkeveen is de medewerking van
de provincie Utrecht noodzakelijk. Er wordt een
toekomstplan
opgesteld.
Als
dat
voldoende
vertrouwen geeft bij de Provincie, kan de uittreding per
eind 2015 geëffectueerd worden.
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Risico’s en beheersmaatregelen
Amsterdamse Bos
De uitvoering van re-integratie- en participatietrajecten
in het Amsterdamse Bos wordt door het Rijk
gefinancierd op basis van de Wet participatiebudget
(Wpb). Wijzigingen van deze financieringsbron
hebben direct gevolg voor de uitvoering van deze
trajecten.

i

Status
De financiering op basis van de Wet participatiebudget
is in 2014 ongewijzigd gebleven. Zodoende is de
uitvoering niet in gevaar gekomen.

Beleidskaders


De Structuurvisie is het ruimtelijk toetsingskader van de gemeente voor 'groene' ontwikkelingen.
De Provinciale Ruimtelijke Verordening is het ruimtelijk toetsingskader van de provincie voor de gemeente
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7.6.2 De openbare ruimte is kwalitatief hoogwaardig en
homogeen ingericht en voor alle Amsterdammers
toegankelijk
Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?

De Puccinimethode Rood (voor bestrating) is door het college vastgesteld en uitgewerkt in een handboek. De
Puccinimethode Groen is in concept gereed. De implementatie geschiedt door middel van een verplichte cursus
Puccinimethode voor medewerkers en een stadsbrede inkoopstrategie.
In 2014 zijn de beheer- en onderhoudswerkzaamheden voor de Sloterdijkgebieden conform de onderlinge,
kwalitatieve afspraken (schoon, heel en veilig) van de Haven Amsterdam NV en de gemeente Amsterdam
gerealiseerd binnen de beschikbare middelen.

Wat hebben we ervoor gedaan?


Handboeken (rode en groene) Puccinimethode
Het Handboek Rode Puccinimethode is door het college vastgesteld. De vaststelling in de gemeenteraad
wordt aangehouden omdat op dit moment de Visie Openbare Ruimte wordt geschreven. Deze visie kan
mogelijk tot wijzigingen leiden in het handboek en in de visiekaart.
Het Handboek Groene Puccinimethode is in concept gereed. Over de gestandaardiseerde Amsterdamse
kengetallen en beheerkwaliteiten is stadsbreed een ambtelijk akkoord.



Advisering stadsdelen
Gezamenlijk met de stadsdelen zijn de (rode en groene) Puccinimethode, waarmee onder andere kaders
worden vastgesteld voor de inkoopstrategie, uitgewerkt en gereed gemaakt voor implementatie. Adviezen
zijn aan de stadsdelen uitgebracht door de coördinator openbare ruimteacties (zoals Buiten in Beeld) en door
de stadsergonoom.



Sloterdijkgebieden
In opdracht van de gemeente Amsterdam heeft Haven Amsterdam NV in 2014 het beheer en onderhoud van
de Sloterdijkgebieden gerealiseerd conform de kwaliteitsniveaus per gebied. De werkzaamheden betroffen
onder meer: onderhoud van groen en wegen, vegen, afvalinzameling en verwijderen van (fiets)wrakken.
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In 2014 is gestart met een pilot waarbij ondernemers als belanghebbenden een hogere participatie krijgen bij
het beheer en onderhoud van de Sloterdijkgebieden.
De verantwoordelijkheid voor de realisatie van het basis onderhoudsniveau blijft bij de gemeente. Resultaat
van de pilot kan zijn dat het beheerplan wordt gewijzigd en ontwikkelingen gezamenlijk worden gerealiseerd.
De pilot loopt tot eind 2015.

Wat heeft het gekost?
Financiële ontwikkelingen

Rekening
2013

Begroting
2014
incl. eerste
wijziging

Begroting
2014
na
8-maands

Rekening
2014

Verschil
Rekening
Begroting
na 8-maands

Lasten

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Baten

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Saldo lasten en baten

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Dotaties aan reserves

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Onttrekkingen aan reserves

8,0

0,0

0,8

0,0

0,0

Mutaties reserves

-8,0

0,0

-0,8

0,0

0,8

Resultaat

-6,0

0,0

-0,8

0,0

0,8

Bedragen x € 1 miljoen

Toelichting verschillen ten opzichte van de Begroting na 8 maanden

De uitgaven aan ambtelijke inzet op het onderdeel Openbare Ruimte zijn opgenomen onder de financiële
ontwikkelingen Groen.

De onttrekking aan de reserve van € 0,8 miljoen die in de 8-maandsrapportage is verwerkt, betreft een
onttrekking aan de WW-reserve. Deze valt niet onder het onderdeel Openbare Ruimte.

Investeringen

Voor doelstelling 7.6.2 hebben in 2014 geen investeringen plaatsgevonden.

Risico´s

Voor doelstelling 7.6.2 zijn in 2014 geen risico’s gemeld.

Beleidskaders


De Puccinimethode is de Amsterdamse standaard voor het inrichten van de openbare ruimte.

Westpoort
In 2013 is het beheer en onderhoud van gebieden in Westpoort middels een overeenkomst door gemeente
Amsterdam overgedragen aan Haven Amsterdam NV. In deze overeenkomst, tussen de gemeente en Haven
Amsterdam NV, zijn circa 20 kwaliteitscriteria opgenomen. De kwaliteitsindicatoren schoon, heel en veilig zijn
vertaald naar te behalen kwaliteitsniveaus voor het gebied, die per kwartaal worden gemonitord. In 2014 zijn de
beheer- en onderhoudswerkzaamheden conform de onderlinge kwalitatieve afspraken en binnen de beschikbare
middelen gerealiseerd.
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7.6.3 Sportbeoefening in Amsterdam op Olympisch niveau
Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?

Indicatoren

1

Aantal kinderen en jongeren 6 t/m 18 jaar dat
deelneemt aan naschools sport en beweegaanbod via JUMP-in of Topscore

2

Aantal uren sportaanbod verzorgd door
combinatie-functionarissen in primair,
voortgezet en speciaal onderwijs

3

Het aantal verenigingen dat betrokken is bij
gemeentelijke sportstimuleringsprogramma’s

4

Aantal sportaccommodaties:
- sporthallen (basisvoorziening)
- aantal hockeyvelden3
- aantal tennisbanen

5

Aantal programma’s en bonden verankerd in
Centrum voor Topsport en Onderwijs (CTO)

6

Aantal internationale topsportevenementen,
onder te verdelen in
- Jaarlijks terugkerend
- Aantal van EK/WK niveau, georganiseerd in
2011-2014 (streven is 11 in totaal)
- Aantal grote evenementen geacquireerd in de
periode 2011-2014 voor de periode ná 2014
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Peilwaarde

Streefwaarden

Nulmeting (jaar)

Rekening
2013

Begroting
2014

Rekening
2014

Te behalen
resultaat
2010-2014

8.109 (2010)

10.000

11.000

12.200

11.500

PO: 12.763
(2010)
VO: 15.859
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Wat hebben we ervoor gedaan?
Resultaten per indicator
1

Aantal kinderen en jongeren 6 t/m 18 jaar dat deelneemt aan naschoolse sport en beweegaanbod via
JUMP-in of Topscore
Er zijn 78 scholen die deelnemen aan het vernieuwde Jump-in programma. Dit zijn scholen die tot de top 152
4
met het hoogste gemiddelde BMI behoren. De capaciteit van Jump-in maakt een planning mogelijk waarbij
het programma jaarlijks op twintig nieuwe scholen geïmplementeerd wordt en twintig scholen de aanpak
afronden. Van de kinderen die binnen JUMP-in deelnemen aan een naschools sportaanbod is 75% geen lid
van een reguliere sportvereniging.
Topscore biedt beweging aan op drie niveaus: Fit, gericht op inactieve leerlingen, Regulier en Plus, dat wordt
verzorgd door de sportverenigingen.

2

Aantal uren sportaanbod verzorgd door combinatiefunctionarissen in primair, voortgezet en speciaal
onderwijs
De combinatiefunctionarissen zijn actief over de hele breedte van de gemeentelijke
sportstimuleringsprogramma’s: in het onderwijs en bij verenigingen en evenementen. Dat het resultaat van
‘sportaanbod in het onderwijs’ is gehaald, is mede te danken aan de inzet van de combinatiefunctionarissen.
Door met de verenigingen een meerjarige planning op te zetten wordt er nadrukkelijker gewerkt aan de
verenigingsdoelen. Gestructureerde versterking van verenigingen is daardoor beter mogelijk.

3

Het aantal verenigingen dat betrokken is bij gemeentelijke sportstimuleringsprogramma’s
Bij de sportstimuleringsprogramma’s zijn 240 verenigingen betrokken en sommige daarvan bij meer dan één.
Ruim 90 verenigingen zijn versterkt door de inzet van combinatiefunctionarissen, die tevens een groot deel
van de naschoolse activiteiten binnen de programma’s verzorgen, samen met een groeiend aantal
verenigingstrainers. Met 66 verenigingen is contact geweest in de vorm van adviestrajecten en –consulten,
25 verenigingen hebben deelgenomen aan scholingsbijeenkomsten. De aandacht voor veilig sportklimaat in
de vorm van onder andere bewustwording- en preventietrainingen ter voorkoming van seksuele intimidatie
zorgt voor positieve binding aan het Amsterdamse sportbeleid.

4

Aantal sportaccommodaties
Op sportpark IJburg was de aanleg van een derde hockeyveld en derde voetbalveld in voorbereiding. Bij
hockeyclub Westerpark is een derde veld aangelegd. In de stad is een aantal grasvelden is omgezet naar
kunstgras, waardoor de bespelingcapaciteit is toegenomen. Er heeft een kleine uitbreiding van tennisbanen
plaatsgevonden, soms gecombineerd met renovatie van bestaande banen (bijvoorbeeld bij De Meer op
sportpark Drieburg), of na verplaatsing (TC Elzenhagen naar sportpark Vliegenbos). Voor de toekomst is de
vestiging van een tennispark op Riekerhaven een mogelijkheid. In 2014 is de bouw van sporthal Calvijn in
Nieuw-West begonnen, die in 2015 in gebruik wordt genomen.

5

Aantal programma’s en bonden verankerd in Centrum voor Topsport en Onderwijs (CTO)
Het Centrum voor Topsport en Onderwijs Amsterdam (CTO Amsterdam) – dat op basis van cofinanciering
vanuit het Rijk en de betreffende Sportbonden zelf draait – volgt de landelijke top 10 ambitie van NOC*NSF.
Hoewel in 2013 landelijk is gekozen voor meer kwaliteit dan kwantiteit is er in 2014 toch één fulltime
trainingsprogramma aan het CTO Amsterdam toegevoegd, te weten het paralympisch programma roeien. Dit
5
is mede het resultaat van de extra aandacht voor aangepaste sporters.

6

Aantal internationale topsportevenementen
De jaarlijkse evenementen betreffen in 2014: de TCS Amsterdamse Marathon, Jumping Amsterdam, de
Koninklijke Holland Beker, Amsterdam Swim Cup, Zesdaagse van Amsterdam, Amsterdam Rugby Sevens
en de Copa Amsterdam. Op incidenteel EK/WK niveau hebben we in 2014 onder meer. kunnen genieten van
het WK roeien 2014 en de Daviscup-ontmoeting Nederland-Kroatie. In 2011-2014 zijn voor ná het jaar 2014
verkregen: de IRB World Series Rugby Sevens 2015, het WK Beachvolleybal (speelstad) in 2015, het WK
Voetbal 2015 voor daklozen.
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Overige resultaten


De Coolste Baan
Er kon worden geschaatst in het Olympisch Stadion. De Coolste Baan was een samenwerking tussen
commerciële partijen, het OS en de gemeente en was een groot succes:
 108.000 schaatsende bezoekers
 45.000 toeschouwers bij het NK langebaanwedstrijden en de marathon tijdens de Olympische
Winterspelen
 12.000 schaatsende schoolkinderen
 24 seminars/business meetings in het KPN clubhuis
 Honderden vrijwilligers



Programma Herinrichting Sport
Beoogde effecten van het programma Herinrichting Sport zijn: burger centraal, meer efficiency en
ontdubbelen van taken. Het advies met addendum, dat verdiepingen biedt op het gebied van programma’s
en sportstimulering, het beheer van de sportaccommodaties en het beheer van het vastgoed, is nagenoeg
gereed. In 2015 zullen de eerste resultaten van het programma zichtbaar zijn, zoals gezamenlijke verhuur
van accommodaties, inkoop en stedelijke tarieven.



Gehandicaptensport
Het plan van aanpak gehandicaptensport is behandeld in de raadscommissie. Naar aanleiding hiervan vindt
de Sportmatch plaats, een onderzoek naar de vraag van gehandicaptensport (Mulierinstituut). Mede door de
vervoersregeling voor uitwedstrijden, de breedtesportevenementen zoals de Koala Games en de rollatorloop
en het sportstimuleringsprogramma in het speciaal onderwijs (Special Heroes) hebben meer dan duizend
gehandicapten kunnen sporten.

Wat heeft het gekost?
Financiële ontwikkelingen

Rekening
2013

Begroting
2014
incl. eerste
wijziging

Begroting
2014
na
8-maands

Rekening
2014

Verschil
Rekening
Begroting
na 8-maands

Lasten

24,3

23,0

23,7

24,4

0,7

Baten

4,3

3,3

3,3

3,9

0,6

-20,0

-19,6

-20,4

-20,5

-0,1

Dotaties aan reserves

0,8

0,3

7,4

7,4

0,0

Onttrekkingen aan reserves

0,0

0,0

0,7

0,7

0,0

-0,8

-0,3

-6,7

-6,7

0,0

-20,8

-19,9

-27,1

-27,3

-0,2

Bedragen x € 1 miljoen

Saldo lasten en baten

Mutaties reserves
Resultaat

Toelichting verschillen ten opzichte van de Begroting 2014 na 8 maanden
Het resultaat na mutaties in de reserves bedraagt € 27,3 miljoen, een afwijking van per saldo € 0,2 miljoen. Deze
heeft betrekking op de herinrichting Sport. In de 8-maandsrapportage is voorgesteld deze voorbereidingskosten
ten laste van de frictiereserve te brengen (conform het collegebesluit van 4 maart 2014).


De lasten zijn € 0,6 miljoen hoger dan geraamd. Dit is voornamelijk het gevolg van niet begrote kosten bij
topsport en evenementen, zoals de noodzakelijke vervanging van de grasmat in het Olympisch Stadion voor
De Coolste Baan en de Davis Cup.



De baten zijn € 0,4 miljoen hoger dan geraamd, onder andere door meer verhuur van Sporthallen Zuid voor
bewegingsonderwijs en meeropbrengsten van De Bosbaan en het sportpark in het Amsterdamse Bos.
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Investeringen
1/3-regeling
Voor de 1/3-regeling is een krediet aangevraagd van
€ 0,8 miljoen. Gezien het grote aantal aanvragen dat
in behandeling is – en nog verwacht wordt – zal in
2014 € 0,6 miljoen van dit nieuwe krediet besteed
worden en € 0,3 miljoen uit eerdere kredieten.

Sportaccommodatiefonds
In 2014 wordt de laatste betaling van € 0,4 miljoen
gedaan voor Sporthal Laan van Spartaan. Daarmee is
het krediet volledig besteed.
Sportaccommodatieplan
In 2013 worden de laatste uitgaven gedaan aan
sportpark IJburg; in 2014 is het krediet afgewikkeld
Gymlokalen/ Sportcentra nieuwe stijl
Met het collegebesluit van 2 april 2013 kreeg de
bijdrage die geoormerkt was voor Sportpark de
Eendracht een herbestemming ten behoeve van een
rugby-trainingscentrum.
Sporthallen Zuid
De jaarlijkse routinematige investeringen bedragen
voor 2014 € 0,3 miljoen en betreffen onder andere
vervanging van het klimaatsysteem in het gebouw en
vervanging van de mobiele tribunes

Olympisch Stadion
Vanuit
het
Programma
Maatschappelijke
Investeringen is een krediet toegekend voor de
aanpassingen aan sportaccommodaties voor het EK
Atletiek 2016, daaronder het Olympisch Stadion
(raadsbesluit EK Atletiek: € 2 miljoen). Voor het
Olympisch Stadion is in 2014 voor € 1 miljoen aan
investeringen begroot.
Bosbaan
Vanuit
het
Programma
Maatschappelijke
Investeringen is een krediet toegekend voor de
aanpassingen aan de Bosbaan van € 0,38 miljoen.
Vervangingsinvesteringen
sportpark
Amsterdamse Bos en Bosbaan
De nieuwe investeringen in 2014 betreffen
noodzakelijke vervangingen om een gelijkblijvend
voorzieningenniveau voor het sportpark Amsterdamse
Bos en De Bosbaan te handhaven. Voor de periode
2014-2017 is in totaal € 0,45 miljoen aan
investeringen begroot, waarvan € 0,18 miljoen voor
2014.
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Toelichting
In 2014 is in totaal € 1,1 miljoen besteed voor de 1/3regeling. De kredieten voor 2012 en 2013 zijn hiermee
volledig besteed. De aanvragen waarvoor het krediet
met € 0,8 miljoen verhoogd is, zijn in behandeling.
In 2014 opgeleverde accommodaties:
Xenios (hockey), De Koenen (watersport), NKBV (klim
en bergsport), Joy Jaagpad (tennis), V&V (voetbal),
Willem III (roeien).
De sporthal Laan van Spartaan is eind 2013 geopend,
in 2014 is het krediet afgesloten.

Conform de begroting is het krediet voor de tweede
fase van het sportpark IJburg afgesloten. Het
Sportaccommodatieplan 2006 is daarmee afgerond.
Het veld is conform de begroting in 2014 opgeleverd
voor het WK damesrugby. De tribune en het
verzamelclubgebouw zijn in 2015 gereed

In 2014 is totaal € 0,25 miljoen aangevraagd. Hiervan
is € 0,15 miljoen besteed aan de vervanging van de
mobiele tribune. Deze is in juni 2014 opgeleverd. € 0,1
miljoen wordt besteed ter vervanging van het Gebouw
Beheersysteem (GBS). De aanbesteding van dit
project is afgerond. De werkzaamheden zijn gestart en
worden eind juni 2015 opgeleverd.
De aanbestedingsprocedure voor de aanpassingen in
het Olympisch Stadion is eind 2014 afgerond. De
investeringen starten in januari 2015.

De fysieke verdubbeling van het Olympisch
Trainingscentrum aan de Bosbaan met daarin een
indoor roei faciliteit en de huisvesting van de KNRB is
in 2014 afgerond

De toegekende middelen voor routinematige
investeringen 2014 zijn volledig besteed. Het betrof
het vervangen van machines en voertuigen.
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Risico’s en beheersmaatregelen
EK Atletiek (gemeentelijke bijdrage)
De reserve EK Atletiek is ultimo 2011 gevormd ter
dekking van de kosten voor EK Atletiek 2016 en de
uitvoering van de motie Van Roemburg cs. Een
bedrag van circa € 1,5 miljoen is, conform
raadsbesluit van 21 september 2011, nog ongedekt.
Het ongedekte bedrag moet opgebracht worden door
derden waaronder het Rijk en de Provincie en
daarnaast mogelijk deels door de gemeente
Amsterdam.
EK Atletiek (organisatie)
De gemeente Amsterdam organiseert het EK Atletiek
2016 en is daarmee financieel verantwoordelijk voor
het EK Atletiek. De begroting van het EK Atletiek is
circa € 19 miljoen, waarvan een deel wordt gedekt uit
inkomsten van derden. Gezien de economische
ontwikkelingen is het realiseren van het volledige
bedrag aan inkomsten een opgave. De Stichting EK
Atletiek is verantwoordelijk voor het realiseren van
deze inkomsten. Mochten deze inkomsten niet
(volledig) gerealiseerd worden dan kan dit gevolgen
hebben voor de organisatie van het EK Atletiek 2016
en moet de stichting mogelijk de voorziene uitgaven
bijstellen.

i

Status
Inmiddels is de gemeentelijke bijdrage volledig gedekt
doordat het resterende ongedekte deel bij de
jaarrekening 2013 is toegevoegd aan de reserve. Het
risico is niet meer van toepassing.

De Stichting EK Atletiek 2016 heeft haar begroting
geactualiseerd en zowel de inkomsten- als de
uitgaven zijn realistischer. De inkomsten op de
verkoopopbrengsten van tribunekaarten alsmede de
sponsorinkomsten zijn lager begroot. De uitgaven op
openings-, sluitings- en medailleceremonies zijn met
hetzelfde bedrag verlaagd. Aangezien het nog steeds
om een begroting gaat, is het risico nog steeds
aanwezig, maar door de bijstelling wel verkleind.

Beleidskaders
Rijkskaders

Programma Sport en Bewegen in de Buurt (VWS 2011)

Naar een veiliger Sportklimaat (VWS 2011)

Brede impuls combinatiefuncties (VWS 2012)

Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl in en rond om de school (OCW 2012)

Armoedebeleid en Sport (VWS, motie Dijkstra 2012)
Gemeentelijke kaders

Sportaccommodatieplan (2006)

Jong Amsterdam 2010-2016

Convenant AGIS 2011-2014

Amsterdams Ondernemersprogramma 2011-2014

Preventief Verbinden: Kadernota Volksgezondheid Amsterdam 2012-2015

Beleidsbrief Sportplan 2013-2016 (15 mei 2013)

Programma Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht (3 juli 2013)
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7.6.4 Bijdragen aan de dierenbescherming in Amsterdam
Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?

We bevorderen het dierenwelzijn, in het bijzonder door vervoer, opvang en herplaatsing van zwerfdieren mogelijk
te maken.

Wat hebben we ervoor gedaan?

De wettelijke taken die de gemeente voor dierenwelzijn heeft worden uitgevoerd door diverse
dierenwelzijnsorganisaties. Deze organisaties worden in staat gesteld dit werk structureel uit te voeren. De
instellingen worden gesubsidieerd uit de gemeentebegroting.
Voor het toekennen en afwikkelen van subsidies aan dierenwelzijnsorganisaties is in de gemeentebegroting een
klein budget opgenomen voor ambtelijke ondersteuning. Het budget is net voldoende voor uitvoering van de
werkzaamheden op uurbasis. Het gaat uitsluitend om wettelijke taken. Voor bestuurlijke ondersteuning,
beleidsvorming en communicatie is geen budget beschikbaar.

Wat heeft het gekost?

Financiële ontwikkelingen

Rekening
2013

Begroting
2014
incl. eerste
wijziging

Begroting
2014
na
8-maands

Rekening
2014

Verschil
Rekening
Begroting
na 8-maands

Lasten

1,2

1,2

1,2

1,2

0,0

Baten

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Saldo lasten en baten

1,2

1,2

1,2

1,2

0,0

Dotaties aan reserves

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Onttrekkingen aan reserves

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Mutaties reserves

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Resultaat

1,2

1,2

1,2

1,2

0,0

Bedragen x € 1 miljoen

Toelichting
Bij doelstelling 7.6.4 zijn geen significante afwijkingen van de Begroting 2014 na 8 maanden.
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Investeringen

Voor doelstelling 7.6.4 hebben in 2014 geen investeringen plaatsgevonden.

Risico´s

Voor doelstelling 7.6.4 zijn in 2014 geen risico’s gemeld.
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7.7 Cultuur en monumenten
Inleiding
7.7.1

Het gebouwde, archeologische en cultuurlandschappelijke
erfgoed wordt behouden, versterkt en duurzaam ontwikkeld

7.7.2

Kunstenplan: pluriform aanbod voor een breed publiek,
cultureel ondernemerschap, cultuureducatie en
talentontwikkeling, wereldklasse en cultureel vastgoed

7.7.3

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

7.7.4

Overige kunst en cultuur
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Inleiding
Portefeuillehouder
Wethouder Ollongren

Maatschappelijk effect

Bewoners, bezoekers en bedrijven ervaren Amsterdam als een culturele top-stad. Onze stad heeft een
vruchtbaar klimaat voor creatieve ontwikkeling. Amsterdammers kunnen hun talenten ontplooien.

Kerncijfers

Rekening
2013

Begroting
2014
incl. eerste
wijziging

Begroting
2014
na
8-maands

Rekening
2014

Verschil
Rekening
Begroting
na 8-maands

Lasten

141,8

137,9

138,2

134,7

-3,5

Baten

23,9

20,3

21,2

20,7

-0,5

-117,9

-117,6

-117,0

-114,0

2,9

Dotaties aan reserves

0,6

0,2

2,2

3,4

1,2

Onttrekkingen aan reserves

4,0

1,6

1,7

1,3

-0,4

Mutaties reserves

3,4

1,5

-0,5

-2,1

-1,6

-114,5

-116,1

-117,5

-116,2

1,3

Bedragen x € 1 miljoen

Saldo lasten en baten

Resultaat

Lasten en baten
De uitgaven in het programma Cultuur en monumenten bedroegen in 2014 € 134,7 miljoen en daar stond
€ 20,7 miljoen aan inkomsten tegenover. Het resultaat na mutaties in de reserves is € 116,2 miljoen ten
laste van de algemene middelen. Dat is € 1,3 miljoen minder dan begroot bij de 8-Maandsrapportage 2014
(€ 117,5 miljoen).
Gedetailleerde informatie over de lasten en baten is opgenomen in de paragrafen Wat heeft het gekost? van
de doelstellingen.

De belangrijkste ontwikkelingen na aantreden nieuw college

Amsterdam huisvest als culturele hoofdstad van Nederland een groot aantal belangrijke culturele
instellingen en heeft het grootste en meest diverse aanbod van kunst, cultuur en erfgoed in Nederland. Van
dat aanbod genieten de Amsterdammers, het heeft een grote aantrekkingskracht op bezoekers uit binnenen buitenland en maakt onze stad gewild als vestigingsplaats voor het bedrijfsleven. Daar zijn we trots op.
de

De gemeente Amsterdam ontving delegaties uit 23 wereldsteden voor de 3 World Cities Culture Summit.
Centraal stond de rol van kunst en cultuur voor de economische, ruimtelijke en sociale ontwikkeling van
steden.
Op 15 december 2014 presenteerde de Amsterdamse Kunstraad (AKr) de Verkenning 2014, een analyse
van de Amsterdamse cultuursector. De subsidiesystematiek wordt vernieuwd, de voorbereidingen zijn eind
2014 ingezet.
1

Op 21 oktober 2014 heeft het college besloten over de inzet van het ‘weerbaarheidsfonds’.
De vrijgevallen Kunstenplanmiddelen 2013 en 2014 zijn ingezet voor incidentele extra ondersteuning van elf
Kunstenplaninstellingen.
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De doelstellingen in 2014
7.7.1 Het gebouwde, archeologische en cultuurlandschappelijke erfgoed wordt behouden, versterkt
en duurzaam ontwikkeld
In Amsterdam behouden en versterken we ons gebouwde, archeologische en cultuurlandschappelijk
erfgoed. De lokale en (inter)nationale interesse in het Amsterdamse erfgoed neemt toe. Het is daarom
belangrijk dat we onderzoek blijven doen, boven- en ondergronds en de resultaten daarvan delen met de
Amsterdammers en andere geïnteresseerden. De Bazel zal verder uitgroeien tot een breed bekend
publiekscentrum voor Amsterdams erfgoed.
7.7.2 Kunstenplan: pluriform aanbod voor een breed publiek, cultureel ondernemerschap,
cultuureducatie en talentontwikkeling, wereldklasse en cultureel vastgoed
Het Kunstenplan 2013-2016 ging in 2014 het tweede jaar in. De rapportage Kunst en Cultuur in Cijfers 2014
liet zien dat de Kunstenplaninstellingen over het algemeen hun voorgenomen activiteiten in 2013 hebben
uitgevoerd. Het publieksbereik groeide ten opzichte van 2012, in de eerste plaats bij musea en instellingen
voor cultuureducatie.
2

In 2014 maakten – ondersteund door Mocca – 194 scholen gebruik van het Basispakket Kunst- en
Cultuureducatie. In het schooljaar 2013-2014 is voor de groepen 3 en 4 per week twee uur cultuureducatie
gerealiseerd.
Op 5 februari 2014 is het faillissement uitgesproken over Felix Meritis. De gemeente heeft het pand
overgenomen en op 23 december 2014 definitief gegund aan Amerborgh BV. De culturele bestemming blijft
behouden.
7.7.3 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
De Publieke Omroep Amsterdam verzorgde de lokale publieke nieuwsvoorziening volgens de richtlijnen van
de Mediawet. De gemeente heeft met de Publieke Omroep Amsterdam prestatieafspraken gemaakt voor
activiteiten voor zowel radio als tv.
7.7.4 Overige kunst en cultuur
Het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) subsidieert projecten die de ontwikkeling en diversiteit van
kunst en cultuur in Amsterdam bevorderen. Hiertoe voert het AFK de regeling professionele kunsten en de
regeling cultuurparticipatie uit.
In 2014 is de uitvoering van de regeling Amateurkunst naar het Fonds overgegaan. Binnen het Kunstenplan
2013-2016 heeft het AFK een rol bij het subsidiëren van projecten en programma’s gericht op het
ontwikkelen en coachen van talent.
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7.7.1 Het gebouwde, archeologische en
cultuurlandschappelijke erfgoed wordt behouden,
versterkt en duurzaam ontwikkeld
Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?

Gebouwde monumenten en archeologie en in bredere zin onze leefomgeving met cultuurhistorie, zijn voor
Amsterdam essentieel. Met landelijk en gemeentelijk beleid heeft het gebruik en behoud daarvan de
afgelopen jaren handen en voeten gekregen. Dit vertaalt zich in een gunstig vestigingsklimaat (waar ook in
het coalitieakkoord aandacht voor is), toeristische aantrekkingskracht en een stijging van de economische
waarde van monumentaal vastgoed met een positief effect op de omgeving. De ontwikkelingen in een
dynamische stad als deze staan nooit stil en vragen keer op keer om creatieve, innovatieve oplossingen en
maatwerk.
Indicatoren

Peilwaarde

Streefwaarden

Nulmeting
(jaar)

Rekening
2013

Begroting
2014

Rekening
2014

Te
behalen
resultaat
20102014

1

Adviezen over en
onderzoeken van
cultuurhistorische
objecten3

2010

1.300

1.200

1.525

1.300

2

Archeologische adviezen
en onderzoeken I

2010

203

180

176

180

3

Bezoekers Open
Monumenten Dag

30.000
(2008)

70.000

39.000

35.000

39.000
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Wat hebben we ervoor gedaan?
Resultaten per indicator
1

Adviezen over en onderzoeken van cultuurhistorische objecten
4
Het aantal cultuurhistorische waardestellingen en de reacties op bestemmingsplannen is gegroeid,
5
vooral door de toename van respectievelijk de herbestemmingsopgaven en de actualiseringen van
6
bestemmingsplannen. In 2014 zijn de volgende adviezen uitgebracht en onderzoeken uitgevoerd:
Beoordelingen aanvragen bouw- en monumentenvergunningen en adviezen aan OCW:7
Cultuurhistorische waardestellingen
Quick scans
Gebiedsonderzoeken
Adviezen voor aanwijzing gemeentelijke monumenten en beschermde gezichten
Adviezen voor ruimtelijke plannen
Reacties op bestemmingsplannen
Totaal

1.196
202
7
16
34
42
28
1.525

2

Archeologische adviezen en onderzoeken
Er zijn 176 archeologische adviezen gegeven voor ruimtelijke processen (bestemmingsplannen en
bouwvergunningen), daaronder 144 waardestellende bureauonderzoeken en vijftien Plannen van Eisen
(PvE’s) voor uitvoerend onderzoek. Voor het uitbrengen van adviezen voor bouwprojecten op basis van
veldwerk zijn zeventien onderzoeken uitgevoerd, waarvan vier uitgebreide veldwerkprojecten en dertien
kortdurende begeleidingen of waarnemingen. Door stagnatie van het aantal nieuwbouwprojecten bleef
het totale resultaat (176) iets achter op de prognose (180).

3

Bezoekers Open Monumenten Dag
In 2014 hebben 35.000 unieke bezoekers de open monumentendagen bezocht en daarmee heeft het
bezoekersaantal binnen de huidige organisatie en het huidige budget de grens bereikt. Met de
toegekende prioriteit voor 2015 is een beheerste stijging van het bezoekersaantal mogelijk.

Overige resultaten


Werelderfgoedpodium
In 2013 is in De Bazel het Werelderfgoedpodium geopend, een informatiecentrum over alle
Werelderfgoederen in Nederland, en tot stand gekomen door een samenwerkingsverband van Bureau
Werelderfgoed, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Stichting Werelderfgoed Nederland. In
2014 heeft het podium steeds meer vorm gekregen en is een publiekstrekker gebleken. Het fungeert als
een eerste kennismaking met het werelderfgoed van Nederland en als startpunt voor (educatieve)
erfgoedactiviteiten. Tweewekelijks wordt een lezing gegeven.



Erfgoededucatie
Op het vlak van erfgoededucatie werken verschillende partijen in de stad samen, met als resultaat drie
erfgoededucatieprojecten.
1.

Bekijk je wijk
Cultureel educatief project ontwikkeld voor het Voortgezet Onderwijs: leerlingen ontdekken samen
met architectuurdocenten bijzondere architectuur, verhalen van vroeger en nu en toekomstplannen
voor hun wijk. Dit project wordt veel geboekt. Uitrol over alle stadsdelen en de ontwikkeling van een
variant voor basisscholen staat gepland voor 2015.
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2.

Wereldgrachten
Educatiepakket voor basisscholen; leerlingen worden bekend gemaakt met het begrip
Werelderfgoed. Het is een succesvol project dat dat wordt uitgerold over alle stadsdelen. Een
variant voor basisscholen is in de maak. In het schooljaar 2013-2014 waren er in totaal 24
boekingen, in het lopende schooljaar 2014-2015 zijn op moment van schrijven (januari) al 20
boekingen gedaan.

3.

Friet
Thema-uitgave over archeologische vondsten van de Noord-Zuid lijn gewijd aan kunststof
voorwerpen. Lesmateriaal voor basisschoolleerlingen van 8-12 jaar over archeologie en
overblijfselen die de geschiedenis van de stad belichten.



Pilot participatieverklaring nieuwkomers
De gemeente Amsterdam biedt namens het ministerie van Sociale Zaken EU-burgers die zich recent in
de stad vestigden een introductiecursus aan. Deelnemers aan de cursus verkennen aan de hand van
vijf excursies de stad en krijgen daarbij informatie over het leven in Nederland. Onderwerpen als wonen,
werken, scholing en zorg komen aan de orde. Het uitgangspunt is daarbij steeds de geschiedenis en
het erfgoed van de stad. De pilot wordt in 2015 geëvalueerd.



Digitaal delen van kennis en gegevens
In 2014 zijn vorderingen gemaakt met het digitaal ontsluiten en delen van kennis en gegevens.
Monumentengegevens zijn voor collega’s binnen de gemeente raadpleegbaar gemaakt. Archeologische
en cultuurhistorische onderzoeken zijn via maps.amsterdam.nl voor iedereen vindbaar en te
downloaden. Drie van de cultuurhistorische kaarten staan in de top-10 van meest bezochte kaarten op
maps.amsterdam.nl.

Wat heeft het gekost?
Financiële ontwikkelingen

Rekening
2013

Begroting
2014
incl. eerste
wijziging

Begroting
2014
na
8-maands

Rekening
2014

Verschil
Rekening
Begroting
na 8-maands

Lasten

6,3

6,5

6,8

5,5

-1,3

Baten

2,6

2,7

3,6

2,2

-1,4

Saldo lasten en baten

-3,6

-3,9

-3,2

-3,3

-0,1

Dotaties aan reserves

0,1

0,0

0,8

0,8

0,0

Onttrekkingen aan reserves

0,1

0,1

0,1

0,1

0,0

Mutaties reserves

0,0

0,1

-0,7

-0,7

0,0

-3,6

-3,8

-3,9

-4,0

-0,1

Bedragen x € 1 miljoen

Resultaat

Toelichting verschillen ten opzichte van de Begroting 2014 na 8 maanden
Het resultaat ten laste van de algemene middelen komt ultimo 2014 uit op € 4 miljoen en dat is ten opzichte
van de begroting 2014 na 8-maandsrapportage € 0,1 miljoen hoger.


Twee posten zijn neutraal begroot, zowel aan de lasten- als de batenkant. Het gaat hierbij om € 0,7
miljoen voor onderzoek bij de Noord-Zuidlijn en € 1,5 miljoen aan ISV-middelen. De daadwerkelijke
uitgaven – en dus ook de inkomsten – zijn lager uitgevallen, respectievelijk € 0,4 miljoen en € 0,7
miljoen.



Bij de overige lagere lasten van in totaal € 0,2 miljoen gaat het om personeel gerelateerde kosten van
€ 0,1 miljoen en lagere uitgaven overig materieel van € 0,1 miljoen; bij de lagere baten van € 0,3
miljoen gaat het om looninkomsten van € 0,2 miljoen en een opbrengst uit onderzoek en adviezen van
€ 0,1 miljoen.
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Investeringen

Voor doelstelling 7.7.1 hebben in 2014 geen investeringen plaatsgevonden.

Risico’s en beheersmaatregelen

Status

Monumenten en Archeologie ontvangt van derden
gelden om bepaalde activiteiten te kunnen uitvoeren,
zoals Open Monumenten Dag, waarvoor in 2014
ongeveer € 50.000 aan sponsorgeld is binnen
gekomen. Als deze bijdrage van derden wegvalt komen
de activiteiten onder druk te staan of kunnen niet meer
uitgevoerd worden.

Bij de Begroting 2015 is mede door het moeilijk
verkrijgen van sponsorgelden het budget Open
Monumenten Dag structureel verhoogd met
€ 0,1 miljoen. Mede hierdoor is dit risico voor deze
activiteit grotendeels vervallen.

Beleidskaders




De monumentenwet en de gemeentelijke erfgoedverordening geven richtlijnen voor het aanwijzen en
wijzigen van monumenten
De omgang met het erfgoed in de ruimtelijke planvorming is vastgelegd in de Wet op de ruimtelijke
ordening
De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bepaalt de procedure rondom vergunningverlening voor
monumenten
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7.7.2 Kunstenplan: pluriform aanbod voor een breed
publiek, cultureel ondernemerschap, cultuureducatie en
talentontwikkeling, wereldklasse en cultureel vastgoed
Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?

8

Indicatoren

Peilwaarde

Streefwaarden

Nulmeting
(jaar)

Rekening
2013

Begroting
2014

Rekening
2014

Te
behalen
resultaat
9
2010-2014

1

Pluriform aanbod voor
een breed publiek :
Totaal aantal bezoeken
in Amsterdam

2013

8.054.000

7.254.253

Juli 2015

7.343.133

2

Cultureel
ondernemerschap:
Percentage
kunstenplan-instellingen
dat eigen
inkomstennorm van
25% haalt in 2016
(totaal 145 instellingen)

n.v.t.

85%

n.v.t.

Juli 2015

n.v.t.
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3

Cultuureducatie en
talentontwikkeling:
percentage scholen dat
muziekeducatie binnen
het Basispakket Kunsten Cultuureducatie
implementeert.

4

Wereldklasse
Aantal bezoeken
10
internationaal

2013

Aantal internationale
11
activiteiten
5

Cultureel vastgoed:
de staat van onderhoud
van het cultureel
vastgoed is
onderhoudsniveau 3:
een redelijke staat van
onderhoud.

2013
Voortgangsrapportage Cultuur
onder Dak,
gebaseerd op de
MOP’s van culturele
instellingen (februari
2010)

80%

1.625
95%

70%

Juli 2015

1.001

Juli 2015

95%

70%

95%

Wat hebben we ervoor gedaan?
Resultaten per indicator
1

Pluriform aanbod voor een breed publiek
Op basis van de kwantitatieve prestatieafspraken hebben de Kunstenplaninstellingen over 2013
verantwoording afgelegd over het aantal activiteiten en bezoeken in Amsterdam. Tevens beschrijven ze
in het bestuursverslag hoe zij in 2013 een bijdrage hebben geleverd aan de verbreding van het
publieksbereik, aan de pluriformiteit van het aanbod en aan de diversiteit. Het publieksbereik van de
instellingen die zowel in 2012 als 2013 Kunstenplansubsidie ontvingen is gegroeid met 17%.

2

Cultureel ondernemerschap
Alle instellingen in de categorie functie op naam (een functie van de culturele infrastructuur in
Amsterdam met instellingen als Nationale Opera & Ballet, Toneelgroep Amsterdam, Stedelijk Museum,
Concertgebouworkest, IDFA en Holland Festival) voldeden reeds in 2013 aan de prestatieafspraak dat
zij aan het eind van 2016 minimaal 25% eigen inkomsten zouden hebben. In totaal voldeed 85% van de
Kunstenplaninstellingen al in 2013 aan de gestelde inkomstennorm.
In het bestuursverslag beschrijven alle Kunstenplaninstellingen hoe zij in 2013 uitvoering hebben
gegeven aan cultureel ondernemerschap en samenwerking binnen de sector.

3

Cultuureducatie en talentontwikkeling
In 2014 maakte 80% van de Amsterdamse scholen gebruik van de Basispakketvoorzieningen. 179
scholen kozen muziek als eerste leerlijn, 113 scholen kozen beeldende vorming en erfgoed als tweede
leerlijn, 10 scholen kozen een leerlijn theater of dans.
In schooljaar 2013-2014 waren er 1.200 extra ritten van leerlingen met de Cultuurbus. De
Kunstenplaninstellingen bereikten in 2013 het voorgenomen aantal scholen en jonge makers.

4

Wereldklasse
Alle Kunstenplaninstellingen hebben in 2013 het aantal internationale activiteiten en internationale
bezoeken in Amsterdam verantwoord. Tevens gaven ze in bestuursverslag aan hoe zij in 2013
bijdroegen aan de ambitie Amsterdam te positioneren als een internationale cultuurstad van
wereldklasse. De Kunstenplaninstellingen binnen de disciplines muziek, theater en dans en musea
hebben op dit gebied in 2013 boven verwachting gepresteerd.

5

Cultureel vastgoed
Alle Kunstenplaninstellingen die verantwoordelijk zijn voor het huurdersonderhoud dan wel het
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huurders- en eigenaarsonderhoud hebben binnen hun Kunstenplansubsidie een geoormerkt
subsidiebedrag ontvangen ten behoeve van de naleving van hun Meerjaren Onderhoudsplan (MOP).
Over subsidiejaar 2013 hebben deze instellingen verantwoord hoe ze hun MOP hebben nageleefd en
welke uitgaven en reserveringen hiervoor zijn gedaan.

Wat heeft het gekost?
Financiële ontwikkelingen

Rekening
2013

Begroting
2014
incl. eerste
wijziging

Begroting
2014
na
8-maands

Rekening
2014

Verschil
Rekening
Begroting
na 8-maands

Lasten

117,4

112,3

112,3

110,9

1,4

Baten

17,8

16,6

16,6

17,6

-1,0

Saldo lasten en baten

99,6

95,7

95,7

93,3

2,4

Dotaties aan reserves

0,5

0,2

0,8

2,0

-1,2

Onttrekkingen aan reserves

3,9

1,6

1,6

1,2

0,4

Mutaties reserves

-3,4

-1,4

-0,8

0,8

-1,6

Resultaat

96,2

94,3

94,9

94,1

0,8

Bedragen x € 1 miljoen

Toelichting verschillen ten opzichte van de Begroting 2014 na 8 maanden

Binnen de stelposten valt € 0,7 miljoen vrij door onderbesteding, waarvan € 0,3 miljoen de stelpost
Talentontwikkeling betreft, onder andere door een lagere subsidie aan Mocca. Analyse gaf aan dat voor
realisering van de vervoersdoelstelling minder nodig was. Ook was er vrijval bij de stelpost
Investeringen cultuuraccommodaties, dans en flexibele ruimte.


Aan de systeemreserve is € 1,2 miljoen meer gedoteerd dan begroot: € 0,6 miljoen vrijval uit het
Kunstenplan dat gedoteerd is aan de egalisatiereserve Kunstenplan en volgens raadsbesluit van 12
maart 2014 is toegevoegd aan het Weerbaarheidfonds voor culturele Kunstenplaninstellingen in
financiële problemen. Ook kon extra gedoteerd worden door hogere inkomsten uit cultureel beleggen en
door een hoger saldo op de exploitatie van de cultuurpanden.

Investeringen
De Waag
Het krediet voor De Waag is op 13 maart 2013 door
de gemeenteraad goedgekeurd. De totale investering
bedraagt € 5,1 miljoen waarvan € 0,7 miljoen wordt
gedekt uit een bijdrage van stadsdeel Centrum. De
kapitaallasten worden in 2014 gedekt uit de prioriteit
De Waag uit de Kadernota 2013 en voor een klein
deel binnen de exploitatie van de cultuurpanden. De
geplande investeringsuitgaven voor 2014 bedragen
€ 2,1 miljoen. Vanaf 2015 worden de kapitaallasten
gedekt binnen de exploitatie van de cultuurpanden.
Danshuis
Op 15 mei 2013 besloot de raad over de inzet van het
op 7 december 2009 beschikbaar gestelde krediet
voor het Danshuis. In december 2013 werd
vastgesteld dat het project Danshuis in Amsterdam
Noord niet realiseerbaar is. Op 13 maart 2014 besloot
de raad tot herbestemming van het krediet Danshuis
en stelde een krediet van € 0,4 miljoen beschikbaar
aan Dansmakers voor huisvesting op het Storkterrein
in Noord.
Voor de huisvesting van International Choreographic
Arts Centre (ICKamsterdam) in theater De Meervaart
is een krediet van € 0,6 miljoen beschikbaar gesteld.
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Toelichting
Eind december 2014 is binnen de voorgenomen
planning en budget het project funderingsherstel
De Waag opgeleverd. Na de laatste betalingen
wordt het krediet in 2015 afgesloten.

Van het krediet Danshuis is verder € 0,5 miljoen
vrij gevallen ten behoeve van de algemene dienst
en € 0,5 miljoen is bestemd voor de Stimuleringsregeling Eigentijdse Dans. Dit laatste wordt
bestemd voor huurkosten van repetitie- en
montageruimte voor freelancers en zal in vier jaar
tot besteding komen, waarbij de freelance
organisatie BAU Space for Performing Arts
Amsterdam een rol krijgt in de uitvoering.
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Risico’s en beheersmaatregelen
Kunstenplan 2013-2016
Het Kunstenplan onderschrijft het ambitieuze en
ondernemende karakter van de instellingen, maar met
het huidige economische klimaat zijn er ook risico’s
voor de haalbaarheid van de plannen. Een aantal
Kunstenplaninstellingen heeft te maken met geen of
een lagere subsidietoekenning van het ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of landelijke
fondsen. Daarnaast is aan een groot aantal
instellingen in het Kunstenplan een lager bedrag
toegekend dan zij voor de periode 2013-2016 hadden
aangevraagd. Tevens maken diverse onderzoeken
duidelijk dat de bezoekersaantallen in de
podiumkunsten dalen. Ook ligt het in de verwachting
dat het aantrekken van sponsors onder druk staat
door de economische crisis. In de periode 2013-2016
besteedt de Gemeente Amsterdam daarom
nadrukkelijk aandacht aan de monitoring van de
prestaties van de instellingen en van het kunst- en
cultuurbeleid in relatie tot de ambities van het
Kunstenplan 2013-2016.

i

Status
Dit risico is nog actueel. Sinds 2013 zijn New Art
Space Amsterdam (NASA), Felix Meritis, MC
Theater en Africa in the Picture om verschillende
redenen failliet gegaan. Het Handtheater heeft
aangegeven eind 2014 te stoppen.
Op 12 maart 2014 heeft de gemeenteraad
ingestemd met de bestemming van de vrijgevallen
Kunstenplanmiddelen 2013 en 2014 voor de
ondersteuning van Kunstenplaninstellingen die in
zwaar weer verkeren. Elf instellingen zijn
incidenteel ondersteund.

Beleidskaders





Het Rijk heeft de landelijke culturele basisinfrastructuur (BIS) voor de periode 2013-2016 vastgelegd.
Het Kunstenplan 2013-2016 is het kader voor het kunst en cultuurbeleid van de gemeente Amsterdam
en de 4-jarige subsidiëring van de culturele instellingen in deze periode, met voor het eerst een indeling
in functies, als uitgangspunt voor de culturele infrastructuur van Amsterdam.
Het convenant – met een looptijd van 10 jaar – dat op 20 maart 2013 met de schoolbesturen,
stadsdelen en centrale stad is gesloten, vormt het kader voor de invoering van het Basispakket Kunsten Cultuureducatie in het primair en speciaal onderwijs.
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7.7.3. 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
Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?
Indicatoren

1

2

12

Peilwaarde

Streefwaarden

Nulmeting
(jaar)

Rekening
2013

Aandeel van
Amsterdammers dat
regelmatig naar AT5 kijkt
en het aantal website
bezoeken per maand
(inclusief mobiele
website)

2013

61%

Aantal programmamakers
dat gebruik maakt van de
Publieke Omroep
Amsterdam (POA)

2013

Begroting
2014

Rekening
2014

Te
behalen
resultaat
20102014

1.341.000
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Wat hebben we ervoor gedaan?
Resultaten per indicator
1

Aandeel van Amsterdammers dat regelmatig naar AT5 kijkt en het aantal bezoeken aan de
website per maand (inclusief mobiele website)
Voor 2013 is gemeten hoeveel Amsterdammers regelmatig naar AT5 kijken en hoeveel unieke
bezoeken maandelijks aan de (mobiele) website zijn gebracht. Vanaf 2013 monitort POA het aantal
programma’s en uitgezonden uren op radio en tv.

2

Aantal programmamakers dat gebruik maakt van de Publieke Omroep Amsterdam
Voor 2013 is het aantal programmamakers gemeten dat POA bereikt met radio en tv en het aantal
organisaties dat programma’s maakt. Vanaf 2013 monitort POA het aantal programmamakers en
organisaties die programma’s maken voor radio en tv.

Wat heeft het gekost?
Financiële ontwikkelingen

Rekening
2013

Begroting
2014
incl. eerste
wijziging

Begroting
2014
na
8-maands

Rekening
2014

Verschil
Rekening
Begroting
na 8-maands

Lasten

3,2

4,0

4,0

3,7

-0,3

Baten

2,3

0,0

0,0

0,0

0,0

Saldo lasten en baten

-0,8

-4,0

-4,0

-3,7

0,3

Dotaties aan reserves

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Onttrekkingen aan reserves

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Mutaties reserves

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-0,8

-4,0

-4,0

-3,7

0,3

Bedragen x € 1 miljoen

Resultaat

Toelichting
Er zijn voor doelstelling 7.7.3 geen significante afwijkingen van de Begroting 2014 na 8 maanden.

Investeringen

Voor doelstelling 7.7.3 hebben in 2014 geen investeringen plaatsgevonden.

Risico’s en beheersmaatregelen
Printprijsregeling

Per 1 januari 2015 wordt de printprijsregeling definitief
afgeschaft. Via de brancheorganisatie OLON
(Organisatie van de Lokale Omroepen in Nederland)
maakt Publieke Omroep Amsterdam aanspraak op
volledige compensatie door het Rijk van het
weggevallen btw-voordeel (€ 0,6 miljoen). OLON
overweegt slechts een deel te compenseren.

Status
Risico is nieuw.

Beleidskaders




Gemeenten hebben op basis van de Mediawet een zorgplicht voor de lokale publieke media-instelling
zoals aangewezen door het Commissariaat voor de Media. In de Mediawet zijn de taken van de lokale
publieke media-instelling beschreven.
Op basis van de productieovereenkomst tussen POA en AT5 heeft de gemeenteraad op 15 februari
2012 besloten de subsidie voor de lokale nieuwsvoorziening voor tien jaar te garanderen.
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7.7.4 Overige kunst en cultuur
Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?

Het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) voerde in 2014 de regelingen professionele kunsten en
cultuurparticipatie uit. De regeling Amateurkunst ging in 2014 over naar het AFK. Vanaf Kunstenplan 20132016 ondersteunt het AFK projecten gericht op de fase bekwamen van talentontwikkeling. In 2014
ondersteunde het AFK de coördinator van de vooropleiding theater van Toneelgroep Amsterdam,
Stadsschouwburg Amsterdam, Frascati Theater, Nederlands Theater Festival en Likeminds.
Met de 3Package Deal gaven AFK en Bureau Broedplaatsen vijf (inter)nationale toptalenten uit diverse
kunstdisciplines één jaar lang de ruimte zich in de hoofdstad te ontwikkelen als professional.

Wat hebben we ervoor gedaan?

In 2014 honoreerde het AFK 458 aanvragen binnen de regeling professionele kunsten voor het maken en
presenteren van kunst en 102 aanvragen binnen de regeling cultuurparticipatie voor het betrekken van
Amsterdammers bij kunst en cultuur. In 2013 zijn zestien projecten gericht op talentontwikkeling
gesubsidieerd.

Wat heeft het gekost?
Financiële ontwikkelingen

Rekening
2013

Begroting
2014
incl. eerste
wijziging

Begroting
2014
na
8-maands

Rekening
2014

Verschil
Rekening
Begroting
na 8-maands

Lasten

13,9

14,0

14,0

13,7

-0,3

Baten

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-13,9

-14,0

-14,0

-13,7

0,3

Dotaties aan reserves

0,0

0,0

0,6

0,6

0,0

Onttrekkingen aan reserves

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Mutaties reserves

0,0

0,0

-0,6

-0,6

0,0

-13,9

-14,0

-14,6

-14,3

0,3

Bedragen x € 1 miljoen

Saldo lasten en baten

Resultaat

Toelichting
Er zijn voor doelstelling 7.7.3 geen significante afwijkingen van de Begroting 2014 na 8 maanden.
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Investeringen

Voor doelstelling 7.7.4 hebben in 2014 geen investeringen plaatsgevonden.

Risico’s

Voor doelstelling 7.7.4 zijn geen risico’s gemeld.
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7.8 Milieu en water
Inleiding
7.8.1

Doelstelling vervallen na verzelfstandiging Afval Energie Bedrijf 1

7.8.2

Amsterdam is vitaal, leefbaar en duurzaam

7.8.3

Het openbare water in Amsterdam is schoon en toegankelijk

7.8.4

Efficiënt inzamelen en afvoeren van afvalwater

7.8.5

Amsterdammers hebben toegang tot schoon drinkwater
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Inleiding
Portefeuillehouders

Wethouder Choho (duurzaamheid) en wethouder Kock (water)

Maatschappelijk effect

Amsterdam wil een duurzame, leefbare, gezonde en aantrekkelijke stad zijn, zodat de stad een geliefde plek is
om te wonen en een goed vestigingsklimaat heeft voor bedrijven. Dat verwezenlijkt het bestuur tegen de laagst
mogelijke kosten voor de bewoners en de bedrijven.

Kerncijfers

bedragen x € 1 miljoen

Rekening
2013

Begroting
2014
incl. eerste
wijziging

Begroting
2014
na
8-mnd

Rekening
2014

Verschil
Rekening
Begroting
na 8-mnd

Totaal lasten

456,6

445,0

299,7

299,7

0,1

Totaal baten

429,1

418,7

259,1

267,7

8,6

Saldo van lasten en baten

-27,4

-26,3

-40,6

-32,1

8,5

Toevoegingen aan reserves

13,9

0,0

11,4

11,4

0,0

Onttrekkingen aan reserves

19,2

2,6

4,3

3,4

-1,0

5,4

2,6

-7,1

-8,0

-1,0

-22,1

-23,7

-47,7

-40,1

7,6

Mutaties reserves
Resultaat

Lasten en baten
De uitgaven in het programma Milieu en water bedroegen in 2014 € 299,7 miljoen en daar stond € 267,7 miljoen
aan inkomsten tegenover. Het resultaat na mutaties in de reserves is € 40,1 miljoen ten laste van de algemene
middelen. Dat is € 7,6 miljoen minder dan begroot bij de 8-Maandsrapportage 2014 (€ 47,7 miljoen).
Gedetailleerde informatie over de lasten en baten is opgenomen in de paragrafen Wat heeft het gekost? van de
doelstellingen.

De belangrijkste ontwikkelingen na aantreden nieuw college

Als uitwerking van het coalitieakkoord 2014-2018 is najaar 2014 de Agenda Duurzaamheid opgesteld en
vervolgens op 9 december door het college vastgesteld. De agenda bevat ambities, doelen en aanpak rond
thema's als duurzame energie, schone lucht, een circulaire economie en een klimaatbestendige stad.
Thematisch verwant aan speerpunt duurzaamheid is het beleid dat Amsterdamse voor bodemsanering
voorstaat. Dat beleid is er op gericht afval zoveel mogelijk opnieuw te gebruiken als grondstof. Vrijkomende
grond kan, zeker wanneer het (licht) verontreinigd is, als afval gezien worden. Het is de grote uitdaging deze
grond, al dan niet na bewerking, elders in de stad te hergebruiken. Met circa 95% van de vrijkomende grond in
Amsterdam lukt dit ook.
Het college streeft naar een evenwichtiger gebruik van het binnenwater in de nabije toekomst, met kleinere en
schonere vaartuigen, een betere spreiding van het vaarverkeer, met slimme verkeerregelingen en
dienstverlening waarmee alle soorten vaarweggebruikers ook op de drukste momenten vlot en veilig kunnen
varen, zonder overlast voor derden. Het college beoogt hiermee een betere benutting, een rechtvaardiger
beprijzing en duurzamer gebruik van het water.
Waternet heeft de financiële taakstelling van 0% loon- en prijsstijging gerealiseerd door aanvullende
besparingen (op drinkwater € 1,3 miljoen, voor riolering € 0,8 miljoen en bij de algemene dienst € 0,4 miljoen).
Daarnaast is € 1,1 miljoen van de kosten voor het aansluiten van straatkolken op het rioolstelsel ten laste
gebracht van het rioolrecht, evenals € 0,5 miljoen baggerkosten. Zo heeft Waternet het tarief van de rioolheffing
en het drinkwatertarief gelijk weten te houden.
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De doelstellingen in 2014
7.8.1 De doelstelling Afval en rioolslib worden zo duurzaam mogelijk verwerkt, binnen het financiële
kader is vervallen
De doelstelling is als consequentie van de verzelfstandiging van het Afval Energie Bedrijf (AEB) per 1 januari
2014 voor de gemeente vervallen. Voor het AEB in het eerste jaar van zijn verzelfstandiging wordt verwezen
naar de verplichte paragraaf 9.4 Verbonden partijen.
7.8.2 Amsterdam is vitaal, leefbaar en duurzaam
De druk op Amsterdam wordt steeds groter. Het inwoneraantal én het aantal toeristen neemt jaarlijks toe. De
leefbaarheid kan alleen worden behouden als de stad duurzaam wordt ontwikkeld.
In 2014 is circa 300.000 ton vrijkomende grond nuttig elders in de stad toegepast. In het gebied Diemerzeedijk
is geïnvesteerd in duurzaamheid door een efficiëntere wijze van affakkelen van het vrijkomende stortgas.
Hierdoor wordt de vrijkomende energie rendabel gebruikt. Uiteindelijk is het doel over een alternatieve wijze van
energievoorziening te kunnen beschikken voor de verschillende pompsystemen.
7.8.3 Het openbare water in Amsterdam is schoon en toegankelijk
Er varen steeds meer groene bootjes door de Amsterdamse grachten en er is meer ingezet op handhaving op
het water. Uit de jaarlijkse grachtenmonitor blijkt dat het in 2014 rustiger en schoner is geworden op de
grachten. Daarnaast is begonnen met de uitwerking van de nota Varen die in oktober 2013 door de
gemeenteraad is aangenomen.
7.8.4 Efficiënt inzamelen en afvoeren van afvalwater
De ambitie van het Deltaprogramma 2014 luidt : ‘klimaatbestendig en water-robuust inrichten moet een
vanzelfsprekend onderdeel zijn bij ruimtelijke (her)ontwikkeling op alle schaalniveaus. Hierdoor worden steden
leefbaarder en wordt schade in de toekomst voorkomen.’ Op 9 oktober heeft de gemeente Amsterdam de
intentieverklaring ruimtelijke adaptatie ondertekend, samen met honderd marktpartijen, maatschappelijke
organisaties, kennisinstellingen en overige overheden, die zich verzamelen rond de twee nationale doelen uit de
met de Deltawet gewijzigde Waterwet: waterveiligheid en zoetwatervoorziening.
7.8.5 Amsterdammers hebben toegang tot schoon drinkwater
Op 13 juni jl. is het convenant ‘Uitvoeringsprogramma Waterwinning Nieuwegein’ door alle betrokken partijen
ondertekend. Het innamepunt Nieuwegein is cruciaal voor de drinkwatervoorziening en de industrie van
Provincie Noord-Holland.
2014 was het warmste jaar sinds drie eeuwen. Mede daardoor leverde Waternet met 70,0 miljoen m³ drinkwater
1,8 miljoen m³ meer dan in 2013 en 2,4 miljoen m³ meer dan begroot.
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7.8.2 Amsterdam is vitaal, leefbaar en duurzaam
Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?

Amsterdam blijft een leefbare stad. De indicatoren zijn gehaald. Daarnaast is er een blijvende inzet nodig op het
gebied van energie, mobiliteit, duurzame economie en grondstoffen. Het ingebruik nemen van de
2
struvietinstallatie van Waternet is daarvan een goed voorbeeld.
Indicatoren

Peilwaarde
Nulmeting
(jaar)

Streefwaarden
Rekening
2013

Begroting
2014

Rekening
2014

Te behalen
resultaat
2010-2014

98%

100%

90%

100%

1

100% toetsen aanvraag
omgevingsvergunning aan de
Wet milieubeheer (voorheen
milieuvergunningen) binnen
Wabo termijn

87% (2009)

2

Inzet van informatie gestuurd
milieutoezicht (IGH) op basis
van (geografische)
risicoanalyse

3 pilots (2010)

>20%

20%

20%

30%

3

100% van de beschikkingen
op een saneringsplan binnen
wettelijke termijn

93% (2010)

100%

100%

100%

100%

4

Percentage van het
inkoopvolume waarin
duurzaamheid is mee
gewogen en vertaald in
inkoopcriteria of
contractvoorwaarden

86% (2011)

≥85%

100%

100%

≥ 95%
- Uitvoeren
jaarprogramma
2012-2014
- Standpunt CO2
prestatieladder
bepalen in 2013
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Wat hebben we ervoor gedaan?
Resultaten per indicator


100% van de Toetsen aanvraag omgevingsvergunning aan de Wet milieubeheer (voorheen
milieuvergunningen) binnen Wabo termijn
In 2014 is 90% gerealiseerd binnen de termijn. In drie gevallen is bij complexe procedures de termijn
overschreden, in overleg met de aanvrager, zodat het verder geen gevolgen heeft. Het betreft aanvragen
3
voor de Noord Europese Wijnopslag (Brzo ), Paradiso en Shipdock. In totaal waren er circa dertig
procedures voor milieuvergunningen.



Inzet van informatie gestuurd milieutoezicht (IGH) op basis van (geografische) risicoanalyse
Er is naar schatting 20% gerealiseerd, hoewel dit percentage moeilijk te onderbouwen is. IGH is een
methode van werken: inzet van mensen is gerelateerd aan een (beperkte) risicoanalyse met behulp van
data-analyses, bedrijfsdoorlichting, geografische analyses (Zuider IJdijk) en informatie management. Na
een analyse zijn inspecties uitgevoerd gericht op autodemontage bedrijven, asbest, teerhoudend
asfaltafval, ziekenhuisafval, grondbanken, Brzo-bedrijven, afvalwaterlozingen, Green Key hotels, musea en
4
duurzaamheid, stadsverwarming en E-noses .



100% van de beschikkingen op een saneringsplan binnen wettelijke termijn
Alle beschikkingen op saneringsplannen zijn binnen de wettelijke termijn afgehandeld.



Percentage van het inkoopvolume waarin duurzaamheid is meegewogen en is vertaald in
inkoopcriteria of contractvoorwaarden
Amsterdam hanteert criteria voor duurzaamheid bij het afsluiten van inkoopcontracten. Nieuw is het
circulair inkopen, in het bijzonder van asfalt en kantoormeubelen. Dat houdt in dat grondstoffen uit vorige
cycli worden hergebruikt. Hiermee zijn in 2014 goede vorderingen gemaakt, maar cijfers zijn nog niet te
geven.

Overige resultaten


Agenda duurzaamheid
In de periode september-november is de Agenda Duurzaamheid opgesteld en vervolgens op 9 december
2014 vastgesteld door het college. De agenda bevat de ambitie, de doelen en de uitwerkingsrichting op
energie, schone lucht, klimaatadaptatie, circulaire economie en verduurzaming van de eigen organisatie.



Nazorg
Bij de nazorgactiviteiten rond de Diemerzeedijk is in 2014 geconcludeerd dat het Nazorgplan uit 2001 niet
uitvoerbaar is. Aanvullend onderzoek is gestart naar een alternatieve wijze van nazorg, met als opzet de
doelstellingen (geen direct risico voor mens en milieu door uittredende verontreiniging) op een andere wijze
te realiseren.



Omgevingsdienst en nazorg
Bij alle overige nazorgactiviteiten zijn de relevante monitoring- en beheerprogramma's conform de
beschikkingen van de Omgevingsdienst uitgevoerd. Bij de Volgermeer is eind 2014 een einde gekomen
aan de zogenaamde inregelfase. Er is een regulier nazorgprogramma opgezet voor de komende vijf jaar.



Noorder-IJplas
Voor het hergebruik van grond is het van belang dat door stadsdeel Noord gekozen is voor een verlenging
van de exploitatieperiode voor de verontdieping van de Noorder-IJplas. Al in 2013 is een verzoek tot
verlenging van de bestaande vergunning ingediend. Midden 2014 bleek dat dit verzoek op basis van de
huidige bestaande wet- en regelgeving niet gehonoreerd kan worden. Eind 2014 is een hernieuwde
vergunningaanvraag ingediend.



Geotechnisch onderzoek
Het archief met gegevens over geotechnisch onderzoek wordt beheerd en toegankelijk gehouden voor
burgers en bedrijven.
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Wat heeft het gekost?
Financiële ontwikkelingen

Rekening
2013

Begroting
2014
incl. eerste
wijziging

Begroting
2014
na
8-maands

Rekening
2014

Verschil
Rekening
Begroting
na 8-maands

Lasten

52,0

27,5

41,7

38,5

-3,1

Baten

22,5

5,5

17,7

19,3

1,7

Saldo lasten en baten

-29,5

-22,0

-24,0

-19,2

4,8

Dotaties aan reserves

13,9

0,0

10,9

10,9

0,0

Onttrekkingen aan reserves

17,7

0,0

0,6

0,0

-0,6

3,9

0,0

-10,3

-10,9

-0,6

-25,6

-22,0

-34,3

-30,1

4,2

bedragen x € 1 miljoen

Mutaties reserves
Resultaat

Toelichting verschillen ten opzichte van de Begroting 2014 na 8 maanden





Er is € 3,4 miljoen minder gedoteerd (lagere lasten) aan de voorziening Bodemsanering, want de
bodemsaneringskosten bleken ten laste van het ISV te kunnen worden gebracht.
Door de aantrekkende economie wordt er meer grond uitgegeven. Dit heeft geleid tot een toename van
het aantal grondbewegingen bij de grondexploitatieprojecten. Hierdoor is voor € 1,2 miljoen aan hogere
baten bij de gronddepots gerealiseerd. Er is een bate van € 0,5 miljoen door een vrijval uit de voorziening
Bodemsanering na afwikkeling van beëindigde bodemsaneringsprojecten.
De geraamde onttrekking aan de reserve Gewijzigde verdeelsleutel oprichtingskosten Omgevingsdienst
vond niet plaats; naar verwachting treden deze kosten op in 2015.

Financiering voor de periode 2015-2027
Met het Rijk is in 2014 regelmatig overleg gevoerd over de hernieuwde en verlengde financiering voor de
periode 2015-2027 van de verschillende bodemsaneringsprojecten binnen Amsterdam. Mede hierdoor is er nu
zicht op volledige dekking van de kosten nazorg Volgermeer en van enkele milieu-hygiënisch urgente (spoed)
locaties.

Investeringen

Voor doelstelling 7.8.2 hebben in 2014 geen investeringen plaatsgevonden.

Risico’s en beheersmaatregelen
Opheffing van Dienst Milieu en Bouwtoezicht
(DMB)
De opheffing van DMB, per 1 januari 2014, brengt
risico’s met zich mee in relatie tot afstemming,
verantwoordelijkheden, maar ook tot de inrichting van
ICT. Bij de besluitvorming over de oprichting van de
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG)
(18 december 2012) zijn derhalve afspraken gemaakt
over de evaluatie van de opheffing van DMB en de
rolverdeling
en
samenwerking
tussen
de
Omgevingsdienst en de betrokken Amsterdamse
diensten en stadsdelen.

Status
De ODNZKG en de gemeente Amsterdam gebruikten
in 2014 dezelfde software en dezelfde server. Het
systeem valt nu regelmatig uit. Beide organisaties
kiezen in 2015 ieder voor eigen systemen. Er zijn
overgangsrisico’s zoals verlies van historie en
haperingen in de samenwerking rond het overstappen
naar de nieuwe systemen.

Beleidskaders




Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)
Groene groei (rijks-kader) focust op een circulaire economie en duurzame energie
Agenda Duurzaamheid (zal na vaststelling door de raad gelden als stedelijk beleidskader)

.
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7.8.3 Het openbare water in Amsterdam is schoon en
toegankelijk
Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?
Indicatoren

Peilwaarde

Streefwaarden

Nulmeting
(jaar)

Rekening
2013

Begroting
2014

Rekening
2014

Te behalen
resultaat
2010-2014

1

Schoonheidsgraad grachten

7,3 (2010)

7,8

>7,0

7,9

>7,0

2

Verwijdering drijf- en grofvuil
(ton)

450 (2010)

530

650

842

650

3

Verwijderen wrakken, aantal

354 (2010)

381

300

175

300

4

Baggeren (in m³, ter plekke)

39.350 (2010)

38.000

32.000

35.500

40.000

5

Botulismebestrijding (aantal
meldingen)

167 (2010)

272

400

286

270

6

Gangbaar houden sluizen
(aantal niet-sluitende
sluisdeuren)

<2 (2010)

1

<2

1

<2

7

Max. doorvaart route A’damoostzijde (< 70 minuten)

>95% (2011)

95%

>95%

98%

>95%

8

Max. doorvaart
Kostverlorenvaart route (< 90
minuten)

>95% (2011)

95%

>95%

96%

>95%
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Wat hebben we ervoor gedaan?
Resultaten per indicator
1 Schoonheidsgraad grachten
De schoonheidsgraad in de grachten van Amsterdams met 7,9 gemiddeld ruim boven de afgesproken 7,0.
2

Verwijdering drijf- en grofvuil
Het aantal tonnen afgevoerd vuil was in 2014 hoger dan gepland. Waternet is medeondertekenaar van het
convenant ‘Amsterdam jaagt plastic soep de stad uit’ en heeft in samenwerking met Plastic Whale plastic in
de grachten aangepakt.

3

Verwijderen wrakken
Er zijn 445 wrakken verwijderd, 175 wrakken door Waternet en 270 wrakken door de eigenaren zelf. Het
aantal geconstateerde wrakken is met 20% gedaald en het aantal door Waternet verwijderde wrakken met
55%.

4

Baggeren (in m , ter plekke)
De jaarplanning van 32.000 m³ is gerealiseerd, maar de versnelling die in de 8-maandsrapportage werd
aangekondigd uiteindelijk niet. Het bleek planning-technisch niet haalbaar het project in de Bijlmer nog in
2014 uit te voeren.

5

Botulismebestrijding (aantal meldingen)
Er zijn dit jaar 114 minder meldingen geweest dan begroot.

6

Gangbaar houden sluizen (aantal niet-sluitende sluisdeuren)
Het onderhoudsprogramma Gangbaar Houden Sluizen is volgens planning verlopen. Er is één melding
geweest van stremming: sluis de Eenhoorn (in de Korte Prinsengracht).

7

Maximale doorvaarttijd route A’dam-oostzijde (< 70 min.)
Op de Oostroute is 98% van de beroepsvaart binnen de vastgestelde doorvaartijden van 70 minuten
gepasseerd. In 2014 zijn er op de Oostroute 874 beroepsvaartuigen per brug bediend (object) en 365
pleziervaartuigen.

8

Maximale doorvaarttijd Kostverlorenvaartroute (< 90 min)
Op de Kostverlorenvaart is 96% van de beroepsvaart binnen de vastgestelde doorvaartijden van 90
minuten gepasseerd. In 2014 zijn er op de Kostverlorenvaart, 2419 beroepsvaartuigen.

3

Overige resultaten


Vergunningverlening binnenwater
Het vergunningstelsel voor passagiersvervoer is vernieuwd. Vergunningen voor vaartuigen groter dan 14
meter worden opnieuw uitgegeven per 1-1-2020 voor een periode van 10 jaar. In 2014 is een start gemaakt
met het vormgeven van een juridisch sluitend verdeelsysteem, waarbij het ook voor nieuwe ondernemers
mogelijk is een aanvraag te doen.
Het aantal groene boten dat milieuvriendelijk aangedreven wordt is toegenomen. De handhaving op het
gebruik van de vaarstikker is verbeterd, maar door het geringere aantal boten zijn de inkomsten uit de
verkoop van de vaarstikker teruggelopen.



Handhaving binnenwater
In 2014 is intensief gehandhaafd op het aanbieden van illegale passagiersvaart via internet. Door gerichter
aanschrijven zijn alle 132 aangetroffen advertenties verwijderd en 22 van de 29 aangetroffen websites. Op
zowel Marktplaats als eigen websites is echter continu sprake van nieuwe aanwas. Tevens is er extra
prioriteit gegeven aan de handhaving van de illegale passagiersvaart op de grachten.

Gemeente Amsterdam Jaarrekening 2014

193

i

➥
Wat heeft het gekost?
Financiële ontwikkelingen
bedragen x € 1 miljoen

Rekening
2013

Begroting
2014
incl. eerste
wijziging

Begroting
2014
na
8-maands

Rekening
2014

Verschil
Rekening
Begroting
na 8-maands

Lasten

16,7

17,7

17,7

18,5

0,8

Baten

3,3

4,0

4,0

3,4

-0,6

-13,4

-13,7

-13,7

-15,1

-1,4

Dotaties aan reserves

0,0

0,0

0,5

0,5

0,0

Onttrekkingen aan reserves

0,0

0,0

0,0

0,5

0,5

Mutaties reserves

0,0

0,0

-0,5

0,0

0,5

-13,4

-13,7

-14,2

-15,1

-0,9

Saldo lasten en baten

Resultaat

Toelichting verschillen ten opzichte van de Begroting 2014 na 8 maanden


Binnenhavengeld pleziervaart
In 2014 zijn 9.700 vignetten verkocht, iets minder (2%) dan in 2013. Van de vaartuigen heeft 15% een
schone motor. In 2014 zijn ongeveer 1.000 booteigenaren vertrokken. Door de daling van het aantal
verkochte vignetten en het grotere aantal boten met een lager milieutarief blijft de opbrengst met € 0,7
miljoen achter ten opzichte van de Begroting 2014.



Vergunningverlening binnenwater
In 2014 is besloten dat Waternet € 0,3 miljoen van het resultaat van 2013 zou reserveren voor de juridische
kosten van de implementatie van de Nota Varen 2.1. De kostenoverschrijding blijkt nu hoger uit te vallen
dan eerder werd voorzien doordat er meer dan tweehonderd bezwaren zijn aangetekend tegen de
Verordening op het Binnenwater. Om deze binnen de wettelijke termijn af te kunnen handelen, was het
noodzakelijk extra juridische ondersteuning in te huren.

Investeringen

Toelichting

Op afstand bedienbare bruggen
In 2010 heeft de gemeenteraad besloten dat de
bruggen en sluizen in Amsterdam op afstand
bedienbaar moeten worden en hiervoor is een
krediet beschikbaar gesteld van € 26,5 miljoen. De
doelstelling is dat de 62 Amsterdamse bruggen en
sluizen in 2017 zijn aangesloten op een
bedieningscentrale.
In
2014
worden
naar
verwachting 15 bruggen aangesloten.

De ombouw van bruggen heeft vertraging opgelopen
omdat de ombouw van de referentiebruggen, niet het
gewenste resultaat opleverden. Er is een
inventarisatie begonnen van de onderhoudstoestand
van de bruggen; de eerste signalen wijzen erop dat
bij een aantal bruggen qua onderhoud het nodige
moet gebeuren. Het leveren van standaardmodules
is vertraagd.

Risico’s

Voor doelstelling 7.8.3 zijn geen risico’s gemeld.

Beleidskaders



Gemeenten moeten voldoen aan de kwaliteitsnormen uit de Europese Kaderrichtlijn Water
Gemeentelijke Nota Varen 2.1
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7.8.4 Efficiënt inzamelen en afvoeren van afvalwater
Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?
Indicatoren

Peilwaarde

Streefwaarden

Nulmeting
(jaar)

Rekening
2013

Begroting
2014

Rekening
2014

Te behalen
resultaat
2010-2014

23 (2010)

21

21

23

21

5.242
(2010)

5.120

4.500

5.050

4.800

1

Renoveren riolering (km)

2

Verstopte kolken, riolen en
perceellozingen (aantal
meldingen)

3

Reinigen: planmatig (km)

208 (2010)

180

210

198

210

4

Inspectie: planmatig (km)

208 (2010)

180

200

198

210

5

Aanleg huiskolk aansluitingen
(exclusief IJburg) (km)

62 (2010)

35

40

36

Wat hebben we ervoor gedaan?
Resultaten per indicator
1

Renoveren riolering
Door toename van geplande investeringen in gezamenlijke bestratingsprogramma’s van de stadsdelen is
het percentage gecombineerd werk gemiddeld 95%.

2

Verstopte kolken, riolen en perceellozingen
Het aantal meldingen in 2014 was mede vanwege enkele extreme regenbuien hoger dan gepland.

3

Reinigen: planmatig
Het aantal kilometer planmatig en op verzoek reinigen is in 2014 conform planning gerealiseerd.
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4

Inspectie: planmatig
Het aantal kilometer planmatig en op verzoek inspecteren is in 2014 conform planning gerealiseerd.

5

Aanleg huis- kolkaansluitingen (exclusief IJburg)
Door een daling van opdrachten van derden als gevolg van het na-ijlende effect van de economische
teruggang in de bouw blijft de realisatie van aansluitingen onder de jaardoelstelling.

Overige resultaten


Amsterdam Rainproof
Het doel van het programma is Amsterdam bestand maken tegen de steeds vaker voorkomende hoosbuien
en het tegelijkertijd beter benutten van het regenwater, dat nu nog wordt afgevoerd. Het programma betrekt
burgers, ondernemers, ambtenaren en kenniswerkers bij het regenbestendig maken van de stad. In
oktober 2014 hebben 29 organisaties de intentieverklaring ondertekend, een belangrijke stap op weg naar
praktische implementatie.



Project Schoon Schip
5
In 2014 zijn 177 Walaansluitpunten gerealiseerd. Dit betreft de complexere en lastiger te realiseren
aansluitpunten. In totaal moeten tot en met 2016 nog circa 333 van in totaal 2.200 aansluitpunten worden
gerealiseerd.



Grondwaterzorg in het kader van de Wet verbrede watertaken
In 2014 zijn meer dan vijf grondwaterprobleemgebieden aangepakt. Voor deze gebieden is een advies
uitgebracht, of er zijn maatregelen genomen om de overlast te beperken.

Wat heeft het gekost?
Financiële ontwikkelingen

Rekening
2013

Begroting
2014
incl. eerste
wijziging

Begroting
2014
na
8-maands

Rekening
2014

Verschil
Rekening
Begroting
na 8-maands

Lasten

66,3

70,9

70,9

72,8

1,8

Baten

72,3

71,5

71,5

77,9

6,3

Saldo lasten en baten

5,9

0,6

0,6

5,1

4,5

Dotaties aan reserves

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Onttrekkingen aan reserves

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Mutaties reserves

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Resultaat

5,9

0,6

0,6

5,1

4,5

bedragen x € 1 miljoen

Toelichting verschillen ten opzichte van de Begroting 2014 na 8 maanden


Riolering
De kapitaalslasten voor de jaarlijkse vervangingsinvesteringen zijn € 2 miljoen lager. Er was daarentegen
voor € 3,4 miljoen aan hogere kosten voor renovatiewerken als gevolg van een sterke toename van
geplande investeringen in de gezamenlijke bestratingsprogramma’s van de stadsdelen Zuid, Nieuw-West
en Noord. De terugvorderbare inkoop-btw (BCF) is € 0,75 miljoen hoger dan begroot.



Huis en kolkaansluitingen
Deze activiteit wordt uitgevoerd in opdracht van derden. De kosten en opbrengsten (die met elkaar in
evenwicht zijn) vallen € 1,4 miljoen hoger uit dan begroot vanwege administratieve afhandeling in 2014 van
werken uit 2013. De aanleg van kolkaansluitingen is vanaf 2014 gefinancierd vanuit de rioolheffing. Er zijn
minder kosten (€ 0,25 miljoen) omdat werkzaamheden op basis van contracten uit 2013 doorliepen in 2014.
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Incidentele bate leningfonds en onttrekking voorziening
De afgelopen jaren is er iedere keer sprake van een incidentele bate uit het Leningfonds vanwege het in
rekening brengen door Amsterdam van een lagere dan begrote rente. Voor 2014 bedraagt deze incidentele
bate € 3,3 miljoen. Deze incidentele bate wordt rechtstreeks toegevoegd aan de egalisatievoorziening
rioolrecht. De onttrekking uit de egalisatievoorziening is € 1,1 miljoen hoger dan begroot.

Investeringen
Rioolgemalen
In de periode 2013 tot en met 2022 dient de
elektrotechnische
besturing
van
circa
121
rioolgemalen van de gemeente Amsterdam
vervangen te worden met een nieuwe schakelkast en
besturing. Gelijktijdig met de vervanging van de
schakelkast en besturing zal het ventilatiesysteem
van een aantal gemalen vervangen worden om aan
de huidige ARBO-eisen te kunnen voldoen. Voor
2014 is een krediet van € 0,5 miljoen aangevraagd.
Renovatie riolen
Sinds het jaar 2013 valt de vervanging van de
regenwaterriolen onder het krediet Renovatie riolen,
omdat
de
werkzaamheden
vanwege
het
gecombineerde karakter niet te scheiden zijn. Voor
2014 is een krediet van € 6,1 miljoen aangevraagd.
Renoveren Parkstad
In het grootschalige stadsvernieuwing gebied
Parkstad worden de riolen tegelijk met de vernieuwing
van de wegen infrastructuur vervangen. Op basis van
de huidige planning van de stadsdelen is de
Meerjaren Planning Investering Parkstad periode
2014 tot en met 2018 opgesteld. Voor 2014 is een
krediet van € 1,2 miljoen aangevraagd.

Rioleringsplan Amsterdam (Basisinspanning)
Dit project betreft het verbeteren van de gemengde
rioolstelsels in Amsterdam om te voldoen aan de
geldende
milieueisen
voor
het
lozen
op
oppervlaktewater. Het project bevindt zich in de
afrondende fase. Vanaf 2014 betreft het alleen nog de
vervanging van riolen door leidingen met grotere
diameters, gelijktijdig met het vervangen van het
wegdek van Vijzelstraat, Willemsparkweg en
Reguliersgracht. Voor 2014 is een krediet van € 3,5
miljoen aangevraagd.
Ongezuiverde lozingen
Voor het aansluiten van woonboten in met name het
buitengebied van Amsterdam Noord moet riolering
aangelegd worden. De aanleg van riolering voor de
vakantiehuisjes en campings aan het Kinselmeer is
gedeeltelijk gerealiseerd. De besluitvorming om de
dijk te verbreden is uitgesteld. Op basis van de
huidige planning is voor 2014 een krediet van € 1
miljoen aangevraagd.

Eerste aanleg
De eerste aanleg van rioleringen wordt sinds 2011 uit
de rioolheffing betaald. Het kredietbedrag voor 2014
is gebaseerd op rioleringsprojecten in het kader van
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Toelichting
In 2014 zijn er in totaal vijftien Amsterdamse
gemalen omgebouwd. Vanaf de start van het project
in 2012 zijn nu 40 van de 121 gemalen omgebouwd,
waarmee het project op schema ligt. Het voor 2014
beschikbare krediet van € 0,5 miljoen is nagenoeg
volledig besteed.

Voor 2014 is een krediet van € 6,1 miljoen
beschikbaar gesteld. De realisatie van de projecten
is volgens planning verlopen. Het krediet is volledig
besteed.

Voor het Stedelijke vernieuwingsgebied Parkstad is
een krediet van € 1,2 miljoen beschikbaar gesteld
voor de vervanging van de riolering in combinatie
met de vernieuwing van de wegen-infrastructuur. Het
krediet is als gevolg van een gewijzigde planning
door het stadsdeel van een aantal projecten, niet
volledig besteed. Onder andere het project ‘Balkon’
en de ‘Van Karnebeekstraat’ zijn geheel of
gedeeltelijk doorgeschoven naar 2015.
Dit krediet is aangewend voor het verbeteren van de
gemengde rioolstelsels in Amsterdam om te kunnen
voldoen aan de vigerende milieueisen voor het lozen
op oppervlaktewater. De meeste projecten die
hieronder vallen bevinden zich in de afrondende
fase. Het betreft onder andere Willemsparkweg,
Lijnbaansgracht, Ruysdaelkade, J. Verhulststraat en
Roosstraat. Het krediet van € 3,5 miljoen is
nagenoeg volledig besteed.

Voor het aansluiten van woonboten in het
buitengebied en voor de aanleg van riolering voor de
vakantiehuisjes en campings aan het Kinselmeer is
een krediet van € 1 miljoen beschikbaar. In 2014 zijn
woonboten aangesloten langs de Amstel, in de
Marinebuurt, Nieuwendammerkade, zijkanaal H,
Schellingwouderdijk en Durgerdammerdijk. Ten
gevolge van onvoorziene technische
omstandigheden is het krediet met circa € 0,2
miljoen overschreden.
In 2014 is het krediet met circa € 3,7 miljoen
overschreden. Dit was nodig voor de uitvoering van
een aantal bevroren nieuwbouw projecten zoals de
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het bouw- en woonrijp maken van plangebieden. Voor
2014 is een krediet van € 3 miljoen aangevraagd.

Risico’s en beheersmaatregelen
Vertragingsschade Amstelkwartier
De gemeente Amsterdam is door de bouwer
aansprakelijk gesteld voor de vertraging in de bouw.
Dit door de omgelegde rioolpersleidingen ter plaatse.
De leidingen moesten omgelegd worden vanwege
risico’s voor de bedrijfsvoering tijdens de bouw. De
omvang van de schade is nog niet bekend en wordt
gezien de voortgang van de bouw verwacht in 2014.
Als beheersmaatregel is de uitvoering van een
spoedproject getroffen.
Project Willemsparkweg
Eind 2014 zijn de werkzaamheden voor vergroting
van de capaciteit van het gemengde riool in de
Willemsparkweg in uitvoering. Vanuit wetgeving en
openbare veiligheid moet het tramverkeer, tijdens de
rioleringswerkzaamheden, op één spoor plaatsvinden.

i

Zuidas (Mahlerlaan, Gershwin, Beethoven en Kop
Zuid As), de Bongerd en het Polderweggebied.

Status
De bouw van het hotel boven de garage is in volle
gang en de rioolpersleiding is in het oorspronkelijke
tracé teruggelegd. De omvang van de schade is nog
niet bekend.

Het Gemeente Vervoerbedrijf Amsterdam (GVB)
heeft aangegeven in 2015 bij Waternet een claim te
willen indienen vanwege een berekend
exploitatieverlies van circa € 0,3 miljoen. Waternet
heeft GVB doorverwezen naar het schadeloket van
de gemeente Amsterdam om de eventuele schade te
laten bepalen.

Beleidskaders




Het Deltaprogramma bevat voor Amsterdam maatregelen voor waterveiligheid en zoetwatervoorziening
Het Nationaal bestuursakkoord Water bevat afspraken over de taken van Amsterdam rondom riolering en
drinkwater; met de gemeenten in de regio (21 gemeenten inclusief Amsterdam)
6
Met het Waterschap AGV is het zogenaamde BOWA-convenant afgesloten om samen de door het Rijk
opgelegde efficiency-doelstellingen te realiseren binnen de waterketen
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7.8.5 Amsterdammers hebben toegang tot schoon
drinkwater
Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?
7

De verwachte leveringszekerheid (OLM) is met 3,29 minuten ruim onder de norm van 5 minuten gebleven. De
WKI score (waterkwaliteitsindex) heeft de eigen norm (streefwaarde) van 0,015 met 0,016 licht overschreden
8
door hogere metingen van bromaat en aeromonas maar bleef ruim onder de wettelijke norm (WKI = 1). Het
aantal leveringspunten en ook het aantal geleverde m ³ is licht gestegen. Het aantal inwoners én het verbruik
per hoofd is toegenomen.

Wat hebben we ervoor gedaan?
Indicatoren

1

Aantal leveringspunten

2

Waterkwaliteitsindex

3

Leveringszekerheid in
Ongeplande Ondermaatse
Leveringsminuten (OLM)

4

Geleverde m³ drinkwater

Peilwaarde

Streefwaarden

Nulmeting
(jaar)

Rekening
2013

Begroting
2014

Rekening
2014

Te behalen
resultaat
2010-2014

490.500

493.912

494.014

495.321

495.000

0,013

<0,010

<0,015

0,0174

<0,018

1:37sec

2,57

<5

3,29

<5

85,7 miljoen

86,3 miljoen

85,7 miljoen

88,2 miljoen

84,4 miljoen
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Resultaat per indicator
1

Aantal leveringspunten
De bevolking is in de periode 2012-2014 met circa 11.000 personen per jaar toegenomen. Er kwamen 193
midden- en klein bedrijven bij en dat brengt het aantal klanten uit die sector in 2014 op 23.975 (2013:
23.782). In 2014 is het aantal klanten uit het grootbedrijf ten opzichte van 2013 met drie toegenomen tot
266 klanten.

2

Waterkwaliteitsindex (WKI)
De interne norm voor de waterkwaliteitsindex van 0,015 is licht overschreden met 0,0174 maar blijft ruim
onder de wettelijke norm (WKI = 1). Op basis van deze score is de interne monitoring verder aangescherpt.
Waternet streeft er naar de kwaliteit hoog te houden en de duurzaamheid verder te verbeteren en behoort
in dat opzicht tot de beste in Nederland. In 2013 bedroeg de WKI 0,010.

3

Leveringszekerheid in Ongeplande Ondermaatse Leveringsminuten (OLM)
Het voortschrijdend gemiddelde van de ongeplande OLM (december 2013 - november 2014) is 3 minuut 29
seconden. De ongeplande OLM voor 2013 was 2 minuut 57 seconden. Deze stijging van ruim een halve
minuut is hoofdzakelijk toe te schrijven aan één extreme storing in februari 2014, toen in Ouderkerk aan de
Amstel bij 3.580 adressen onze leveringsdruk anderhalf uur te laag was. Deze storing leidde ertoe dat de
maand februari een ongeplande OLM kende van 13 minuut 25 seconden. Voor het overige was 2014
vergelijkbaar met 2013 en bleef de ongeplande OLM onder de norm van 5 minuten.

4

Geleverde m³ Drinkwater
In 2014 leverde Waternet 70,0 miljoen m³ drinkwater in Amsterdam, Amstelveen, Ouder-Amstel,
Heemstede, Diemen en Muiden. Dat is 1,8 miljoen m³ meer dan in 2013 en 2,4 miljoen m³ meer dan
begroot. 2014 was het warmste jaar sinds drie eeuwen en droger en zonniger dan normaal. Daar komt nog
bij dat het aantal geregistreerde inwoners van Amsterdam sneller blijft groeien dan verwacht.
Daarnaast ging 18,2 miljoen m³ drinkwater als zogeheten ‘en gros’ leveringen naar de collega-bedrijven
Dunea: 1,2 miljoen m³ (conform begroting) en WPN (Waterleidingbedrijf Noord-Holland): 17,0 miljoen m³
(0,1 miljoen m³ meer dan begroot). Aan industriewater is 1,8 miljoen m³ geleverd.

Overige resultaten


Bemetering
Eind 2014 telt Amsterdam circa 145.000 woningen zonder watermeter. In het gehele leveringsgebied van
Waternet bevinden zich 326.570 woningen met een meter.



Ozoninstallatie
Op de waterproductielocatie Weesperkarspel is de unieke, gerenoveerde ozoninstallatie, officieel geopend.
Bij de drinkwaterbereiding wordt gebruik gemaakt van ozon, omdat ozon desinfecteert. Vooral bacteriën en
virussen worden snel gedood en door de reactie met ozon worden de organische stoffen beter biologisch
afbreekbaar.

Wat heeft het gekost?
Financiële ontwikkelingen

Rekening
2013

Begroting
2014
incl. eerste
wijziging

Begroting
2014
na
8-maands

Rekening
2014

Verschil
Rekening
Begroting
na 8-maands

Lasten

111,6

111,7

113,8

114,2

0,4

Baten

110,1

109,1

110,1

111,3

1,3

Saldo lasten en baten

-1,5

-2,6

-3,7

-2,9

0,9

Dotaties aan reserves

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Onttrekkingen aan reserves

1,5

2,6

3,7

2,9

-0,9

Mutaties reserves

1,5

2,6

3,7

2,9

-0,9

Resultaat

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

bedragen x € 1 miljoen
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Toelichting verschillen ten opzichte van de Begroting 2014 na 8 maanden
Vierjaarlijkse toetsing van de activastaat leidde tot een aantal aanpassingen:

hogere kapitaallasten door inhaalafschrijvingen (na periodieke toetsing van de activastaat zijn alle activa
met een aanschafwaarde kleiner dan € 25.000, versneld afgeschreven): overschrijding €1 miljoen

hogere kapitaallasten dan begroot door gewijzigde afschrijvingstermijnen (van 30 naar 10 jaar):
overschrijding € 0,5 miljoen

vervangingsproject distributienetwerk is uiteindelijk niet geactiveerd maar uit exploitatie gefinancierd:
onderschrijding € 0,5 miljoen
Toegewezen schadeclaims en minder onderhoud

Kosten voor distributie vallen lager uit door aan Waternet toegewezen schadeclaims en omdat minder
onderhoud aan watermeters nodig was: onderschrijding € 0,6 miljoen
Nieuw backoffice systeem en hogere omzet dan begroot

Begin 2014 is het backoffice-systeem AquaKIS vervangen. Er zijn extra controles uitgevoerd op facturatieen incasso-batches, waaruit blijkt dat de gefactureerde omzet beter in de pas loopt met verpompte volumes
dan voorheen. Relatief laat werd duidelijk dat er € 1,3 miljoen meer omzet was dan in de jaarplanning kon
worden voorzien.

Investeringen

Toelichting

Distributie
Bemetering
Op basis van de gemeentelijke prognose van het
aantal op te leveren woningen voor 2014, wordt
gerekend met plaatsing van 6.000 nieuwe
watermeters per jaar.

Leidingen
Voor de investeringen is rekening gehouden met de
invloed van de recessie op de nieuwbouw van
woningen. Daarnaast is in 2014 sprake van
verlegging van diverse hoofdleidingen die zijn
gelegen in de Haarlemmerweg. Dit project vergt een
investering van circa € 15 miljoen.

Algemene Verordening Nadeelcompensatie (AVN)
De gemeente Amsterdam heeft de Algemene
Verordening Nadeelcompensatie per 1 april 2012
ingevoerd. Uitvoering van de verordening kan een
kosten verhogend effect hebben bij de uitvoering van
onder andere rioleringsprojecten. In 2013 zal het
Strategisch Overleg Coördinatiestelsel Werken in de
Openbare Weg in samenspraak met alle
participanten, waaronder Waternet de financiële
consequenties
van
de
nadeelcompensatieverordening in beeld brengen.
Keerkleppen en frontbeveiliging
Voor 2013 is een onderzoek voorzien naar de
kwaliteit
van
de
frontbeveiligingen
in
het
leveringsgebied
Amstelland
en
Heemstede.
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Het vervangingsproject in het distributienetwerk dat
is begroot als investering wordt gefinancierd vanuit
de exploitatie van het lopende jaar omdat het
onderhoudskosten betreft. Op de kredieten voor
bemetering is minder uitgegeven dan begroot,
waaraan vooral het stilvallen van de woningbouwrenovatieprojecten in Nieuw-West debet is.
Rijkswaterstaat heeft de herstelwerkzaamheden aan
de Haarlemmerweg met enkele jaren uitgesteld.
Omdat vervanging van de leidingen aan dit werk
gekoppeld was, zijn deze werkzaamheden eveneens
uitgesteld (-/- € 12 miljoen).
De reguliere uitgaven op de leidingkredieten in 2014
zijn lager dan begroot als gevolg van teruggelopen
bouwactiviteiten en het in de tijd naar achteren gaan
van enkele grote gecombineerde transportleiding
projecten met Rijkswaterstaat.
Na invoering van de Verordening worden ingediende
claims conform de Verordening afgehandeld. Voor
Waternet zijn de financiële consequenties in 2014
niet significant geweest.

Binnen dit project worden momenteel de laatste paar
honderd aansluitingen nagelopen, waarbij weinig
medewerking van de bewoners is voor wat betreft
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Afhankelijk van de uitkomst wordt vanaf 2014 gestart
met de vervanging van bestaande of het aanbrengen
van nieuwe frontbeveiligingen.
Productie
Voor de drinkwaterproductie zijn vanaf 2009 allerlei
investeringsprojecten gestart die tezamen het project
‘verregaande automatisering’ vormen. Hierin worden
de
zuiveringsstappen
van
de
locaties
Weesperkarspel, Loenderveen en Leiduin, en de
pompstations Haarlemmerweg en Amstelveenseweg
gerenoveerd
of
verder
geoptimaliseerd
en
geautomatiseerd.
Bronnen en natuur
In het behoud van de kwaliteit van de natuur van de
AWD (Amsterdamse Waterleiding Duinen) wordt ook
in 2014 geïnvesteerd door gebruik te maken van het
Europese subsidiefonds ‘LIFE’ waarmee de ‘Natura
2000’ doelen gerealiseerd kunnen worden

Risico’s en beheersmaatregelen
Voormalig hoofdkantoor WLB Arlandaweg
Tussen Amsterdam en Woningcorporatie Eigen
Haard is in 2006 een geschil ontstaan over het
voormalig hoofdkantoor van WLB aan de
Arlandaweg. Eigen Haard eist € 0,9 miljoen van
Amsterdam. Amsterdam betwist dit en stelt dat het
maximaal om een bedrag van circa € 0,3 miljoen
gaat.

i

toegangsverlening, zodat het aantal gerealiseerde
adressen achter blijft. Na evaluatie is besloten de
werkzaamheden in 2015 op te starten.
In 2014 zijn per saldo alle geplande werkzaamheden
uitgevoerd en is het begrote bedrag ook uitgegeven.

In de rand van de AWD is een fietspad gepland dat
een schakel vormt in de doorgaande route van
metropoolregio naar de kust. Een recente uitspraak
van het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft
directe gevolgen voor projecten in kwetsbare
natuurgebieden. Vanwege dit arrest heeft de
provincie Noord-Holland de consequenties van de
aanleg van de fietsroute opnieuw onder de loep
genomen. Een vergunning kon daardoor nog niet
worden verleend.

Status
De rechtbank heeft op 19 november 2014 bepaald
dat de toezegging van Amsterdam geacht moet
worden betrekking te hebben op het gehele gebouw
en dat Amsterdam aan Eigen Haard een vergoeding
van minimaal € 338.520 zou moeten betalen om het
gebouw aan de brandveiligheidseisen te laten
voldoen. Mocht het niet tot een vergelijk komen, dan
zal Amsterdam de rechter verzoeken tussentijds
hoger beroep toe te staan.

Beleidskaders





Het Nationaal bestuursakkoord Water bevat afspraken over de taken van Amsterdam rondom riolering en
drinkwater en is bedoeld om synergie te bereiken in de waterketen door samenwerking
De Drinkwaterwet regelt levering van voldoende water van voldoende kwaliteit tegen acceptabele kosten
WIOR (Werken in de Openbare Ruimte); bedoeld om de overlast voor de Amsterdamse burger in te perken
Door middel van asset-management vindt gericht onderhoud en vervanging plaats. Hierbij worden
bedrijfszekerheid, veiligheid, kwaliteit, imago, milieu en schade meegenomen in de beslissingen. De
samenhang in de waterketen is daarbij het uitgangspunt.
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7.9 Economie
Inleiding
7.9.1

Versterken en vernieuwen van de economische structuur van
de Metropool Regio Amsterdam

7.9.2

Een onderscheidend (inter)nationaal ondernemersklimaat

7.9.3

Vermarkten van de Metropoolregio Amsterdam
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Inleiding
Portefeuillehouder
Wethouder Ollongren

Maatschappelijk effect

Dit college wil de regionale Amsterdamse economie duurzaam versterken. Amsterdam is een aantrekkelijke
plek voor ondernemers, bezoekers en bewoners. De stad is en blijft het creatieve en innovatieve centrum
van Nederland. Met economische structuurversterking creëren we economische groei en werkgelegenheid.
Gemeenten, ondernemers en onderwijsinstellingen werken daartoe samen in de Amsterdam Economic
Board.

Kerncijfers

Bedragen x € 1 miljoen

Rekening
2013

Begroting
2014
incl. eerste
wijziging

Begroting
2014
na
8-maands

Rekening
2014

Verschil
Rekening
Begroting
na 8-maands

Totaal lasten

335,4

22,5

28,3

31,0

2,7

Totaal baten

529,0

2,7

2,8

4,7

1,9

Saldo van lasten en baten

193,6

-19,7

-25,5

-26,3

-0,7

Toevoegingen aan reserves

308,9

26,4

18,4

18,4

0,0

Onttrekkingen aan reserves

108,1

0,7

6,0

7,0

1,0

-200,8

-25,6

-12,3

-11,3

1,0

-7,2

-45,4

-37,9

-37,6

0,2

Mutaties reserves
Resultaat

Lasten en baten
De uitgaven in het programma Economie bedroegen in 2014 € 31 miljoen en daar stond € 4,7 miljoen aan
inkomsten tegenover. Het resultaat na mutaties in de reserves is € 37,6 miljoen ten laste van de algemene
middelen. Dat is € 0,2 miljoen minder dan begroot bij de 8-Maandsrapportage 2014 (€ 37,9 miljoen).
Het grote verschil met de lasten en baten in de Jaarrekening 2013 is het gevolg van de verzelfstandiging
van Haven. De havendoelstellingen waren onderdeel van het vroegere programma Economie en haven.
Gedetailleerde informatie over de lasten en baten is opgenomen in de paragrafen Wat heeft het gekost? van
de doelstellingen.

De belangrijkste ontwikkelingen na aantreden nieuw college

De groei van Amsterdam biedt legio kansen: meer talent betekent uitzicht op meer innovatie, meer start-ups
en meer werk. Dat is vanuit economisch oogpunt een wenkend perspectief, waar de bewoners van
Amsterdam van profiteren. Op basis van de actieprogramma’s Startup Amsterdam en Kennis en innovatie
worden investeringen gedaan in de randvoorwaarden van onze economische structuur. Door verandering en
groei ontstaan ook knelpunten. Daarom werken we samen met bewoners, ondernemers, de
bestuurscommissies en culturele instellingen aan het creëren en behouden van een stad die zowel
aantrekkelijk is als in balans.
Het human capital programma Werk maken van Talent geeft een impuls aan de arbeidsmarkt door
verbetering van de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt, om zo het talent dat in de
Metropoolregio Amsterdam beschikbaar is, optimaal te kunnen benutten. Het aanbod op de arbeidsmarkt
moet beter aansluiten op de vraag. Er is speciale aandacht voor mbo’ers en zzp’ers en voor omscholing
naar een ICT-beroep.
De discussie over ‘Balans in de stad’ onderstreepte het belang van de verdere ontwikkeling van de centrale
regie op evenementen. Het evenementenfonds subsidieerde in 2014 een aantal beeldbepalende en
vernieuwende evenementen, zoals het Amsterdam Light Festival, Amsterdam Dance Event, Amsterdam
Fringe Frestival en de viering van 150 jaar Vondelpark. De voorbereiding van SAIL 2015 is financieel
geregeld en in volle gang.
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De doelstellingen in 2014
7.9.1 Versterken en vernieuwen van de economische structuur van de Metropool Regio Amsterdam
Onderzoek toont dat bijna de helft van de economische groei in Nederland tussen 1995 en 2008 afkomstig
is van investeringen in kennis en innovatie. Kennis en innovatie hebben duidelijk een aanjagende werking
op de economie en de verwachting is dat het relatieve belang van deze factoren alleen nog maar toeneemt.
Amsterdam heeft een goede uitgangspositie om de (internationale) concurrentiestrijd van kennisintensieve
instellingen en bedrijvigheid met succes aan te gaan.
7.9.2 Een onderscheidend (inter)nationaal ondernemersklimaat
Amsterdam heeft gewerkt aan de randvoorwaarden voor een goed ondernemersklimaat, waarin de
ondernemer centraal staat. Nieuwe ondernemingsvormen en maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de
deeleconomie, zelfregulering en digitalisering, bepalen mede hoe de gemeente zich tegenover de
ondernemers opstelt.
7.9.3 Vermarkten van de Metropoolregio Amsterdam
De gemeente heeft zich gericht op het stimuleren van de komst van (internationale) bedrijven en doet er
alles aan om te zorgen dat bedrijven hier gevestigd blijven en dat starters de kans krijgen hun activiteiten op
te schalen. De acties die daartoe zijn ondernomen houden rekening met de balans in de stad en met de
wens de metropool aantrekkelijk en toegankelijk te houden voor de groeiende aantallen (nieuwe) bewoners,
bezoekers en bedrijven.
Bijzondere evenementen in de stad hebben de gemeente voor grote organisatorische en communicatieve
opgaven gesteld. Voorbeelden zijn Koningsdag, het bezoek van president Obama in het kader van de
Nuclear Security Summit, Amsterdam Gay Pride, de public viewings van de wedstrijden van het
Nederlandse Elftal op het Museumplein tijdens het WK en de huldiging van Ajax.
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7.9.1 Versterken en vernieuwen van de economische
structuur van de Metropool Regio Amsterdam
Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?
Indicatoren

Peilwaarde

Streefwaarden

Nulmeting
(jaar)

Rekening 2013

Begroting
2014

Rekening
2014

Te behalen
resultaat
2010-2014

1

Behoud zesde plaats
European Cities Monitor

6 (2010)

Geen monitor
verschenen

6

Geen monitor
verschenen

6

2

Schiphol blijft de derde
intercontinentale
luchthaven in Europa
(gemeten naar aantal
intercontinentale
1
verbindingen)

3 (2010)

3

3

3

3

3

Economische groei
(gemeten in groei
toegevoegde waarde) van
MRA ligt 0,5% boven
landelijk gemiddelde

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

1,25%
(0,0% MRA 1,25% NL)

> 0,5

0,85%

>0,5%

0,95%
0,7% MRA0,25% NL

> gemiddelde
NL

Nog niet
2
bekend

>0,1%

4

De gemiddelde
arbeidsproductiviteitsgroei
van de MRA ligt hoger
dan die in Nederland

Gemiddelde
periode 1995-2009
0,4%
1,7% MRA 1,3% NL
Gemiddeld jaarlijks
groeipercentage
1995-2009

Gemeente Amsterdam Jaarrekening 2014

207

i

➥
Wat hebben we ervoor gedaan?
Resultaten per indicator
1

Behoud zesde plaats European Cities Monitor
Sinds 2012 is de monitor niet meer verschenen. Wel eindigde Amsterdam op de vierde plaats in een
vergelijkend onderzoek uit 2014 van PriceWaterhouseCoopers. Het onderzoek ‘Amsterdam: City of
Opportunity’ vergelijkt het concurrerend vermogen van de hoofdstad met dat van dertig andere
wereldsteden. Londen, New York en Singapore bekleden de eerste drie plaatsen.

2

Schiphol blijft de derde intercontinentale luchthaven in Europa (gemeten naar aantal
intercontinentale verbindingen
In 2014 wist Schiphol zijn positie (de derde plaats) te handhaven.

3

Economische groei (gemeten in groei toegevoegde waarde) van MRA ligt 0,5% boven landelijk
gemiddelde
Sinds de jaren tachtig ligt de economische groei van de MRA gemiddeld een half procentpunt boven die
van Nederland als geheel. In 2014 groeide de MRA zelfs 0,85 procentpunt harder. De stabilisatie van de
financieel-zakelijke dienstverlening en de groei van de sector groothandel waren hierop van grote invloed.

4

De gemiddelde arbeidsproductiviteitsgroei van de MRA ligt hoger dan die in Nederland
De groei van de arbeidsproductiviteit kan pas in het najaar van 2015 berekend worden.

Wat heeft het gekost?
Financiële
ontwikkelingen

Rekening
2013

Begroting
2014
incl. eerste
wijziging

Begroting
2014
na
8-maands

Rekening
2014

Verschil
Rekening
Begroting
na 8-maands

Lasten

5,5

2,5

9,6

10,0

0,4

Baten

1,9

0,3

0,4

-0,3

-0,7

Saldo lasten en baten

-3,5

-2,2

-9,2

-10,3

-1,1

Dotaties aan reserves

2,8

24,0

16,0

16,0

0,0

Onttrekkingen aan reserves

3,7

0,0

4,3

6,0

1,7

Mutaties reserves

0,9

-24,0

-11,7

-10,0

1,7

-2,6

-26,2

-21,0

-20,4

0,6

Bedragen x € 1 miljoen

Resultaat

Toelichting verschillen ten opzichte van de Begroting 2014 na 8 maanden


€ 0,4 miljoen aan hogere lasten is veroorzaakt door zes arbeidsmarktprojecten, waarover besloten is in
het laatste kwartaal van 2014 en waarvoor de regionale gelden de dekking vormen.



€ 0,7 miljoen lagere baten zijn een gevolg van een financieel technische afwikkeling, namelijk de
opheffing van de reserve Amsterdam Economic Board (regionale middelen). Het gaat om een
ontwikkeling die gemeente breed neutraal is.



De onttrekkingen aan reserves in de tabel, die € 1,7 miljoen hoger zijn dan begroot, hangen samen met
de opgeheven reserve Amsterdam Economic Board (€ 1,2 miljoen) en een niet begrote onttrekking voor
3
de zes arbeidsmarktprojecten en de vervoerskosten IBC (zie ook 7.9.3 Wat heeft het gekost?).
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Investeringen
Life Science Fonds Amsterdam
In 2013 heeft de laatste investering in het Life Science
Fonds Amsterdam (LSFA) plaatsgevonden, Vanaf 2013
activeert Economische Zaken uitsluitend nog de netto
investeringen in de bedrijven in LSFA. De hoge
managementkosten worden gelijk in de exploitatie
meegenomen. Verwacht wordt, dat er ongeveer € 0,4
miljoen gevraagd wordt in 2013 en 2014 door het LSFA
ten behoeve van vervolginvesteringen in de vijf
bedrijven binnen het LSFA. Ultimo 1 januari 2013 was
de boekwaarde € 1,2 miljoen. De hieruit voorvloeiende
kapitaallasten bedragen € 0,07 miljoen en zijn verwerkt
in de begroting.

Risico’s en beheersmaatregelen


i

Toelichting
In 2014 is € 0,2 miljoen geïnvesteerd door het
LSFA ten behoeve van vervolginvesteringen in de
vijf bedrijven binnen het LSFA. Ultimo 1 januari
2014 is de boekwaarde € 1,5 miljoen. De hieruit
voorvloeiende kapitaallasten zijn verwerkt in de
begroting. De laatste storting wordt in 2015
verwacht waarna er maximaal is geïnvesteerd in
het fonds.

Status

Economisch domein
Inmiddels worden ook Amsterdam en de MRA stevig Dit risico blijft actueel.
geraakt door de economische stagnatie. Ondanks de
nog aanwezige aantrekkingskracht van Amsterdam,
neemt de werkloosheid toe. Gemeentelijk en regionaal
economisch beleid is vooral gericht op het versterken
van de structurele economische ontwikkeling van stad
en regio, maar is niet in staat om de aan Europa
gerelateerde economische stagnatie in buiten de
gemeentegrenzen te houden.



Innovatie en economische vernieuwing heeft een relatief

Dit risico blijft actueel.
hoog afbreukrisico: projecten komen moeilijk van de
grond, mislukken of leveren minder resultaat op dan
verwacht



De financiering van de Stichting Amsterdam Economic
Board vindt vanaf 2013 triple helix plaats (overheid,
bedrijfsleven en kennisinstellingen). Het risico is dat
mogelijk niet alle stakeholders bijdragen aan de
financiering, hetgeen de continuïteit van de stichting en
uiteindelijk van de Board in gevaar kan brengen. Dat kan
schadelijk zijn voor de beeldvorming van de Amsterdam
Economic Board en de verdere integrale ontwikkeling
van het economische domein van onze regio.

Op 25 september 2014 heeft Bestuurlijk Overleg
Platform Regionaal-Economische Structuur (BO
PRES) ingestemd met het instellen van een
regionaal budget en de financiering van de Board
organisatie.

De afrekening van het Europees Fonds voor Regionale

Risico is geactualiseerd.
Ontwikkeling (EFRO) programma vindt eind 2015 plaats.
Op dit moment lopen 39 projecten binnen het
programma, waarvan zeventien nog moeten worden
afgerekend. Wellicht dat er de laatste maanden nog
enige vrijval komt, waarbij dus niet het volledige EFRObudget voor de periode wordt benut. De voorbereidingen
voor het programma 2014-2020 is vrijwel afgerond en
zal begin maart 2015 opengaan. Voor Amsterdam komt
(inclusief rijks-cofinanciering) € 50,2 miljoen beschikbaar
met de voorwaarde van gemiddeld 60% cofinanciering
wat leidt tot een investeringsimpuls van €125 miljoen. De
kosten voor afsluiting van de huidige periode worden
geboekt op de nieuwe periode. Omdat het huidige
programma uiteindelijk ongeveer 30% groter is
geworden, is er een verwacht risico van maximaal € 0,6
miljoen voor hogere kosten bij de uiteindelijke afsluiting
van het programma 2007-2013. Inmiddels is bestuurlijk
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besloten dit naar rato te verdelen over de partners. Deze
kosten zijn meegenomen in de Begroting 2015. De totale
cofinanciering voor Technische Bijstand van het nieuwe
programma is voor Amsterdam tot 2021 begroot op
€ 1,45 miljoen.

Beleidskaders


De samenwerkingsagenda's van de Amsterdam Economic Board, waaronder de Kennis en Innovatie
Agenda, schetsen het kader voor de economische investeringen

De Europastrategie voor Amsterdam draagt bij aan het versterken van de internationale positie van
Amsterdam
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7.9.2 Een onderscheidend (inter)nationaal
vestigingsklimaat
Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?
Indicatoren

Peilwaarde

Streefwaarden

Nulmeting
(jaar)

Rekening
2013

Begroting
2014

Rekening
2014

Te behalen
resultaat
2010-2014

(1/1/2010)

-25%

-25%

-25%

-25%

1

In 2014 is de
administratieve
lastendruk met 25%
gedaald

2

In 2014 hebben zes
stadsdelen een ‘Bewijs
van Goede Dienst’
keurmerk

0 (1/1/2012)

Afgerond

Afgerond

Afgerond

6

3

Tevredenheid
ondernemers scoort in
2014 een 7.0

6.1 (2010)

Meting in
2014

7.0

Geen meting
gedaan

7.0

4

De klanttevredenheid
over het expatcenter
scoort jaarlijks minimaal
een 7.5

5.5 (2007)

8.6 expats;
8,0 corporate
&
intermediairy

7.5

8.6 Expats;
8.0 corporate
&
intermediairy

7.5

5

In 2014 is de
bekendheid van het
expatcenter en haar
digitale loket met 45%
toegenomen naar 70%

25% (2009)

Geen meting
gedaan.

PM

Geen meting
gedaan

70%

6

De doelstellingen zoals
opgenomen in de
Hotelnota worden
gerealiseerd

1.531
nieuwe
kamers

1.200
nieuwe
kamers

1.306
nieuwe
kamers

2006-2015:
9.000 extra
kamers
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Wat hebben we ervoor gedaan?
Resultaten per indicator
1

In 2014 is de administratieve lastendruk met 25% gedaald
De lastendruk voor het aanvragen van vergunningen is tussen de 21% en 69% gedaald. Dit blijkt uit de
monitor van het Ondernemers Programma (AOP) 2011-2014 'Amsterdam Onderneemt!'. Ook de
doorlooptijden voor de aanvragen zijn in veel gevallen flink korter geworden. Het gaat dan onder meer
om de Bibob-toets, bouwvergunningen, horeca en speelautomaten, milieuvergunningen.
Een voorlopige doorrekening van processen van de warenmarkten laat een daling van gemiddeld 40%
zien. De invoering van een nieuwe Verordening op de straathandel maakt het mogelijk procedures
opnieuw te vereenvoudigen, waardoor de lasten voor de aanvragers en de gemeente verder dalen.

2

In 2014 hebben zes stadsdelen een ‘Bewijs van Goede Dienst’ keurmerk
Bewijs van Goede Dienst is een beproefd meetinstrument voor gemeenten om de dienstverlening aan
ondernemers te verbeteren. In februari 2012 hebben zes stadsdelen het Bewijs van Goede Dienst
gekregen. Het instrument kan bijdragen aan lagere kosten voor de overheidsorganisatie en hogere
klanttevredenheid onder ondernemers.

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. Amsterdam kreeg toen een 6.9 ten opzichte van de nulmeting van 6.1 in
2010. Er is geen meting gehouden in 2014. Wel organiseert de gemeente bijeenkomsten, in
samenwerking met organisaties van het bedrijfsleven waaronder MKB Amsterdam en Amsterdam City.
Daar komt de verbetering van de dienstverlening vraaggericht en toegespitst op een bepaalde activiteit
of branche aan de orde. Via een online ondernemerspanel geven ondernemers hun mening over allerlei
onderwerpen die te maken hebben met ondernemen in Amsterdam.

4

De klanttevredenheid over het expatcenter scoort jaarlijks minimaal een 7.5
De klanttevredenheid over het expatcenter wordt tweejaarlijks gemeten. Eind 2013 is de laatste meting
uitgevoerd. De drie verschillende categorieën van klanten (expats, werkgevers c.q. HR-medewerkers en
tussenpersonen zoals relocators en advocaten) waardeerden het Expatcenter met respectievelijk een
8.6, 8.0 en 8.0 voor algemene tevredenheid. Dat betekent dat de doelstelling ruim is gehaald.

5

In 2014 is de bekendheid van het expatcenter en haar digitale loket met 45% toegenomen naar
70%
Zoals in de Jaarrekening 2013 is gemeld, is de overall bekendheid met het Expatcenter niet erg goed
meetbaar. Voor het vaststellen van de ‘totale’ bekendheid is een steekproef onder alle bedrijven nodig,
die mogelijk gebruik (willen) maken van kennismigranten. Die informatie is niet beschikbaar. Dat
bedrijven en expats het Expatcenter goed weten te vinden blijkt uit de natuurlijke toename van het
aantal klanten.

6

De doelstellingen zoals opgenomen in de hotelnota worden gerealiseerd
De doelstelling voor 2014 was 1.200 nieuwe kamers; er zijn 1.306 nieuwe hotelkamers in gebruik
genomen.
ste

Naar verwachting wordt begin 2015 de 9.000 hotelkamer sinds 2006 in gebruik genomen, waarmee
de doelstelling voor het hotelbeleid, de realisatie van 9.000 extra kamers in de periode 2006-eind 2015,
gehaald zal zijn.
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Wat heeft het gekost?
Financiële ontwikkelingen

Rekening
2013

Begroting
2014
incl. eerste
wijziging

Begroting
2014
na
8-maands

Rekening
2014

Verschil
Rekening
Begroting
na 8-maands

Lasten

13,2

10,7

5,4

6,4

1,1

Baten

4,1

0,5

0,2

1,7

1,5

Saldo lasten en baten

-9,1

-10,2

-5,2

-4,8

0,4

Dotaties aan reserves

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Onttrekkingen aan reserves

0,4

0,0

0,0

0,0

0,0

Mutaties reserves

0,4

0,0

0,0

0,0

0,0

-8,7

-10,2

-5,2

-4,8

0,4

Bedragen x € 1 miljoen

Resultaat

Toelichting verschillen ten opzichte van de Begroting 2014 na 8 maanden

De noodzakelijke voorziening voor de deelneming in De Amsterdamse Compagnie (DAC) is met € 0,35
miljoen meer opgehoogd, dan is voorzien. Het Expatcenter heeft € 0,2 miljoen meer uitgaven gedaan
aan dienstverlening en marketingkosten. Daarnaast is € 0,5 miljoen meer aan projecten van
Ondernemingsklimaat uitgegeven waar voor het zelfde bedrag niet begrote opbrengsten tegenover
staan.


Voor de dienstverlening van het Expatcenter draagt het bedrijfsleven een vergoeding af, wat een niet
begrote opbrengst van € 0,6 miljoen oplevert. Vanaf 2015 zijn deze inkomsten in de begroting
opgenomen. € 0,2 miljoen aan inkomsten is gerealiseerd door dienstverlening aan expats uit
buurgemeenten en (saldo neutrale) advertentie-inkomsten.

Investeringen

Toelichting

Vervanging ICT hardware
Voor de vervanging van de ICT hardware is in de
begroting een bedrag van € 0,15 miljoen opgenomen.
Daar tegenover staat een kostenbesparing als gevolg
van hergebruik hardware.

Deze investering heeft niet plaatsgevonden . Er is een
kostenbesparing gerealiseerd als gevolg van
hergebruik hardware en de overige ICT kosten zijn
direct in de exploitatie genomen.

Lening Stichting Keersluis
De Stichting Keersluis lost haar lening ten behoeve In 2015 volgt de laatste aflossing.
van het in 2005 opgerichte bedrijfsverzamelgebouw
aan de Asterweg in jaarlijkse termijnen af. De mutaties
in de kapitaallasten zijn verwerkt in de begroting.

Risico’s en beheersmaatregelen
De Amsterdamse Compagnie (DAC)
De deelneming DAC is risicovol door de verklaring
kapitaalinstandhouding.
In
2012
is
op
concernniveau hiervoor een voorziening getroffen.
In 2013 is deze voor de eerste keer
aangesproken.

Status
In 2014 is de voorziening opnieuw aangesproken
om de deelneming af te waarderen. Er is nu een
voorziening van € 2,8 miljoen. Gezien de risico’s is
de gemeente sinds 2012 betrokken bij
besprekingen met de bank en Stadsgenoot.
De boekwaarde van DAC is ultimo 2014 € 1,2
miljoen.

Beleidskaders



Het Amsterdams Ondernemers Programma bevat maatregelen voor het stimuleren en faciliteren van
ondernemers
Het Hotelbeleid 2006-2015
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7.9.3 Vermarkten van de Metropoolregio Amsterdam
Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?
Indicatoren

Peilwaarde
Nulmeting
(jaar)

Streefwaarden
Rekening Begroting
2013
2014

Rekening
2014

Te behalen
resultaat
2010-2014

1

100 nieuwe internationale bedrijven per
jaar in de regio

n.v.t.

115

100

139

100

2

Er vinden per jaar 120 Investor
Development bezoeken plaats aan
Nederlandse en Buitenlandse bedrijven

n.v.t.

206

120

263

120

3

Minder dan 35 internationale bedrijven
verlaten de metropoolregio

n.v.t.

45

<35

14 bedrijven

<35

4

We behouden onze plaats in de Top-10
van Europese toeristensteden

9 (2009)

9

Top-10

n.n.b.4

Top 10

5

Aantal overnachtingen (in miljoenen)
stijgt met 3%

9.7 (2010)

11,2

10,6

10,7

10,9

6

We behouden onze plaats in de Top-10
van wereldwijde congressteden

9 (2010)

12

Top-10

8

Top-10

7

Uitgaven toerisme stijgen met 5%

6,31 miljard
(2010)

11,57
miljard

6,75
miljard

12,81
miljard

6,75 miljard
(7%)

8

De bekendheid van Iamsterdam.com
website neemt toe met 10%

3,59 miljoen
unieke
bezoekers
(2012)

22,5%

+10%

> 10% (8,13
miljoen
unieke
bezoekers)

9

Naast kwantitatieve groei maakt de
metropool Amsterdam ook een
kwalitatieve schaalsprong.

September
2012

++

Zie
toelichting

Zie
toelichting
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Wat hebben we ervoor gedaan?
Resultaten per indicator
1

Honderd nieuwe internationale bedrijven per jaar in de regio
In 2014 hebben 139 nieuwe buitenlandse bedrijven zich gevestigd in de regio Amsterdam. Deze
bedrijven zorgen gezamenlijk voor 1.306 arbeidsplaatsen. Bij reeds gevestigde buitenlandse bedrijven
groeide het aantal arbeidsplaatsen met 1.711. Uitbreidingen bij 22 bedrijven hebben voor 1.557 nieuwe
arbeidsplaatsen gezorgd.

2

Er vinden per jaar 120 Investor Development bezoeken plaats aan Nederlandse en buitenlandse
bedrijven
Sinds 2013 wordt het aantal Investor Development gesprekken (relatiebeheer) met buitenlandse
bedrijven gemonitord, aangezien deze gesprekken meer inzicht geven in de kwaliteit van de relatie met
een internationaal bedrijf dan een bedrijfsbezoek. In 2014 zijn 170 uitgebreide en 93 korte gesprekken
gevoerd.

3

Minder dan 35 internationale bedrijven verlaten de metropoolregio
Voor zover amsterdam inbusiness heeft kunnen achterhalen, zijn in totaal veertien bedrijven gesloten,
failliet gegaan, gefuseerd, uit de regio of uit Nederland vertrokken.

4

We behouden onze plaats in de Top-10 van Europese toeristensteden
Het resultaat voor 2014 wordt in het voorjaar van 2015 bekend gemaakt.

5

Aantal overnachtingen (in miljoenen) stijgt met 3%
De gegevens over 2014 worden in de loop van 2015 bekend gemaakt. Het totaal aantal
hotelovernachtingen is gedurende de eerste negen maanden van 2014 gegroeid met 10,7%. Het aantal
overnachtingen door buitenlandse bezoekers steeg met 11,5% en het aantal overnachtingen door
Nederlandse bezoekers met 7,0%, waarmee de doelstelling (3% groei per jaar) ruimschoots is gehaald.

6

We behouden onze plaats in de Top-10 van wereldwijde congressteden
Amsterdam stond in 2014 op de achtste plaats in de ranking van de International Congress and
Convention Association (ICCA); in 2013 stond Amsterdam daarin op de twaalfde plaats. Amsterdam
streeft er naar om in 2018 een Top-10 positie in de ranking van de Union of International Associations
(UIA) te bezetten en de zesde plaats in de ICCA ranking. De gegevens over de UIA ranking komen in
de loop van 2015 beschikbaar (in 2013 stond Amsterdam daarin op plaats dertien).

7

Uitgaven toerisme stijgen met 5%
De uitgaven toerisme zijn met 10,7% gestegen, van 11,57 miljard in 2013 naar 12,81 miljard in 2014. Dit
is bijna een verdubbeling van de begrote 6,75 miljard.

8

De bekendheid van I amsterdam.com website neemt toe met 10%
Het aantal unieke bezoekers van de Iamsterdam.com website is 8,13 miljoen, een stijging van de
bekendheid (ruim 4 miljoen bezoeken meer dan in 2012) die enorm is te noemen. Het aantal unieke
bezoekers van de business portal op Iamsterdam.com in 2014 was 210.970; daarmee is de doelstelling
gehaald.

9

Naast kwantitatieve groei maakt de metropool Amsterdam ook een kwalitatieve schaalsprong
Deze indicator is niet specifiek opgenomen in Dashboard Citymarketing, maar komt onder andere terug
in de doelstelling ‘spreiding van toerisme’. Het project 'Amsterdam bezoeken, Holland zien' startte in
2009 en sindsdien is het aantal buitenlandse toeristen dat behalve aan Amsterdam ook een bezoek aan
de regio brengt met 30% toegenomen.

Gemeente Amsterdam Jaarrekening 2014

215

i

➥
Wat heeft het gekost?
Financiële ontwikkelingen

Rekening
2013

Begroting
2014
incl. eerste
wijziging

Begroting
2014
na
8-maands

Rekening
2014

Verschil
Rekening
Begroting
na 8-maands

Lasten

11,1

8,9

13,1

14,2

1,2

Baten

2,9

1,6

2,0

3,0

1,1

Saldo lasten en baten

-8,2

-7,3

-11,1

-11,2

-0,1

Dotaties aan reserves

1,3

2,4

2,4

2,4

0,0

Onttrekkingen aan reserves

0,9

0,7

1,5

0,8

-0,7

Mutaties reserves

-0,4

-1,6

-0,9

-1,6

-0,7

Resultaat

-8,6

-8,9

-12,0

-12,8

-0,8

Bedragen x € 1 miljoen

Toelichting verschillen ten opzichte van de Begroting 2014 na 8 maanden


De baten wijken met € 0,8 miljoen af, door onder andere de mede financiering van het project
Amsterdam Bezoeken, Holland Zien (ABHZ) voor een bedrag van € 0,3 miljoen, door € 0,3 miljoen niet
begrote baten voor amsterdam inbusiness en de niet begrote vooruit ontvangen € 0,1 miljoen voor Life
Science.



De lasten zijn € 0,8 miljoen hoger door niet begrote inzet van € 0,3 miljoen op het meerjarige project
ABHZ. De vervoerskosten voor het IBC congres maken deel uit van de hogere lasten van € 0,2 miljoen.
De dekking zit in de reserve AEB (zie 7.9.1 Wat heeft het gekost? )
. Aan beveiligingskosten en voor toenemend gebruik van de Clipper is € 0,1 miljoen extra uitgegeven.
Amsterdam inbusiness heeft € 0,2 miljoen meer dan begroot ingezet, met de niet begrote baten als
dekking.





De € 0,7 miljoen lagere onttrekking aan de reserves betreft voor € 0,5 miljoen de tot februari 2015
uitgestelde subsidieverlening aan de Stichting Ruimte Onderzoek Nederland (SRON) voor vestiging in
het Science Park.

Investeringen

Voor doelstelling 7.9.3 zijn in 2014 geen investeringen gedaan.

Risico’s en beheersmaatregelen
Holland Casino
In het Regeerakkoord 2012-2016 is voorgesteld om de
Holland Casino’s te verkopen. Zodra het Holland
Casino Amsterdam in de verkoop komt moet
bestuurlijk en juridisch bepaald worden wat de
(gewenste) consequenties voor de bestaande
raamovereenkomst zijn.

Status
Het risico blijft bestaan dat de (eventuele) verkoop
van het Holland Casino vestiging Amsterdam
gevolgen heeft voor de raamovereenkomst.
Verkoop wordt niet verwacht vóór 2016.

Beleidskaders



Citymarketingplan Metropool Amsterdam
Dashboard Citymarketing
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9.4 en 9.5 (de twee Havendoelstellingen)
Wat heeft het gekost?
Financiële ontwikkelingen

Rekening
2013

Begroting
2014
incl. eerste
wijziging

Begroting
2014
na 8-maands

Rekening
2014

Verschil
Rekening
Begroting
na 8-maands

Lasten

305,4

0,0

0,0

0,0

0,0

Baten

519,9

0,0

0,0

0,0

0,0

Saldo lasten en baten

214,5

0,0

0,0

0,0

0,0

Dotaties aan reserves

304,8

0,0

0,0

0,0

0,0

Onttrekkingen aan reserves

103,0

0,0

0,3

0,3

0,0

-201,8

0,0

0,3

0,3

0,0

12,7

0,0

0,3

0,3

0,0

Bedragen x € 1 miljoen

Mutaties reserves
Resultaat

Toelichting verschillen ten opzichte van de Begroting na 8 maanden
Deze doelstellingen zijn vervallen met de verzelfstandiging van het Havenbedrijf per 1 januari 2014.
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14.7 Overige algemene dekkingsmiddelen
Wat heeft het gekost?
Financiële ontwikkelingen

Rekening
2013

Begroting
2014
incl. eerste
wijziging

Begroting
2014
na
8-maands

Rekening
2014

Verschil
Rekening
Begroting
na 8-maands

Lasten

0,0

0,0

-0,5

8,3

8,8

Baten

0,0

0,0

-0,3

8,3

8,6

Saldo lasten en baten

0,0

0,0

0,2

0,0

- 0,2

Dotaties aan reserves

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Onttrekkingen aan reserves

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,2

0,0

-0,2

bedragen x € 1 miljoen

Mutaties reserves
Resultaat

Toelichting
De afwijking bij de baten en lasten is het gevolg van een administratieve correctie waardoor de werkelijke
apparaatskosten toegerekend konden worden aan de drie beleidsdoelstellingen binnen dit programma.
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7.10 Facilitair en bedrijven
Inleiding
7.10.1

Verbeteren van de gemeentelijke ICT in de periode 2011-2014

7.10.2

Efficiënt en effectief uitvoeren van beleidsondersteuning,
projectmanagement en bedrijfsvoering

7.10.3

Efficiënt en effectief uitvoeren van financiële activiteiten richting
burgers en concernonderdelen

7.10.4

Efficiënt en effectief uitvoeren van beheer, onderhoud en
productontwikkelingstaken binnen de ruimtelijke sector
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Inleiding
Portefeuillehouders

Burgemeester, Wethouder Choho, Wethouder Litjens

Maatschappelijk effect

Het programma Facilitair en bedrijven bevordert de maatschappelijk effecten van de overige programma’s 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
2013

Begroting
2014
incl. eerste
wijziging

Begroting
2014
na
8-maands

Rekening
2014

Totaal lasten

336,9

334,7

344,9

359,9

15,1

Totaal baten

326,4

285,2

312,0

346,3

34,2

Saldo van lasten en baten

-10,5

-49,5

-32,8

-13,7

19,2

Toevoegingen aan reserves

21,1

17,4

17,4

18,6

1,3

Onttrekkingen aan reserves

23,8

42,7

30,2

17,2

-13,0

2,7

25,3

12,9

-1,5

-14,3

-7,8

-24,2

-20,0

-15,1

4,9

Mutaties reserves
Resultaat

Verschil
Rekening
Begroting
na 8-maands

Lasten en baten
De uitgaven in het programma Facilitair en bedrijven bedroegen in 2014 € 359,9 miljoen en daar stonden € 346,3
miljoen aan inkomsten tegenover. Het resultaat bedraagt na mutaties in de reserves € 15,1 miljoen ten laste van
de algemene middelen. Dat is € 4,9 miljoen minder dan begroot bij de 8-Maandsrapportage 2014.
Gedetailleerde informatie over de lasten en baten is opgenomen in de paragrafen Wat heeft het gekost? van de
doelstellingen.

De belangrijkste ontwikkelingen na aantreden nieuw college
Uniformeren ICT-kosten
Door het voortzetten van het programma ICT Centraal en de Applicatierationalisatie wordt verder gegaan met de
ingezette verbeteringen om de ICT-kosten meer in lijn te brengen van die van andere gemeenten.
Ontwikkelen aanbestedingsbeleid
Gestreefd wordt naar een innovatiever aanbestedingsbeleid, waarbij de aanbestedingen toegankelijker worden
voor het midden- en kleinbedrijf (MKB) door:

geen omzet- en referentie-eisen te stellen in onze aanbestedingen

inschrijvers toe te staan om in combinatie een offerte in te dienen. Dit maakt het (vaak) voor kleine MKB' ers
makkelijker op een (grote) opdracht in te schrijven

De doelstellingen in 2014
7.10.1 Verbeteren van de gemeentelijke ICT in de periode 2011-2014

Als onderdeel van de organisatieontwikkeling worden de Informatievoorzienings-medewerkers per cluster
gegroepeerd in Informatievoorzieningseenheden. Door deze centralisatie kan er uniformer gewerkt worden.
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7.10.2 Efficiënt en effectief uitvoeren van beleidsondersteuning, projectmanagement en
bedrijfsvoering

De afname van de binnengemeentelijke vraag als gevolg van de verwachte stagnatie in de gebiedsontwikkeling in
was geringer dan voorzien. Daarnaast was er sprake van een toenemende vraag uit andere marktsegmenten. De
capaciteitsvraag lag daarmee in 2014 boven de begrote vraag. De extra inzet is onder meer met een
(binnengemeentelijke) flexibele schil ingevuld .
Ingezet is ook op de versterking van de communicatiefunctie van de gemeente Amsterdam. Het ging om flexibele
inzet op het gebied van beleid en bestuur, organisatieontwikkeling en processen, projectmanagement, interimmanagement en bedrijfsvoering (waaronder HRM, financiën en informatiemanagement).

7.10.3 Efficiënt en effectief uitvoeren van financiële activiteiten richting burgers en
concernonderdelen

De voorbereidingen voor de nieuwe inrichting van de controlfunctie (met cluster- , business- en financial control)
zijn in 2014 afgerond. In 2015 zal de impact hiervan duidelijk worden.

7.10.4 Efficiënt en effectief uitvoeren van beheer, onderhoud en productontwikkelingstaken
binnen de ruimtelijke sector

Er wordt ingezet op groot onderhoud in plaats van herprofilering en er wordt meer standaard materiaal gebruikt.
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7.10.1 Verbeteren van de gemeentelijke ICT in de periode
2011-2014
Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?

De eerste tranche van migraties in het kader van het programma ICT Centraal is uitgevoerd. Het gemeentelijk
stelsel van informatievoorziening is ingericht en de informatiebeveiliging is versterkt.

Wat hebben we ervoor gedaan?
Versterking informatiebeveiliging
De informatiebeveiliging is versterkt. De organisatorische inbedding en de taken en rollen rondom de privacy en
informatiebeveiliging zijn vastgelegd. In samenwerking met het Nationaal Cyber Security Center (NCSC) is
adequaat gereageerd op diverse grote internationale incidenten, waardoor schade voor de gemeente is
voorkomen.
Applicatierationalisatie
Het programma applicatierationalisatie is gestart. Dit moet tot een structurele besparing van € 14,4 miljoen leiden
op het applicatielandschap bij de stadsonderdelen en het daarbij behorende personeel.
Vernieuwing gemeentelijk netwerk
Binnen het programma M@N (vernieuwing van het gemeentelijk netwerk) zijn eind 2014 alle 137
netwerkverbindingen met gemeentelijke locaties aangesloten.
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Wat heeft het gekost?
Financiële ontwikkelingen

Rekening
2013

Begroting
2014
incl. eerste
wijziging

Begroting
2014
na
8-maands

Rekening
2014

Verschil
Rekening
Begroting
na 8-maands

Lasten

70,8

73,5

67,8

71,6

3,8

Baten

51,5

48,4

51,4

57,4

6,0

Saldo lasten en baten

-19,4

-25,1

-16,4

-14,2

2,2

Dotaties aan reserves

18,0

16,1

16,1

16,1

0,0

Onttrekkingen aan reserves

15,1

23,9

14,9

14,3

-0,6

Mutaties reserves

-2,9

7,8

-1,2

-1,8

-0,6

-22,2

-17,4

-17,6

-16,0

1,6

Bedragen x € 1 miljoen

Resultaat

Toelichting verschillen ten opzichte van de Begroting 2014 na 8 maanden




De lasten zijn overschreden met € 3,8 miljoen, in hoofdzaak door hogere kosten van externe inhuur (€ 2,8
miljoen) en het gedeeltelijk via kostenreductie realiseren van de ICT-taakstelling.
De baten zijn € 6 miljoen hoger dan begroot als gevolg van een hogere omzet. Deze is onder meer het
gevolg van de uitrol van nieuwe producten zoals @amsterdam.nl en een toename in het aantal werkplekken.
Ter dekking van de per saldo lagere programma-uitgaven van ICT-Centraal en het Stabiliteitsplan hoefde
€ 0,6 miljoen minder aan de reserves worden onttrokken.

Investeringen

Toelichting

Vervangingsinvesteringen

Voor de projecten Datacenter en Netwerkinfrastructuur (M@N) zijn investeringen van € 7,3 miljoen
begroot.

In 2014 is in totaal € 11,8 miljoen geïnvesteerd. Er is
€ 8,5 miljoen gerealiseerd. Dit is € 1,2 miljoen hoger
door investeringen die zijn gedaan voor te migreren
stadsonderdelen in verband met ICT Centraal.

Risico’s en beheersmaatregelen

Status

1.
2.
3.
4.

Lagere omzet dienst ICT door afname van DICT 1.
dienstverlening
Dispuutfacturen
2.
Programma ICT Centraal (valt onder Regeling 3.
Risicovolle projecten)
Vertraging project M@N
4.

Risico vervallen. Omzetdaling is gecompenseerd
door hogere omzet voor migraties
Risico vervallen door intensief contact met de
afnemers
Risico’s nog actueel. Er wordt regelmatig over het
programma gerapporteerd
Risico nog actueel. Er zijn beheersmaatregelen
voor vervanging van het LAN netwerk getroffen

Beleidskaders



Het Plan van Aanpak ICT Centraal is de basis waarop de migraties ICT Centraal plaatsvinden
De Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG) beschrijft aan welke voorwaarden de Amsterdamse
informatiebeveiliging moet voldoen
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7.10.2 Efficiënt en effectief uitvoeren van
beleidsondersteuning, projectmanagement en
bedrijfsvoering
Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?
De centralisatie van de energiefacturenstroom is vrijwel gerealiseerd. Duurzaamheid wordt in de aanbestedingen
meegenomen. Voor Cradle to Cradle wordt circulair inkopen gehanteerd.
Projectmanagement en adviserende dienstverlening wordt aangeboden aan organisatieonderdelen tegen een
marktconforme kwaliteit en tegen marktconforme tarieven.
Indicatoren

Peilwaarde

Streefwaarden

Nulmeting
(jaar)

Rekening
2013

Begroting
2014

Rekening
2014

Te behalen
resultaat
2010-2014

100% van
diensten en
stadsdelen

100% van
diensten en
stadsdelen
(m.u.v.
stadsdeel West)

100% van
diensten en
stadsdelen

1

Centralisatie facturenstroom
energie

n.v.t.

100% van
diensten en
stadsdelen
(m.u.v.
stadsdeel
West)

2

Energie monitoring

n.v.t.

398
aansluitingen op de
monitor
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Uitwerking
900
Uitwerking 5%
5% energie- aansluitingen op energiereductie
reductie op
de monitor
op basis van
basis van 1.000
1.000
aansluitingen op
aansluitingen op
monitoringsmonitoringssysteem
systeem
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Wat hebben we ervoor gedaan?
Resultaten per indicator


Centralisatie facturenstroom energie
De indicator is voor gasaansluitingen en aansluiting voor elektra vrijwel gerealiseerd. Stadsdeel West wordt
begin 2015 aangesloten op de centralisatie van de elektrafacturenstroom.
In 2014 is met de centralisatie een minimale besparing van € 30.000 gerealiseerd. Dit betreft besparingen
door controle op juiste tarieven, actieve aansluitingen en correct verbruik toepassing van het juiste
energiebelastingtarief.



Energie monitoring
In 2014 zijn 900 aansluitingen gerealiseerd. De uitbreiding van aansluitingen is afhankelijk van aan de
gemeente gelieerde panden, zoals scholen en sportgebouwen.
Het onderzoek omtrent het aansluiten van het waterverbruik op het energiemonitoringsysteem is verricht. Om
deze aansluiting te realiseren is het ombouwen van de watermeters in de stad noodzakelijk en de manier van
communiceren tussen meter en monitoringssysteem is een (kosten)aandachtspunt.

Wat heeft het gekost?
Financiële ontwikkelingen

Rekening
2013

Begroting
2014
incl. eerste
wijziging

Begroting
2014
na
8-maands

Rekening
2014

Verschil
Rekening
Begroting
na 8-maands

Lasten

130,7

131,3

140,4

153,2

12,8

Baten

130,8

127,2

137,7

157,5

19,8

Saldo lasten en baten

0,0

-4,1

-2,7

4,3

7,0

Dotaties aan reserves

0,7

0,1

0,3

0,9

0,6

Onttrekkingen aan reserves

0,9

1,0

0,3

0,1

-0,3

Mutaties reserves

0,3

1,0

0,1

-0,8

-0,9

Resultaat

0,3

-3,1

-2,7

3,4

6,1

Bedragen x € 1 miljoen

Toelichting verschillen ten opzichte van de Begroting 2014 na 8 maanden


De lasten zijn met € 12,8 miljoen gestegen. Het grootste aandeel daarin hebben de afschrijvingslasten van
het wagenpark (€ 9,9 miljoen). Deze lasten zijn aan de deelnemende organisatieonderdelen doorbelast.
Hogere exploitatielasten voor flexibele schil, ICT en externe inhuur van € 2 miljoen, lagere onderhoudslasten
voor het stadhuis (€ 1,6 miljoen; zie ook onder de risico’s) en een dotatie aan de onderhoudsvoorziening voor
het stadhuis (van € 2,4 miljoen) verklaren het resterende verschil.



De baten zijn € 19,8 miljoen hoger dan begroot, voor € 9,9 miljoen is dit het gevolg van de doorbelasting van
de kosten van het gemeentelijke wagenpark. Daarnaast is een voorziening voor het opvangen van
rentestijging vrijgevallen (€ 2,5 miljoen). Er is voorts voor een bedrag van € 6 miljoen meer aan omzet
gegenereerd door de facilitair werkende organisatieonderdelen.

Investeringen

Toelichting

Begroot is te investeren in de aanschaf van een
tweede installatie voor continue stroomvoorziening.

Besloten is tot een investering van € 0,46 miljoen voor
de aanschaf en installatie van een tweede niet
onderbreekbare stroomvoorziening. Conform planning
is het werk in het tweede kwartaal van 2015 afgerond.
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Risico’s en beheersmaatregelen
In de Kadernota 2013 is een structurele besparing van
€ 1 miljoen opgenomen op het onderhoud van het
stadhuis. De stapelingen van de taakstellingen op
onderhoud hebben een groot en beperkend effect op
de uitvoering van het onderhoud. Een structurele
besparing op het onderhoud is niet mogelijk.
Versobering van het groot onderhoud zorgt ervoor dat
de staat van het pand snel achteruit gaat. Bij uitstel
van groot onderhoud zijn de onderhoudsinvesteringen
om het pand weer in de gewenste staat terug te
brengen veel hoger, dan wanneer het onderhoud in de
loop van de jaren wordt bijgehouden.

i

Status
Er is kritisch gekeken naar de noodzaak van te plegen
onderhoud. De meerjarige onderhoudsbegroting is
afgerond. Aan de hand hiervan wordt momenteel
onderzocht op welk termijn de onderhoudsbegroting
weer aangevuld moet worden.

Beleidskaders


De aangepaste routemap CO2-neutraal, met als doelstelling dat in 2025 40% minder CO2 wordt uitgestoten
ten opzichte van het peiljaar 2012

Gemeente Amsterdam Jaarrekening 2014

227

➥

i

7.10.3 Efficiënt en effectief uitvoeren van financiële
activiteiten richting burgers en concernonderdelen
Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?

De gemeente Amsterdam heft en int de gemeentelijke belastingen en voert de Wet waardering onroerende zaken
(WOZ) uit. De gemeentelijke dienstverlening gebeurt tegen marktconforme kwaliteit en marktconforme tarieven.

Wat hebben we ervoor gedaan?


Incasso
Het Incassobureau voert alle voorkomende incassoactiviteiten uit voor vorderingen die zijn opgelegd door
andere diensten en door stadsdelen. Het bureau draagt zorg voor zowel het incasseren van privaatrechtelijke
vorderingen, als de invordering van fiscale vorderingen en de inning van overige bestuurlijke geldschulden.
In voorkomende gevallen adviseert het Incassobureau over de juridische aspecten die van belang zijn bij de
inningstrajecten.
In 2014 heeft het Incassobureau 7.915 incassodossiers in behandeling genomen, waarvan 4.272 fiscale
vorderingen, 3.095 privaatrechtelijke vorderingen en 548 niet-fiscale bestuursrechtelijke geldschulden.
Ten opzichte van 2013 is sprake van een toename van 55% in aantallen en 123% in opbrengsten. In 2014
werd € 20,6 miljoen geïncasseerd, tegenover € 9,2 miljoen in 2013.



Parkeerbelasting
Als gevolg van de digitalisering van de parkeerketen zijn beroepschriften ontvangen waarin het privacyaspect van het invoeren van het kenteken bij de betaalapparatuur centraal stond. In 2014 was er ten opzichte
van 2013 sprake van een vermindering van het aantal door Cition BV aangeleverde naheffingsaanslagen
parkeerbelasting met circa 30.000 (10%) . Vooral in de eerste helft van 2014 bleef de aanlevering sterk
achter, waardoor moeilijk is in te schatten of de daling structureel van aard is.



Kwijtscheldingsbeleid
De gemeente voert binnen het verzorgingsgebied het kwijtscheldingsbeleid uit van de gemeente Amsterdam
(afvalstoffenheffing) en van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vechtstreek (watersysteemheffing en
zuiveringsheffing). Kwijtscheldingsverzoeken voor deze heffingen worden gecombineerd afgehandeld.
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Audits
Door de uitvoering van de wettelijke taak (controle van de gemeenterekening) en het verrichten van audits
vanuit het concern-auditprogramma is bijgedragen aan de doelstelling. Het uitvoeren van overige audits
gebeurt in opdracht van concern, diensten, stadsdelen of verbonden partijen. De omvang van de wettelijke

controle is in 2014 stabiel gebleven ten opzichte van 2013.

In 2014 is de uitvoering van het concern-auditprogramma voortgezet . In 2014 zijn zestien onderzoeken
afgerond. De totstandkoming van het auditprogramma en ook de aanpak en uitvoering van de audits zelf is
meer gestroomlijnd.

Wat heeft het gekost?
Financiële ontwikkelingen

Rekening
2013

Begroting
2014
incl. eerste
wijziging

Begroting
2014
na
8-maands

Rekening
2014

Verschil
Rekening
Begroting
na 8-maands

Lasten

19,8

19,7

19,7

20,1

0,4

Baten

39,0

19,8

19,8

20,7

0,9

Saldo lasten en baten

19,1

0,1

0,1

0,6

0,5

Dotaties aan reserves

0,4

0,4

0,4

0,4

0,0

Onttrekkingen aan reserves

0,2

0,1

0,3

0,1

-0,1

Mutaties reserves

-0,2

-0,3

-0,1

-0,3

-0,2

Resultaat

19,0

-0,1

0,0

0,4

0,3

Bedragen x € 1 miljoen

Toelichting verschillen ten opzichte van de Begroting 2014 na 8 maanden



De kosten zijn met € 0,4 miljoen overschreden als gevolg van hogere incassokosten en van de kosten van
een onderzoek dat gehouden is naar de haalbaarheid van de verbreding van de incassofunctie.
De hogere incassokosten waren het gevolg van de groei in het aantal incasso’s, waardoor ook de baten
stegen.

Investeringen

Voor doelstelling 7.10.3 hebben in 2014 geen investeringen plaatsgevonden.

Risico’s en beheersmaatregelen

Het kwaliteitsniveau van de control-functie binnen de
gemeente
is
onvoldoende,
waardoor
een
kwaliteitsrisico ontstaat bij de uitvoering van audits,
terwijl; ook het voldoen aan wet- en regelgeving onder
druk komt te staan, met gevolgen voor de
betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid.
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7.10.4 Efficiënt en effectief uitvoeren van beheer,
onderhoud en productontwikkelingstaken binnen de
ruimtelijke sector
Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?
Door de ondertekening van de Realisatie- en ontwikkelovereenkomst (REOK) is de realisatie van een
toekomstbestendig Food Center Amsterdam (FCA) een stap dichterbij gekomen. Een afgesloten bedrijventerrein
wordt omgevormd tot deels een openbaar stuk stad met woningen, een brede school en een Centrale Markthal.
Door de verplaatsing van de hoofdentree van het nieuwe FCA naar de Haarlemmerwegzijde is de Jan van
Galenstraat ontlast. Tevens wordt een bijdrage geleverd aan de woningproductie.

Wat hebben we ervoor gedaan?


Vorm geven aan ruimtelijke ordening
In grootstedelijke projecten wordt vorm gegeven aan de ruimtelijke ordening van de stad, met inachtneming
van de stedelijke kaders.



Herontwikkeling Food Center
In 2014 is de overeenkomst voor de herstructurering Foodcenter tussen gemeente en consortium Ballast
Nedam Bouw & Ontwikkeling/ VolkerWessels Vastgoed BV getekend. Voor deze opgave is een
gemeentelijke bijdrage van € 20 miljoen (prijspeil 1 april 2009) beschikbaar in een reserve. In 2014 is gewerkt
aan contractmanagement, de voorbereiding van de privatisering van het beheer en het begeleiden van
juridische procedures inzake het Abattoir en het Bestemmingsplan. Van de oorspronkelijk zestig
standplaatsen op het Kermis Exploitanten Terrein (KET) aan de Vredenhofweg zijn er ultimo 2014 nog
vijfentwintig bezet. De Noordelijke Ontsluiting van het Food Center is gerealiseerd.



Vastgoedbeheer
Het reguliere vastgoedbeheer bestaat uit beheren, onderhouden en exploiteren van ongeveer 110 eigen
objecten, van 130 objecten (met name terreinen) in het kader van grondexploitaties en circa dertig panden
voor derden. Het gebouw Felix Meritis is aangekocht en de aanbesteding van de verkoop is begeleid. In
2014 zijn drie panden verkocht (Wenckebachweg 120, Elisabeth Wolffstraat 150 en De Ruyterkade 128) en
is bemiddeld bij de overdracht van de Rijksacademie van Beeldende kunsten.
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Gemeentelijke huisvesting
De bezuinigingsoperatie op de gemeentelijke huisvesting is in 2014 volgens planning uitgevoerd:
het pand aan de Nieuwevaart 5-9 is afgestoten
de verbouwingen aan de panden Jodenbreestraat 25, Weesperplein 8 en voormalige
Stadstimmertuinen 4-6 zijn afgerond
de verbouwing aan de Weesperstraat 430-434 is in een vergevorderd stadium
In 2014 is de business case ‘Stadhuis’ vastgesteld, om de inrichting van het stadhuis geschikt te maken voor
flexwerken. Het afstoten van de eigen huisvesting wordt voortgezet.

Wat heeft het gekost?
Financiële ontwikkelingen

Rekening 2013

Begroting 2014
incl. eerste
wijziging

Begroting 2014
na 8-maands

Rekening 2014

Verschil
Rekening Begroting
na 8-maands

Lasten

115,5

110,2

117,0

115,1

-1,9

Baten

105,2

89,9

103,2

110,7

7,5

Saldo lasten en baten

-10,3

-20,4

-13,8

-4,4

9,4

Dotaties aan reserves

2,1

0,8

0,6

1,2

0,6

Onttrekkingen aan reserves

7,6

17,7

14,7

2,7

-12,0

Mutaties reserves

5,5

16,8

14,1

1,5

-12,6

-4,8

-3,5

0,3

-2,9

-3,2

Bedragen x € 1 miljoen

Resultaat

Toelichting verschillen ten opzichte van de Begroting 2014 na 8 maanden
De lasten zijn € 1,9 miljoen lager dan begroot, voornamelijk als gevolg van:

hogere lasten van € 5,7 miljoen voor de inzet van capaciteit in de gebiedsontwikkeling op het gebied van
ruimtelijke ordening; hier staan hogere inkomsten tegenover




hogere lasten van gemeentelijke Huisvesting van € 1,4 miljoen vanwege:
meerkosten van € 1,1 miljoen voor de huisvesting van nieuwe organisatieonderdelen, adviezen inzake
de gemeentelijke huisvesting en oprichting van het nieuwe gemeentelijke vastgoedbedrijf
hogere frictiekosten verbonden aan het verhuizen van diensten en ontruimen van panden: € 1,3 miljoen
lagere exploitatielasten door lagere huurlasten als gevolg van gunstige contractonderhandelingen: € 0,7
miljoen en lagere energielasten: € 0,4 miljoen
lagere lasten van € 8,1 miljoen doordat:
de geplande overdracht van gemeentelijke panden aan de ontwikkelcombinatie voor de herstructurering
FCA niet in 2014 heeft plaatsgevonden: € 5,8 miljoen
er lagere lasten van circa € 2,3 miljoen waren door vertraging in de aanleg van de inrichting van het KET
lagere lasten voor het beheer van gemeentelijk vastgoed van per saldo € 1,7 miljoen door:
hogere lasten van € 0,8 miljoen door de tijdelijke invulling van Felix Meritis: € 0,6 miljoen en een bijdrage
aan de aankoop van de Rijksacademie van Beeldende kunsten: € 0,2 miljoen
lagere lasten bij permanent beheer doordat de aankoop van Felix Meritis is geactiveerd: € 2,5 miljoen

De baten zijn € 7,5 miljoen hoger dan begroot, vooral door:

hogere baten voor de inzet van ruimtelijke ordeningscapaciteit (€ 5 miljoen)

hogere huurbaten door de behoefte aan (tijdelijke) extra ruimte van opstartende organisatie-onderdelen
(€ 0,3 miljoen)


de mutaties op de reserves zijn per saldo € 12,6 miljoen lager dan begroot. Dit wordt vooral veroorzaakt door
een lagere onttrekking aan de reserve voor het Food Center van € 8,2 miljoen, voor € 5,8 miljoen verklaard
door het (nog) niet doorgaan van de overdracht van gemeentelijke panden en voor € 2,3 miljoen door
vertraging in de aanleg van het nieuwe terrein omdat een nieuw inrichtingsplan moest worden opgesteld.
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Investeringen

Toelichting

Risico’s en beheersmaatregelen

Status

De gemeentepanden worden geschikt gemaakt voor het
werken in een flexibele werkomgeving
Voor de verbouwing van het Stadhuis is een
voorbereidingskrediet van € 0,9 miljoen toegekend (22
januari 2014.

i

De investeringen ten behoeve van de flexibele
werkomgeving bedragen in 2014 € 8 miljoen en zijn
gemaakt
voor
de
ombouw
van
de
kernvoorraadpanden Weesperplein 8, Voormalige.
Stadstimmertuin,
Jodenbreestraat
25
en
Weesperstraat 430-434.
Van het toegekende krediet is in 2014 € 0,6 miljoen
aangewend.

Het belangrijkste risico voor de herstructurering van het Het risico is nog aanwezig. De beheersing richt zich
Food Center Amsterdam (FCA) is een tussentijdse op intensiveren van de inzet en juridische middelen.
beëindiging
van
de
Realisatieen
Exploitatieovereenkomst (REOK). In dat geval komt de
herstructurering niet van de grond en krijgt de gemeente
Amsterdam de verantwoordelijkheid voor het terrein
weer terug.
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7.11 Stedelijke ontwikkeling
Inleiding
7.11.1

De Metropoolregio Amsterdam groeit economisch sterk en
duurzaam

7.11.2

Amsterdam stabiliseert de CO2-uitstoot. In 2025 is de CO2-uitstoot
met 40% verminderd ten opzichte van 1990

7.11.3

Aanpak leegstaande kantoren

7.11.4

De hoeveelheid broedplaatsen groeit

7.11.5

Bevorderen van de toegankelijkheid en doorstroming op de
Amsterdamse Woningmarkt

7.11.6

Uitvoeren van een grootschalig woningisolatieprogramma

7.11.7

Adequaat uitvoeren van de gemeentelijke bouw- en
woningtoezichtstaken

7.11.8

De buurten van de wijkaanpak bereiken in 2018 het gemiddeld
niveau (NAP)

7.11.9

Een passend aanbod van maatschappelijk vastgoed in de
stadsdelen

7.11.10 Realiseren van de plannen voor de stedelijke vernieuwing
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Inleiding
Portefeuillehouder

Wethouder Van der Burg, Wethouder Ivens

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
woningmarkt bestaat uit voldoende goedkope middensegment en duurdere woningen. Nieuw instromend talent
heeft mogelijkheden om zich in onze stad te vestigen.

Kerncijfers

Bedragen x € 1 miljoen

Rekening
2013

Begroting
2014
incl. eerste
wijziging

Begroting
2014
na
8-maands

Rekening
2014

Verschil
Rekening
Begroting
na 8-maands

Totaal lasten

544,4

266,4

431,5

459,3

27,9

Totaal baten

802,1

246,6

356,7

419,7

63,0

Saldo van lasten en baten

257,7

-19,8

-74,8

-39,6

35,1

Toevoegingen aan reserves

587,0

129,6

159,5

182,1

22,6

Onttrekkingen aan reserves

242,2

96,3

185,0

176,8

-8,2

-344,7

-33,3

25,5

-5,4

-30,8

-87,0

-53,1

-49,3

-45,0

4,3

Mutaties reserves
Resultaat

Lasten en baten
De uitgaven in het programma Stedelijke ontwikkeling bedroegen in 2014 € 459,3 miljoen en daar stond € 419,7
miljoen aan inkomsten tegenover. Het saldo ten laste van de algemene middelen bedraagt na mutaties in de
reserves € 45 miljoen. Dat is € 4,3 miljoen minder dan begroot bij de 8-Maandsrapportage 2014 (€ 49,3 miljoen).
Gedetailleerde informatie over de lasten en baten is opgenomen in de paragrafen Wat heeft het gekost? van de
doelstellingen.

De belangrijkste ontwikkelingen na aantreden nieuw college
Actieplan woningbouw
Met het nieuwe coalitieakkoord zijn nieuwe accenten gelegd in het woonbeleid met als doel betaalbare
huisvesting voor iedere Amsterdammer. Het college heeft in 2014 het ‘Actieplan woningbouw’ opgesteld.
Doelstelling is om vanaf 2018 5.000 woningen per jaar te bouwen. Er zijn afspraken gemaakt om ten minste
187.000 sociale huurwoningen te behouden. Daarnaast is voor de gehele coalitieperiode de ambitie om ten
minste 500 sociale huurwoningen per jaar te realiseren. Wat betreft de verkoop van huurwoningen wil het college
op buurtniveau aantallen te verkopen woningen vaststellen, met als doel gemengde wijken te behouden. Ook
neemt het college in de ‘Ontwikkelstrategie’ maatregelen om voldoende bouwlocaties voor de woningbouw te
garanderen.
Stad in beweging
De scope van het project Zuidasdok is in 2014 aangescherpt. Speerpunten bij deze verbeteringen waren het
terugbrengen van geluidsoverlast op lange termijn en het beter doorkruisbaar maken van het gebied door de
toevoeging van de Benjamin Brittenpassage en de verbreding van de Minervapassage. Hiermee wordt een
bijdrage geleverd aan de doelstelling Stad in Beweging vanuit het coalitieakkoord. Ook omdat het project
Zuidasdok het onder de grond brengen van de A10 behelst waarmee ook ruimte wordt gecreëerd voor de
uitbreiding en verbetering van de bereikbaarheid van trein- en metrostation Amsterdam Zuid.
Agenda Duurzaamheid
Het college heeft de duurzaamheidsdoelstellingen vastgelegd in de ‘Agenda duurzaamheid’. Belangrijkste
elementen hiervan zijn 20% meer duurzame energie en 20% minder energiegebruik. Voorbeelden van
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maatregelen zijn: energiebesparing, duurzaam bouwen, versneld aansluiten op stadswarmte, elektrisch vervoer,
slimme distributie en de uitbreiding van milieuzones.

De doelstellingen in 2014
7.11.1 De Metropoolregio Amsterdam groeit economisch sterk en duurzaam
De ambitie economisch sterk en duurzaam is afkomstig uit de Structuurvisie die uitgewerkt is in het Strategisch
Plan. Dit plan is richtinggevend geweest voor het Actieplan Woningbouw en de zogenaamde
‘versnellingslocaties’. Dit zijn deelgebieden waar versneld tot ontwikkeling wordt overgegaan om de bestuurlijk
ambitie van een productie van 5.000 woningen per jaar te realiseren.
7.11.2 Amsterdam stabiliseert de CO2-uitstoot. In 2025 is de CO2-uitstoot met 40% verminderd ten
opzichte van 1990
De CO2 -stijging is gestopt en een dalende lijn is ingezet. Belangrijkste thema’s zijn uitschrijven tenders van het
Amsterdams Investeringsfonds, lobby om provinciaal verbod op windenergie opheffen, uitrol stadswarmte,
nieuwbouwwoningen zo veel mogelijk klimaatneutraal, inclusief zelfbouw en Collectief Particulier
Opdrachtgeverschap, intentieovereenkomst met organisaties en bedrijven in Zuidoost voor verminderen CO2uitstoot en toename van zonne-energie.
7.11.3 Aanpak leegstaande kantoren
Er is ruim 120.000 m² kantoorruimte in 2014 getransformeerd en er is gestart met de bouw van 1.229 woningen
door transformatie. De doelstelling voor 2014, de transformatie van 50.000 m², is ruimschoots behaald.
7.11.4 De hoeveelheid broedplaatsen groeit
In 2014 is 14.000 m² aan nieuwe broedplaatsmetrage gerealiseerd waarmee de doelstelling, minimaal 10.000 m²,
ruimschoots is behaald.
7.11.5 Bevorderen van de toegankelijkheid en doorstroming op de Amsterdamse Woningmarkt
De woningmarkt heeft zich in Amsterdam krachtig hersteld. In totaal is met de (nieuw)bouw van 5.203 woningen
gestart in 2014, een verdubbeling ten opzichte van 2013. Terwijl corporaties minder investeren dan voor de crisis
(een daling van 60%) zijn er nu nieuwe investeerders (institutioneel, particulier, internationaal) die klaarstaan om
woningen te bouwen, ook in de minder gewilde delen van Amsterdam.
In 2014 is het programma Jongeren- en Studentenhuisvesting 2010-2014 afgesloten en is een programma voor
de periode 2014-2018 opgesteld. Voor studenten is bijna 90% van de doelstelling bereikt, voor jongeren 80%.
7.11.6 Uitvoeren van een grootschalig woningisolatieprogramma
De gemeente geeft subsidie voor energielabel-stappen als een woning, op basis van het energielabel, zichtbaar
energiezuiniger is gemaakt. In 2014 zijn door de corporaties 9.858 labelstappen gezet en vijftig energieleningen
aan particuliere eigenaren verstrekt. Voorts zijn door de Wijksteunpunten Wonen en het Amsterdams Steunpunt
Wonen energiebesparingsprogramma’s uitgevoerd gericht op het beïnvloeden van bewonersgedrag.
7.11.7 Adequaat uitvoeren van de gemeentelijke bouw- en woningtoezichtstaken
De belangrijkste veiligheid, toezicht en handhavingstaken waren in 2014: meer grotere en minder kleine
bouwaanvragen, de Tweede Coentunnel die vergund en geopend is, de gebruiksmelding brandveiligheid die voor
de metro Oostlijn onder voorwaarde is geaccepteerd, aandacht voor illegale en/ of niet brandveilige hotels in
Westpoort en de specifieke aandacht voor gevelbeplating van hoogbouw.
7.11.8 De buurten van de wijkaanpak bereiken in 2018 het gemiddeld niveau (NAP)
Het Programma Wijkaanpak/Vertrouwen in de Stad is in 2014 afgerond na de voltooiing van de laatste twee
trajecten voor wijkondernemingen (die ressorteerden onder Vertrouwen in de Stad).
7.11.9 Een passend aanbod van maatschappelijk vastgoed in de stadsdelen
Het Programma Maatschappelijke Investering (PMI) is in 2006 van start gegaan als vervolg op het programma
Stenen voor Sociaal en had als primair doel extra oppervlak voor maatschappelijke voorzieningen te realiseren.
Met de vorming van de bestuursopdracht Hervorming Stedelijke Vernieuwing (HSV) d.d. 6 december 2011 is het
programmadoel losgelaten. In 2014 is het PMI afgerond.
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7.11.10 Realiseren van de plannen voor de stedelijke vernieuwing
In 2014 is ingezet op de vernieuwing in Nieuw-West, Kolenkitbuurt, De Banne en Nieuwendam-Noord
waarbij het ging om sloop en renovatie van verouderd corporatiebezit, om nieuwbouw van sociale woningen
en marktwoningen en om de aanpak van de openbare ruimte.
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7.11.1 De Metropoolregio Amsterdam groeit economisch
sterk en duurzaam
Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?
In 2014 is de bevolking in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) verder gegroeid en het economisch herstel is
sneller ingetreden dan in de rest van Nederland. Het maatschappelijk effect hiervan is te herleiden naar een groei
van de productiviteit en een steeds grotere vraag naar woningen.

Wat hebben we ervoor gedaan?
Indicatoren

1

Peilwaarde

Streefwaarden

Nulmeting (jaar)

Rekening
2013

743.104
(1/1/2007)

+/- 812.000

Bevolkingsgroei

Begroting
2014

Rekening
2014

Te behalen
resultaat
2010-2014

+/- 822.000 805.456 (2015)

1 Bevolkingsgroei
De bevolking van Amsterdam is in 2014 met afgerond 11.000 inwoners gegroeid van 811.000 inwoners op
1 januari 2014 naar 822.000 eind december 2014. Het college heeft de analyse van de groei vertaald naar
diverse beleidsinspanningen. Hiervoor zijn de thema’s Metropool (als strategische agenda), Transformatie en
Stedelijke samenhang (kaders en wettelijke taken) leidend. Voor 2014 was het werk aan HavenStad een
belangrijk en aansprekend aandachtspunt.
Overige resultaten

Transformatiestrategie
In december 2014 is ingestemd met het Actieplan Woningbouw. In 2014 startte de bouw van 5.203 woningen,
1.924 tijdelijke woningen en de transformatie van panden die 1.229 woningen gaat opleveren.

Tenderkalender
Er is een tenderkalender opgesteld die aangeeft welke ruimtelijke locaties door team Gebiedsontwikkeling en de
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stadsdelen actief op de markt worden gebracht. De tenderkalender is een aanvulling op de projecten die reeds in
de pijplijn zitten. Daarnaast is het een middel om externe belanghebbenden, vooral marktpartijen, te informeren
over welke projectlocaties op de markt worden gebracht.

Vereveningsfonds
In 2014 is binnen het Vereveningsfonds voor € 183 miljoen grond uitgegeven aan derden, variërend van
institutionele ontwikkelaars tot particuliere zelfbouwers. Op deze gronden kunnen binnen 1 á 2 jaar ruim 1.300
marktwoningen en ruim 300 sociale woningen gerealiseerd worden. Voorts is 34.000 m² aan bedrijfsruimte en
15.000 m² aan winkelruimte uitgegeven. Via het Vereveningsfonds is 46% van de totale productie van woningen
geïnitieerd. In 2014 is binnen de grondexploitaties van het Vereveningsfonds voor € 110 miljoen geïnvesteerd in
de openbare ruimte en de maaiveldinrichting in gebieden waar vastgoed is gerealiseerd, grond is uitgegeven of
voorbereidingen zijn getroffen dat in de toekomst te doen. Binnen de grootstedelijke plannen is voor € 76 miljoen
aan kavels gecontracteerd die deels in 2014 en deels in latere jaren inkomsten uit erfpachtcontracten opleveren.

Wat heeft het gekost?
Financiële ontwikkelingen

Rekening
2013

Begroting
2014
incl. eerste
wijziging

Begroting
2014
na
8-maands

Rekening
2014

Verschil
Rekening
Begroting
na 8-maands

Lasten

387,3

181,8

344,2

371,2

27,0

Baten

717,7

189,9

323,3

368,5

45,1

Saldo lasten en baten

330,4

8,0

-20,9

-2,7

18,2

Dotaties aan reserves

490,9

84,6

106,4

117,1

10,7

Onttrekkingen aan reserves

123,2

51,5

133,8

116,9

-16,9

-367,7

-33,1

27,4

-0,2

-27,6

-37,3

-25,1

6,6

-2,9

-9,4

Bedragen x € 1 miljoen

Mutaties reserves
Resultaat

Toelichting verschillen ten opzichte van de Begroting 2014 na 8 maanden
De lasten zijn € 27 miljoen hoger dan begroot, dit komt grotendeels door:

hogere lasten in het kader van grondexploitaties (circa € 35 miljoen)

bij de begroting was € 8 miljoen aan lasten geraamd voor onvoorziene uitgaven, maar dit bleek in 2014 niet
nodig te zijn
De baten zijn € 45,1 miljoen hoger dan begroot, dit komt voornamelijk door:

meer opbrengsten in de grondexploitaties gerealiseerd (€ 100 miljoen in plaats van € 60 miljoen)

beter resultaat bij de Gronddepots van € 1,2 miljoen

hogere baten van € 4,4 miljoen doordat de verrekeningen met de stadsdelen inzake de grondexploitaties
gunstiger zijn uitgevallen dan eerst geraamd

lagere inkomsten van € 3,3 miljoen met betrekking tot het Marineterrein. Begroot was dat het Rijk een bedrag
van € 3,5 miljoen ineens zou betalen voor de hele periode 2014-2016. In 2014 bleek dat het Rijk op
declaratiebasis afrekent. Er is in 2014 voor € 0,2 miljoen gedeclareerd bij het Rijk
Dotatie aan reserves zijn € 10,7 miljoen hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door:

hogere dotaties door hogere inkomsten Bouwen aan de Stad van € 5,1 miljoen door erfpachtherzieningen van
corporaties. Door de hogere verkoop van woningen door de corporaties is de totale bijdrage aan het
Vereveningsfonds met voornoemd bedrag hoger

hogere dotatie aan het Vereveningsfonds van € 4,4 miljoen voornamelijk door een beter planresultaat bij het
Archiefterrein in Stadsdeel Zuid

hogere dotatie door hogere kavelwinsten van € 6,5 miljoen als gevolg van hogere inkomsten in de
grondexploitaties, waardoor eerder en meer winst is genomen

lagere dotatie door het ontbreken van rijksinkomsten bij het Marineterrein van € 3,3 miljoen (het Rijk
kiest voor vergoedingen op basis van declaraties in plaats van een bedrag ineen)

lagere dotatie aan de reserve Plan Openbare Ruimte Zuidelijke IJ-oevers van € 0,5 miljoen. Dit is het
gevolg van minder werkzaamheden aan de openbare ruimte Oosterdok waardoor de bijdragen ook lager
uitkomen

Gemeente Amsterdam Jaarrekening 2014

239

➥

i

De onttrekking aan reserves zijn € 16,9 miljoen lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door:

lagere onttrekkingen van € 7 miljoen door per saldo hoger opgetreden incidentele meevallers dan
tegenvallers binnen het Vereveningsfonds. De meest omvangrijke meevallers betreffen verrekeningen
btw/bcf oude jaren en terugdraaien van de opschoning van het onderhanden werk bij plannen die voor
(gezamenlijke) rekening en risico met derden worden uitgevoerd. De meest omvangrijke tegenvaller
betreft het Burgfonds als gevolg van faillissement van een erfpachter

lagere onttrekking van € 4,8 miljoen door een lagere bijdrage aan Milieu. De lagere bijdrage uit het
Vereveningsfonds is veroorzaakt door minder afgegeven machtiging aan bodemsaneringsprojecten dan
eerder zijn ingeschat en een beter jaarresultaat van de Gronddepots. De inkomsten en de afzet van
grond zijn hoger als gevolg van verbeterde economische omstandigheden

lagere onttrekking van € 0,9 miljoen voor de Zuidelijke IJ-oevers als gevolg van minder werkzaamheden
aan de openbare ruimte van het Oosterdok

tussen de reserve algemeen deel Vereveningsfonds en Reserve Tijdelijke Studentenhuisvesting heeft
overheveling van € 1,5 miljoen plaatsgevonden ten gunste van de reserve algemeen deel
Vereveningsfonds. Deze overheveling heeft per saldo geen effect op de onttrekkingen. De reserve
Tijdelijke Studentenhuisvesting is vervallen
Het resultaat na bestemming is hierdoor € 9,4 miljoen lager dan begroot.

Investeringen

Voor doelstelling 7.11.1 hebben in 2014 geen specifieke investeringen plaatsgevonden.

Risico’s en beheersmaatregelen

Status

Het belangrijkste risico dat de Zuidas loopt is het niet
kunnen realiseren van de gronduitgiften tegen de
geraamde grondprijzen. Dit risico wordt gemonitord
door het twee keer per jaar uitvoeren van scenarioanalyses en het regelmatig laten toetsen van de
afzetverwachtingen door externe deskundigen. Zo is het
basisscenario dat ten grondslag ligt aan de begroting
2014 onlangs bijgesteld op basis van het advies van
FAKTON, vastgelegd in het rapport: Opinie meerjarige
afzet en grondprijsstellingen Zuidas Amsterdam van 12
juni 2013. Samen met het verwerken van de effecten uit
de studies naar de kantorenvoorraad heeft dit tot gevolg
dat de Zuidas haar stelposten voor planningsoptimisme,
overige risico’s, Ravel en kantorenstrategie met bijna
€ 78 miljoen heeft laten toenemen. Daarnaast zijn de
grondexploitaties neerwaarts bijgesteld door het
verwerken van grondprijsdalingen op basis van de
grondprijzennota. Het totaal resultaat van de flanken is
als gevolg hiervan gedaald van € 384,5 miljoen (NCW
2013, actualisatie Financiële Perspectief (FP) 2012)
naar € 255,1 miljoen (NCW 2013, FP 2013). Als ook de
vastgestelde bijdrage aan ZuidasDok vanuit de
grondexploitaties Zuidas wordt meegenomen dan
resteert nog € 102 miljoen NCW (2013). Verder is ook
bij de Zuidas kasstroomsturing op kavelniveau
ingevoerd. Dat wil zeggen dat er alleen kavels worden
ontwikkeld die binnen vier jaar netto een positieve
kasstroom opleveren en waarbij de inkomsten zeker
zijn. De proceskosten zijn hierop aangepast.

De risico’s die met betrekking tot de Zuidas worden
gelopen, kunnen worden gedekt uit de grondexploitaties
en de daaruit gevormde reserve. Er zijn op dit moment
geen risico’s die moeten worden afgedekt uit de
algemene risicoreserve.

HavenStad
De werkzaamheden tot aan besluitvorming met In het coalitieakkoord is € 4 miljoen opgenomen voor
betrekking tot transformatie van het HavenStadgebied HavenStad.
zijn gedekt uit de bestemmingsreserve strategiefase.
Nadere uitwerking in 2014 wordt deels gedekt uit de
transformatiereserve. Voor uitvoering is momenteel
(nog) geen dekking binnen de begroting van de
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gemeente. Wanneer deze dekking niet wordt gevonden,
kan geen uitvoering worden gegeven aan het genomen
transformatiebesluit.

Beleidskaders






Structuurvisie en de uitwerkingen daarvan, zoals Kantorenstrategie, Beleidsnota detailhandel en
Gebiedsvisie Waterland. In het Strategisch plan is het beleid van de Structuurvisie vertaald naar de recente
economische situatie.
Amsterdam voert een actief grondbeleid door locaties in de stad te (her)ontwikkelen en bouwrijpe grond in
erfpacht uit te geven. Op basis van bestuurlijke uitgangspunten wordt de hoogte van de grondprijzen voor de
ontwikkeling van nieuwe vastgoedbestemmingen bepaald. De grondopbrengsten als gevolg daarvan en de
omvang van de grondproductie zijn bepalend voor de te genereren dekking van ruimtelijke investeringen.
Het Amsterdamse beleid ten aanzien van selectie marktpartijen is gespecificeerd in de beleidsnotities
Versterken stedelijke regie op de selectie van marktpartijen en Beleidsregels over selectieprocessen voor
gebiedsontwikkeling. Het Amsterdamse selectiebeleid houdt in dat openbaar en meervoudig selecteren
verplicht is. Als geen van de standaarduitzonderingen zich voordoet, kan een uitzondering worden gemaakt
op basis van een hardheidsclausule; duurzaamheid dient mee te wegen bij een gunning.
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7.11.2 Amsterdam stabiliseert de CO2-uitstoot. In 2025 is de
CO2-uitstoot met 40% verminderd ten opzichte van 1990
Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?

De lijn uit voorgaande jaren is voorgezet: de groei van CO2-uitstoot is gestopt, en een daling zet
verder in. Was de CO2 uitstoot in 2013 nog 4.437 kton, in 2014 bedroeg de CO2 uitstoot 4.370 kton.
Indicatoren

Peilwaarde

Streefwaarden

Nulmeting (jaar) Rekening 2013 Begroting 2014 Rekening 2014

1

Jaarlijkse CO2-uitstoot (kton CO2)

3.417 (1990)

4.437

De jaarlijkse
toename is tot
staan gebracht

4.370

Te behalen
resultaat
2010-2014
De jaarlijkse
toename is tot
staan gebracht

Wat hebben we ervoor gedaan?
Resultaat per indicator
1

Jaarlijkse CO2-uitstoot
Er zijn vier tenders gehouden en 29 projecten, waardoor € 14 miljoen is geïnvesteerd. Het resultaat is 154
nieuwe volledig klimaat neutrale woningen en 859 woningen half klimaatneutraal gebouwde woningen. Ook
zijn er 5000 woningequivalenten bijgekomen met een aansluiting op stadswarmte. Het provinciaal verbod op
windenergie is opgeheven.

Overige resultaten




Het beoordelen van projecten die passen binnen het 20% deel van de pijler Klimaat, Duurzaamheid en
Luchtkwaliteit (KDL) van het Amsterdams Investeringsfonds (AIF).
De vertaling van de Energiestrategie 2040 naar concrete gebieden in de stad met behulp van de
Energieatlas, zoals Energiek Zuidoost.
Nu het provinciaal verbod is opgeheven, zal uitvoering worden gegeven aan de vastgestelde windvisie:
locaties uitgeven voor windmolens en financieren vanuit het 80% deel van het AIF.
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Input leveren voor de uitvoeringsstrategie van energiebesparing in woningen en bedrijven, klimaatneutraal
bouwen, routekaart gemeente CO2-neutraal en de uitrol van stadswarmte.
Zoveel mogelijk nieuwbouw klimaatneutraal realiseren en de menukaart klimaat neutrale zelfbouw ook
toepassen bij collectief particulier opdrachtgeverschap.

Wat heeft het gekost?
Financiële ontwikkelingen

Rekening
2013

Begroting
2014
incl. eerste
wijziging

Begroting
2014
na
8-maands

Rekening
2014

Lasten

1,2

1,0

1,2

1,3

0,1

Baten

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

Saldo lasten en baten

-1,1

-1,0

-1,2

-1,3

-0,1

Dotaties aan reserves

0,0

8,0

7,9

7,9

0,0

Onttrekkingen aan reserves

0,6

0,1

0,1

0,2

0,0

Mutaties reserves

0,6

-7,9

-7,7

-7,7

0,0

-0,6

-8,9

-8,9

-9,1

-0,1

Bedragen x € 1 miljoen euro

Resultaat

Verschil
Rekening
Begroting
na 8-maands

Toelichting verschillen ten opzichte van de Begroting 2014 na 8 maanden
Er zijn geen verschillen opgetreden met de begroting.

Investeringen

Voor doelstelling 7.11.2 hebben in 2014 geen investeringen plaatsgevonden.

Risico´s

Voor doelstelling 7.11.2 zijn geen risico’s gemeld.

Beleidskaders


Eind 2014 is de Agenda Duurzaamheid vastgesteld.

Om een nieuwbouwwoning te kwalificeren als energieneutraal hanteert Amsterdam een lagere norm
(EPC <0,15) dan het Bouwbesluit (EPC <0,6).
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7.11.3 Aanpak leegstaande kantoren
Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?

De afgelopen vier jaar is de transformatie van leegstaande kantoren in Amsterdam goed op gang gekomen. In
2014 is circa 120.000 m² kantoorruimte getransformeerd. Dat is ca.10% van de totale leegstand. In de periode
2011-2014 is 305.000 m² leegstaande kantoorruimte getransformeerd. Hiermee zijn de doelstellingen
ruimschoots behaald. Per saldo is de leegstand in deze periode echter niet verminderd. Dat komt vooral door de
snelle toename van nieuwe leegstand. Nieuwe functies van lege kantoren zijn voornamelijk woningen en hotels,
maar ook broedplaatsen, onderwijs, zorg en detailhandel.
Indicatoren

Peilwaarde

Streefwaarden

Nulmeting (jaar) Rekening 2013 Begroting 2014 Rekening 2014

1

Aantal m² leegstaand kantoor dat
getransformeerd wordt naar nieuwe
functies

117.100

64.000

50.000

120.000

Te behalen
resultaat
2010-2014
200.000

Wat hebben we ervoor gedaan?
Resultaat per indicator
1

Aantal m² leegstaand kantoor dat getransformeerd wordt naar nieuwe functies
In 2014 is 120.000 m² kantoorruimte getransformeerd. Dat is meer dan de doelstelling van 50.000 m². Ook
de doelstelling van 200.000 m² voor de hele periode 2011-2014 is ruimschoots behaald. Er is namelijk circa
305.000 m² lege kantoren omgebouwd. Factoren die bijgedragen hebben aan dit goede resultaat zijn onder
meer de afwaarderingen die op lege kantoren plaatsvinden, de toegenomen investeringen van met name
private beleggingsfondsen en vermogende particulieren en het door de gemeente opzoeken van de grenzen
van wet- en regelgeving.
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Wat heeft het gekost?
Financiële ontwikkelingen

Rekening
2013

Begroting
2014
incl. eerste
wijziging

Begroting
2014
na
8-maands

Rekening
2014

Verschil
Rekening
Begroting
na 8-maands

Lasten

1,2

1,3

1,3

2,9

1,6

Baten

2,2

0,0

0,0

0,4

0,4

Saldo lasten en baten

1,0

-1,3

-1,3

-2,5

-1,2

Dotaties aan reserves

2,2

0,0

0,0

0,3

0,3

Onttrekkingen aan reserves

1,2

1,3

1,3

2,8

1,5

-1,0

1,3

1,3

2,5

1,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bedragen x € 1 miljoen

Mutaties reserves
Resultaat

Toelichting verschillen ten opzichte van de Begroting 2014 na 8 maanden
In 2014 is vastgesteld dat het plangebied Kantorenstrook Amstel III buiten de scope van de spelregels voor
transformatieprojecten valt. Daarom is € 2 miljoen teruggegeven aan dit project (de transformatie-exploitatie).
De ambities van het nieuwe college op het gebied van transformatie zijn eind 2014 duidelijk geworden. In 2014
zijn geen grote ‘transformatie-evenementen’ georganiseerd. Dit heeft geleid tot € 0,4 miljoen lagere lasten voor
transformatie (de Kantorenloods). Daardoor zijn de lasten met € 1,6 miljoen overschreden.

Investeringen

Voor doelstelling 7.11.3 hebben in 2014 geen
investeringen plaatsgevonden.

Risico’s en beheersmaatregelen

Status

Kantorenloods
De kantorenloods is afhankelijk van de medewerking, Dit risico is vervallen.
ambities en financiële mogelijkheden van eigenaren.
Het risico bestaat dat transformaties niet worden
gerealiseerd door onvoldoende investeringen vanuit de
markt omdat externe partijen meer moeite hebben om
de financiering rond te krijgen. Door het organiseren
van expertmeetings en door intensieve communicatie
met deze externe partijen wordt getracht dit risico te
beheersen.

Beleidskaders






Wet leegstand en kraken.
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO)
Crisis en Herstelwet
Verhuurdersheffing
Leegstandsverordening
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7.11.4 De hoeveelheid broedplaatsen groeit
Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?

Jaarlijks wil het college 10.000 m² nieuw broedplaatsmetrage realiseren. Minimaal 40% van de totaalmetrage van
14.000 m² bruto-vloeroppervlakte (BVO) is bestemd voor kunstenaars die door de Commissie voor Ateliers en
(Woon)Werkpanden Amsterdam (CAWA) zijn getoetst.
1
In 2014 zijn met de realisatie van broedplaats WOW jongeren met artistiek talent aan tijdelijke woonruimte
geholpen zodat deze doelgroep behouden blijft voor de stad. De vijftien door Amsterdamse kunstinstellingen
voorgedragen toptalenten, hebben een residentie gekregen in WOW. Het in gebruik nemen van de broedplaats
Westburgcollege in Nieuw West was de start van maatschappelijk leegstandsbeheer in Amsterdam. Bij klassiek
leegstandsbeheer zijn gebouwen slechts voor 5-10% benut, maatschappelijk leegstandsbeheer vult het gehele
gebouw met kunstenaars en ondernemers uit de buurt die met korte zekerheid een goedkope ruimte huren.
Indicatoren

Peilwaarde
Nulmeting
(jaar)

1

Aantal m2 broedplaats

6.700 (2010)

Streefwaarden
Rekening
2013

Begroting
2014

Rekening
2014

Te behalen
resultaat
2010-2014

18.900

20.000

14.000

40.000

Wat hebben we ervoor gedaan?
Resultaat per indicator
1

2

Aantal m broedplaats
In de bestuursperiode 2010-2014 was het de doelstelling 40.000 m² nieuwe broedplaats te realiseren.
Uiteindelijk is er in deze periode 50.759 m² gerealiseerd waarmee de doelstelling ruimschoots is gehaald.
De broedplaatsen NDSM en Tugelaweg 85 zijn duurzaam gevestigd via erfpachtcontracten.
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Overige resultaten


Project 3 package deal
Project 3 package deal is een initiatief van Amsterdams Fonds voor de Kunsten (AFK) en Bureau
Broedplaatsen (BBp) dat beoogd toptalenten aan Amsterdam te binden. Vijftien veelbelovende jonge
kunstenaars ontvangen voor een jaar een budget van € 15.000 van het AFK en betaalbare woon- en
werkruimte van de gemeente. De talenten worden begeleid door coalities van Amsterdamse
kunstinstellingen.



24-uurs horeca initiatieven
Op verzoek van de burgemeester is rond de 24-uurs horeca initiatieven een proces georganiseerd,
omvattende planning, communicatie (inclusief een nachtdebat), organisatie, secretariaat en voorzitterschap
van een adviescommissie.



Onrust
De broedplaatsen Global Dance Lab en Beehive Cruquius zijn in financiële problemen gekomen, wat leidde
tot beëindiging van het huurcontract van Global Dance Lab en opheffing van de locatie van Beehive Cruqius.
Rond broedplaats NDSM is sprake van verzoeken in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur en van
raadsadressen van de plaatselijke huurdersvereniging.

Wat heeft het gekost?

Financiële ontwikkelingen

Rekening
2013

Begroting
2014
incl. eerste
wijziging

Begroting
2014
na
8-maands

Rekening
2014

Verschil
Rekening
Begroting
na 8-maands

Lasten

1,0

1,5

2,5

2,7

0,2

Baten

0,0

0,0

0,0

0,2

0,2

Saldo lasten en baten

-1,0

-1,5

-2,5

-2,5

0,0

Dotaties aan reserves

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Onttrekkingen aan reserves

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Mutaties reserves

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-1,0

-1,5

-2,5

-2,5

0,0

Bedragen x € 1 miljoen

Resultaat

Toelichting
Er zijn voor doelstelling 7.11.4 geen significante afwijkingen van de Begroting 2014 na 8 maanden.

Investeringen

Voor doelstelling 7.11.4 hebben in 2014 geen investeringen plaatsgevonden.

Risico’s en beheersmaatregelen

Status

Broedplaatsen
Risico is vervallen
Het gemeentelijke Bureau Broedplaatsen zet bij de
realisatie van nieuwe broedplaatsen in op grotere
objecten. De gemeente loopt het risico van verlies van
investering als projecten uiteindelijk niet worden
afgenomen. Dat risico wordt beheerst doordat Bureau
Broedplaatsen strategische partners, zogenoemde
Broedplaatsontwikkelaars, inschakelt. Bij verstrekking
van subsidie of lening streng getoetst op criteria aan de
hand van het stappenplan in het broedplaatsenloket. De
behoefte aan ruimte blijft groot in de creatieve sector.
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7.11.5 Bevorderen van de toegankelijkheid en
doorstroming op de Amsterdamse Woningmarkt
Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?

Het aandeel koopwoningen is verder vergroot door de start van de bouw van in totaal 1.780 koopwoningen in
2014. In de modale huursector is gestart met de bouw van 1.640 woningen, deels in transformatie van
leegstaande kantoren. Het aanbod aan sociale huurwoningen is in alle wijken nog voldoende groot maar het
gewijzigde huurbeleid van het Rijk vormt een risico voor een gedifferentieerd aanbod van woningen. Vooral
woningen van particuliere verhuurders worden duurder. Met de corporaties zijn afspraken gemaakt om voldoende
woningen (tenminste 75%) aan te bieden in de sociale sector.
Er is door het realiseren van studenten- en jongerenhuisvesting in de periode 2010-2014 een bijdrage geleverd
aan de toegankelijkheid en doorstroming op de woningmarkt en daarmee aan het stimuleren van de
Amsterdamse woningmarkt en de woningbouwproductie. Voor studenten is bijna 90% van de doelstelling bereikt,
voor jongeren 80%.
Indicatoren

Peilwaarde
Nulmeting
(jaar)

1

Toevoegen 9.000 wooneenheden
studentenhuisvesting / 2.500 voor
jongeren

2

Vergroten van het aandeel
koopwoningen

Streefwaarden
Rekening
2013
2

2.952 ultimo
(2011)
/ 817 ultimo
(2011)

956
/ 381

28,9% (2009)
30,2 (2010)

31,5 %
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Begroting
2014

Rekening
2014

Te behalen
resultaat
2010-2014

2.250 3.4773 / 570
/ 625 Totaal college
periode:
7.742/ 2.000

2.524
/ 716

35 %

35 %

Nieuwe
meting vindt
plaats in 2015
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Aantal corporatiewoningen aangeboden
met huur < € 5544

7.500
(2008/2009)

4

Aantal handhavingsbesluiten

1.570 (2010)

5

Beheer van standplaatsen en huurwoonwagens6

6

Huisvesting van mensen met een
bijzonder woonprobleem:

5

70% van
nieuwe
verhuringen

n.n.b.
Rapportage
begin 2015

7.500

Zie tekst

Zie tekst

1.300

165 (2007)
38 (2007)

167
15

167
22

167
14

167
15

1.211 (2011)

1.008

1.402

967

1.405

a. medisch en sociaal urgent (incl.
(O)MPG en OOV)7

565

449

600

425

450

b. maatschappelijke opvang en
calamiteiten

253

143

405

236

345

53

31

60

24

60

340

194

400

282

400

19.100
(2011)

350

c. vrouwenopvang
d. verblijfsgerechtigden
7

7.720

Gerealiseerde woningen in de modale
huursector (653 – 900, prijspeil mei
2011) motie 759 en motie 818

Nieuwe
meting vindt
plaats in 2015

Wat hebben we ervoor gedaan?
Resultaten per indicator
1

Toevoegen 9.000 wooneenheden studentenhuisvesting en 2.500 voor jongeren
Er zijn 7.742 van de beoogde 9.000 studenteneenheden en ruim 2.000 van de 2.500 beoogde eenheden
voor jongeren gerealiseerd. Er zijn minder mogelijkheden voor studenten en jongeren in de bestaande
woningvoorraad, daarom is bijna 90% studentenwoningen door productie gerealiseerd. Meer (nieuwe) private
partijen nemen initiatief en er is meer diversiteit wat betreft woningtype en huurniveau ontstaan. De invloed
van het rijksbeleid is duidelijk zichtbaar, verhuurdersheffing en woningwaarderingsstelsel hebben tot
vertraging van projecten geleid. Gemeentelijke stimuleringsbijdragen aan projecten voor het wegnemen van
knelpunten hebben positief gewerkt. Voor studenten is bijna 90% van het doel bereikt en voor jongeren 80%.

2

Vergroten van het aandeel koopwoningen
Op de Zelfbouwmarkt 2014 heeft de gemeente 117 nieuwe kavels voor individuele zelfbouw en 6 locaties
voor totaal 170 bouwgroep-woningen op de markt gebracht. Corporaties en ontwikkelaars brachten 102
individuele kavels en 190 kluswoningen op de markt. Het totaal is 609 koopwoningen. Meting van het
aandeel koopwoningen vindt plaats door middel van het tweejaarlijkse onderzoek Wonen in Amsterdam,
waarvan de volgende meting in 2015 plaatsvindt. De verkoop door corporaties neemt weer toe. In 2014 zijn
naar schatting 1.800 corporatiewoningen verkocht. Het budget voor startersleningen is volledig benut.

3

Aantal corporatiewoningen aangeboden met huur < € 554
Op dit moment is het aantal in 2014 aangeboden woningen nog niet bekend. Over de realisatie van de
aanbiedingsafspraken wordt separaat gerapporteerd. In ‘Nadere afspraken Bouwen aan de Stad’ is een
afwijkende afspraak gemaakt met betrekking tot de aanbieding van corporatiewoningen.

4

Aantal handhavingsbesluiten
Er zijn 23 projecten uitgevoerd; drie extra door de prioriteit huisjesmelkers. Hierbij zijn 385 woonexcessen
opgelost, waaronder het vrijmaken van 93 illegale hotels. Bijvangst was aanpassing van 95 inschrijvingen in
de Basis Registratie Personen en aanpassing van 13 uitkeringen. Er zijn 172 handhaafbesluiten genomen:
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103 bestuurlijke boetes, 32 dwangsommen en 37 bestuurlijke waarschuwingen. In totaal is er voor € 621.000
aan boetes en dwangsommen geïnd. Bij Zoeklicht kwamen 1.689 meldingen binnen waarvan 376
doorzonmeldingen van de politie. Dit betreft onder andere hennepteelt, prostitutie en ander crimineel gebruik.
5

Beheer van standplaatsen en huur-woonwagens
In 2014 is, op alle woonwagenlocaties onderhoud gepleegd aan standplaatsen, bergingen, huurwoonwagens
en rioleringen. Stadsdeel Nieuw-West is ondersteund bij het opstellen van een nieuw bestemmingsplan voor
de locaties Ma Braunpad I en II.

6

Huisvesting van mensen met een bijzonder woonprobleem
Er zijn 420 woningen toegewezen aan urgenten op sociaal-medische gronden. Verder hebben 43 mensen
met een calamiteitenstatus een contract voor multi-probleem gezinnen gekregen of werd hen om andere
dringende redenen een zelfstandige woning teoegewezen. De vraag naar zelfstandige woonvormen is
toegenomen. Uitstromers moeten gemiddeld zes maanden wachten op een woning. Er zijn 400
verblijfsgerechtigden gehuisvest in 282 woningen. De taakstelling voor het huisvesten van
verblijfsgerechtigden is niet gehaald, de achterstand bedraagt 541 personen.

7

Gerealiseerde woningen in de modale huursector (€ 653-900, prijspeil mei 2011)
Meting van het aantal gerealiseerde woningen in de modale huursector vindt plaats door middel van het
tweejaarlijkse onderzoek Wonen in Amsterdam.

Overige resultaten


Investeerdersloket Woningbouw
Om de investeringscapaciteit in woningbouw te vergroten zijn door het Investeerdersloket Woningbouw
wekelijks gemiddeld met twee á drie nieuwe investerende marktpartijen gesprekken aangegaan. Er is in 2014
een Tenderkalender Woningbouw met uit te geven locaties gepresenteerd aan geïnteresseerde
investeerders. Tenslotte heeft Amsterdam de deelname aan de vastgoedbeurs Expo Real gebruikt om de
marketing gericht op internationale investeerders te versterken.



Stimuleringsbijdrage
In de periode 2010-2014 is aan tien projecten (met totaal circa 3.330 jongeren- en studenteneenheden) een
stimuleringsbijdrage toegekend voor een totaalbedrag van € 1,8 miljoen. Het gaat om zes projecten voor
studenten en om vier projecten met circa 1.358 woningen specifiek voor jongeren. Uitbetaling van de
stimuleringsbijdrage vindt plaats na start bouw.



Dienstverlening
In 2014 zijn 18.852 informatiecontacten geweest, via telefoon, e-mail en brief.



Tijdelijke vergunningen
Er zijn minder tijdelijke vergunningen verstrekt op de particuliere markt. De situatie op de woningmarkt en de
huidige focus in de handhaving op de aanpak van woonexcessen spelen hierin mee. Er zijn 1.902
woningbetrekkingen gemeld op de particuliere markt, waarvoor er 1.305 huisvestingsvergunningen zijn
verstrekt. Het aantal vergunningen tijdelijke verhuur koopwoningen betrof 574 en tijdelijke verhuur
huurwoningen 2.330. Er zijn 266 verklaringen voor huisbewaring afgegeven.



Noodverblijf en Boedelbeheer
Het gemeentelijk Noodverblijf is gerenoveerd. Behalve calamiteitenslachtoffers kunnen ook gezinnen met
kinderen in een noodsituatie worden geplaatst. Boedelbeheer heeft 3.891 aankondigingen van ontruimingen
ontvangen, waarvan er 858 daadwerkelijk zijn ontruimd en waarvan 235 boedels zijn opgeslagen. Het aantal
aangekondigde ontruimingen is 7% hoger dan vorig jaar, terwijl het aantal uitgevoerde ontruimingen 22%
lager is.
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Wat heeft het gekost?
Financiële ontwikkelingen

Rekening
2013

Begroting
2014
incl. eerste
wijziging

Begroting
2014
na
8-maands

Rekening
2014

Verschil
Rekening
Begroting
na 8-maands

Lasten

49,5

40,5

40,1

50,9

10,8

Baten

27,2

14,8

16,2

24,9

8,7

Saldo lasten en baten

-22,3

-25,8

-23,9

-26,0

-2,1

Dotaties aan reserves

23,4

13,5

13,5

20,5

7,0

Onttrekkingen aan reserves

41,6

15,0

27,5

38,5

11,0

Mutaties reserves

18,1

1,5

14,0

18,1

4,0

Resultaat

-4,1

-24,3

-9,8

-7,9

1,9

Bedragen x € 1 miljoen

Toelichting verschillen ten opzichte van de Begroting 2014 na 8 maanden
Het saldo van lasten en baten is € 2,1 miljoen verslechterd. De dotatie aan reserves is € 7 miljoen hoger dan
begroot en de onttrekking aan reserves is € 11 miljoen hoger dan begroot. Dat leidt ertoe dat het resultaat ten
laste van de algemene dienst ten opzichte van de begroting na 8 maanden met € 1,9 miljoen is verbeterd. De
belangrijkste afwijkingen worden hieronder verklaard.






De uitgaven voor het stimuleringsfonds volkshuisvesting erfpachtdeel vastgoed zijn € 13,2 miljoen hoger dan
begroot door subsidies voor labelstappen en door extra subsidies voor projecten. Deze hogere uitgaven
worden onttrokken aan de reserve. Daar staat € 2,0 miljoen minder aan aanvragen voor subsidies door de
corporaties tegenover. Dit leidt tot een kleinere onttrekking aan de reserve.
De apparaatskosten Wonen zijn € 0,8 miljoen lager dan begroot, voornamelijk veroorzaakt door lagere
salarislasten vanwege vacatureruimte en door lagere lasten voor uitkeringen aan voormalig personeel en
WW en wachtgeld.
De inkomsten uit de afkoop van de meerwaarde van erfpacht conversies is € 5,0 miljoen hoger dan begroot
en er was een hoger dan begrote opbrengst van € 0,3 miljoen uit boetes en dwangsommen. Deze extra
inkomsten worden toegevoegd aan de reserve.

Investeringen

Voor doelstelling 7.11.5 hebben in 2014 geen investeringen plaatsgevonden.

Risico’s en beheersmaatregelen
Stagnatie op de woningmarkt
Aanhoudende stagnatie op de woningmarkt waardoor
de doorstroming op de woningmarkt steeds meer stokt.
Vooral in de corporatiesector wordt nog weinig
verhuisd. In 2012 is de mutatiegraad daar opnieuw
gedaald. Het aantal verhuringen is ten opzichte van
2011 weer met zo'n 1.500 afgenomen. De mutatiegraad
in de sociale sector bedraagt nog maar 4%. Dat
betekent dat er weinig ruimte is voor mensen die een
(andere) woning nodig hebben. Temeer omdat de
ruimte aan de onderkant van de woningmarkt ook nodig
is voor specifieke doelgroepen zoals maatschappelijke
opvang en statushouders. De druk vanuit die groepen
blijft groot en neemt zelfs iets toe.
Investeringscapaciteit van de woningcorporaties
Beperkte
investeringscapaciteit
van
de
woningcorporaties. Hierdoor valt te verwachten dat de
investeringen in de woningbouw fors zullen afnemen.
Ymere heeft bijvoorbeeld voor de komende jaren het
investeringsvolume terug gebracht tot een derde van
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Status
Er is nog onverminderd sprake van stagnatie op de
woningmarkt. De mutatiegraad ligt nog lager dan in
voorgaande jaren. Positief is dat de productie van
nieuwe woningen weer op gang is gekomen. De bouw
van nieuwe woningen is doorslaggevend om meer
doorstroming tot stand te brengen.

De investeringsruimte van corporaties staat nog steeds
onder druk. De verhuurderheffing betekent een forse
aanslag op de investeringscapaciteit en ook voor de
sanering van Vestia moeten corporaties een bijdrage
leveren. Door nieuwe wetgeving mogen corporaties
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wat gebruikelijk was. Voor andere corporaties geldt
eveneens dat hun investeringen terug zullen lopen, al
verschilt dat van corporatie tot corporatie. Hoe dan ook
zullen weinig nieuwe woningen worden gebouwd.
Omdat ook de koopmarkt nog steeds in een dal zit,
komen ook daar nauwelijks woningen tot stand.
Garantstellingen aan corporaties
Sinds 1995 worden leningen aan corporaties geborgd
door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW).
De gemeente neemt hierin een tertiair risico.
Corporaties kunnen onder borging van het WSW
leningen aantrekken voor hun sociale activiteiten. Het
WSW
staat
borg
voor
de
renteen
aflossingverplichtingen van de deelnemers. De
mogelijke verplichtingen die voortvloeien uit de
borgstelling worden gedekt uit het garantievermogen
van het WSW.

i

minder bouwen buiten het sociale segment, waardoor
marktwoningen meer door andere partijen moeten
worden gebouwd. De start bouw van meer dan 5.000
woningen in 2014 is in dat licht positief.

Het college heeft eind 2014 besloten tot een nieuwe
generieke achtervangovereenkomst voor 2015. Daarbij
wordt aangesloten op gewijzigde omstandigheden en
regelgeving met betrekking tot de corporaties.

Beleidskaders









De aangepaste Woningwet definieert de rol van corporaties in de woningbouw opnieuw. Ook
hypotheekregels en woningwaarderingsregels zijn aangepast om de woningmarkt beter te laten functioneren.
Om studenten- en jongerenhuisvesting te realiseren is beleid en regelgeving (landelijk en lokaal) op het
gebied van bouwen, wonen en grond van toepassing, zoals bijvoorbeeld het Bouwbesluit, het
woningwaarderingsstelsel en het grondprijsbeleid.
Specifiek voor het programma jongeren- en studentenhuisvesting 2010-2014 is het Landelijk Actieplan
Studentenhuisvesting en Bouwen aan de Stad II van toepassing.
De belangrijkste beleidskaders voor het woonbeleid zijn de Woningwet, de Huisvestingswet en de
Huurprijzenwet. Deze wetten (of bijbehorende uitvoeringsregels) zijn recent veranderd of zullen op korte
termijn worden aangepast.
Op stedelijk niveau vormden de afspraken met corporaties in Bouwen aan de Stad voor 2014 het
beleidskade; deze afspraken zijn eind 2014 met een half jaar verlengd.
De Regionale Huisvestingsverordening en bijbehorende uitwerkingen/uitvoeringsregels geeft binnen de
Regio Amsterdam invulling aan de Huisvestingswet en vormt daarmee eveneens een beleidskader.
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7.11.6 Uitvoeren van een grootschalig
woningisolatieprogramma
Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?

De doelstelling van 12.000 à 18.000 labelstappen wordt in 2014 naar verwachting ruimschoots gehaald.

Indicatoren

1

Peilwaarde

Streefwaarden

Nulmeting (jaar)

Rekening
2013

Begroting
2014

Rekening
2014

Te behalen
resultaat
2010-2014

PM

11.562

10.000 tot
12.000

9.858
(gesubsidieerd)
+ onbekend
(niet gesubsidieerd)

Jaarlijks
12.000 tot
18.0009

8

Aantal labelsprongen bij
woningen sociale sector

Wat hebben we ervoor gedaan?
Resultaten per indicator
1

Aantal labelsprongen bij woningen sociale sector
In 2014 hebben de corporaties met behulp van de labelstappensubsidie 9.858 labelstappen gerealiseerd. In
het voorjaar 2015 rapporteren de corporaties over het aantal (ongesubsidieerde) labelstappen door
sloop/nieuwbouw en bij mutatie van corporatiewoningen. De ervaring leert dat het hier zal gaan om enkele
duizenden woningen. Hiermee wordt naar verwachting de doelstelling van 12.000 à 18.000 labelstappen
ruimschoots gehaald.
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Wat heeft het gekost?
Financiële ontwikkelingen

Rekening
2013

Begroting
2014
incl. eerste
wijziging

Begroting
2014
na
8-maands

Rekening
2014

Verschil
Rekening
Begroting
na 8-maands

Lasten

1,2

1,1

1,1

1,1

0,0

Baten

1,2

1,1

1,1

1,4

0,3

Saldo lasten en baten

0,0

0,0

0,0

0,3

0,3

Dotaties aan reserves

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Onttrekkingen aan reserves

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

Mutaties reserves

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

Resultaat

0,5

0,0

0,0

0,3

0,3

Bedragen x € 1 miljoen

Toelichting
Er zijn voor doelstelling 7.11.6 geen significante afwijkingen van de Begroting 2014 na 8 maanden.

Investeringen

Voor doelstelling 7.11.6 hebben in 2014 geen investeringen plaatsgevonden.

Risico’s en beheersmaatregelen

Status

Het in 2014 voortduren van de bouwcrisis zorgt ervoor
dat er minder nieuwbouw- en renovatieprogramma’s
worden uitgevoerd en dus minder isolatiemaatregelen.
Hiermee bestaat de kans dat het gewenste aantal
labelsprongen bij woningen sociale sector niet behaald
wordt.

Doordat het aantal gesubsidieerde labelstappen de
verwachtingen overtreft en door het relatief hoge aantal
opgeleverde nieuwbouwwoningen wordt de doelstelling
voor het aantal labelstappen bij woningen in de sociale
sector naar verwachting ruimschoots gehaald.

Beleidskaders



Bijzonder subsidieverordering verbetering energie-index 2011 (gemeente Amsterdam) voor corporaties
Energielening Amsterdam (gemeente Amsterdam) voor eigenaars/bewoners, verenigingen van eigenaren en
kleine particuliere verhuurders
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7.11.7 Adequaat uitvoeren van de gemeentelijke bouw- en
woningtoezichtstaken
Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?

Bij de indicatoren zijn de streefwaarden gehaald. Bij bestuurlijke handhaving (indicator 2) is een definitieprobleem
manifest geworden: het lijkt erop dat de afgelopen jaren gewone bestuurlijke handhaving is meegeteld bij
bestuursdwang. De getallen zijn daardoor niet vergelijkbaar.
Indicatoren

Peilwaarde

Streefwaarden

Nulmeting
(jaar)

Rekening
2013

Begroting
2014

Rekening
2014

Te behalen
resultaat
2010-2014

99% van 700 99% van circa
350

99% van 750

1

Vergunningverlening binnen
wettelijke termijn; percentage
beschikkingen dat binnen de
10
wettelijke termijn is afgegeven

97,4% van
1471 (2008)

99%

2

Toetsing binnen wettelijke
voorschriften; percentage besluiten
11
dat in rechte in stand blijft

90% van 31
(2008)

53

90% van 50

96% van 23

90% van 50

3

Toezicht: er wordt niet gebouwd in
afwijking van de vergunning: aantal
12
bestuursdwangzaken

63 bestuursdwangzaken
(2008)

65 Bestuursdwangzaken

60 Bestuursdwangzaken

3 bestuursdwangzaken

60 bestuursdwangzaken

4

Toezicht op reguliere ouwvergunning
en vergunningverlening: intensiteit
en inzet wordt conform BOM13
categorie behaald

0

70% van
BOMcategorie

70% van
BOMcategorie

70% van
BOMcategorie

70% van BOM
categorie
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Wat hebben we ervoor gedaan?
Resultaten per indicator
1

Vergunningverlening binnen wettelijke termijn; percentage beschikkingen dat binnen de wettelijke
termijn is afgegeven.
99% van circa 400 bouwvergunningen is binnen de termijn verleend. Bij de drie vergunningen die van
rechtswege van kracht zijn geworden heeft dit geen ongewenste gevolgen gehad.

2

Toetsing binnen wettelijke voorschriften; percentage besluiten dat in rechte in stand blijft.
Van de 23 zaken is in één geval een verzoek om een voorlopige voorziening – tegen het niet tijdig beslissen
op een verzoek om handhaving – toegekend. De overige beschikkingen bleven ongewijzigd in stand.

3

Toezicht: er wordt niet gebouwd in afwijking van de vergunning: aantal bestuursdwangzaken.
Er heeft bij drie zaken een bestuursdwangtraject plaatsgevonden; Hell's Angels, Ronetteterein en
Heathrowstraat. Het lijkt dat in het verleden bestuurlijke handhaving is meegeteld bij de bestuursdwang,
vandaar een lager aantal.

4

Toezicht op reguliere bouwvergunning en vergunningverlening: intensiteit en inzet wordt conform
BOM behaald.
Toepassing: op toetsingsniveau wordt alles volgens Bouwtoezicht Op Maat (BOM-systematiek)
geregistreerd, zowel bij toezicht als vergunningverlening. In verband met de beschikbare capaciteit ligt dit
toetsingsniveau in de praktijk veel lager.

Overige resultaten

Er is sprake van meer werkzaamheden voor tunnels, openstelling 2e Coentunnel

Nieuwe Amsterdamse beleidslijn astbest vastgesteld (Asbestbeheergroep, oktober 2014)

Discussie over toegestane geluidsniveaus, bij Zuidas en overgedragen gebied Houthavens

Het bevoegd gezag voor Houthavens en type-C bedrijven is overgedragen aan de centrale stad

Wat heeft het gekost?
Financiële ontwikkelingen

Rekening
2013

Begroting
2014
incl. eerste
wijziging

Begroting
2014
na
8-maands

Rekening
2014

Verschil
Rekening
Begroting
na 8-maands

Lasten

11,6

8,3

9,5

9,1

-0,3

Baten

11,6

6,9

7,5

8,1

0,6

Saldo lasten en baten

0,1

-1,4

-2,0

-1,1

0,9

Dotaties aan reserves

0,0

0,0

1,0

1,0

0,0

Onttrekkingen aan reserves

0,0

0,0

0,5

0,0

-0,5

Mutaties reserves

0,0

0,0

-0,5

-1,0

-0,5

Resultaat

0,1

-1,4

-2,5

-2,1

0,4

Bedragen x € 1 miljoen

Toelichting verschillen ten opzichte van de Begroting 2014 na 8 maanden

De begroting onttrekking aan de reserve egalisatie kosten bouwvergunningen heeft in 2014 niet
plaatsgevonden. Verwachte werkzaamheden en daarmee samenhangende kosten zullen in 2015 optreden.

De opbrengsten zijn hoger dan begroot als gevolg van geactualiseerde afspraken met de stadsdelen over
verrekening van de kosten van de omgevingsdienst.

Investeringen

Voor doelstelling 7.11.7 hebben in 2014 geen investeringen plaatsgevonden.

Gemeente Amsterdam Jaarrekening 2014

256

➥
Risico’s en beheersmaatregelen
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
Naar verwachting zal de Dienst Milieu en
Bouwtoezicht per 1 januari 2014 definitief zijn
opgeheven en opgaan in de Omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied. Hierin schuilt het risico van
afstemming, verantwoordelijkheden, maar ook de
inrichting van de ICT.
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Status
De DVO 2014 is in de zomer van 2014
ondertekend, maar dat heeft in de overgang geen
problemen
opgeleverd.
Het
proces
wordt
nauwlettend gemonitord.

257

i

➥

7.11.8 De buurten van de wijkaanpak bereiken in 2018 het
gemiddelde niveau (NAP)
Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?

Het Programma Wijkaanpak/ Vertrouwen in de Stad is in 2014 afgerond na voltooiing van de laatste twee
trajecten voor wijkondernemingen (die ressorteerden onder Vertrouwen in de Stad). Het programma wordt
geborgd en doorontwikkeld in de bestuursopdracht wijk- en buurtvernieuwing.

Wat hebben we ervoor gedaan?

Wijkaanpak/Vertrouwen in de Stad is ondergebracht bij het programma Hervorming Stedelijke Vernieuwing.

Wat heeft het gekost?
Financiële ontwikkelingen

Rekening
2013

Begroting
2014
incl. eerste
wijziging

Begroting
2014
na
8-maands

Rekening
2014

Verschil
Rekening
Begroting
na 8-maands

Lasten

1,3

0,0

0,1

0,2

0,1

Baten

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

Saldo lasten en baten

-1,1

0,0

-0,1

-0,2

-0,1

Dotaties aan reserves

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

Onttrekkingen aan reserves

1,3

0,0

0,5

0,5

0,0

Mutaties reserves

0,8

0,0

0,5

0,5

0,0

-0,3

0,0

0,3

0,3

-0,1

Bedragen x € 1 miljoen

Resultaat

Toelichting verschillen ten opzichte van de Begroting 2014 na 8 maanden
Voor de afwikkeling van de Wijkaanpak is bij de 4-maandsrapportage een bedrag van € 0,1 miljoen beschikbaar
gesteld. De kosten zijn licht overschreden.

Investeringen

Voor doelstelling 7.11.8 hebben in 2014 geen investeringen plaatsgevonden.
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Risico´s

Voor doelstelling 7.11.8 zijn geen risico’s gemeld.
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7.11.9 Een passend aanbod van maatschappelijk vastgoed
in de stadsdelen
Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?

Het Programma Maatschappelijke Investering (PMI) ging in 2006 van start als vervolg op het programma Stenen
voor Sociaal en had als primair doel extra oppervlak voor maatschappelijke voorzieningen te realiseren.

Wat hebben we ervoor gedaan?

Met de formulering van de bestuursopdracht Hervorming Stedelijke Vernieuwing (HSV) op 6 december 2011 is
het programmadoel losgelaten. In 2014 is het PMI afgerond. In totaal is vanuit PMI aan circa 150 bouwprojecten
een bijdrage geleverd.

Wat heeft het gekost?
Financiële ontwikkelingen

Rekening
2013

Begroting
2014
incl. eerste
wijziging

Begroting
2014
na
8-maands

Rekening
2014

Verschil
Rekening
Begroting
na 8-maands

Lasten

-0,2

0,0

0,0

-2,7

-2,7

Baten

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Saldo lasten en baten

0,2

0,0

0,0

2,7

2,7

Dotaties aan reserves

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Onttrekkingen aan reserves

10,6

0,0

0,0

0,0

0,0

Mutaties reserves

10,6

0,0

0,0

0,0

0,0

Resultaat

10,8

0,0

0,0

2,7

2,7

Bedragen x € 1 miljoen

Toelichting verschillen ten opzichte van de Begroting 2014 na 8 maanden
Vanaf 2014 is er voor deze doelstelling geen budget meer. Na de definitieve vaststellingen van eerder verleende
middelen was er bij het afsluiten van het PMI een vrijval van € 2,7 miljoen. Het betreft onder andere lagere
vaststellingen en middelen van projecten die geen doorgang vonden.
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Krediet specifieke investeringen in de
maatschappelijke sfeer
Een krediet van € 4,1 miljoen voor ‘specifieke
investeringen in de maatschappelijke sfeer’ is met het
Verdeelbesluit
2012
herverdeeld.
Met
het
Verdeelbesluit 2013 (uitgevoerd in 2012) is € 0,3
miljoen van dit krediet, bestemd voor OKC Oostpoort,
ingetrokken. In de Jaarrekening 2012 is dit krediet
herbestemd voor het Amsterdamse Bos. Resteert een
bedrag van € 3,8 miljoen waaruit in 2013 naar
verwachting voorschotten ter waarde van € 1,4 miljoen
worden uitgekeerd. In 2014 wordt naar verwachting €
1,6 miljoen besteed. De kapitaallasten van het volledige
krediet zijn opgenomen in de begroting van het
programma Openbare ruimte, groen, sport en recreatie.

i

Toelichting
Met de afronding van het PMI zijn deze kredieten
conform het toegekende bedrag vastgesteld. In 2014 is
€ 1,2 miljoen besteed. De kredieten ten behoeve van
het Amsterdamse Bos, Roeibaan OTC en Sporthal
Elzenhage worden ultimo 2014 afgesloten.

Risico´s

Voor doelstelling 7.11.9 zijn geen risico’s gemeld.
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7.11.10 Realiseren van de plannen voor de stedelijke
vernieuwing
Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?

In 2013 heeft het college besloten om de bestaande drieëndertig Stedelijke Vernieuwingsgebieden los te laten en
de aandacht plus de resterende middelen in te zetten op acht focusgebieden. Deze benaderingswijze heeft tot
doel de leefkwaliteit in de acht buurtcombinaties te verbeteren en de sociaaleconomische positie van de
bewoners naar een hoger niveau te tillen. De acht focusgebieden zijn geselecteerd op basis van de leefkwaliteit
en de mate van aanwezigheid van sociaaleconomisch zwakke groepen.
Omdat de ISV-middelen vanaf 2015 vervallen, is de focusaanpak ook bedoeld om te leren werken aan de stad
met veel minder middelen en om te komen tot een andere tevens duurzame manier van samenwerking in de
wijken.
Indicatoren

Focusgebied

Kolenkit
IJplein/Vogelbuurt
Nieuwendam-Noord
Volewijck
Slotermeer ZW
Slotermeer NO
Bijlmer Centrum
Holendrecht/Reigersbos

Verbetering leef-kwaliteit

Indicator
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
Nulmeting 2011
bovengrens
Indicator
2013-2014
Aandeel minimahuishoudens
27,9%
Aandeel minimahuishoudens
28,4%
Aandeel minimahuishoudens
23,0%
Aandeel minimahuishoudens
28,6%
Aandeel minimahuishoudens
24,5%
Aandeel minimahuishoudens
24,1%
Aandeel minimahuishoudens
26,1%
Aandeel minimahuishoudens
23,9%

Volgens de meting over 2013 is in drie gebieden (Kolenkit, IJplein/Vogelbuurt, Volewijck) de streefwaarde voor
buurttevredenheid gehaald. In vier gebieden is sprake van een stijging en één gebied (Slotermeer-ZW) scoort
lager: 6,3. Over 2014 zijn nog geen meetgegevens beschikbaar. Bij de verbetering van de sociaal-economische
positie van bewoners wordt het aandeel minimahuishoudens gewogen. Dat bleek in 2013 in zes van de acht
gebieden licht te zijn gestegen. Nieuwendam-Noord en Bijlmer Centrum vertonen een kleine afname.
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Wat hebben we ervoor gedaan?

De stadsdelen hebben actieprogramma’s opgesteld waarmee aan de twee doelstellingen is gewerkt. De
voortgang van stedelijke vernieuwing wordt intensief gemonitord. De introductie van burgerpanels, en het
bevragen van bewoners, is hiervan een belangrijk onderdeel.
Vanuit het Stimuleringsfonds (gronddeel) is in 2014 bijgedragen aan het afgeronde Uitwerkingsplan A-10 strook
Zuid (Nieuw-West): nieuwbouw van 149 woningen, inclusief 43 sociale huur en vernieuwing van de openbare
ruimte is gerealiseerd.
Ook is bijgedragen aan de kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte in de Wildemanbuurt, De Punt Noord en
Jan Voermanstraat. Voor het Zuidelijk Veld (Kolenkitbuurt) heeft het college in 2014 een koerswijziging
vastgesteld: de gewenste kwaliteitsslag in deze buurt is gemaakt door renovatie van 310 woningen van
Stadgenoot en Rochdale, in plaats van sloop gevolgd door nieuwbouw.

Wat heeft het gekost?
Financiële ontwikkelingen

Rekening
2013

Begroting
2014
incl. eerste
wijziging

Begroting
2014
na
8-maands

Rekening
2014

Verschil
Rekening
Begroting
na 8-maands

Lasten

90,3

30,8

31,4

22,6

-8,9

Baten

41,8

34,0

8,5

16,3

7,8

Saldo lasten en baten

-48,5

3,1

-22,9

-6,3

16,6

Dotaties aan reserves

70,0

23,5

30,8

35,4

4,6

Onttrekkingen aan reserves

63,3

28,4

21,2

17,9

-3,4

Mutaties reserves

-6,6

4,9

-9,5

-17,5

-8,0

-55,1

8,0

-32,4

-23,8

8,6

Bedragen x € 1 miljoen

Resultaat

Toelichting verschillen ten opzichte van de Begroting 2014 na 8 maanden
Doordat zich minder splitsingen hebben voorgedaan dan door de woningcorporaties halverwege 2014 zijn
opgegeven, zijn de kosten met € 3,5 miljoen onderschreden als gevolg van een lagere afdracht (dotatie) aan het
Stimuleringsfonds. Daarnaast heeft stadsdeel Nieuw-West voor € 3,2 miljoen minder gedeclareerd dan begroot.
Deze omstandigheden verklaren de lagere lasten van € 8,9 miljoen en een € 3,2 miljoen lagere onttrekking aan
de reserve.
De baten zijn € 7,8 miljoen hoger door een vrijval vanuit de voorziening Stimuleringsfonds (gronddeel) algemeen
door de actualisatie van de grondexploitaties. Dit komt vooral door het lagere tekort van de grondexploitatie
Delflandplein (€ 5,5 miljoen) en vervolgens door een vrijval bij de planafsluiting van het restwerkenplan Domela
Nieuwenhuisbuurt (€ 2,3 miljoen).
In combinatie met de lagere afdracht als gevolg van de splitsingsopbrengst verklaart dit het grootste deel van de
per saldo hogere dotatie aan de reserve.

Investeringen

Voor doelstelling 7.11.10 hebben in 2014 geen investeringen plaatsgevonden.

Risico’s en beheersmaatregelen

Status

Omdat de tijdsspanne van de focusaanpak relatief kort
is (twee jaar) en de periode van uitvoering mogelijk
veel dempende exogene factoren met zich meebrengt
(economische crisis) is het mogelijk dat de resultaten
van de aanpak niet (direct) via de ‘outcome’indicatoren tot uiting komen. Dit geldt met name voor
de sociaal-economische indicatoren.

Bij het monitoren van het focusprogramma wordt
gekeken naar output, outcome en merkbaarheid om de
opbrengst van de aanpak zo optimaal mogelijk in kaart te
krijgen. Bij output gaat het om wat er gedaan is om de
effecten te kunnen bereiken en in welke mate de
geplande inspanningen zijn gerealiseerd.
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Beleidskaders




Financiële afspraken tussen gemeente en corporaties in de overeenkomst ‘Bouwen aan de Stad 2 ‘. Het
College heeft Bouwen aan de Stad 2 verlengd tot 1 juli 2015. Gemeente en corporaties zijn in overleg om
voor die datum nieuwe afspraken te maken. De nieuwe afspraken worden separaat ter instemming aan de
gemeenteraad voorgelegd. Afhankelijk van het besluitvormingsmoment, zullen financiële consequenties
worden verwerkt in de Begroting 2016.
De focusaanpak die in 2013 is geïntroduceerd is onder andere het gevolg van de samenvoeging van de
wijkaanpak en de stedelijke vernieuwing. Zowel de wijkaanpak als de stedelijke vernieuwing zijn lokale
invullingen van landelijk beleid.
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7.12 Bestuur en concern
Inleiding
7.12.1

Adviseren en ondersteunen van het college en organiseren van de
bestuurlijke besluitvorming

7.12.2

Verbeteren van de organisatie van het concern Amsterdam

7.12.3

Prestatiemeting, onderzoekprogrammering en inzichtelijk maken
van informatie

7.12.4

Bestuur

7.12.5

Griffie

7.12.6

Ombudsman (vervallen)
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Inleiding
Portefeuillehouders

Wethouder Litjens (organisatie), Wethouder Choho (bestuurlijk stelsel)

Maatschappelijk effect

Het college heeft zijn ambities vastgelegd in het programakkoord. Deze ambities realiseren we met een slanke,
sobere ambtelijke organisatie gericht op de efficiënte uitvoering van de gemeentelijke kerntaken. De organisatie
heeft een vaste, hoogwaardige kern, ondersteund door een flexibele schil.

Kerncijfers

Bedragen x € 1 miljoen

Rekening
2013

Begroting
2014
incl. eerste
wijziging

Begroting
2014
na
8-maands

Rekening
2014

Totaal lasten

94,5

83,1

104,8

144,4

39,6

Totaal baten

16,9

15,4

20,3

48,8

28,5

Saldo van lasten en baten

-77,7

-67,7

-84,5

-95,6

-11,1

Toevoegingen aan reserves

0,5

0,1

5,7

5,7

0,0

Onttrekkingen aan reserves

1,7

0,3

0,8

0,9

0,1

Mutaties reserves

1,3

0,2

-5,0

-4,8

0,1

-76,4

-67,5

-89,5

-100,5

-11,0

Resultaat

Verschil
Rekening
Begroting
na 8-maands

Lasten en baten
De uitgaven in het programma Bestuur en concern bedroegen in 2014 € 144,4 miljoen en daar stond € 48,8
miljoen aan inkomsten tegenover. Het resultaat na mutaties in de reserves is € 100,5 miljoen ten laste van de
algemene middelen. Dat is € 11 miljoen meer dan begroot bij de 8-Maandsrapportage 2014 (€ 89,5 miljoen).
Gedetailleerde informatie over de lasten en baten is opgenomen in de paragrafen Wat heeft het gekost? van de
doelstellingen.

De belangrijkste ontwikkelingen na aantreden nieuw college
Herinrichting van het concern Amsterdam
De advisering van het bestuur stond in het teken van de implementatie en start van het nieuwe bestuurlijk stelsel,
de voorbereiding van de nieuwe collegeperiode, het inwerken van het nieuwe college en het realiseren van de
eerste speerpunten van nieuwe het college, zoals duurzaamheid, de drie decentralisaties, onderwijs,
woningbouw, armoedebestrijding, de bereikbaarheid en de economische ontwikkeling van de stad.

De doelstellingen in 2014
7.12.1 Adviseren en ondersteunen van het college en organiseren van de bestuurlijke
besluitvorming.
Naast de advisering zijn de regionale samenwerking, de representatie van de stad en het uitvoeren van het
internationaal beleid belangrijk.
7.12.2 Verbeteren van de organisatie van het concern Amsterdam
In 2014 is binnen de organisatie van het concern Amsterdam de implementatie van het Amsterdam Financieel
Systeem (AFS) voortgezet, de communicatiefunctie versterkten en voor het eerst een concern-auditprogramma
uitgevoerd. Per 1 januari 2015 is de gemeente ingericht volgens het nieuwe organisatiemodel.
7.12.3 Prestatiemeting, onderzoekprogrammering en inzichtelijk maken van informatie
Voor prestatiemeting is een gemeentebreed toegankelijk statistisch bestand samengesteld met indicatoren ten
behoeve van gebiedsgericht werken. In relatie met de bestaande statistiek zijn vooruitlopend op de nieuwe

Gemeente Amsterdam Jaarrekening 2014

267

➥

i

organisatie nieuwe initiatieven gerealiseerd, zoals analyses ten behoeve van gedecentraliseerde zorg. De
bevindingen van onderzoek en de daaruit voortvloeiende statistieken en data zijn als visualisatie toegankelijk
gepresenteerd op de website. Er zijn veelvuldig presentaties en symposia gehouden om de uitkomsten van
onderzoek, trends en ontwikkelingen in de stad toe te lichten.
7.12.4 Bestuur
In 2014 deed het college zijn intrede, ontwierp het coalitieakkoord Amsterdam is van iedereen en stelde het vast
voor de periode 2014-2018.
7.12.5 Griffie
In de eerste helft van 2014 was de raadsgriffie vooral gericht op de voorbereiding van de
gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 en op de activiteiten die noodzakelijk waren in de maanden ná
de verkiezingen.
7.12.6 Ombudsman
De Ombudsman is met ingang van 1 januari 2014 een gemeenschappelijke regeling geworden en rapporteert
derhalve niet meer in de gemeentelijke jaarrekening.
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7.12.1 Adviseren en ondersteunen van het college en
organiseren van de bestuurlijke besluitvorming
Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?

In 2014 waren de zwaartepunten van de advisering van het bestuur de herinrichting van de gemeentelijke
organisatie, de inrichting van bestuurlijk stelsel, regionale samenwerking, representatie van de stad en het
uitvoeren van het internationaal beleid.

Wat hebben we ervoor gedaan?


Advisering bestuur
De belangrijke onderwerpen waren het nieuwe bestuurlijk stelsel, de voorbereiding van de nieuwe
collegeperiode, het inwerken van het nieuwe college en de advisering over de (keuze van) speerpunten voor
het beleid van het nieuwe college.



Bestuurlijk Stelsel
Na de verkiezingen van 19 maart 2014 is het nieuwe bestuurlijk stelsel in werking getreden. Amsterdam kent
vanaf dat moment een stelsel van verlengd lokaal bestuur. Centraal is er het college van burgemeester en
wethouders en daarnaast zijn er de bestuurscommissies in de zeven stadsdelen. Het college en de raad
leggen zich toe op beleid en kaderstelling. De bestuurscommissies richten zich op de uitvoering van beleid
en zijn de oren en ogen in de buurten. Bestuurscommissies weten wat er lokaal speelt en onderhouden
netwerken met bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties.



Internationaal Beleid 2014-2018, ‘Amsterdam Internationaal Verantwoordelijke Hoofdstad’
Amsterdam is een stad met een sterk internationaal profiel. Een stad met inmiddels 822.000 inwoners en
circa 180 verschillende nationaliteiten. Ook in economisch, bestuurlijk en cultureel opzicht kijkt Amsterdam
over haar grenzen. We zien het internationale profiel van de stad als een kracht. Het zorgt voor economische
groei, het maakt de stad levendig en divers en draagt bij aan een tolerant klimaat. Het internationaal beleid is
er primair op gericht Amsterdam als internationale stad te versterken: economisch, bestuurlijk, sociaal en
cultureel; door handelsmissies, acquisitie, stedenbanden, Europese lobby; door samenwerking en
kennisuitwisseling. Uitgangspunt is steeds dat Amsterdam, als relatief welvarende stad, in haar internationale
beleid steeds streeft naar een bepaalde wederkerigheid; en zich opstelt als verantwoordelijke hoofdstad.
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Er zijn zes hoofdthema's benoemd voor de internationale samenwerking:
watermanagement
burgerschap en participatie
kennis en innovatie
kunst en cultuur
duurzame stedelijke planning
economie


Regionale ontwikkeling
De Stadsregio Amsterdam is een gemeenschappelijke regeling die zijn jaarplan en jaarverslag zelf aan de
gemeenteraden voorlegt volgens de door de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr+) voorgeschreven
1
procedure. De Wgr+ is door het kabinet per 1 januari 2015 afgeschaft.
De stadsregio heeft in 2014 de instelling voorbereid van vervoerregio Amsterdam-Almere, die, vanwege de
complexiteit, de verkeer- en vervoertaak van de plusregio Amsterdam overneemt.



Voormalige Gemeentelijke Girodienst
De niet opgevraagde rekeningtegoeden bij de voormalige Gemeentelijke Girodienst en de betaalde
boetebedragen over verschuldigde erfpachtcanon na De Tweede Wereldoorlog worden aan de
rechthebbenden ter beschikking gesteld. Een stichting beoordeelt de claims. Daarnaast loopt er een
vervolgonderzoek naar het beleid van (vlak) na de oorlog. Hiermee is in totaal € 1 miljoen gemoeid.



Ondersteuning rekeningencommissie
In 2014 is de huidige commissie negentien maal ter vergadering bijeengekomen. In januari 2014 is de
rekeningencommissie gevraagd een motie uit te voeren naar aanleiding van het raadsdebat over de teveel
uitgekeerde woonkostenbijdrage. ACAM heeft de commissie ondersteund bij het onderzoek in dit verband.

Wat heeft het gekost?

Financiële ontwikkelingen

Rekening
2013

Begroting
2014
incl. eerste
wijziging

Begroting
2014
na
8-maands

Rekening
2014

Verschil
Rekening
Begroting
na 8-maands

Lasten

66,0

59,0

66,2

72,3

6,1

Baten

11,4

11,3

11,5

11,8

0,2

-54,6

-47,7

-54,6

-60,5

-5,9

Dotaties aan reserves

0,3

0,0

0,4

0,4

0,0

Onttrekkingen aan reserves

0,7

0,1

0,4

0,5

0,1

Mutaties reserves

0,4

0,1

0,1

0,1

0,1

-54,3

-47,6

-54,6

-60,4

-5,8

Bedragen x € 1 miljoen

Saldo lasten en baten

Resultaat

Toelichting verschillen ten opzichte van de Begroting 2014 na 8 maanden


Reorganisatie BDA
De lasten zijn in 2014 met € 1 miljoen overschreden als gevolg van de reorganisatie van de Bestuursdienst
Amsterdam. Deze lasten zijn gedekt uit de reserve Inzet op Herstel 1 en 2. Het gaat voornamelijk om
salarissen, opleidingskosten en re-integratiekosten. Gedurende 2014 zijn verscheidene medewerkers
uitgestroomd, waardoor het aantal boventalligen ultimo 2014 afgenomen is tot vijf medewerkers.



ICT
ICT-gerelateerde uitgaven leidden tot een lastenoverschrijding van € 2 miljoen. Het gaat om hogere kosten
voor accounts en servers, voor de technische upgrade van het bestuurlijke besluitvormingssysteem Andreas
en voor overige ICT-voorzieningen.
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Stadhuis
Delen van het Stadhuis zijn in verband met de nieuwe structuur van de organisatie efficiënter ingericht. In
2014 hebben de werkzaamheden geleid tot een overschrijding van € 0,6 miljoen.



Lagere besteding incidentele middelen
In 2014 zijn voor het Bestuurlijk Stelsel en de werkzaamheden rond de niet opgevraagde rekeningtegoeden
bij de voormalige Gemeentelijke Girodienst incidentele middelen toegekend, waarvan respectievelijk € 0,7
miljoen en € 1 miljoen minder is uitgegeven dan begroot. Deze activiteiten worden voortgezet en afgerond in
2015.

Investeringen
De
gemeente
maakt
voor
de
bestuurlijke
besluitvorming gebruik van de Andreas software.

Toelichting
In 2014 is het project vervanging Andreas (waarvoor
een krediet van € 1,6 miljoen beschikbaar is gesteld)
afgebroken. In 2014 is € 0,25 miljoen geïnvesteerd.
Begin 2015 wordt besloten over de wijze van
voortzetting van dit project.

Risico’s

Voor doelstelling 7.12.1 zijn geen risico’s gemeld.
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7.12.2 Verbeteren van de organisatie van het concern
Amsterdam
Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?

Met ingang van 1 januari 2015 is de gemeente ingericht volgens het nieuwe organisatiemodel, waarvan de opzet
is de gemeentelijke organisatie doeltreffender op haar kerntaken te kunnen aansturen en de beschikbare
middelen efficiënter en effectiever te kunnen benutten.
Er is een nieuw inkoopbeleid ontwikkeld dat sinds maart 2014 geldt voor de hele stad. In dat nieuwe beleid staan
de doelmatige besteding van geld, duurzaamheid en social return centraal. Ook is er aandacht voor het type
bedrijven waar de gemeente zaken mee wil doen. Bij opdrachten die in concurrentie worden uitgezet, maar niet
openbaar aanbesteed hoeven te worden, krijgen MKB- en andere bedrijven die gevestigd zijn in de
Metropoolregio Amsterdam meer kansen.


Concernontwikkeling
We voeren de veranderagenda 2013-2016 gefaseerd uit. In februari 2014 heeft het college de uitwerking van
de hoofdstructuur vastgesteld, met als leidraad het Bestuurlijk Kompas, waarmee we de koers bepalen voor
de organisatieontwikkeling. Het kompas biedt richting en laat zien wat de leidende principes zijn van het
bestuur én de organisatie. In 2014 zijn de reorganisatie van de organisatie en de implementatie van de
nieuwe werkwijzen voorbereid. Zie voor verdere informatie de verplichte paragraaf Bedrijfsvoering.



Amsterdams Financieel Systeem (AFS)
Eind 2014 was het grootste deel van de organisatieonderdelen (oude structuur) aangesloten op AFS en zijn
de laatste implementaties voorbereid die in 2015 plaatsvinden. Naast deze implementaties en de reguliere
halfjaarlijkse release zijn bij AFS Beheer extra maatregelen getroffen voor de uitvoering van het project
Administraties 2015. Dit project moet ervoor zorgen dat de gemeente aan alle financiële verplichtingen kan
voldoen, terwijl AFS wordt ingevoerd en de grootscheepse reorganisatie per 1 januari 2015 een feit is.



Concernaudits
De auditketen die vanaf 2014 centraal wordt aangestuurd verbetert de interne beheersing van de gemeente
Amsterdam door de implementatie van een nieuw controlmodel, dat is gebaseerd op de three lines of
defence. In 2014 zijn audits gedaan naar onder andere de samenhang van de drie decentralisaties in het
sociale domein, naar de centralisatie van vastgoed en naar de betrouwbaarheid van de
informatievoorziening.
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Basis op orde
In 2014 zijn meerdere beleidsnota’s (bijvoorbeeld over tarieven, inkoop en aanbesteden en
weerstandsvermogen) door de raad vastgesteld. Extra aandacht ging naar de juiste toepassing van de
Amsterdamse arbeidsvoorwaarden in de NRGA, waarbij afwijkende collectieve regelingen zijn of nog worden
afgebouwd.



Topstructuur organisatie
De ontwikkeling van de organisatie verandert ook de topstructuur. In 2014 heeft een omvangrijk proces van
werving en selectie plaatsgevonden. Van de 35 vacatures voor topfunctionarissen zijn er dat jaar 25 vervuld.
Op 19 van de 35 plekken (54%) is een vrouw benoemd en op 3 plekken (9%) een niet-westerse allochtoon.

Wat heeft het gekost?
Financiële ontwikkelingen

Rekening
2013

Begroting
2014
incl. eerste
wijziging

Begroting
2014
na
8-maands

Rekening
2014

Verschil
Rekening
Begroting
na 8-maands

Lasten

11,0

6,0

20,8

20,4

-0,4

Baten

1,3

0,4

5,1

3,3

-1,8

Saldo lasten en baten

-9,7

-5,6

-15,7

-17,1

-1,4

Dotaties aan reserves

0,1

0,0

5,3

5,3

0,0

Onttrekkingen aan reserves

1,0

0,0

0,1

0,1

0,0

Mutaties reserves

0,9

0,0

-5,2

-5,2

0,0

-8,8

-5,6

-20,9

-22,3

-1,4

Bedragen x € 1 miljoen

Resultaat

Toelichting verschillen ten opzichte van de Begroting 2014 na 8 maanden


Onderzoeken en adviezen
In 2014 zijn de lasten met € 0,4 miljoen onderschreden en de baten met € 1,8 miljoen overschreden.
Enerzijds waren de lasten in verband met een aantal onderzoeken en adviezen (zoals het concernauditprogramma, de Quick Scan DMC, de businesscase Noordersluis).



Programma Organisatieontwikkeling
Voor het programma Organisatieontwikkeling (zie paragraaf Bedrijfsvoering) zijn de lasten zijn € 2,4 miljoen
lager dan geraamd omdat de inzet van eigen personeel niet binnengemeentelijk is doorbelast. Hier tegenover
staat dat ook de baten € 1,8 miljoen lager uitvielen.

Investeringen

Toelichting

Programma Amsterdams Financieel Systeem (AFS):
scope
uitbreiding
met Digitale
Verwerking
Inkoopfacturen (DVI): € 1,1 miljoen
De functionaliteit voor het digitaal verwerken van
inkoopfacturen wordt een intrinsiek onderdeel van AFS
Het wordt stapsgewijs ingevoerd in het tempo van de
AFS-uitrol, waarbij tevens het pad wordt geëffend voor
aansluiting (van AFS) op Digipoort.

Digitale verwerking inkoopfacturen is een integraal
onderdeel van de implementaties van AFS. Bij 94% van
de
organisaties
heeft
deze
implementatie
plaatsgevonden.

Risico’s en maatregelen

Status

Programma Amsterdams Financieel Systeem (AFS)
Hogere beheer- en implementatiekosten dan voorzien
doordat (a) doorbelaste beheerkosten niet begroot zijn
door
de
betrokken
organisatieonderdelen
(gemeentebreed risico) en (b) de implementatie niet
tijdig en/of niet binnen budget wordt afgerond.

De risico’s AFS zijn geregistreerd als resterende risico’s
in NARIS, het risico-informatiesysteem van de
gemeente Amsterdam.
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7.12.3 Prestatiemeting, onderzoekprogrammering en
inzichtelijk maken van informatie
Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?

Ondersteunen van het beleid en besluitvormingsproces met statistische informatie, beleidsinformatie en
onderzoek.

Wat hebben we ervoor gedaan?

Voor prestatiemeting is een statistisch bestand gemaakt met indicatoren voor gebiedsgericht werken dat breed
binnen de gemeente toegankelijk is, met informatietoepassingen in bijvoorbeeld dashboards. Vooruitlopend op de
nieuwe organisatie (programmering) nieuwe initiatieven gerealiseerd, zoals analyses ten behoeve van
gedecentraliseerde zorg. De bevindingen van onderzoek en statistieken c.q. data zijn als visualisatie toegankelijk
2
gepresenteerd op de website. O+S heeft presentaties gegeven en symposia gehouden om onderzoek, trends en
ontwikkelingen in de stad toe te lichten.


Gemeentebegroting
Er zijn circa 250 onderzoeken uitgevoerd, van uiteenlopende omvang op het brede terrein van de
gemeentebegroting. Daarbij is in enkele gevallen (over veiligheid, afval, huisvesting bijvoorbeeld)
samengewerkt met andere onderzoeksbureaus en kennisinstellingen.



Sociaal wetenschappelijk onderzoek
Er zijn nieuwe edities verschenen van de Burger-, Armoede-, en Veiligheidsmonitor en van de Staat van de
Stad. Van de laatste twee is de opzet zodanig vernieuwd dat betere vergelijking met de landelijke
ontwikkelingen en met andere gemeenten mogelijk is. Er is gewerkt aan een nieuw landelijk systeem dat in
beeld brengt hoe schoon een stad is.



Samenwerking
De bestaande samenwerkingsverbanden met kennisinstellingen (zoals de Universiteit van Amsterdam, Vrije
Universiteit, Platform31, CBS, de planbureaus) en andere overheden (zoals de G4 en de regiogemeenten)
zijn verstevigd en met name rond de thema’s wonen en big data uitgebreid.
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Wat heeft het gekost?
Financiële ontwikkelingen

Rekening
2013

Begroting
2014
incl. eerste
wijziging

Begroting
2014
na
8-maands

Rekening
2014

Verschil
Rekening
Begroting
na 8-maands

Lasten

5,4

5,3

5,3

5,1

-0,2

Baten

3,8

3,5

3,5

3,3

-0,1

Saldo lasten en baten

-1,6

-1,8

-1,8

-1,8

0,0

Dotaties aan reserves

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Onttrekkingen aan reserves

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Mutaties reserves

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-1,6

-1,8

-1,8

-1,8

0,0

Bedragen x € 1 miljoen

Resultaat

Toelichting
Er zijn voor doelstelling 7.12.3 geen significante afwijkingen van de Begroting 2014 na 8 maanden.

Investeringen

Voor doelstelling 7.12.3 hebben in 2014 geen investeringen plaatsgevonden.

Risico´s

Voor doelstelling 7.12.3 zijn geen risico’s gemeld.
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7.12.4 Bestuur
Wat heeft het gekost?
Financiële ontwikkelingen

Rekening
2013

Begroting
2014
incl. eerste
wijziging

Begroting
2014
na
8-maands

Rekening
2014

Verschil
Rekening
Begroting
na 8-maands

Lasten

2,6

2,7

2,4

39,4

37,0

Baten

0,1

0,0

0,0

30,4

30,4

Saldo lasten en baten

-2,5

-2,7

-2,4

-9,0

-6,6

Dotaties aan reserves

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Onttrekkingen aan reserves

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Mutaties reserves

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-2,5

-2,7

-2,4

-9,0

-6,6

Bedragen x € 1 miljoen

Resultaat

Toelichting


Door de opheffing van de Dienst DMB is een voorziening getroffen van € 3 miljoen voor de bekostiging van
toekomstige uitgaven voor achtergebleven personeel, wat bijdroeg aan de verslechtering van het resultaat.
Binnen de jaarrekening is hiervoor dekking gevonden in een vrijvallende voorziening in het onderdeel
Algemene dekkingsmiddelen.



De centrale stad heeft de verplichtingen van de stadsdelen overgenomen voor de betaling van wachtgelden
en pensioenen van gewezen wethouders van de stadsdelen. De gezamenlijke stadsdelen hebben een
voorziening overgedragen van € 33,33 miljoen.



De baten hogere baten van € 30 miljoen betreffen de bij de stadsdelen vrijvallende voorzieningen voor
pensioenen en wachtgelden die naar het Concern zijn doorgeboekt..

Investeringen

Voor doelstelling 7.12.4 hebben in 2014 geen investeringen plaatsgevonden.
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Risico’s en maatregelen

Status

Voorziening verplichtingen aan voormalige
wethouders
De voorziening voor verplichtingen aan voormalige
wethouders is onvoldoende groot en zal verhoogd
moeten worden. Dat komt door het zogenaamde
‘langlevenrisico’ van de wethouders dat niet verzekerd
is. Als de huidige Algemene pensioenwet politieke
ambtsdragers (Appa) in stand blijft, kan dit tot hogere
kosten voor de gemeente leiden. Mogelijk wordt op
termijn een eigen wettelijke pensioenregeling voor
politieke ambtsdragers binnen het ABP vastgesteld.
Besluitvorming hierover heeft nog niet plaatsgevonden.

De financiële voorziening is in beide gevallen niet
toereikend voor uitbetaling van de toekomstige
pensioenaanspraken. Externe actuariële berekeningen
maken duidelijk dat er derhalve een voorziening van
ruim € 6 miljoen gevormd moet worden, hetgeen zal
gebeuren zodra de wetgeving dit ook afdwingt. Er is
dus een reëel risico op een incidentele tegenvaller van
€ 6 miljoen.
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7.12.5 Griffie
Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?

De raadsgriffie draagt zorg voor een optimale logistieke ondersteuning van de raadsleden bij de uitoefening
van hun kader stellende, controlerende en volks-vertegenwoordigende taken en verantwoordelijkheden. De
kerntaak van de griffie is de zorg voor de organisatie van de gemeenteraads- en commissievergaderingen, de
vergaderingen van het presidium, het fractievoorzittersoverleg en het commissievoorzittersoverleg. Het betreft
naast de vergaderingen zelf ook de voorbereiding en afhandeling ervan. Deze taken zijn logistiek, procesmatig
en juridisch van aard.

Wat hebben we er voor gedaan?

Raadsinstrumenten
In 2014 heeft de gemeenteraad van Amsterdam in totaal vijftien keer vergaderd. Het aantal vergaderingen van
raadscommissies was zesenzeventig. De gemeenteraad heeft in 2014 veelvuldig gebruik maakt van de
raadsinstrumenten:


schriftelijke vragen:
mondelinge vragen:
interpellaties:
ingediende moties:
ingediende amendementen:
initiatiefvoorstellen:

286
43
2
413
180
42

(2013: 270)
(2013: 35)
(2013: 2)
(2013: 397)
(2013: 171)
(2013: 71)

Gemeenteraadsverkiezingen 2014
De eerste helft van 2014 heeft voor de raadsgriffie voor een belangrijk deel in het teken gestaan van de
gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014. Er zijn informatiebijeenkomsten georganiseerd voor
raadsleden over de taken van de griffie, rekenkamer en ACAM, over integriteit, over de
rekeningencommissie, over het presidium en het fractievoorzittersoverleg en over de verantwoordelijkheden
en de raadsinstrumenten. Voorts is de wisseling van de gemeenteraad georganiseerd, de nieuwe indeling
van de raadscommissies vastgesteld en zijn de leden en de voorzitters benoemd.
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Wat heeft het gekost?

Financiële ontwikkelingen

Rekening
2013

Begroting
2014
incl. eerste
wijziging

Begroting
2014
na
8-maands

Rekening
2014

Verschil
Rekening
Begroting
na 8-maands

Lasten

7,3

8,1

8,1

7,1

-1,0

Baten

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Saldo lasten en baten

-7,3

-8,1

-8,1

-7,1

1,0

Dotaties aan reserves

0,1

0,1

0,1

0,1

0,0

Onttrekkingen aan reserves

0,0

0,2

0,2

0,2

0,0

Mutaties reserves

-0,1

0,2

0,2

0,2

0,0

Resultaat

-7,3

-7,9

-7,9

-7,0

0,9

Bedragen x € 1 miljoen

Toelichting

De jaarrekening 2014 sluit met een positief saldo van € 0,9 miljoen ten opzichte van de Begroting 2014 na
8 maanden. De verklaring van dit saldo is voornamelijk dat de raad geen onderzoek heeft gedaan ten laste
van het onderzoeksbudget van € 0,6 miljoen.
Daarnaast is er een onderbesteding op het budget raadsvergoedingen van € 0,3 die hoofdzakelijk wordt
verklaard door de vaststelling van een lagere onkostenvergoedingen voor 2014 door het Rijk.


Reserve raadsonderzoeken
Een te verwachten tekort in enig jaar (door een bijzonder omvangrijk onderzoek of meerdere onderzoeken
gelijk) kan worden opgevangen uit de reserve raadsonderzoeken. Het maximum van deze reserve is op
€ 1,5 miljoen vastgesteld en dat maximum is bereikt. Daarom is het positieve resultaat op de begroting voor
raadsonderzoeken niet toegevoegd.

Investeringen

Voor doelstelling 7.12.5 hebben in 2014 geen investeringen plaatsgevonden.

Risico’s en maatregelen

Status

Het waarborgen van opgelegde geheimhouding, de
continuïteit van geautomatiseerde systemen, de
laatste schakel zijn van het gemeentelijke
besluitvormingsproces en de toepassing en de uitleg
van juridische regelingen.

Deze risico’s worden onderkend en de getroffen
beheersmaatregelen zijn voldoende.
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7.12.6 Ombudsman
Het presidium heeft in 2013 besloten tot het instellen van een gemeenschappelijke regeling voor de ombudsman
met ingang van 1 januari 2014. De Ombudsman is derhalve geen gemeentelijk organisatieonderdeel meer.
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7.13 Dienstverlening
Inleiding
7.13.1

De gemeente Amsterdam verstrekt informatie en producten
aansluitend op de vraag en behoefte van burger en ondernemer,
via het kanaal van zijn of haar voorkeur: aan de balie, per telefoon
of digitaal.

7.13.2

Beheren van basisregistraties en verstrekken van informatie uit
die registraties voor de uitvoering van publieke taken.

7.13.3

Beheren en ontsluiten van de stadsarchieven en aanbieden van
hoogwaardige en diverse cultuurhistorische producten in De
Bazel.

7.13.4

Voorzien in kredietbehoefte van burgers door het verstrekken van
geld op basis van roerend goed als onderpand.
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Inleiding
Portefeuillehouder
Wethouder Choho.

Maatschappelijk effect

De Amsterdammer moet in contact met de gemeente een gelijke, hoogwaardige dienstverlening ervaren. Bij elke
ingang (telefonisch, digitaal, of fysiek) moet hij dezelfde behandeling ervaren en informatie verkrijgen. De
Amsterdammer weet wat hij van onze gemeente kan verwachten en waar hij antwoord op zijn vraag kan vinden.

Kerncijfers
Rekening
2013

Begroting
2014
incl. eerste
wijziging

Begroting
2014
na
8-maands

Rekening
2014

Verschil
Rekening
Begroting
na 8maands

Totaal lasten

72,2

69,2

111,3

90,7

-20,6

Totaal baten

37,0

32,8

48,0

34,0

-14,0

Saldo van lasten en baten

-35,1

-36,4

-63,3

-56,8

6,6

Toevoegingen aan reserves

1,1

0,0

0,3

0,6

0,2

Onttrekkingen aan reserves

0,6

0,7

0,7

0,4

-0,3

-0,6

0,7

0,4

-0,1

-0,5

-35,7

-35,7

-63,0

-56,9

6,1

Bedragen x € 1 miljoen

Mutaties reserves
Resultaat

Lasten en baten
De uitgaven in het programma Dienstverlening bedroegen in 2014 € 90,7 miljoen en daar stond een bedrag van
€ 34,0 miljoen aan inkomsten tegenover. Het saldo ten laste van de algemene middelen bedraagt na mutaties in
de reserves € 56,9 miljoen. Dat is € 6,1 miljoen minder dan begroot bij de
8-Maandsrapportage 2014 (€ 63 miljoen).
Gedetailleerde informatie over de baten en lasten is opgenomen in de paragrafen wat mag het kosten? Van de
doelstellingen.
De belangrijkste ontwikkelingen na aantreden nieuw college
In 2014 heeft het Stadsarchief in De Bazel een recordaantal bezoekers ontvangen van meer dan 130.000. Dat is
te danken aan het brede publieksaanbod dat is gerealiseerd in samenwerking met diverse partners, niet alleen uit
de culturele sector, maar ook uit het bedrijfsleven en uit de onderwijssector. Online zijn in 2014 de Amsterdamse
archieven wereldwijd intensief geraadpleegd: 900.000 unieke gebruikers zijn geregistreerd.
We verlagen de regeldruk op burgers en ondernemers en voorkomen fraude onder afnemers van producten en
diensten.
Amsterdam ontwikkelt zeven gelijke stadsloketten waar alle producten en diensten van de gemeente te verkrijgen
zijn. De wachttijden worden verkort en de burger en ondernemer kunnen op veel meer momenten bij ons terecht.

De doelstellingen in 2014
7.13.1 De gemeente Amsterdam verstrekt informatie en producten aansluitend op de vraag en behoefte
van burger en ondernemer. Dit via het kanaal van zijn of haar voorkeur: aan de balie, per telefoon of
digitaal
De dienstverlening van Amsterdam verloopt via de drie kanalen van het Contact Center Amstertdam (CCA),
online dienstverlening van amsterdam.nl en dienstverlening aan de balies en loketten.

Gemeente Amsterdam Jaarrekening 2014

283

➥

i

7.13.2 Beheren van basisregistraties en verstrekken van informatie uit die registraties voor de uitvoering
van publieke taken.
Door klantgerichtheid, ketensamenwerking en ontwikkeling van ICT richt de gemeente zich op een toenemende
tevredenheid van burgers en overige klanten over de dienstverlening.
7.13.3 Beheren en ontsluiten van de stadsarchieven en aanbieden van hoogwaardige en diverse
cultuurhistorische producten in De Bazel
De gemeente verwerft en bewaart archieven en collecties en maakt deze voor een zo groot mogelijk publiek
toegankelijk.
7.13.4 Voorzien in kredietbehoefte van burgers door het verstrekken van geld op basis van roerend goed
als onderpand.
De Stadsbank van Lening richt zich zonder winstoogmerk op iedereen die direct contant geld nodig heeft op basis
van roerende zaken als onderpand.
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7.13.1 De gemeente Amsterdam verstrekt informatie
en producten aansluitend op de vraag en behoefte
van burger en ondernemer, via het kanaal van zijn of
haar voorkeur: aan de balie, per telefoon of digitaal
Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?
Indicatoren

Peilwaarde

Streefwaarden

Nulmeting (jaar) Rekening 2013 Begroting 2014 Rekening 2014

Te behalen
resultaat
2010-2014

1

Het beantwoorden van de
aangeboden calls

Minimaal 93%

93,6%

Minimaal 93%

96,5%

Minimaal 93%

2

De directe kosten per call

n.v.t.

€ 0,76 per
minuut

n.n.t.b.

€ 0,73

Maximaal
€ 0,78 per
minuut

3

De uptime van de online
dienstverleningstransacties

99 % van de tijd

99,9% van de
tijd

99 % van de
tijd

99,97% 99% van de tijd

4

De uptime van de kennisbank
als informatiebron voor
algemene vragen voor alle drie
de kanalen (balie, Digitale Loket
en telefoon).

98 % van de tijd

99,9% van de
tijd

99 % van de
tijd

100% 99% van de tijd

5

De voortgang van het
Programmaplan Dienstverlening
wordt bewaakt en er wordt
capaciteit geleverd naar
vermogen

n.v.t.

Voortgangsrapportage

Afgerond
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Wat hebben we ervoor gedaan?
Resultaten per indicator
1

Het beantwoorden van de aangeboden calls
Wanneer een burger of 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. In 2014 is 96,5 % van de calls beantwoord.

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. De directe kosten per
call bedroegen in 2014 € 0,73.

3

De uptime van de online dienstverleningstransacties
Burgers en ondernemers kunnen online een transactie indienen als het online kanaal de voorkeur
geniet. Daarvoor moeten de dienstverleningstransacties via Amsterdam.nl minimaal 99% van de
tijd ‘uptime’ zijn. Uptime betekent dat het kanaal naar behoren functioneert en dus gebruikt kan
worden. Er wordt permanent gerapporteerd. De uptime van de online dienstverleningstransacties
was in 2014: 99,97% en voldeed daarmee aan de norm..

4

De uptime van de kennisbank als informatiebron voor algemene vragen voor alle drie de
kanalen (balie, Digitale Loket en telefoon)
Om de burger/ ondernemer optimaal en duidelijk informatie en producten te verstrekken wordt één
kennisbank voor zowel balie, online dienstverleningstransacties en -informatie als telefoon
geraadpleegd. De uptime van deze kennisbank moet minimaal 99% zijn. Deze uptime wordt
permanent gemeten door de leverancier en er wordt periodiek over gerapporteerd. In 2014 was de
uptime 100% en voldeed daarmee aan de norm..

5

De voortgang van het Programmaplan Dienstverlening wordt bewaakt en er wordt capaciteit
geleverd naar vermogen
Er wordt structureel een klanttevredenheidsonderzoek gehouden. Op de drie kanalen – balie,
online, telefonie – wordt jaarlijks de tevredenheid gemeten.
Overige resultaten



Project 1 Stad 1 Dienstverlening (1S1D)
In het project 1 Stad 1 Dienstverlening wordt de transitie en de verbetering van de loketten
gefaciliteerd. Het betreft de veranderingen in ICT, de verbouwing van de loketten (inrichting), de
begeleiding en coaching van de medewerkers en de communicatie over de veranderingen. Een
deel is gerealiseerd in 2014, een aantal werkzaamheden schuiven door naar 2015.
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Wat heeft het gekost?
Financiële ontwikkelingen

Rekening
2013

Begroting
2014
incl. eerste
wijziging

Begroting
2014
na
8-maands

Rekening
2014

Verschil
Rekening
Begroting
na 8-maands

Lasten

18,7

13,8

57,3

35,4

19,9

Baten

12,8

11,2

25,1

9,2

-15,9

Saldo lasten en baten

-5,9

-2,7

-32,2

-26,2

6,0

Dotaties aan reserves

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Onttrekkingen aan reserves

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Mutaties reserves

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-5,9

-2,7

-32,2

-26,2

6,0

Bedragen x € 1 miljoen

Resultaat

Toelichting verschillen ten opzichte van de Begroting 2014 na 8 maanden
In de begroting zijn bij de 8-maands rapportage de budgetten verwerkt, die met de centralisatie van de
dienstverlening vanuit de stadsdelen zijn overgedragen. Dat verklaart het forse negatievere saldo ten
opzichte van de eerste vastgestelde begroting. Maar de werkzaamheden zijn in 2014 feitelijk nog door
de stadsdelen verricht en zijn de uitgaven door hen gedaan en de inkomsten door hen ontvangen. De
baten en lasten zijn derhalve ook bij hen verantwoord. In de jaarrekening is voor deze doelstelling een
voordelig resultaat ten opzichte van de 8-maandsrapportage ontstaan van € 6 miljoen. Dit wordt vrijwel
geheel verklaard door de hier geschetste ramingsproblematiek rond de budgetoverdracht bij de
8-maandsrapportage (€ 5,8 miljoen).
Dit gegeven doet zich overigens alleen in het rekeningjaar 2014 voor en voor de gemeenterekening is
het budgettair neutraal. Tegenover het voordeel in het stedelijke programma Dienstverlening staat een
nadeel van gelijke omvang bij de gezamenlijke stadsdelen.

Investeringen
Project CCA Schil
Het implementeren van één nieuw ICT-systeem
implementeren
waarin
medewerkers
alle
bestaande applicaties op een gebruiksvriendelijke
manier terugvinden.

Vervanging telefooncentrale CCA
Vervangen van de huidige samengestelde
omgeving door een volledig geïntegreerde
voorziening die voldoet aan de huidige wensen en
eisen van de gebruikers en de standaard ICTrichtlijnen (€ 0,40 miljoen).

1 Stad 1 Dienstverlening
Er is ingestemd met het project 1 Stad 1
Dienstverlening. De investeringen bestaan uit een
bedrag van € 3,0 miljoen voor ICT en een bedrag
van ruim € 9,6 miljoen voor de inrichting van de
loketten. De investeringen vinden plaats in 2013
en 2014.
Voor
de
investeringen
wordt
een
afschrijvingstermijn van vijf jaar gehanteerd.

Gemeente Amsterdam Jaarrekening 2014

Toelichting
Er is ingestemd met het reserveren van
kapitaallasten van € 0,25 miljoen voor de Schil
CCA. Daarmee zijn de kapitaallasten (jaarlijks
circa € 55.000) gedekt. Ook is ingestemd met de
daadwerkelijke investering. Deze investering sluit
om efficiencyredenen aan bij de ontwikkeling van
een schil voor de balie.
Het
contactcenter
werkt
met
een
telefonieomgeving die niet meer voldoet aan de
functionele behoeften en niet langer wordt
ondersteund. De huidige omgeving wordt daarom
vervangen. De aanbesteding is in 2014
uitgevoerd. In 2015 wordt de voorziening
geïmplementeerd en in gebruik genomen.
Door vertragingen binnen het project hebben nog
niet alle investeringen plaatsgevonden in 2013 en
2014. In 2014 is binnen het investeringskrediet
aan ICT € 1,7 miljoen uitgegeven. Naar
verwachting zal het resterende deel benut worden
in 2015. De investeringen in huisvesting bedragen
ultimo 2014 € 8,2 miljoen.
Het resterende deel zal worden geïnvesteerd in
2015.
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Risico’s en beheersmaatregelen

Status

Telefooncentrale CCA
De telefonieomgeving voldoet niet meer aan de
functionele behoeften en wordt binnenkort niet langer
ondersteund. Uitstel van het vervangingsproject is niet
mogelijk, omdat de callcenteromgeving niet meer
aansluit bij de werkwijze van de nieuwe
telefonieaanbieder van de gemeente Amsterdam.
Hierdoor nemen de kosten toe. Daarnaast leidt uitstel
tot risico’s op continuïteit van het contact center.

Het risico is nog actueel. De vervanging van de
omgeving is uitgesteld naar 2015 vanwege budgettaire
en inhoudelijke meningsverschillen met de leverancier.
Verdere vertraging kan leiden tot serviceproblemen en/
of extra kosten. De gemeente is in gesprek en streeft
ernaar de omgeving begin 2015 daadwerkelijk om te
zetten.

1 Stad 1 Dienstverlening
De belangrijkste risico’s die benoemd zijn in het
implementatieplan 1 Stad 1 Dienstverlening:

doorlooptijden van besluitvorming als gevolg
van veelomvattend pakket in relatie tot de
projectplanning

weglekken budgetten en formatie

implementatie van backofficeprocessen van
stadsdelen en diensten buiten de scope van het project

ICT-procedures en aansluiting op architectuur
Amsterdam. Na de implementatie kan sprake zijn van
opstartproblemen omdat er kleine onvolkomenheden in
processen of software zijn;

acceptatie & cultuuromslag

loslaten uitgangspunten en visie retailconcept

de inrichting en exploitatie voor de nieuwe
dienst-verleningssituatie is nog niet vastgesteld en
hangt af van de besluitvorming rondom het bestuurlijk
stelsel. Deze besluitvorming heeft mogelijk invloed op
de besparingsmogelijkheden binnen de businesscase
van het realiseren van huisvesting van de
stadsloketten.

Benoemde risico's zijn medio 2014 geactualiseerd en
grotendeels nog aan de orde binnen het project. Dit
omdat in 2014 enkel de pilotlocatie nieuw-west is
geopend. In de overige stadsdelen moet de uitrol van het
retailconcept nog plaatsvinden. Momenteel wordt de pilot
geëvalueerd waarbij de beschreven risico's worden
meegenomen. De risicomonitoring en -beheersing vindt
plaats tijdens de dagelijkse werkzaamheden.

Beleidskaders









Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en E-Overheid, landelijk kader
Programakkoord Amsterdam, vastgesteld door de gemeenteraad op 19 mei 2010
Coalitieakkoord 2014-2018, Amsterdam is van iedereen
Visie op Dienstverlening 2010-2014, vastgesteld door de gemeenteraad op 16 februari 2011
1 Stad 1 Opgave – Maatregel 12 Dienstverlening, vastgesteld door de gemeenteraad op 13
februari 2013
Strategisch beleidskader van gemeentelijke dienstverlening aan burgers en ondernemers,
vastgesteld door het college op 28 januari 2014
Besluit tot reorganisatie van het taakveld dienstverlening, vastgesteld door het college op 9 juli
2014
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7.13.2 Beheren van basisregistraties en verstrekken
van informatie uit die registraties voor de uitvoering
van publieke taken
Wat hebben we ervoor gedaan?



Bewaken kwaliteit processen en gegevens
Monitoring basisregistraties met Dashboard. Meeste kwaliteitsindicatoren goed. Inspectierapport
Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG): kwaliteit gegevens en processen op orde,
verbeterpunten: afhandelen terugmeldingen, aanleveren brondocumenten en de ICTuitwijkvoorziening. Aantal geregistreerde adressen gestegen (van 4400 naar 7200) met gevolg
hogere uitkering gemeentefonds. Project BAG-WOZ is opgestart, betekent kwaliteitsimpuls.



Benadering klanten
Er zijn uniforme en transparante klantafspraken. Klanttevredenheid meting verbeterd door
continue en gericht meten.



Gegevensloket
Het projectvoorstel voor de ontwikkeling van Gegevensloket (informatievoorziening basis- en
kernregistraties) is opgesteld. Dit is de 1e stap in de ontwikkeling van hét Informatieknooppunt.
Gestart wordt in 2015 met een marktverkenning.



Voortgang implementatie
Wet Basisregistratie Personen tijdig ingevoerd en implementatie Register Niet Ingezetenen
gerealiseerd. Invoering Handelsregister en Basisregistratie Grootschalige Topografie wordt
voorbereid (invoering januari 2016). Aansluiting LV-WOZ in uitvoering. Modernisering GBA is
landelijk uitgesteld. Eerste monitor gebruik basisregistraties opgeleverd.



Ondersteuning verkiezingen
De verkiezingen van 19 maart (gemeenteraad/bestuurscommissie) en 22 mei 2014 (Europees
parlement) zijn goed verlopen conform de Kieswet en het Kiesbesluit en binnen het budget.
Voorlopige uitslagen op tijd beschikbaar.
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Wat heeft het gekost?
Financiële ontwikkelingen

Rekening
2013

Begroting
2014
incl. eerste
wijziging

Begroting
2014
na
8-maands

Rekening
2014

Verschil
Rekening
Begroting
na 8-maands

Lasten

26,6

29,7

28,0

28,4

0,4

Baten

6,9

6,9

6,9

7,6

0,7

-19,7

-22,8

-21,1

-20,8

0,3

Dotaties aan reserves

0,6

0,0

0,0

0,0

0,0

Onttrekkingen aan reserves

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

-0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

-20,1

-22,8

-21,1

-20,9

0,3

Bedragen x € 1 miljoen

Saldo lasten en baten

Mutaties reserves
Resultaat

Toelichting verschillen ten opzichte van de Begroting 2014 na 8 maanden
Het saldo in de rekening 2014 is € 0,3 miljoen lager dan begroot. De lasten zijn € 0,4 miljoen hoger en
ook de baten, voor een bedrag van € 0,7 miljoen. De lastenstijging wordt veroorzaakt door hogere
materiële kosten (€ 0,5 miljoen), waar tegenover € 0,1 miljoen lagere kosten aan salaris en inhuur
staan. Een voordeel op detacheringen van € 0,6 miljoen leidt tot de verbetering van het saldo met € 0,3
miljoen.

Investeringen

Toelichting

Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie De landelijke planning is uitgesteld, waardoor in
(GBA): 2014 t/m 2016 in totaal € 0,6 miljoen.
2014 nog geen investeringen zijn gedaan.
Technologische vervanging applicaties: € 0,5 Eind 2014 is een start gemaakt. Het betreft de 1e
miljoen
fase ICT kosten infrastructuur, waaraan in 2014 €
0,05 miljoen is besteed.
Aanschaf printers Burgerzaken: € 0,3 miljoen

De verwachte uitgaven worden gedaan in 2015.

Digitaal archiveren: € 0,1 miljoen

In 2015 zullen deze kosten ten laste van de
exploitatie worden gebracht

Vernieuwing en verbetering gegevensdistributie De uitgaven vinden naar verwachting plaats in
systemen: € 1,2 miljoen
2015.
Transitie/ conversie naar aanleiding van wet Besteding in 2014 is € 0,03 miljoen; het betreft de
Grootschalige Topografie (BGT): € 0,1 miljoen
kosten van de 1e fase transitie BGT.
Systeem integratie basisregistratie Adressen en Met betrekking tot deze
Gebouwen (BAG) met WOZ: € 0,2 miljoen
ontwerpfase gestart in 2014.
Implementatie
basisregistratie
Handelsregister (NHR): € 0,1 miljoen

Risico’s en beheersmaatregelen

is

de

Nieuwe Besteding in 2014 is 0,06 miljoen. Het betreft
kosten
van
ontwikkeling
van
technische
infrastructuur en het informatie-analyseproces.

Status

Beheer basisregistraties
Voor de gemeente Amsterdam geldt een Het risico is vervallen.
aanmerkelijk financieel risico indien onvoldoende beschikbaar gesteld.
middelen beschikbaar komen voor de uitbreiding
van de capaciteit voor het beheer van het stelsel
van Basisregistratie(s). Bovendien zal de
uitvoering van de wettelijke taken in gevaar
komen, met vooral risico’s op imagoschade voor
Amsterdam en de kans op ondoelmatig werken.

Gemeente Amsterdam Jaarrekening 2014
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Verkiezingen en referenda
Het risico bij verkiezingen ligt op het vlak van het Risico is vervallen. Dit heeft zich niet voorgedaan.
aanmaken en verzenden van de oproepkaarten.
Voor
de
gemeenteraadsen
bestuurscommissieverkiezingen moesten ruim 1,4
miljoen kaarten aangemaakt en bezorgd worden.
Daar mogen geen fouten bij worden gemaakt. Het
proces wordt door een externe partij uitgevoerd
(Post NL). Bureau Verkiezingen heeft uiteraard
scherpe afspraken gemaakt. Verder gaat de
uitslagverwerking met behulp van door het
ministerie voorgeschreven software.

Beleidskaders




De wet- en regelgeving voor basis- en kernregistraties
Voor elke ingevoerde basisregistratie is specifieke wetgeving van toepassing
De Kieswet (houdende bepalingen inzake het kiesrecht en de verkiezingen)
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7.13.3 Beheren en ontsluiten van de stadsarchieven
en aanbieden van hoogwaardige en diverse
cultuurhistorische producten in De Bazel
Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?

De gestage stijging van digitale archivering in de gemeente is een belangrijke stap naar een
transparante overheid. Het maakt efficiënte democratische verantwoording van het overheidshandelen
mogelijk. Met een recordaantal bezoekers in De Bazel en met intensief online gebruik van de
archieven maakt het Stadsarchief deel uit van een (inter)nationale voorhoede van historische
instellingen. Dankzij deze positie verwerft het Stadsarchief ook steeds belangrijker archieven en
collecties.
In 2014 is de collectie van het Stadsarchief uitgebreid met een aantal belangrijke stukken, zoals het
archief van Felix Meritis en een aantal zeer bijzondere tekeningen van de kunstenaar Van Dongen, die
met financiële steun aangekocht konden worden.
Indicatoren

Peilwaarde

Streefwaarden

Nulmeting (jaar) Rekening 2013
1

Digitale archivering
bij diensten en
stadsdelen

Hybride
archivering bij
alle diensten en
stadsdelen
(2010)

Begroting 2014

B&W besluit: vanaf Volgens
2015 is digitaal
planning van
archiveren de
het programma
standaard
Programma Digitaal
Archiveren 2015:
nulmeting
uitgevoerd, visie en
beleid opgesteld
Voorbereiding
centrale afdeling
Informatie- en
Documentbeheer
onder Stadsarchief
van start gegaan
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Rekening 2014

Te behalen resultaat
2010-2014

- 75% van te
archiveren informatie
digitaal
- 47% van de
processen digitale
dossiervorming;
bij 14% van de
werkprocessen wordt
geïmplementeerd.

Diensten en
stadsdelen hebben
digitale
dossiervorming
geïmplementeerd

Centrale afdeling
informatie-en
document-beheer bij
SAA is vervangen
door Informatievoorzieningsafdelingen per cluster
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Peilwaarde

i

Streefwaarden

Nulmeting (jaar) Rekening 2013

Begroting 2014

Rekening 2014

Te behalen resultaat
2010-2014

2

Beheer van
archieven en
collecties in depots
en het E-depot

45.754 m1
56,4 Tb
(juni 2011)

50.655 m1
88 Tb

50.500 m1
160 Tb

50.464 m1
107,Tb

51.000 m

3

Digitale
dienstverlening

9.350.000
records online
660.000 unieke
webbezoekers
(2010)

12.464.635 miljoen
records online en
798.407 unieke
webbezoekers

12.750.000
records online
700.000 unieke
webbezoekers

13.238.675 records
online
Circa 900.000 unieke
webbezoekers

13 miljoen records
online
710.000 unieke
webbezoekers

4

De Bazel als
centrum voor
erfgoed, kunst en
cultuur

120.000
bezoekers
(2010)

98.906

100.000
bezoekers

130.142 bezoekers

115.000 bezoekers

Wat hebben we ervoor gedaan?
Resultaten per indicator
1

Digitale archivering bij diensten en stadsdelen
Het programma Digitaal Archiveren 2015 heeft voor de implementatie van digitale
archiveringsprocessen bij de stadsdelen en diensten kader en beleid vastgesteld. Bij afsluiting van
het programma eind 2014 is een eindmeting gehouden, waaruit blijkt dat 75% van de te archiveren
informatie nu digitaal beschikbaar is. Digitale dossiervorming vindt bij 47% van de werkprocessen
plaats en bij 14% van de processen is men nu bezig met implementatie. Belangrijk resultaat is de
bewustwording en professionalisering van zowel management als medewerkers Informatiebeheer
in alle gemeentelijke organisatieonderdelen.

2

Beheer van archieven en collecties in depots en het E depot
Omdat in 2014 papieren archief is vervangen door digitale bestanden en ladekasten zijn
vervangen door stellingen waardoor een efficiëntere berging is gerealiseerd, is een afname van
het totaal aantal beheerde meters archieven en collecties te zien. Dit ondanks het feit dat de
collectie is gegroeid met 473 meter. In het E-depot is de hardware vernieuwd waardoor de
opslagcapaciteit is vervijfvoudigd. In samenwerking met andere archieven die een E-depot
beheren (het Nationaal Archief en het Stadsarchief Rotterdam) is een beleid opgesteld om de
kwaliteit van de bestanden te behouden. Er is een domeinarchitectuur opgesteld voor het domein
digitaal archiveren door het Stadsarchief en de CIO Office.

3

Digitale dienstverlening
Het aantal records in de Archiefbank is met bijna 25% meer toegenomen dan verwacht dankzij de
crowdsourcing op VeleHanden.nl. Er kwamen 96 nieuwe inventarissen online en circa 20.000
nieuwe foto’s in de Beeldbank. De YouTube filmpjes over de Groei van de Grachten en over de
Tweede Gouden Eeuw werden respectievelijk 182.018 en 96.261 keer bekeken. Over de Eerste
Wereldoorlog en Amsterdam zijn 36 onderzoeken ‘online’ gepubliceerd. Werkzaamheden zijn
gestart voor het online leveren van oorsprong digitale archiefbescheiden in de Archiefbank en er is
een project gestart om Scanning on Demand in de Beeldbank te implementeren.

4

De Bazel als centrum voor erfgoed, kunst en cultuur
Dankzij de succesvolle tentoonstellingen over Ed van der Elsken en George Hendrik Breitner is in
2014 met 130.142 bezoekers een nieuw record gevestigd. Ook grote evenementen als de
Museumnacht, de Verjaardag van Amsterdam en het Zeven Bruggen Muziekfestival trokken veel
bezoekers. Basisscholieren waren de helden van Oorlog in mijn Buurt en studenten bezochten de
bijeenkomsten van de Jonge Historici. Reguliere activiteiten waren de Amsterdam Gesprekken
met bekende Amsterdammers op de zondagmiddag, de wekelijkse rondleidingen, de cursussen en
natuurlijk niet te vergeten: de Studiezaal en het Informatiecentrum voor onderzoek in de
archieven.
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Overige resultaten


Scanstraat
In 2013 is de scanstraat voor bouwdossiers in productie genomen. Deze scanstraat maakt scans
van vervangingskwaliteit waardoor burgers, ondernemers en medewerkers toegang kunnen
krijgen tot alle openbare bouwdossiers. In het afgelopen jaar is 513 meter papieren dossier
gedigitaliseerd.



Overbrenging archieven Stadsdeel Oost
De archieven van de voormalige stadsdelen Oost (1990-1998) en Watergraafsmeer (1987-1998),
hun rechtsopvolger stadsdeel Oost-Watergraafsmeer (1998-2010) en het archief van stadsdeel
Zeeburg (1990-2010) zijn overgebracht. Doordat het recente archieven betreft, bevatten ze ook
relatief veel digitale archiefbescheiden. Deze zijn in 2015 ook online raadpleegbaar.



Bewerking fotoarchief Cor Jaring
In 2014 zijn nieuwe methoden ontwikkeld voor het eind 2013 verworven fotoarchief van Cor
Jaring. Uit scans van negatiefbladen zijn previewbeelden gelicht en ook kleurendia’s zijn
gedigitaliseerd. Materiële verzorging en beschrijving zijn afgerond met inzet van stagiairs. De
eerste vondsten van uitzonderlijke beelden zijn al gepubliceerd en in 2015 volgen een
tentoonstelling en een boek over het werk van deze ras-Amsterdammer.



Historische Goudmijnen
Ter ondersteuning van handelsmissies worden publicaties en presentaties gemaakt over de
historische banden van Amsterdam met andere steden en landen. In 2014 verschenen een aantal
publicaties zoals ‘Amsterdam and Europe’, ‘USA – Amsterdam’ en ‘Amsterdam, Trade &
Logistics’ .Verder is er voor (nieuwe) ambtenaren en (internationale) gasten van de gemeente een
educatieve rondvaart ontwikkeld die de huidige stadsontwikkeling in bredere historische context
zet.



Nieuw Cursusaanbod
De cursussen voor Paleografie, Genealogie en Huizenonderzoek die ieder voor- en najaar op
zaterdagmiddag plaatsvinden, waren ook in 2014 zeer succesvol. Er zijn nieuwe cursussen
ontwikkeld voor Joodse Genealogie en voor Slavernijgeschiedenis. Doelgroep van de cursussen
zijn gevorderde (amateur)onderzoekers.



Archiefonderzoek in de media
Populaire programma’s als Verborgen Verleden en Onze Straat waren meermalen te gast in het
Stadsarchief en nadat eerder de BBC voor ‘Who do you think you are?’ op bezoek was, kwam in
2014 ook CNN opnamen maken van de Amsterdamse archieven. In Parool en NRC is seriematig
gepubliceerd over Amsterdamse geschiedenis gebaseerd op bronnen in het Stadsarchief.



De beeldbank Maria Austria Instituut
In het kader van een 4-jarig samenwerkingsverband met het Maria Austria Instituut (MAI) is in
2014 een Beeldbank opgeleverd voor het MAI. In deze Beeldbank zijn inmiddels bijna 100.000
foto’s te vinden van de fotografen waarvoor MAI de archieven beheert. In 2014 heeft MAI in het
kader van deze samenwerking ook een expositie georganiseerd over fotograaf Bert Nienhuis in de
hal van het Stadsarchief en een presentatie in de kofferkluizen van de Schatkamer.
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Wat heeft het gekost?
Financiële ontwikkelingen

Rekening
2013

Begroting
2014
incl. eerste
wijziging

Begroting
2014
na
8-maands

Rekening
2014

Verschil
Rekening
Begroting
na 8-maands

Lasten

16,0

14,8

15,2

16,9

1,7

Baten

3,9

3,4

3,4

4,1

0,7

-12,1

-11,4

-11,8

-12,8

-1,0

Dotaties aan reserves

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Onttrekkingen aan reserves

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Mutaties reserves

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-12,1

-11,4

-11,8

-12,8

-1,0

Bedragen x € 1 miljoen

Saldo lasten en baten

Resultaat

Toelichting verschillen ten opzichte van de Begroting 2014 na 8 maanden
Het saldo ten laste van de algemene middelen kwam voor 2014 uit op € 12,7 miljoen en dat is ten
opzichte van de begroting na 8-maands € 1,0 miljoen hoger.


Uitzendkrachten
Binnen de lasten is de overschrijding vooral toe te rekenen aan de post uitzendkrachten van
€ 1 miljoen. Van dit bedrag is € 0,8 miljoen besteed aan het project digitaliseren (scanstraat). Voor
de opvang van piekwerkzaamheden moest € 0,2 miljoen worden besteed. De gemaakte kosten
zijn met een kleine opslag doorbelast aan de opdrachtgevers.



Programma Digitaal Archiveren
Bij de Jaarrekening 2014 is ervoor gekozen om de gemaakte kosten 2013 en 2014 voor het
Programma Digitaal Archiveren van € 0,6 miljoen niet door te berekenen aan de gemeentelijke
organisaties, maar in de jaarrekening van het Stadsarchief volledig als last te verwerken.



Hogere baten
De baten zijn € 0,7 miljoen hoger uitgevallen dan begroot. De hogere baten zijn een optelsom van
verschillende ontwikkelingen, zoals hogere huuropbrengsten (€ 0,2 miljoen), verhaalde salarissen
(€ 0,4 miljoen), doorbelasting kosten uitzendkrachten (€ 1,0 miljoen), maar ook lagere baten bij
betaalde dienstverlening (€ 0,3 miljoen) en de stelpost lonen/materieel (€ 0,5 miljoen).

Investeringen

Toelichting

Digitaal archiveren

Vanaf 1 januari 2015 wordt er alleen nog maar
digitaal gearchiveerd. Bij de investeringsgelden
2014 is een bedrag van € 0,2 miljoen opgenomen
voor het aandeel van het Stadsarchief in de
kosten van de pilots.

Klimaatbeheersing Tentoonstellingsruimte

In verband met de in de praktijk tekortschietende
techniek in de tentoonstellingsruimte (te hoge
luchtvochtigheid) bleek in 2014 een investering
van € 0,1 miljoen nodig.

Risico’s en beheersmaatregelen

Status

Functie Advisering en Ondersteuning
Hoewel er op dit moment nog voldoende vraag is
naar het werk van de sectie advisering en
ondersteuning is er onzekerheid of die vraag er
op de langere termijn nog zal zijn.

Door de vorming van de clusters en nieuwe
afdelingen (rve’s) is de verwachting dat voor 2015
en latere jaren de vraag naar deze
dienstverlening zal afnemen. In 2015 zal worden
onderzocht of deze vorm van dienstverlening
elders kan worden ondergebracht.
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Lekkages kelderdepot
In het kelderdepot heeft zich ook in 2014 weer een
aantal
lekkages
voorgedaan,
ondanks
bouwtechnische aanpassingen naar aanleiding
van eerdere lekkages. Ook voldoet het klimaat in
dit depot nog steeds niet aan de eisen die daaraan
worden gesteld. Dit is ook opgemerkt in het rapport
dat is opgesteld door de Archiefinspectie en
gemeld bij de gemeentesecretaris.

i

Voor 2015 staat er een aantal technische
aanpassingen gepland, onzeker is echter of die
door de kwetsbare ligging van het kelderdepot het
beoogde effect hebben..

Achterstanden ontsluiting archieven en
collecties
Deze archieven kunnen niet of slechts gedeeltelijk
In dit rapport wordt ook melding gemaakt van de ter beschikking worden gesteld aan het publiek.
achterstanden in ontsluiting van archieven en Daardoor is het mogelijk dat onderzoek (zoals
collecties.
Erfpachtonderzoek NIOD) niet volledig wordt
uitgevoerd en het een risico vormt voor de
veiligheid van deze archieven. De provinciale
archiefinspecteur heeft Amsterdam
hiervoor
berispt in 2014. In 2015 wil het Stadsarchief een
rapport over deze achterstanden indienen.

Beleidskaders
Het is de taak van het Stadsarchief Amsterdam om archieven van de gemeente Amsterdam en
archieven en collecties van (groepen) personen en privaatrechtelijke rechtspersonen te verwerven en
beheren conform:

artikel 1, lid c, sub 3 van de Archiefwet 1995

Archiefverordening 2008

artikel 7, lid 2 van het Besluit inzake het Stadsarchief Amsterdam 2008
Het beheer van de in de gemeentelijke archiefplaats berustende archieven en collecties dient gevoerd
te worden conform:

Archiefwet 1995

Archiefbesluit 1995

Archiefverordening 2008

Wet bescherming Persoonsgegevens en de Auteurswet.
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7.13.4 Voorzien in kredietbehoefte van burgers door
het verstrekken van geld op basis van roerend goed
als onderpand
Hoe hebben we het maatschappelijk effect bereikt?

De Stadsbank van Lening 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. Zij wil
laagdrempelig zijn voor haar klanten en een sociaal gezicht tonen.

Wat hebben we ervoor gedaan?


Krediet verlenen
Er wordt krediet verleend op onderpand tegen een laag tarief (12,6% op jaarbasis over het
verkregen krediet). Dit gebeurt tegen een juiste beleensom die zo gunstig mogelijk is voor de
klanten én die het risico van goudprijsdaling zoveel als mogelijk heeft afgedekt.



Veilen en verkopen
Maandelijks worden achtergebleven roerende zaken (verstane panden) zoals sieraden en
gebruiksgoederen geveild. De op de veiling niet verkochte goederen zijn te gelde gemaakt in de
winkel.



Herbelenen
Voor het verlengen van de staantijd (herbelenen) wordt klanten een internetvoorziening
aangeboden. Circa 23% van de herbeleningen is via deze weg verlopen; dat is nagenoeg conform
doelstelling.



Gevonden voorwerpen
Bureau Gevonden Voorwerpen (BGV) beheert gevonden voorwerpen voor Amsterdam,
Amstelveen en Diemen. In 2014 zijn circa 17.000 voorwerpen geregistreerd. Ongeveer 10% is
teruggehaald. Eind 2014 is aangegeven dat de politie niet langer in de huidige vorm de taak voor
Bureau Gevonden Voorwerpen zal vervullen. BGV heeft aan de traineepool opdracht gegeven te
onderzoeken op welke wijze de taak vormgegeven kan gaan worden.
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Wat heeft het gekost?
Financiële ontwikkelingen

Rekening
2013

Begroting
2014
incl. eerste
wijziging

Begroting
2014
na
8-maands

Rekening
2014

Verschil
Rekening
Begroting
na 8-maands

Lasten

11,0

10,9

10,9

10,1

-0,8

Baten

13,4

11,3

12,5

13,2

0,7

Saldo lasten en baten

2,5

0,4

1,6

3,1

1,4

Dotaties aan reserves

0,6

0,0

0,3

0,5

0,2

Onttrekkingen aan reserves

0,4

0,7

0,7

0,4

-0,3

-0,1

0,7

0,4

-0,1

-0,5

2,4

1,1

2,0

3,0

0,9

Bedragen x € 1 miljoen

Mutaties reserves
Resultaat

Toelichting verschillen ten opzichte van de Begroting 2014 na 8 maanden
Het saldo van lasten en baten is positiever dan bij de 8-maandsrapportage,vooral door een gunstiger
dan verwacht resultaat uit verkoop en veiling als gevolg van stabilisering van de goudprijs. De lasten
zijn lager door versobering van de bedrijfsvoering.

Risico’s en beheersmaatregelen
Ongunstige
(dalingen).

ontwikkelingen

in

de

Status

goudprijs Risico is nog actueel. Voor deze risico’s is een
risicoreserve gevormd. De reserve hoefde niet te
worden benut, mede vanwege de stabiele
goudprijs in 2014.

De ontwikkeling van de goudprijs wordt wekelijks
Onvoorziene omzetdalingen, zowel bij de bank als gemonitord en indien nodig vaker. Als de goudprijs
bij de veiling en de winkel.
onverhoopt op of onder een risicofactor komt, zijn
er
om
bedrijfsrisico’s
te
voorkomen
beheersmaatregelen, waarvan de belangrijkste het
aanpassen van de beleenprijzen betreft.

Beleidskaders



De Pandhuiswet uit 1910 is komen te vervallen
Nieuwe wetgeving pandbeleningen is ingevoerd op 1 juli 2014, deze wetgeving maakt onderdeel uit
van het Burgerlijk Wetboek
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7.14 Algemene dekkingsmiddelen
Inleiding
7.14.1

Uitkering gemeentefonds

7.14.2

Uitkering stadsdeelfonds

7.14.3

Belastingen

7.14.4

Erfpacht

7.14.5

Financiering

7.14.6

Deelnemingen

7.14.7

Overige algemene dekkingsmiddelen

7.14.8

Bestuurscommissies/stadsdelen

7.14.9

Amsterdams Investeringsfonds
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Inleiding
Portefeuillehouders
Wethouder Kock en wethouder Litjens

Maatschappelijk effect
Algemene dekkingsmiddelen is geen programma, maar een verplicht onderdeel van de begroting en de
jaarrekening, conform het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV), dat de
regelgeving bevat voor het opstellen van de jaarlijkse begrotings- en verantwoordingsstukken. We spreken dan
ook niet van ‘programma’, maar van ‘onderdeel’ of ‘paragraaf’, waarin de belangrijkste algemene
inkomstenbronnen van de gemeente worden toegelicht en verantwoord.

Kerncijfers
Rekening
2013

Begroting
2014
incl. eerste
wijziging

Begroting
2014
na
8-maands

Rekening
2014

Verschil
Rekening
Begroting
na 8-maands

14.1 Uitkering gemeentefonds

0,0

0,0

0,0

0

0,0

14.2 Uitkering stadsdeelfonds

652,1

584,3

126,3

153,7

27,3

14.3 Belastingen (DBGA)

38,5

32,2

38,4

37,4

-1,0

14.4 Erfpacht (OGA)

83,6

118,9

88,5

88,2

-0,3

335,3

323,6

275,6

265,2

-10,4

23,8

23,8

53,5

53,1

-0,4

530,2

437,9

430,9

505

74,1

14.8 Bestuurscommissies/stadsdelen

0,0

0,0

884,2

1.240,7

356,5

14.9 Amsterdams Investeringsfonds

6,4

3,3

5,6

3,3

-2,3

1.669,9

1.524,0

1.903,0

2.346,5

443,5

14.1 Uitkering gemeentefonds

1.502,1

1.539,9

1.540,0

1535,8

-4,2

14.2 Uitkering stadsdeelfonds

0,0

0,3

0,3

0

-0,3

14.3 Belastingen (DBGA)

221,6

214,6

225,0

233,4

8,4

14.4 Erfpacht (OGA)

255,8

205,9

237,8

258,8

21,0

14.5 Financiering

494,7

518,7

453,6

449,6

-4,0

14.6 Deelnemingen

105,4

91,0

142,0

134,5

-7,5

14.7 Overige algemene dekkingsmiddelen

560,7

404,8

640,2

683,8

43,6

14.8 Bestuurscommissies/stadsdelen

0,0

0,0

395,3

842,1

446,8

14.9 Amsterdams Investeringsfonds

0,0

0,0

0,1

0,0

-0,1

Totaal Baten

3.140,3

2.975,2

3.634,3

4.138,1

503,7

Saldo van lasten en baten

1.470,4

1.451,2

1.731,3

1.791,6

60,3

Toevoegingen aan reserves

377,1

249,0

503,9

595,5

91,6

Onttrekkingen aan reserves

328,5

125,2

379,9

439,9

60,0

Mutaties reserves

-48,6

-123,8

-124,0

-155,6

-31,6

1.421,8

1.327,4

1.607,3

1.636,0

28,7

Bedragen x € 1 miljoen

Lasten per onderdeel

14.5 Financiering
14.6 Deelnemingen
14.7 Overige algemene dekkingsmiddelen

Totaal lasten
Baten per sub-programma

Resultaat
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Toelichting
In Algemene dekkingsmiddelen zijn de algemene inkomstenbronnen van de gemeente opgenomen. In Algemene
dekkingsmiddelen kan geen directe koppeling worden gelegd tussen (maatschappelijke) doelstellingen en
middelen. Feitelijk worden de Algemene dekkingsmiddelen gebruikt als dekking voor uitgaven en doelstellingen in
de programma’s, voor zover daar in het programma zelf geen dekking tegenover staat. De voornaamste
(algemene) inkomsten zijn de uitkering uit 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 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 7.14.7 Overige algemene dekkingsmiddelen.
In dit onderdeel worden 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 deze kosten worden geactiveerd. Dat zijn kosten voor bijvoorbeeld aanschaf van gebouwen
en voertuigen. Deze kosten komen in de verschillende programma’s tot uiting in de vorm van kapitaallasten,
zijnde rente- en afschrijvingslasten. Het geld dat nodig is voor de aanschaf van duurzame goederen wordt veelal
geleend. Zowel de kosten van deze leningen (rentelasten) als de doorbelasting ervan naar de verschillende
programma’s in de vorm van kapitaallasten (dat zijn baten in de paragraaf Algemene dekkingsmiddelen) , worden
verantwoord in dit onderdeel onder 7.14.5 Financiering.
Eenmalig worden de bestuurscommissies dit jaar in 7.14.8 Bestuurscommissies/stadsdelen apart in het hoofdstuk
Algemene dekkingsmiddelen opgenomen. De reden daarvoor is dat met de overgang van de stadsedelen naar
bestuurscommissies de stadsdeelfondsuitkering is omgezet naar programmabudgetten voor de
bestuurscommissies. Het stadsdeelfonds is opgenomen onder Algemene dekkingsmiddelen. Om de overgang
binnen de programma’s budgettair zo neutraal mogelijk te laten zijn, zijn in 2014 ook alle programmabudgetten
opgenomen in Algemene dekkingsmiddelen.
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 2014 gevolgd door een meer gedetailleerde
uiteenzetting van de belangrijkste mutaties ten opzichte van de Begroting 2014 na de 8-maandsrapportage.
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7.14.1

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 over 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. De tabel geeft de
begrote en gerealiseerde bedragen van 7.14.1 Uitkering gemeentefonds weer.
Financiële ontwikkelingen uitkering gemeentefonds
Bedragen x € 1 miljoen

Rekening
2013

Begroting
2014
incl. eerste
wijziging

Begroting
2014
na
8-maands

Rekening
2014

Verschil
Rekening
Begroting
na 8-maands

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Baten

1.502,1

1.539,9

1.540,0

1.535,8

- 4,2

Saldo lasten en baten

1.502,1

1.539,9

1.540,0

1.535,8

-4,2

Dotaties aan reserves

1,2

1,2

1,2

1,2

0,0

Onttrekkingen aan reserves

0,0

0,6

0,0

0,0

0,0

-1,2

-0,7

-1,3

-1,2

0,0

1.500,9

1.539,2

1.538,8

1.534,6

-4,2

Lasten

Mutaties reserves
Resultaat

Samenvatting ontwikkelingen
In 2014 is er € 1.536 miljoen aan gemeentefondsuitkering verantwoord en was de uitkering uit het gemeentefonds
€ 4,2 miljoen lager dan begroot. De belangrijkste oorzaken zijn:

een toename van de decentralisatie- en integratie-uitkeringen binnen het gemeentefonds: € 6,5 miljoen

ontwikkeling van de landelijk aantallen: € 3 miljoen

een toename van de negatieve inkomstenmaatstaf als gevolg van hogere WOZ-waarden: -/- € 3 miljoen

een lagere Amsterdamse uitkeringsbasis: -/- € 7,0 miljoen, vooral door een lager dan geraamd aantal
bijstandontvangers en leerlingen

een daling van de WMO-uitkering: -/- € 2,7 miljoen

de doorwerking van de daling van de rijksuitgaven: -/- € 2,0 miljoen
In tabel hieronder 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 decentralisatie-uitkeringen) en daaronder wordt gedetailleerd ingegaan op verschillen tussen de
Jaarrekening 2014 en de Begroting 2014 na de 8-maandsrapportage.
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Specificatie baten gemeentefonds
Bedragen x € 1 miljoen

Rekening
2013

Begroting
2014
incl. eerste
wijziging

Begroting
2014
na
8-maands

Rekening
2014

Verschil
Rekening
Begroting
na 8-maands

1.283,0

1.344,3

1.334,6

1.326,5

-8,1

62,6

63,4

68,9

66,2

-2,7

156,5

132,2

136,6

143,1

6,5

1.502,1

1.539,9

1.540,0

1.535,8

-4,2

Algemene uitkering gemeentefonds
Integratie-uitkering Wmo
Integratie- en decentralisatieuitkeringen (verzamelpost)
Totaal baten

Toelichting verschillen ten opzichte van de Begroting 2014 na 8 maanden
Algemene uitkering

de ontwikkeling van de landelijke aantallen zorgt voor een toename van € 3,0 miljoen

een toename van € 0,9 miljoen door het uitkeren van de verdeelreserve 2014

een toename van € 0,2 miljoen als gevolg van verrekeningen voor de aantallenontwikkelingen in de
uitkeringsjaren 2012 en 2013

de Amsterdamse uitkeringsbasis is met € 7 miljoen gedaald, voornamelijk door een daling van het aantal
bijstandsontvangers en een groei van het aantal woonruimten

de negatieve inkomstenmaatstaf OZB neemt toe door hogere WOZ waarden, dit zorgt voor een daling van
de algemene uitkering met € 3,2 miljoen

lagere rijksuitgaven leiden in de septembercirculaire tot een daling van het accres met € 2,0 miljoen
Wmo
De ontwikkeling van de aantallen in het verdeelmodel heeft voor een daling van de Wmo-uitkering met € 2,7
miljoen gezorgd.
Integratie- en decentralisatie-uitkeringen
De integratie- en decentralisatie-uitkeringen binnen het gemeentefonds zijn met € 6,5 miljoen toegenomen. Deze
toename houdt verband met de volgende ontwikkelingen uit de septembercirculaire van het gemeentefonds:

een uitkering van € 6 miljoen voor een eenmalige koopkrachttegemoetkoming

een uitkering van € 0,6 miljoen voor het tegengaan van voortijdig schoolverlaten

een daling van de middelen voor maatschappelijke opvang (-/- € 0,3 miljoen) en centra voor jeugd en gezin
(-/- € 0,1 miljoen)
In de decembercirculaire van het gemeentefonds is vervolgens € 0,2 miljoen toegevoegd voor de Green Deal
(€ 0,1 miljoen) en de implementatie van de participatiewet (€ 0,1 miljoen).
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7.14.2

Uitkering stadsdeelfonds

Algemene toelichting
Het stadsdeelfonds is, evenals het gemeentefonds, een algemeen verdeelstelsel. Via de uitkering uit het
stadsdeelfonds kregen de stadsdelen tot en met 18 maart 2014 financiële middelen voor de uitoefening van hun
taken en bevoegdheden. De middelen waren 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 van de stadsdelen is.
De verdeling van het stadsdeelfonds over de stadsdelen gebeurt, evenals bij het gemeentefonds, via de
verdeelmaatstaven die horen bij de structuurkenmerken voor de kosten van de taken en bevoegdheden van de
stadsdelen. Stadsdelen hebben daarnaast nog taak-gerelateerde inkomsten en eigen inkomsten. Met de
verschillen in inkomstencapaciteit tussen de stadsdelen wordt bij de verdeling van het stadsdeelfonds in enige
mate rekening gehouden.
Als onderdeel van de veranderingen in het bestuurlijk stelsel en de overgang naar een stelsel met
bestuurscommissies is het stadsdeelfonds op 19 maart 2014 opgeheven. De bestuurscommissies vallen vanaf
die datum onder het budgetrecht van de gemeenteraad.
Onderstaand is een totaaloverzicht opgenomen van de lasten en baten binnen het onderdeel stadsdeelfonds.
Dit betreft niet alleen de algemene uitkering van het stadsdeelfonds, maar ook een aantal andere uitkeringen aan
stadsdelen die niet onder de algemene uitkering vallen, maar wel deel uitmaken van het onderdeel
stadsdeelfonds.
Financiële ontwikkelingen stadsdeelfonds

Bedragen x € 1 miljoen

Rekening
2013

Begroting
2014
incl. eerste
wijziging

Begroting
2014
na
8-maands

Rekening
2014

Verschil
Rekening
Begroting
na 8-maands

652,1

584,3

126,3

153,7

27,3

0,0

0,3

0,3

0,0

-0,3

-652,1

-584,0

-126,1

-153,7

-27,6

Dotaties aan reserves

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Onttrekkingen aan reserves

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Mutaties reserves

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-652,1

-584,0

-126,1

-153,7

-27,6

Lasten
Baten
Saldo lasten en baten

Resultaat

Samenvatting ontwikkelingen
De lasten zijn ten opzichte van de begroting € 27,3 miljoen hoger. Het stadsdeelfonds is per 19 maart 2014
opgeheven. Dit is verwerkt in de begroting. De bevoorschotting van het stadsdeelfonds vond plaats in
maandelijkse termijnen, wat betekent dat ook over de gehele maand maart 2014 een voorschot is verleend. Dit
verklaart € 22,1 miljoen hogere lasten. Daarnaast kon de bij de 8-maandsrapportage vastgestelde stelpost van
€ 5 miljoen voor nog te verwerken taakmutaties (verlaging van budgetten) bij stadsdelen niet in de budgetten van
de bestuurscommissie verwerkt worden.
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Specificatie stadsdeelfonds
Bedragen x € 1 miljoen

Uitkering stadsdeelfonds

Rekening
2013

Begroting
2014
incl. eerste
wijziging

Begroting
2014
na
8-maands

Rekening
2014

Verschil
Rekening
Begroting
na 8-maands

634,1

577,0

119,2

141,2

22,1

Uitkering binnenwaterbeheer
centrum

0,6

0,6

0,6

0,6

0,0

Bijdrage Noord kosten beheer
wegen landelijk gebied

0,6

0,6

0,6

0,6

0,0

Bijdrage aan stadsdeel Noord voor
recreatieschap Twiske en
Waterland

0,0

0,4

0,4

0,5

0,1

Stelpost taakmutatie
Stadsdeelfonds

0,0

-5,0

-5,1

0,0

5,1

16,8

10,4

10,7

10,7

0,0

652,1

584,0

126,4

153,7

27,3

Bijdrage aan Bestuurscommissie
Centrum voor de Rode Loper
Totaal

Toelichting verschillen ten opzichte van de Begroting 2014 na 8 maanden

De hierboven (zie samenvatting ontwikkelingen) uit de bevoorschotting van de stadsdelen over de hele
maand maart 2014 verklaarde € 22,1 miljoen aan hogere lasten, is gemeentebreed saldoneutraal; de
stadsdelen hebben een hogere stadsdeelfondsuitkering (inkomst) dan begroot.

De bijdrage aan het recreatieschap Twiske en Waterland is € 0,1 miljoen hoger

De bij de 8-maandsrapportage vastgestelde stelpost van € 5 miljoen voor nog te verwerken taakmutaties
(verlaging van budgetten) bij stadsdelen kon niet verwerkt worden, waardoor een verlaging van de lasten
niet heeft plaatsgevonden. Deze stelpost was opgenomen voor nog te verrekenen bedragen in verband met
de centralisatie van onderwijstaken (€ 4,7 miljoen) en het leerling administratiesysteem/leerplicht (€ 0,4)
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7.14.3

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 deze paragraaf
Algemene dekkingsmiddelen worden verantwoord. Het betreft de volgende belastingen:

onroerendezaakbelasting ten laste van gebruikers

onroerendezaakbelasting ten laste van zakelijk gerechtigden

roerende-ruimtebelasting

toeristenbelasting

vermakelijkheidsretributie

hondenbelasting

reclamebelasting

precariobelasting
Financiële ontwikkelingen belastingen

Bedragen x € 1 miljoen

Rekening
2013

Begroting
2014
incl. eerste
wijziging

Begroting
2014
na
8-maands

Rekening
2014

Verschil
Rekening
Begroting
na 8-maands

Lasten

38,5

32,2

38,4

37,4

- 1,0

Baten

221,6

214,6

225,0

233,4

8,4

Saldo lasten en baten

183,1

182,4

186,5

196,0

9,4

Dotaties aan reserves

2,0

0,0

0,3

0,3

0,0

Onttrekkingen aan reserves

1,8

0,0

0,9

0,4

0,5

-0,2

0,0

0,6

0,1

-0,5

182,9

182,4

187,1

196,0

8,9

Mutaties reserves
Resultaat

Samenvatting ontwikkelingen
De lasten zijn € 1 miljoen lager dan begroot en de baten zijn € 8,4 miljoen hoger dan begroot. Dat laatste is vooral
het gevolg van hogere inkomsten uit de onroerende zaakbelasting (OZB) en de toeristenbelasting.
Toelichting verschillen ten opzichte van de Begroting 2014 na 8 maanden
De lagere lasten van € 1 miljoen zijn het gevolg van een lagere personele bezetting en een hogere vergoeding
voor gedetacheerd personeel. Daar staat tegenover dat er in 2014 hogere waren voor het verbeterplan WOZ,
voor de migratie van het datacenter, voor de invoering van de Wet op de bedrijvenzones (Wet BIZ), voor een
gespecialiseerde afdeling bij het Contact Center Amsterdam (CCA) op het terrein van gemeentebelastingen, voor
het project basisregistratie WOZ en overige ICT-uitgaven.
De baten zijn € 8,4 miljoen hoger. Dit is het gevolg van hogere belastinginkomsten. De OZB-inkomsten waren
hoger omdat de verwachte daling van het WOZ-waarde van de woningen en niet-woningen lager was dan in de
Begroting 2014 is verondersteld. De inkomsten uit de toeristenbelasting zijn hoger omdat het aantal
overnachtingen en de hotelcapaciteit in Amsterdam snel zijn gegroeid. De inkomsten uit de reclamebelasting zijn
iets lager dan begroot. Tot slot zijn ook de inkomsten uit reeds afgesloten belastingjaren hoger dan verwacht,
omdat oninbaar geachte bedragen alsnog konden worden geïnd. Tot slot is er € 0,5 miljoen minder onttrokken
aan de reserve migratie datacenter. Dit project wordt in 2015 verder uitgevoerd.
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7.14.4

Erfpacht

Algemene toelichting
In het coalitieakkoord is vastgelegd dat het erfpachtstelsel wordt vernieuwd. In plaats van voortdurende erfpacht
komt er een systeem van eeuwigdurende erfpacht. Hiermee creëren we een toekomstbestendig en transparant
systeem, dat rechtvaardiger is voor de erfpachter. Eeuwigdurende erfpacht komt dicht in de buurt van koop. Dit
geeft de erfpachter op de langere termijn meer zekerheid, want:
 er is geen plotselinge stijging van de woonlasten bij canonherziening einde tijdvak
 door de voorspelbaarheid van de nieuwe canon is er geen onzekerheid over toekomstige woonlasten
 de financiering van erfpachtwoningen wordt eenvoudiger
 er zijn geen ingewikkelde procedures bij de vaststelling van de nieuwe canon
Het uitgangspunt is dat de gemeente er op korte termijn geen financieel nadeel ondervindt als gevolg van deze
stelselwijziging.
De erfpachter betaalt voor het gebruik van de grond een jaarlijkse canon, of een eenmalige afkoopsom
(vooruitbetaalde canon). Amsterdam kent een stelsel van voortdurende erfpacht; inmiddels wordt op basis van
het Coalitieakkoord 2014-2018 gewerkt aan de invoering van een stelsel van eeuwigdurende erfpacht. Het
huidige voortdurende stelsel kent tijdvakken van vijftig jaar, waarbij aan het einde van het tijdvak de canon wordt
herzien. Bij een canonherziening bij einde van het tijdvak en bestemmings- of bebouwings-wijzigingen ontstaan in
veel gevallen structureel hogere baten voor de gemeente Amsterdam. Een stelsel van eeuwigdurende erfpacht
kent geen tijdvakken.
Naast de herziening van bestaande rechten worden in Amsterdam ook nieuwe erfpachtrechten gevestigd. In de
tabel hieronder is de toename van de waarde van in erfpacht uitgegeven grond weergegeven. Die is in 2014 met
€ 275 miljoen toegenomen van € 6,1 miljard, naar € 6,4 miljard.
Waarde van in erfpacht uitgegeven grond

Stand
1-1-2013

Mutatie
2013

Stand
1-1-2014

Mutatie
2014

Stand
31-12-2014

Afgekochte erfpachtgrondwaarden

4.423

87

4.510

85

4.595

Niet-afgekochte erfpachtgrondwaarden

1.158

420

1.578

190

1.768

Totaal

5.581

507

6.088

275

6.363

Bedragen x € 1 miljoen

In de volgende tabel hierna worden de in 2014 uitgegeven grondwaarden gespecificeerd. Er heeft zich vooral een
stijging van de gronduitgiften voorgedaan in de Grootstedelijke projecten (ten opzichte van 2013 bijna een
verviervoudiging).
Gronduitgifte in 2014

2013

2014

OGA

35

141,5

Zuid-As

61

83,6

Stadsdelen

59

52,3

Subtotaal

155

277,4

Overdracht voormalig Havenbedrijf

319

0

Bedragen x € 1 miljoen

Overloop uitgiftes (beëindigingen e.d.)
Totaal
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Financiële ontwikkelingen erfpacht
Bedragen x € 1 miljoen

Rekening
2013

Begroting
2014
incl. eerste
wijziging

Begroting
2014
na
8-maands

Rekening
2014

Verschil
Rekening
Begroting
na 8-maands

Lasten

83,6

118,9

88,5

88,2

- 0,3

Baten

255,8

205,9

237,8

258,8

-21,0

Saldo lasten en baten

172,2

87,0

149,2

170,5

21,3

Dotaties aan reserves

137,3

92,4

120,3

139,3

-19,0

65,4

50,5

68,8

65,0

3,9

Mutaties reserves

-71,8

-41,9

-51,5

-74,4

-22,9

Resultaat

100,4

45,1

97,7

96,1

-1,6

Onttrekkingen aan reserves

Samenvatting ontwikkelingen
De grootste inkomstenbron voor erfpacht is de jaarlijkse canon, of de in een keer vooruitbetaalde canon, ook wel
afkoopsom genoemd. Door een aantrekkende markt zijn meer nieuwe gronden uitgegeven dan verwacht. De
baten zijn € 21 miljoen hoger. De grootste lasten zijn de rentelasten van de niet afgekochte erfpachtrechten. Voor
rechten wordt een jaarlijkse canon van de erfpachter ontvangen. Daarnaast worden de apparaatskosten en
overige kosten, zoals notariële kosten voor erfpachtakten en taxatiekosten in het geval van een canonherziening,
hier verantwoord. Ten opzichte van de begroting is er sprake van een kleine onderschrijding.
Aan reserves is per saldo € 23 miljoen meer toegevoegd (last) dan begroot. Het resultaat na bestemming komt
daarmee uit op € 96,1 miljoen. Dat is € 1,6 miljoen lager dan begroot.
Het erfpachtresultaat komt niet volledig ten gunste van de algemene dienst. Op grond van afspraken in het kader
van Bouwen aan de Stad wordt een belangrijk deel van het resultaat toegevoegd aan reserves in het programma
Stedelijke ontwikkeling. Per saldo is aan deze reserves ongeveer € 4 miljoen minder toegevoegd.
Toelichting verschillen ten opzichte van de Begroting 2014 na 8 maanden
Ten opzichte van de begroting is er sprake van een kleine onderschrijding van de lasten. Het gaat per saldo om
€ 0,3 miljoen, voornamelijk lagere rentelasten. De grootste lasten zijn de rentelasten (€ 71 miljoen) van de niet
afgekochte erfpachtgrondwaarden, die in 2014 een beginstand van € 1,578 miljard hadden. Voor deze
erfpachtgrondwaarden wordt jaarlijks canon ontvangen van de erfpachter.
De inkomsten zijn € 21 miljoen hoger dan begroot. Door een aantrekkende markt zijn in 2014 meer nieuwe
gronden uitgegeven, voor een bedrag dat € 55 miljoen hoger was dan voorzien in de 8-maandsrapportage. Werd
in deze rapportage nog uitgegaan van een uitgifteniveau van € 220 miljoen, in 2014 is voor € 275 miljoen aan
nieuwe uitgiften gerealiseerd. Daarvan is € 190 miljoen canon betalend, terwijl voor € 85 miljoen de canon is
afgekocht. De stijging van de inkomsten met € 21 miljoen wordt voor € 18,2 miljoen veroorzaakt door ontvangen
afkoopsommen. De canonopbrengsten zijn met € 4 miljoen toegenomen. Daarnaast is ruim € 1 miljoen minder
aan opbrengsten uit boeterente gerealiseerd: als gevolg van een actief invorderingsbeleid is de gemiddelde duur
van uitstaande nota’s afgenomen.
Het erfpachtresultaat in Algemene dekkingsmiddelen is een bruto resultaat. Op grond van afspraken in het kader
van Bouwen aan de Stad wordt een belangrijk deel van het resultaat toegevoegd aan reserves in het programma
Stedelijke ontwikkeling. De afspraak is dat een deel van de afkoopsom voor woningcorporaties wordt afgedragen
aan het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SFV). Deze afdracht was begroot op € 38 miljoen. Er is sprake van
een lagere afdracht van € 6,6 miljoen aan het SFV, omdat bij het omzetten van canon betalende
corporatierechten naar afkoop minder meerwaarde is gerealiseerd. De corporaties hebben minder splitsingen
aangevraagd dan aanvankelijk voor 2014 was opgegeven. Bij splitsingen van erfpachtrechten in opdracht van
woningcorporaties moet verplicht worden afgekocht.
De afdracht aan het Vereveningsfonds is € 2,6 miljoen hoger. Dit is veroorzaak door een toename van het
verkochte aantal woningen door woningcorporaties. Woningcorporaties betalen een vergoeding van € 7.000 per
wijziging van het erfpachtrecht van huur naar koop.
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Begin 2014 bedroeg de boekwaarde van de niet-afgekochte in erfpacht uitgegeven gronden € 1,578 miljard. De
omvang van het aantal (nieuwe) gronduitgiften in 2014 van € 275 miljoen leidt tot een stijging van de waarde van
niet-afgekochte erfpachtrechten (die dus canon betalend zijn) met € 190 miljoen en tot een stijging van de waarde
van afgekochte erfpachtrechten (afkoopsom) met € 85 miljoen. Dit betekent dat de schuldpositie in relatie tot
erfpacht per ultimo 2014 met € 190 miljoen is toegenomen tot een bedrag van € 1,77 miljard (is € 1,578 miljard
plus € 190 miljoen).
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7.14.5

Financiering

Algemene toelichting
Rente is een vergoeding voor financiële middelen. De gemeente betaalt rente over de op de geld- en
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 elke 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 renteomslagstelsel 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 posten financiering (paragraaf 14.5.3). De
tabel hieronder laat de lasten en baten en mutaties in reserves zien van de drie onderdelen binnen Financiering.
Ontwikkelingen resultaat financiering

Bedragen x € 1 miljoen

Rekening
2013

Begroting
2014
incl. eerste
wijziging

Begroting
2014
na
8-maands

Rekening
2014

Verschil
Rekening
Begroting
na 8-maands

Lasten

335,3

323,6

275,6

265,2

-10,4

Baten

494,7

518,7

453,6

449,6

-4,0

Saldo lasten en baten

159,4

195,1

178,0

184,4

6,4

Dotaties aan reserves

103,0

90,9

67,9

0,0

-67,9

65,0

0,0

1,7

1,7

0,0

Mutaties reserves

-38,0

-90,9

-66,2

1,7

67,9

Resultaat

121,3

104,3

111,8

186,1

74,3

Onttrekkingen aan reserves

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 renteomslagstelsel 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.
Het 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.
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Renteomslagstelsel per 2015
Tegelijk met de Begroting 2015 zijn in het kader van de nota Sturen op Balans enkele wijzigingen doorgevoerd in
het renteomslagstelsel. De wijzigingen gaan in per 2015. Reden voor de wijzigingen is om het stelsel eenvoudiger
en transparanter te maken en om de raad een betere integrale afweging van middelen te kunnen laten maken.
Het gaat om de volgende wijzigingen:
 de omslagrente wordt verlaagd van 4,5% naar 3,5% en de rente over bedragen op de rekening-courant
bankrekeningen binnen de gemeente komt te vervallen
 het renteresultaat wordt 'naar voren gehaald'. In plaats van jaarlijks achteraf het renteresultaat in de
jaarrekening op te nemen, wordt het verwachte renteresultaat begroot
Het rentestelsel dient, middels een buffer, een jaarlijkse rentestijging van 3% ten opzichte van de omslagrente
gedurende vier jaar te kunnen opvangen.
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 2014 was de omslagrente 4,5%.
De tabel hieronder geeft een overzicht gegeven van de lasten en baten van het omslagstelsel en de mutaties in
de reserve.
Financiële ontwikkeling renteomslag

Rekening
2013

Begroting
2014
incl. eerste
wijziging

Begroting
2014
na
8-maands

Rekening
2014

Verschil
Rekening
Begroting
na 8-maands

Lasten

311,1

318,7

271,5

256,8

14,7

Baten

393,1

424,6

354,4

350,8

3,6

Saldo lasten en baten

82

105,9

82,9

94

11,1

Dotaties aan reserves

0

90,9

67,9

0

67,9

Onttrekkingen aan reserves

0

0

0

0

0

Mutaties reserves

0

90,9

67,9

0

67,9

82

15,0

15,0

94

79,0

Resultaat

De rentelasten zijn lager als gevolg van de alsmaar dalende renteniveaus op de geld- en kapitaalmarkt. Omdat de
rente egalisatiereserve de maximale stand van € 60 miljoen heeft bereikt is de begrote toevoeging aan deze
reserve niet gedaan. Dit leidt tot een verbetering van het resultaat van € 79 miljoen. Deze resultaatverbetering is
– hoewel niet begroot – wel als verwachting genoemd in de 8-maandsrapportage.
Toelichting verschillen ten opzichte van de Begroting 2014 na 8 maanden
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.
Specificatie baten renteomslag
Bedragen x € 1 miljoen

Rekening
2013

Begroting
2014
incl. eerste
wijziging

Begroting
2014
na 8-maands

Rekening
2014

Verschil
Rekening
Begroting
na 8-maands

1. Externe rentelasten

108,8

131,9

120,1

104,2

15,9

2. Interne rentelasten

26,0

21,9

24,3

23,4

0,9

71,2

76,3

82,0

81,9

0,1

102,9

86,6

46,4

46,4

-1,6

3. Interne rentelasten toegevoegd aan de
algemene middelen
4. Interne rentelast toegevoegd aan reserves
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Bedragen x € 1 miljoen

Rekening
2013

Begroting
2014
incl. eerste
wijziging

Begroting
2014
na 8-maands

Rekening
2014

Verschil
Rekening
Begroting
na 8-maands

2,2

1,8

0,3

0,9

-0,6

Totaal lasten

311,1

318,7

271,5

256,8

14,7

7. Doorberekend tegen omslagpercentage

327,0

392,0

298,7

299,6

0,9

8. Doorberekend tegen ander percentage

66,1

32,6

55,7

51,2

-4,5

393,3

424,6

354,4

350,8

-3,6

82,0

105,9

82,9

94,0

11,1

Dotaties aan reserves

0

90,9

67,9

0

67,9

Onttrekkingen aan reserves

0

0

0

0

0

Mutaties reserves

0

0

0

0

0

82

15,0

15,0

94

-79

5. Overige kosten

Totaal baten
Saldo renteomslag

Het resultaat van het omslagstelsel (vóór uitkering aan Waternet en vóór dotatie aan de egalisatiereserve
kapitaallasten) is € 11,1 miljoen hoger dan verwacht in de 8-maandsrapportage. Dit komt vooral doordat de
rentelasten lager zijn als gevolg van de alsmaar dalende renteniveaus op de geld- en kapitaalmarkt.
Ten opzichte van de begroting is het resultaat € 79 miljoen. Omdat de rente-egalisatiereserve zijn maximale
omvang van € 60 miljoen heeft bereikt, valt het omslagresultaat toe aan de algemene middelen. Een deel van het
resultaat (€ 4,4 miljoen) komt toe aan Waternet. Deze uitkering is gebaseerd op het evenredige aandeel in de
kapitaalverstrekking).
Ad 1 Externe rentelasten
Dit is de betaalde rente aan financiers (banken) over de externe schuld. Ultimo 2014 had de gemeente € 3,9
miljard extern geleend. De gemeente betaalde hiervoor € 104,2 miljoen rente. De externe rentelasten zijn ten
opzichte van de 8-maandsrapportage € 15,9 miljoen lager. Er is minder geld geleend dan verwacht tegen een
lager dan begrote rente.
Ad 2 Interne rentelasten rekeningcourant
Dit is de rentevergoeding over interne rekeningcourant saldi op bankrekeningen van diensten en stadsdelen.
In 2014 is per saldo € 23,4 miljoen interne rente over rekening courant saldi afgerekend. Doordat er minder is
geleend dan begroot, zijn de rentelasten € 0,9 miljoen lager dan in de 8-maandsrapportage voorzien.
Ad 3 Interne rentelasten toegevoegd aan de algemene middelen
Dit betreft de rentevergoeding die wordt berekend over reserves en voorzieningen waarbij geen rente aan de
specifieke reserve of voorziening wordt toegevoegd. Deze rente wordt ten gunste van de algemene middelen
gebracht.
Ad 4 Interne rentelasten toegevoegd aan reserve & voorziening
Dit betreft de rentevergoeding die wordt toegevoegd aan bepaalde bestaande reserves en voorzieningen. Op
basis van besluitvorming van de raad in het verleden wordt jaarlijks een bepaald percentage toegevoegd om de
waarde van de reserve of voorziening in stand te houden (bijvoorbeeld voor inflatiecorrectie).
In 2014 is € 46,4 miljoen rente toegevoegd aan de reserves en voorzieningen. Dit is conform de begroting. Van
het totaal betreft € 13,5 miljoen rente die wordt toegevoegd aan reserves en voorzieningen bij de
Concerncontroller. De overige rente, groot € 46,4 miljoen, wordt toegevoegd aan reserves en voorzieningen van
andere gemeentelijke onderdelen.
Ad 5 overige kosten
Dit betreft de kosten die samenhangen met het aantrekken van financiering.

Gemeente Amsterdam Jaarrekening 2014

313

i

➥

Ad 6 Interne doorbelasting omslagrente programma’s
Dit betreft de ontvangen (omslag)rente van 4,5% over de interne leningen aan gemeentelijke onderdelen. De
leningen worden afgesloten voor de investeringen door diensten en stadsdelen. Tegenover deze rentebate staat
een rentelast in de programma’s.
In 2014 is er per saldo € 299,6 miljoen aan rente over leningen berekend aan diensten en stadsdelen. Dit is
nagenoeg gelijk aan de begroting na de 8-maandsrapportage.
Ad 7 Ontvangen rente verstrekte leningen aan derden
Dit betreft de ontvangen rente over aan derden verstrekte leningen, niet zijnde diensten of stadsdelen.
Er is € 51,2 miljoen rente berekend over verstrekte langlopende leningen aan derden. Dit is € 4,5 miljoen lager
dan bij de 8-maandsbegroting. Een aantal extra aflossingen op verstrekte leningen (GVB, Haven en
woningbouwverenigingen) en minder dan verwachte verstrekte nieuwe leningen hebben geleid tot de lagere
rentebaten.
Ad 8 Dotaties aan reserves
De begrote dotatie aan de rente-egalisatiereserve groot € 67,9 miljoen is niet in de jaarrekening verwerkt, omdat
het maximum van deze reserve (€ 60 miljoen) is bereikt.

14.5.2 Rente eigen financiering
Algemene toelichting
De vergoeding over de interne financieringsbronnen, de reserves en voorzieningen, wordt de ‘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’,
rente die wel wordt toegevoegd aan reserve of voorziening (zoals het Stimuleringsfonds). 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.
Ontwikkelingen resultaat rente eigen financiering
Rekening
2013

Begroting
2014
incl. eerste
wijziging

Begroting
2014
na 8-maands

Rekening
2014

Verschil
Rekening
Begroting
na 8-maands

Lasten

4,9

4,9

4

4,3

-0,3

Baten

97,6

89,6

95,1

95,4

-0,3

Saldo lasten en baten

92,7

84,7

91,1

91,1

0,0

Dotaties aan reserves

0

0

0

0

0

Onttrekkingen aan reserves

0

0

0

0

0

Mutaties reserves

0

0

0

0

0

92,7

84,7

91,1

91,1

0,0

Resultaat

Toelichting verschillen ten opzichte van de Begroting 2014 na 8 maanden
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.
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Specificatie baten rente eigen financiering
Bedragen x € 1 miljoen

Rekening
2013

Begroting
2014
incl. eerste
wijziging

Begroting
2014
na
8-maands

Rekening
2014

Verschil
Rekening
Begroting
na 8-maands

71,3

76,3

82,0

81,9

0,1

4,9

4,2

4,0

4,3

-0,3

12,2

0,0

0

0

0

- Amsterdams Investeringsfonds

6,8

6,7

6,7

6,8

-0,1

- Rioolwaterzuivering

2,4

2,4

2,4

2,4

0

97,6

89,6

95,1

95,4

0,3

Interne rentelasten tbv algemene middelen
Interne rentelasten waarvan rente wordt
toegevoegd aan reserve/voorzieningen
- Stimuleringsfonds Volkshuisvesting
- Weerstandsvermogen

Totale rentebaten eigen
financieringsmiddelen

Het resultaat is vrijwel conform de begroting.

14.5.3 Overige posten financiering
Algemene toelichting
Het onderdeel Financiering bevat naast het resultaat van de renteomslag en de baten uit eigen
financieringsmiddelen, een aantal resterende posten die in deze paragraaf worden toegelicht.
Financiële ontwikkelingen overige posten financiering
Rekening
2013

Begroting
2014
incl. eerste
wijziging

Begroting
2014
na 8-maands

Rekening
2014

Verschil
Rekening Begroting
na 8-maands

Lasten

19,3

0

0

4,4

-4,4

Baten

3,9

3,9

3,9

3,4

-0,5

-15,4

3,9

3,9

-1

-4,9

103

0

0

0

0

65

0

1,7

1,7

0

-38

0

1,7

1,7

0

-53,4

3,9

5,6

0,7

- 4,9

Saldo lasten en baten
Dotaties aan reserves
Onttrekkingen aan reserves
Mutaties reserves
Resultaat

Samenvatting ontwikkeling
Op dit onderdeel is bij de lasten het aandeel van Waternet in het renteresultaat verantwoord. Dit wordt niet
begroot. De baten zijn € 0,5 miljoen lager. Dit is de winstafdracht van Waternet die lager is als gevolg van een
lager rentepercentage op basis waarvan de afdracht is berekend.
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7.14.6

Deelnemingen

Algemene toelichting
De Gemeente Amsterdam heeft een belang in vijfentwintig deelnemingen. Van zeven deelnemingen is de
gemeente 100% aandeelhouder, in vier deelnemingen heeft de gemeente een meerderheidsbelang en in veertien
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 de tabel hieronder wordt
een overzicht gegeven van de lasten en baten met betrekking tot de deelnemingen.
Financiële ontwikkelingen
Bedragen x € 1 miljoen

Rekening
2013

Begroting
2014
incl. eerste
wijziging

Begroting
2014
na
8-maands

Rekening
2014

Verschil
Rekening
Begroting
na 8-maands

Lasten

23,8

23,8

53,5

53,1

0,4

Baten

105,4

91,0

142,0

134,5

7,5

Saldo lasten en baten

81,6

67,1

88,6

81,4

-7,1

Dotaties aan reserves

0,0

0,0

6,5

6,5

0,0

Onttrekkingen aan reserves

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Mutaties reserves

0,0

0,0

-6,5

-6,5

0,0

81,6

67,1

82,1

74,9

-7,1

Resultaat na bestemming

Samenvatting ontwikkelingen
Het resultaat op deelnemingen bedraagt € 74,9 miljoen, € 7,1 miljoen lager dan begroot. Dit is het gevolg van een
lagere dividenduitkering van het AEB. In onderstaande tabel is het dividend per deelneming gespecificeerd.
Specificatie dividend deelnemingen
Bedragen x € 1 miljoen

Rekening
2013

Begroting
2014
incl. eerste
wijziging

Begroting
2014
Na
8-maands

Rekening
2014

Verschil
Rekening
Begroting
na 8-maands

47,5

50,0

50,0

50,0

0,0

AEB Holding NV

0,0

0,0

7,2

0,0

-7,2

Bank Nederlandse Gemeenten

0,9

0,0

0,8

0,8

0,0

16,6

10,1

10,1

10,1

0,0

0,1

0,2

1,0

1,0

0,0

21,7

16,0

27,1

27,1

0,0

NV NUON Energy

3,8

3,8

3,8

3,8

0,0

Alliander

6,8

6,0

11,5

11,5

0,0

NV Stadsherstel Amsterdam

0,4

0,4

0,4

NV Haven

GVB Holding NV
NV Het Havengebouw Amsterdam
NV Luchthaven Schiphol

Gemeente Amsterdam Jaarrekening 2014

0,4

0,0

316

i

➥
Bedragen x € 1 miljoen

Rekening
2013

Begroting
2014
incl. eerste
wijziging

Begroting
2014
Na
8-maands

Rekening
2014

Verschil
Rekening
Begroting
na 8-maands

NV Zeedijk

1,3

0,0

0,0

0,0

0,0

NV Verzekeringsbedrijf Groot Amsterdam

5,8

3,9

6,3

6,3

0,0

RAI Holdin BV

0,5

0,5

0,6

0,6

0,0

Diversen

0,0

0,1

0,1

0,1

0,0

105,4

91,0

118,7

111,6

-7,1

Totaalopbrengst deelnemingen

Toelichting verschillen ten opzichte van de Begroting 2014 na 8 maanden
Zowel onder de lasten als onder de baten is een post opgenomen van € 22,9 miljoen. Deze posten komen voort
uit de binnen de gemeente toegepaste methodiek van het renteomslagstelsel (zie paragraaf 2.4.1) per saldo heeft
deze wijze van verantwoorden geen resultaateffect. Deze post hangt samen met de door gemeente aan AEB
Holding NV verstrekte leningen.
Onder de lasten van in totaal € 53,1 miljoen, zijn (naast de post van € 22,9 uit hoofde van het renteomslagstelsel)
de rentelasten opgenomen die gerelateerd zijn aan de financiering van de boekwaarde van deelnemingen (€ 30,2
miljoen). Ook deze post hangt samen met de interne methodiek van het renteomslagstelsel.
Onder aftrek van de rentebate (€ 22,9 miljoen van het renteomslagstelsel) resteert een bedrag van € 111,6
miljoen aan dividend. Dit bedrag heeft betrekking op ontvangen dividenden van de deelnemingen. Een deel van
de dividenden, circa € 21,9 miljoen, is niet vrij beschikbaar en dient als dekking voor rentelasten.
Het vastgestelde dividend van deelnemingen over 2013 zijn volgens bestendig beleid verantwoord in de
Jaarrekening 2014. Er is echter sprake van twee uitzonderingen op deze toegepaste systematiek: de
verzelfstandigde voormalige gemeentelijke onderdelen Havenbedrijf Amsterdam NV en AEB Holding NV,
waarvan het geprognosticeerde (nog niet vastgestelde) dividend wordt verantwoord in de jaarrekening van het
boekjaar waarop het betrekking heeft. Dit betekent dat het dividend dat wordt verantwoord in de jaarrekening
2014 door de deelneming pas wordt vastgesteld in 2015. Door een uitzondering te maken op het bestendig beleid
is vermeden dat in het jaar van de verzelfstandiging van deze van oorsprong gemeentelijk diensten, een tekort
ontstond ten opzichte van het in de begroting opgenomen resultaat. Het dividend van het Havenbedrijf is
verantwoord in de Jaarrekening 2014 vooruitlopend op de vaststelling in 2015. Het AEB keert over 2014 geen
dividend uit.
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7.14.7

Overige algemene dekkingsmiddelen

Algemene toelichting

Onder het onderdeel Overige algemene dekkingsmiddelen zijn posten opgenomen die niet onder een van de
hiervoor behandelde onderdelen vallen. 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.
Financiële ontwikkelingen

Bedragen x € 1 miljoen

Rekening
2013

Begroting
2014
incl. eerste
wijziging

Begroting
2014
na
8-maands

Rekening
2014

Verschil
Rekening
Begroting
na 8-maands

Lasten

530,2

437,9

430,9

505,0

74,1

Baten

560,7

404,8

640,2

683,8

43,6

Saldo lasten en baten

30,5

-33,1

209,3

178,8

-30,5

Dotaties aan reserves

126,8

57,8

113,2

174,2

61,1

Onttrekkingen aan reserves

189,9

70,8

101,0

98,5

-2,5

Mutaties reserves

63,2

13,1

-12,1

-75,7

-63,6

Resultaat

93,7

-20,0

197,2

103,0

-94,2

Toelichting verschillen ten opzichte van de Begroting 2014 na 8 maanden
Samenvatting
Ten opzichte van de laatst vastgestelde begroting zijn de lasten € 74,1 miljoen hoger en de baten € 43,6 miljoen
hoger. Per saldo is er sprake van een verslechtering van € 30,5 miljoen. Op hoofdlijnen is dit het gevolg van
hogere apparaatslasten (€ 76,2 miljoen) en hogere doorbelastingen (baten) van de apparaatslasten aan de
programma’s (€ 73,7 miljoen). Een verslechtering ten opzichte van begrote saldo van € 2,5 miljoen.
Bij de overige algemene posten, zoals stelposten, zijn lasten € 2,2 miljoen lager. De baten zijn € 30,2 miljoen
lager. Per saldo een verslechtering van € 28 miljoen. Aan de reserves is € 61,1 meer toegevoegd en € 2,5 miljoen
minder onttrokken. Per saldo leidt dit tot een nadeel van € 63,6 miljoen.
Overige posten
In de begroting is zowel bij de lasten als de baten stelpost een opgenomen voor kapitaallasten van
voorgenomen onrendabele investeringen. De stelpost biedt dekking voor incidentele prioriteiten in de
begroting en leidt bij de rekening nooit toch echte lasten. De lasten en de baten zijn daardoor € 51 miljoen
lager dan begroot.
Ook de liquidatie van de Dienst Milieu en Bouwtoezicht (DMB) is in overige algemene dekkingsmiddelen
verwerkt. Voor het afboeken van debiteuren en overige vordering was in de begroting een bedrag
opgenomen van € 4 miljoen. Dit is conform begroting verwerkt en de kosten zijn deels gedekt uit de vrijval
van voorzieningen van DMB. Vanwege de liquidatie van de balans zijn zowel de lasten als de baten in
overige algemene dekkingsmiddelen € 7,2 miljoen hoger. Dit was niet begroot, maar heeft geen effect op
het saldo.
De lasten van de prioriteiten zijn verantwoord bij de diensten in de betreffende programma’s.
De belangrijkste oorzaken voor de lagere lasten:

de lasten die worden gedekt uit de bedrijfsvoeringsreserve OGA zijn € 4 miljoen hoger; dit heeft betrekking
op de boekwaarde van de overgedragen parkeergarage aan de Oostelijke Handelskade

de stelpost frictiekosten huisvesting van diensten leidt tot een nadeel van € 2 miljoen

de overdracht van de algemene reserves van de stadsdelen is als negatieve last (baat) geboekt. Dit leidt tot
lagere lasten van € 33,8 miljoen. Hier staat een dotatie aan de Algemene reserve tegenover. De totale
overdracht van algemene reserves van de stadsdelen bedraagt € 44,9 miljoen. Het verschil heeft te maken
met de wijze waarop de overdracht administratief is verwerkt. Eén stadsdeel heeft de algemene reserve
laten vrijvallen in het resultaat
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de niet begrote bijdrage van € 1,9 miljoen aan de ombudsman is hier verwerkt
de kosten voor de nazorg in verband met de vliegramp met de MH17 en de kosten van de
heroïnecampagne bedragen € 0,3 miljoen
er is € 1 miljoen toegevoegd aan de voorziening juridische risico’s, dat niet was begroot
er is minder uitgegeven aan frictiekosten voor boventallig personeel
er is € 74 miljoen toegevoegd aan de voorzieningen; € 45 miljoen aan de voorziening waardering
deelneming AEB, € 25 miljoen aan de voorzieningen waarderingsrisico’s AEB en € 4 miljoen aan de
voorziening Sluisjes Halfweg

Naast de € 51 miljoen niet geboekte baten op de stelpost kapitaallasten zijn de baten lager als gevolg van:

hogere inkomsten bij de concerncontroller van € 1 miljoen

hogere onvoorziene baten € 10 miljoen, waarvan € 7,2 miljoen als gevolg van de reeds genoemde liquidatie
van de DMB. Het resterende bedrag heeft betrekking een door DMB aan de Concerncontroller
overgedragen voorziening voor frictiekosten (€ 2,9 miljoen) ten behoeve van het Servicehuis Personeel.
Deze is reeds elders in de rekening verwerkt. Daarom kan de in algemene dekkingsmiddelen gevormde
voorziening voor frictiekosten DMB vrijvallen. Dit leidt tot een niet begrote bate. Op gemeentelijk niveau is
het effect neutraal

een hogere, niet begrote, vrijval aan de voorziening juridische risico’s van € 9 miljoen vanwege het vervallen
van een tweetal risico’s
Apparaatslasten
Een deel van de toerekening van de apparaatslasten loopt administratief via het onderdeel Overige
algemene dekkingsmiddelen. Toch worden niet alle apparaatslasten daadwerkelijk doorberekend.
Ten opzichte van de begroting stijgen de apparaatslasten met € 76,2 miljoen. Daarvan is € 73,7 miljoen
toegerekend aan de programma’s. Per saldo is er sprake van een saldo dan € 2,5 miljoen negatiever is
dan begroot.
Deze verslechtering doet zich voor bij de volgende organisatieonderdelen:

een verslechtering van het saldo bij OGA van € 1 miljoen

een verbetering van het saldo van DRO van € 2 miljoen

een verslechtering van het saldo van DMO van € 3 miljoen als gevolg van hogere ICT-uitgaven hogere
lasten voor overhead op door de stadsdelen overgedragen taken op het gebied van jeugd- en onderwijs en
een lagere uitgaven ten laste algemene budgetten

een verbetering van het saldo van DWI van € 3 miljoen omdat, in tegenstelling tot de begroting, de
apparaatslasten volledig aan de programma’s zijn toegerekend
Mutaties reserves
Er is € 44,9 miljoen toegevoegd aan de algemene reserve. Deze toevoeging was niet begroot. Het betreft
de eerder genoemde overdracht van de algemene reserves van de stadsdelen. Ook is € 15,9 miljoen
toegevoegd aan de reserve budgetoverheveling restanten incidentele middelen. Ook deze toevoeging was
niet begroot.
Aan de reserve frictiekosten heroverwegingen is € 2,4 miljoen minder onttrokken.
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7.14.8

Bestuurscommissies/stadsdelen

Algemene toelichting
Het onderdeel bestuurscommissies/ stadsdelen heeft betrekking op de in het centrale gedeelte van de
jaarrekening begrote en verantwoorde programmamiddelen van de bestuurscommissies. Met de overgang van
stadsdelen naar bestuurscommissies op 19 maart 2014 is de stadsdeelfondsuitkering overgegaan in budgetten
per programma per bestuurscommissie. Deze dertien budgetten per bestuurscommissie zijn alle opgenomen in
het centrale onderdeel Algemene dekkingsmiddelen, waar ook de oorspronkelijke stadsdeelfondsuitkering was
e
opgenomen. Deze budgetten beslaan 288/365 deel van de oorspronkelijk binnen de stadsdelen vastgestelde
budgetten. Daarbij moet wel worden bedacht dat een deel van de taken en bevoegdheden van de stadsdelen zijn
teruggenomen per 1 januari 2014. De aan die taken verbonden budgetten zijn voor het volledige jaar 2014
opgenomen in de begrotingen van de centrale diensten.
Ook is een aantal taken per 1 juli teruggenomen. In de budgettoedeling is met de verschillende tijdstippen van
taakoverdracht rekening gehouden. De kolom ‘begroting 2014 na 8-maands’ in onderstaande tabel geeft de
feitelijk begrote bedragen voor de bestuurscommissies weer vanaf 19 maart 2014.
In combinatie met de geraamde stadsdeelfondsuitkering over de eerste 77 dagen van 2014 (zie paragraaf 7.14.2)
zijn de stadsdelen voor het hele jaar 2014 opgenomen in de centraal begrote middelen.
De stadsdelen leggen wel verantwoording af over het hele boekjaar 2014. De in de kolom ‘Rekening 2014’
opgenomen bedragen gelden dus voor heel 2014.
Financiële ontwikkelingen
Bedragen x € 1 miljoen

Rekening
2013

Begroting
2014
incl. eerste
wijziging

Begroting
2014
na
8-maands

Rekening
2014

Verschil
Rekening
Begroting
na 8-maands

Lasten

0,0

0,0

884,2

1.240,7

356,5

Baten

0,0

0,0

395,3

842,1

446,8

Saldo lasten en baten

0,0

0,0

-488,9

-398,6

90,3

Dotaties aan reserves

0,0

0,0

126,8

206,3

79,5

Onttrekkingen aan reserves

0,0

0,0

201,9

259,2

57,3

Mutaties reserves

0,0

0,0

75,1

52,9

-22,2

Resultaat

0,0

0,0

-413,8

-345,7

68,1

Toelichting verschillen ten opzichte van de Begroting 2014 na 8 maanden
De gezamenlijke bestuurscommissies hebben per saldo een voordeling resultaat geboekt van € 68,1
miljoen ten opzichte van de laatst vastgestelde begroting bij de 8-maandsrapportage. Als gevolg van de
vele verschuivingen, overgedragen budgetten en reserves en niet-verrekende baten en lasten is een
specifieke duiding van de verschillen op de baten en lasten moeilijk te geven. Op de resultaten wordt meer
en detail ingegaan in hoofdstuk 8 Programmaverantwoording stadsdelen.
Het gepresenteerde sado van € 68,1 miljoen moet nog wel met enige nuance worden bekeken. Er is een
voordelig resultaat ontstaan bij de bestuurscommissies vanwege het feit dat de stadsdeelfondsuitkering in
de begroting is aangepast en werd geacht te zijn gestopt per 19 maart, terwijl de betaling voor de hele
maand maart is gedaan. Dit leidt per saldo voor de stadsdelen tot een voordeel van in totaal € 22 miljoen.
Daarnaast zijn naast de algemene reserves ook reserves overgedragen van onderwijshuisvesting en zijn
ook de pensioen- en wachtgeldvoorzieningen van de stadsdelen overgedragen aan het concern. Deze zijn
in eerste instantie vrijgevallen ten gunste van de exploitatie van de bestuurscommissies. Het gaat daarbij
in totaal om een bedrag van € 109 miljoen:




Pensioenvoorziening en wachtgelden
Reserves en voorzieningen onderwijshuisvesting
Algemene reserves

€ 33 miljoen
€ 31 miljoen
€ 45 miljoen

Totaal

€ 109 miljoen
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Om het saldo hiermee niet al te zeer te belasten gold de regel dat deze gelden lopende het boekjaar
zouden worden overgedragen aan het concern. Dit is slechts ten dele (namelijk voor een bedrag van € 82
miljoen) gebeurd. Dat betekent dat het restant (€ 27 miljoen) als bate ten gunste van de exploitatie van de
stadsdelen is gekomen. Hier staan binnen de centrale programma’s lasten van dezelfde omvang
tegenover. Het is voor de jaarrekening als geheel budgettair neutraal.
Als derde noemen we het aandeel van de stadsdelen in de reserve ‘overheveling incidentele middelen’.
Besloten is een centrale reserve in te stellen voor het meenemen naar 2015 van de restanten van in 2014
incidenteel toegekende middelen, van de centrale diensten en de stadsdelen. De stadsdelen hebben in die
reserve een aandeel van ruim € 9 miljoen. Dat is een kostenonderschrijding bij hen en een dotatie bij het
concern van gelijke omvang, zodat per saldo ook dit voor de jaarrekening budgettair neutraal is.
Als met deze drie posten rekening wordt gehouden hebben de stadsdelen een resultaatverbetering van
€ 10 miljoen behaald ten opzichte van de centraal begrote programmabudgetten.
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7.14.9

Amsterdams Investeringsfonds

Algemene toelichting

Op 10 december 2014 is een raadsbesluit genomen over het beperken van het gebruik van het Amsterdams
Investeringsfonds. Aan het fonds wordt niet meer toegevoegd. Baten komen voortaan ten gunste van de
algemene middelen en gegenereerde rente valt vrij.
Financiële ontwikkelingen
Bedragen x € 1 miljoen

Rekening
2013

Begroting
2014
incl. eerste
wijziging

Begroting
2014
na
8-maands

Rekening
2014

Verschil
Rekening
Begroting
na 8-maands

Lasten

6,4

3,3

5,6

3,3

2,3

Baten

0,0

0,0

0,1

0,0

0,1

Saldo lasten en baten

-6,4

-3,2

-5,5

-3,3

2,2

Dotaties aan reserves

6,8

6,7

67,7

67,7

0,0

Onttrekkingen aan reserves

6,4

3,3

5,6

15,1

-9,5

Mutaties reserves

-0,4

-3,4

-62,1

-52,6

9,5

Resultaat

-6,8

-6,7

-67,6

-55,9

11,7

Toelichting verschillen ten opzichte van de Begroting 2014 na 8 maanden
De subsidie aan het project Tracer Center is uitbetaald begin 2015. In de 8-maandsrapportage was de
verwachting dat dit nog in het laatste kwartaal van 2014 zou gebeuren. Daarom is er sprake van lagere
lasten (€ 2,3 miljoen) in 2014.
De onttrekking aan de reserve bestaat uit de onttrekking voor de gerealiseerde lasten (€ 3,3 miljoen) en
vrijval uit de reserve ter hoogte van € 11,8 miljoen. Deze vrijval was in de 8-maandsrapportage niet
voorzien omdat deze is gebaseerd op het raadsbesluit van 10 december 2014, over het beperken van het
gebruik van het Amsterdams Investeringsfonds. Samengevat is daarin geregeld dat aan het fonds niet
meer wordt toegevoegd. Het resultaat daarvan is dat de toegevoegde rente in 2014 (€ 6,8 miljoen) vrijvalt
en een gecommitteerd bedrag (€ 5 miljoen) voor een lening aan Tracer Center vrijvalt. Tracer Center ziet
af van een lening en de door de raad toegestane termijn waarbinnen die lening verstrekt kon worden is op
31 december 2014 geëindigd.
Het besluit niet meer toe te voegen aan het AIF heeft ook tot resultaat dat de baten tot nihil zijn
teruggelopen omdat deze voortaan ten gunste van de algemene middelen worden gebracht
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7.15 Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing
(ISV)
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7.15 Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing
Portefeuillehouder
Wethouder Ivens

15.1

Beschrijving van de verwerkte gegevens

Dit onderdeel is gebaseerd op de jaarrekening van het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV), die een
bundeling is van bestedingsgegevens van twaalf organisatieonderdelen: de zeven stadsdelen en vijf diensten. Dit
onderdeel heeft betrekking op de afwikkeling van ISV-posten, waarop aan het begin van 2014 in totaal circa €
113 miljoen open stond. Deels betreft het nieuwe posten uit de (geactualiseerde) Begroting 2014 (circa € 42,2
miljoen), maar grotendeels gaat het om restanten van posten uit begrotingen van voorgaande jaren (circa € 70,8
miljoen).
Het bedrag van € 113 miljoen omvat ook een bedrag van € 19 miljoen dat conform het raadsbesluit van 11 juli
2012 (raadsbesluit 112/517) in 2014 is uitgenomen ten behoeve van de focusaanpak en is gedoteerd aan het
budget Hervorming Stedelijke Vernieuwing (HSV). Als hiervoor wordt gecorrigeerd resteert nog een bedrag van
€ 94 miljoen voor ISV-projecten. In totaal is in 2013 en 2014 een bedrag van € 42 miljoen aan ISV-middelen
gedoteerd aan het HSV.

15.2

De belangrijkste rekeninguitkomsten in 2014

15.2.1 Totaal uitgavenbedrag
Het totaal van de bestedingen in 2014 bedraagt € 23,9 miljoen. In tabel 1 staan de bedragen voor voeding en
besteding, zowel over het rekeningjaar 2014 als over de hele ISV-periode 2000-2014, weergegeven. Per saldo
was over de periode 2010-2014 een bedrag van circa € 824 miljoen beschikbaar voor stedelijke
vernieuwingsprojecten en -activiteiten. Ultimo 2014 is van dat bedrag ruim € 756 miljoen besteed en
verantwoord. Er resteert nog circa € 68 miljoen.
Kerngegevens ISV 2014 en 2000-2014
(Bedragen x 1 miljoen)

Rijksstorting

2014

2000-2014

39,0

793,1

0,1

83,1

Overige bijdragen Rijk en (Stads-)provincie
Bijdragen gemeente
Bijgeschreven rente
Af: Uitnamen
Voeding
Af: Bestedingen
Voeding minus bestedingen

7,1
3,4

49,3

32,6

108,5

9,9

824,1

23,9

756,1

-14,0

68,0

Het totale bedrag aan centrale uitgaven over 2014 bedraagt € 12,2 miljoen. De stadsdelen gaven in totaal een
bedrag uit van ruim € 11,7 miljoen.
15.2.2 Rekeningresultaat 2014
Het rekeningresultaat over 2014 van het ISV bedraagt € 2,7 miljoen. Dit is de resultante van:

de beginstand van het fonds op 1 januari 2014 (€ 82,1 miljoen)

door het Rijk gestorte bedragen in het fonds (€ 39,0 miljoen)

stortingen door stadsdelen van eigen middelen in het eigen fonds sleutelbedragen (€ 0,1 miljoen)

uitgaven bij centrale diensten en bij de stadsdelen (€ 23,9 miljoen)

gekweekte rente (€ 3,4 miljoen)

uitname voor de bijdrage aan de bezuinigingsdoelstelling uit het coalitieakkoord (€ 8,0 miljoen)

uitname voor de bijdrage voor de sanering van het Zuidergasfabrieksterrein (€ 4,4 miljoen)

uitname voor de bijdrage aan het budget Hervorming Stedelijke Vernieuwing (€ 19 miljoen)

de uitname bijdrage Rode Loper ten gunste van de bestemmingsreserve Rode Loper (€ 1,2 miljoen)
Het hieruit resulterende eindsaldo ISV-middelen ultimo 2014 bedraagt € 68,0 miljoen. Dit eindsaldo wordt
geconfronteerd met het totale bedrag van € 65,3 miljoen aan in 2014 door stadsdelen, diensten en bedrijven
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gevraagde reserveringen voor de jaren na 2014.
Het verschil van € 2,7 miljoen vormt het rekeningresultaat van het ISV over 2014. In deze uitkomst heeft de
gekweekte rente van € 3,4 miljoen het grootste aandeel. De conclusie kan worden getrokken dat de
aangevraagde reserveringen in 2014 voor latere jaren aangevuld met de bestedingen in 2014 passen binnen het
eindsaldo van ISV en dat een bedrag van € 2,7 miljoen nog niet is bestemd.

15.3

Reservering van restanten op (oude) ISV-posten

15.3.1 Algemeen
Het totale bedrag aan restanten op ISV-posten dat op grond van de opgaven van de verschillende beheerders
gereserveerd moet blijven, is € 65,4 miljoen. Dat is € 5,3 miljoen minder dan in 2013. De reservering van € 65,4
miljoen is als volgt verdeeld over de centrale diensten en de stadsdelen:
Te reserveren restant-posten ultimo 2013 en ultimo 2014
(Bedragen x 1 miljoen)

2013

2014

Centrale diensten

46,6

51,7

Stadsdelen, sleutelbedragen

23,9

13,5

Stadsdelen, knelpunten
Totaal

0,2

0,2

70,7

65,4

De verdeling van het te reserveren bedrag ad. € 65,4 miljoen naar dekkingsbron en ISV-periode is als volgt:
Te reserveren restant-posten ultimo 2013 en 2014 naar ISV-periode
2013

2014

ISV: posten ISV-1 periode (2001-2004)

0,0

0,0

ISV: posten ISV-2 periode (2005-2009)

3,6

3,5

ISV: posten ISV-3 periode (2010-2014)

43,2

48,4

ISV: sleutelbedragen stadsdelen

23,9

13,5

Totaal

70,7

65,4

(Bedragen x 1 miljoen)

e

e

De reserveringen op posten uit de 1 ISV periode zijn geheel afgewikkeld. De restanten op posten uit de 2 ISVe
periode tellen op tot € 3,5 miljoen (vorig jaar € 3,6 miljoen). Op de posten uit de jaren 2010 t/m 2014 (de 3 ISV
periode) blijft € 48,4 miljoen gereserveerd.
De stadsdelen hadden de beschikking over de zogenoemde “sleutelbedragen”. Deze zijn in het verleden ter vrije
besteding naar hen overgemaakt.
15.3.2 Restant posten naar begrotingsjaar
Om een beeld te krijgen van de tijd dat de restantposten (met uitzondering van de sleutelbedragen) gereserveerd
staan is in tabel 4 een onderverdeling gemaakt naar begrotingsjaar:
Te reserveren bedragen ultimo 2013 en 2014 naar begrotingsjaar
2013

2014

2005

0,0

0,0

2006

0,0

0,0

2007

0,0

0,0

2008

2,0

2,0

2009

1,6

1,5

2010

3,0

1,2

(Bedragen x 1 miljoen)

2011

8,7

0,3

2012

15,0

10,6

2013

16,5

15,4

2014
Totaal
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15.3.3 Specificatie reserveringen op oude begrotingsposten 2012 en eerder
De posten uit de begrotingsjaren 2012 en eerder worden inmiddels drie jaar en langer gereserveerd. Het te
reserveren bedrag per ultimo 2014 telt op tot € 15,6 miljoen. De verdeling van deze € 15,6 miljoen over de
projectcategorieën is weergegeven in onderstaande tabel. In de laatste kolom van de tabel is de verwachting van
de budgethouder aangegeven ten aanzien van het jaar waarin de financiële afwikkeling plaatsvindt.
Gereserveerde bedragen op ISV-posten 2008 t/m 2012
e

1 Jaar

Project

2008

(Bedragen x € 1.000)

Begroot

Te reserveren

Broedplaatsen

2.500

1.975

Jaar afwikkeling
2015

2009

Woningverbetering

1.533

15

2015

2009

Broedplaatsen

1.500

1.500

2017

2010

Broedplaatsen

1.000

1.000

2018

2010

August Allebéplein aanpassen plint onder Postjesweg (cf.
Collegebesluit dd 19 april 2011)

235

2015

2011

Regeling ‘Van Groot Naar Beter’

2011

Groen in en om de stad

2012

250

132

2016

1.000

133

2015

Woningverbetering

366

366

2017

2012

Regeling ‘Van Groot Naar Beter’

250

250

2017

2012

Monumentenzorg (diverse projecten)

1.583

1.349

2015

2012

Stelpost bodemsanering

1.500

916

2015

2012

Geluidsanering verkeerslawaai

3.700

2.812

2017

2012

Bodemsanering gasfabrieken

9.162

3.903

2016

2012

Groen in en om de stad, Noorderpark en Tuinen van West

1.270

1.000

2016

25.614

15.587

Totaal

15.4

Restanten Sleutelbedragen stadsdelen

Vanaf 2000 zijn ten laste van het ISV elk jaar sleutelbedragen toegekend die door de stadsdelen zijn ingezet voor
stedelijke vernieuwing. In totaal gaat het om een bedrag van € 295 miljoen. De gekweekte rente van € 17,3
miljoen hebben de stadsdelen aan hun sleutelbedragen toegevoegd. Enkele stadsdelen hebben voor een bedrag
van circa € 2,9 miljoen aan eigen middelen toegevoegd. Over de periode 2000-2014 beschikten de stadsdelen
voor circa € 315 miljoen aan sleutelbedragen. Hiervan resteert op 1 januari 2015 een bedrag van € 13,5 miljoen.
Onderstaande tabel presenteert het restant per stadsdeel.
Restanten sleutelbedragen per stadsdeel
(Bedragen x € 1.000)

Restant ultimo 2014

Centrum

1.205

West

5.852

Zuid

728

Oost

1.384

Noord

884

Nieuw West
Zuidoost

26

Totaal

15.5

3.379
13.459

Restanten Knelpunten stadsdelen

Aan bijdragen voor knelpunten resteert ultimo 2014 een bedrag van € 234.500, van de verbouwing in 2010 van
de plint onder de Postjeswegflat aan het August Allebéplein.
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8. Programmaverantwoording stadsdelen
8.1

De stadsdelen in 2014

329

8.2

Stadsdeel Centrum

330

8.3

Stadsdeel Nieuw-West

335

8.4

Stadsdeel Noord

339

8.5

Stadsdeel Oost

343

8.6

Stadsdeel West

347

8.7

Stadsdeel Zuid

352

8.8

Stadsdeel Zuidoost

357
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8.1 De stadsdelen in 2014
Het hoofdstuk Programmaverantwoording stadsdelen bevat een overzicht van de realisatie van de belangrijkste
focuspunten en gebied-specifieke opgaven over 2014 van de zeven stadsdelen. In 2014 maken de
jaarrekeningen van de stadsdelen voor het eerst sinds 1990 weer integraal onderdeel uit van de gemeentelijke
jaarrekening. Er is in de Jaarrekening 2014 geen sprake van één consistente programmastructuur ten opzichte
van de oorspronkelijke begroting. Daarnaast verstoren de overdrachtsbesluiten die met terugwerkende kracht
zijn genomen (zoals de overdracht van de huisvesting van het primair onderwijs), dan wel ná de instelling van de
Bestuurscommissies (zoals de centralisatie van Dienstverlening) het beeld. Dit is het directe gevolg van het
besluit om bestuurscommissies per 19 maart 2014, tijdens het lopende jaar, in te stellen. Het maakt deze
jaarrekening bijzonder en complex.
In dit hoofdstuk worden per stadsdeel de belangrijkste beleidsmatige opgaven en resultaten voor het volledige
boekjaar 2014 toegelicht. Deze stadsdeelparagrafen zijn grotendeels gebaseerd op de door de Algemene
Besturen van de bestuurscommissies vastgestelde programmatische en financiële toelichtingen.
De verantwoording over 2014 spiegelt de begrotingen voor 2014 van de stadsdelen.
De programmastructuur in de jaarrekeningen van de stadsdelen wijkt af van de programmastructuur in de
jaarrekeningen van de diensten van de centrale stad.
In 2014 kreeg het beleid van de stadsdelen vorm in de volgende programma’s:
1. Dienstverlening
2. Openbare orde en Veiligheid
3. Verkeer en Infrastructuur
4. Werk, Inkomen en Economie
5. Jeugd en Onderwijs
6. Welzijn en Zorg
7. Sport en Recreatie
8. Cultuur en Monumenten
9. Openbare ruimte en Groen
10. Milieu en Water
11. Stedelijke ontwikkeling
12. Bestuur en Ondersteuning
13. Financiering en Algemene dekkingsmiddelen
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8.2 Stadsdeel Centrum
RESULTAAT 2014
Het resultaat van stadsdeel Centrum bedraagt € 7,0
miljoen.
De
Ontwerp
Jaarrekening
Bestuurscommissie Centrum 2014 bevat een
nadere toelichting per programma.
FOCUS OP PROGRAMMA’S
Hieronder volgt per programma een toelichting op
de belangrijkste ontwikkelingen in 2014. Waar
relevant worden financiële afwijkingen ten opzichte
van de vastgestelde Begroting 2014 vermeld.
Programma 1: Dienstverlening
Voor bouw of verbouw is een omgevingsvergunning
vereist. In 2014 is het aantal afgegeven
omgevingsvergunningen 150 hoger dan in 2013,
wat toe te schrijven is aan een groter aantal kleine
aanvragen. Het aantal aanvragen voor grote
projecten is daarentegen afgenomen (van tien in
2013 naar acht in 2014). Door het afnemen van
aanvragen voor grote bouwprojecten is de
kostendekkendheid gedaald van 117% in 2011 naar
77% in 2014.
In 2014 is de looptijd van een exploitatievergunning
aangepast van drie naar vijf jaar voor ondernemers
die
zich
hebben
gehouden
aan
de
vergunningsvoorwaarden en om verlenging vragen.
Per 19 maart 2014 zijn de front- en midoffice taken
van Burgerzaken, het Algemeen en Sociaal Loket
en Reguliere Vergunningen overgegaan naar de rve
Dienstverlening. De bijbehorende budgetten zijn,
inclusief overhead, uitgenomen en overgedragen
aan de rve Dienstverlening.
Als latende organisatie had stadsdeel Centrum
geheel 2014 nog wel de administratie voor deze
budgetten.
Vanwege de gefaseerde overheveling in 2014 en
de verschillende wijzen van administreren bij de
latende organisaties is er voor gekozen om deze
kosten niet achteraf te verrekenen. Bij de latende
organisaties ontstaan hierdoor overschrijdingen op
zowel de baten als de lasten. Bij de ontvangende
organisatie, de rve Dienstverlening, ontstaan als
tegenhanger onderbestedingen. Bij de consolidatie
in de gemeentelijke jaarrekening lopen deze
tekorten en overschotten tegen elkaar weg.
Op programmaniveau is € 1,5 miljoen meer
besteed. De vanuit Centrum aan de rve
Dienstverlening overgedragen taken hebben € 2,4
miljoen aan inkomsten gegeneerd tegenover € 4,4
miljoen aan lasten. Het nadelig saldo van € 2,0
miljoen wordt gedekt door een onderbesteding bij
de rve Dienstverlening.
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Op Constructieadvies is de overschrijding € 0,2
miljoen door een hoger werkelijk uurtarief dan
begroot.
Voor Vergunningen is € 0,7 miljoen meer aan
inkomsten gerealiseerd door extra verlening voor
horeca-exploitatie, prostitutie- en sexinrichtingen en
ontheffingen voor zwaar vrachtvervoer.
Programma 2: Openbare orde en Veiligheid
De inzet voor het programma Openbare orde en
Veiligheid richtte zich in 2014 op veiligheid op
straat,
jeugdveiligheid,
uitgaansgeweld,
discriminatie, (nep)drugsoverlast, alcoholoverlast,
en criminaliteitsbestrijding.
Twee problematische jeugdgroepen zijn in 2014
succesvol aangepakt. Voor beide groepen is een
plan van aanpak opgesteld en uitgevoerd door de
samenwerkende partners, onder regie van het
stadsdeel. Om ernstige jeugdoverlast en groepsvorming tegen te gaan zijn op meerdere locaties in
de binnenstad straatcoaches, jongerenwerkers en
veldwerkers ingezet.
De druggerelateerde overlast aan de Droogbak is,
na
overlastsignalen
van
bewoners,
in
samenwerking met politie en stadstoezicht
aangepakt.
Het
stadsdeel
heeft
de
preventiecampagne ter voorkoming van slachtoffers
van witte heroïne binnen budget uitgevoerd.
Op het Rembrandtplein en het Leidseplein is een
pakket aan maatregelen tegen uitgaansgeweld in
de weekendnachten uitgewerkt. Om discriminatie
tegen te gaan zijn horecaondernemers met een
portier verplicht gesteld toegangsbeleid op te
stellen. Om uitgaanspubliek beter te weren tegen
zakkenrollers zijn diverse preventieve maatregelen
ontwikkeld
zoals
een
instructiefilm
voor
horecapersoneel en een jingle die waarschuwt voor
zakkenrollers.
Rondom consulaten en joodse instellingen heeft het
stadsdeel, in opdracht van de burgemeester, een
plan van aanpak met beveiligingsmaatregelen
opgesteld. Een deel van de maatregelen is in 2014
al uitgevoerd.
Op de budgetten voor buurtveiligheid, jeugd-
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onderwijsvoorzieningen
(inclusief
resultaatbestemmingen) vrijvallen ten gunste van de
algemene middelen. In overeenstemming met deze
vrijval
vormt
de
Dienst
Maatschappelijke
Ontwikkeling (DMO) in zijn jaarrekening reserves en
voorzieningen ten laste van haar resultaat.
Binnengemeentelijk is de mutatie budgettair neutraal.
De vrijval van de reserves Lokale overheidstaken
onderwijs (€ 0,1 miljoen) en Kapitaallasten Brede
Reus (€ 1,5 miljoen) resulteert in een voordelig
resultaat van € 1,6 miljoen bij Centrum.
De onttrekking aan de reserve Verevening
Onroerend (€ 1,4 miljoen) is niet, zoals begroot,
gedoteerd aan de reserve Lokale overheidstaken
onderwijs bij Centrum, maar vrijgevallen ten gunste
van DMO.
Voordelig zijn teruggevorderde subsidies uit 2013
(€ 0,1 miljoen), lagere kosten voor jeugd- en
jongerenwerk (€ 0,1 miljoen) en doorberekende
begeleidingskosten voor de Kleine Reus (€ 0,1
miljoen). Daarmee komt het programmaresultaat op
€ 3,3 miljoen voordelig.
Programma 6: Welzijn en Zorg
De binnenstad kent veel actieve bewoners. Er zijn
bloeiende ouderenontmoetingscentra die met weinig
subsidie veel activiteiten aanbieden. Stadsdorpen
worden opgericht waarin senioren zelf zorg gaan
organiseren. Een aantal doet dit zonder
overheidsbemoeienis.
De bestaande subsidierelatie met het wijkcentrum
d’Oude Stadt voor opbouwwerktaken is verbroken.
De opdracht is overgenomen door IJsterk Wijkgericht
Werken. Wijkcentrum d’Oude Stadt ontvangt nog wel
subsidie voor het openhouden van de locatie Nieuwe
Doelenstraat, die gerund wordt voor en door
bewoners.
In aanloop naar de drie decentralisaties is stadsdeel
Centrum gestart met een samenhangende aanpak
voor de westelijke binnenstad. De sociale basisinfrastructuur van het stadsdeel is georganiseerd met
sociale wijkteams waarin welzijn en de klassieke
wijkcentra samenwerken. De eerste stappen naar het
faciliteren van een wijkzorgteam zijn gezet. In 2014
is het gebouw van de Boomspijker lichter en beter
toegankelijk gemaakt. Het biedt nu plaats aan
Wijksteunpunt Wonen, Centram en IJsterk. De
laatste twee werken intensief samen in het Sociaal
Wijkteam.
Een
aantal
initiatieven
(onder
andere
makelaarsfunctie en deskundigheidsbevordering)
van Vrijwilligerswerk zijn niet geconcretiseerd.
Daarnaast
zijn
andere
initiatieven
anders
gefinancierd. Hierdoor is € 0,2 miljoen van het
Vrijwilligerswerk budget niet besteed.
De vraag naar maaltijden via de maaltijdservice en
de thuismaaltijdbezorging zijn ook in 2014 achter
gebleven. In totaal is € 0,1 miljoen niet besteed.
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Programma 7: Sport en Recreatie
In 2014 richtte het stadsdeel zich, meer dan
voorheen, met haar sportactiviteiten op inactieve
bewoners en op buurten waar de sportparticipatie het
laagst is en het overgewicht te hoog. Alle activiteiten
zijn conform beleid uitgevoerd. Het stadsdeel
verleent subsidie aan stichting SpACe. De stichting
verzorgt voor het stadsdeel het beheer en de
exploitatie van de sportaccommodatie Het Marnix,
sporthal Oostenburg en sportpark Parkschouwburg
(Swiftterrein). Vanwege tegenvallende resultaten is
het stadsdeel in gesprek met SpACe over de
toekomst.
In 2014 worden de lasten bij Sportaccommodaties
met € 0,3 miljoen overschreden door het opnemen
van een voorziening in verband met de financieel nog
onzekere situatie van de stichting SpACe.
Daarnaast heeft stadsdeel Centrum nog een
vordering openstaan op Stichting SpACe van circa €
0,3 miljoen voor bij de stichting gedetacheerd
personeel. Deze vordering is volledig voorzien in de
voorziening dubieuze debiteuren.
Programma 8: Cultuur en Monumenten
De ambitie tot bescherming van historische
gebouwen en structuren, monumentale interieurs,
keurtuinen en (ander) erfgoed wordt gecontinueerd.
Bureau Werelderfgoed (BWE) richt zich daarbij onder
andere op het creëren van kennis en draagvlak en
het onderhouden van een (internationaal) netwerk. In
2014 is onder meer een werelderfgoedweekend met
het thema reizen georganiseerd en is het onderzoek
Nieuwbouw in de grachtengordel gepresenteerd.
Ook is BWE gestart met een Awarenessplan
Duurzaamheid.
Gezamenlijk met de Openbare Bibliotheek
Amsterdam (OBA) en welzijnsinstellingen zijn zes
bibliotheekservicepunten met een uitgebreide
leestafel en een bezorgdienst ontwikkeld.
Na opheffing van het OBA-filiaal Pintohuis hebben
buurtbewoners het initiatief genomen om de begane
grond van Huis De Pinto te behouden voor
activiteiten van buurtbewoners. Dit heeft geleid tot de
oprichting van een cultureel centrum dat in 2014
geopend is.
Voor Kunst en cultuur zijn een aantal projecten
(onder andere Schaaktafel Max Euweplein en
beeldje Waterlooplein) niet doorgegaan en zijn
subsidies teruggevorderd.
Ook zijn subsidieverleningen over 2013 en 2014 voor
werkgroepen kunst en cultuur lager vastgesteld.
Hierdoor is het programmaresultaat uitgekomen op €
0,1 miljoen positief.
Programma 9: Openbare ruimte en Groen
Ondanks de toegenomen drukte in de binnenstad is
het gelukt de binnenstad schoon te houden. Vrijwel
alle schoonheidsgraden scoren hoger dan 2013. In
de binnenstad wordt evenveel vuil ingezameld als in
de rest van de stad gezamenlijk. Samen met het
bedrijfsleven zijn plannen ontwikkeld voor innovatief
beheer van de openbare ruimte, zoals vrachtverkeer
over water en ondergrondse containers.
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stadsdeel Centrum zijn onderwijsreserves en
onderwijsvoorzieningen
(inclusief
resultaatbestemmingen) vrijvallen ten gunste van de
algemene middelen. In overeenstemming met deze
vrijval
vormt
de
Dienst
Maatschappelijke
Ontwikkeling (DMO) in zijn jaarrekening reserves en
voorzieningen ten laste van haar resultaat.
Binnengemeentelijk is de mutatie budgettair
neutraal.
De vrijval van de reserves Lokale overheidstaken
onderwijs (€ 0,1 miljoen) en Kapitaallasten Brede
Reus (€ 1,5 miljoen) resulteert in een voordelig
resultaat van € 1,6 miljoen bij Centrum.
De onttrekking aan de reserve Verevening
Onroerend (€ 1,4 miljoen) is niet, zoals begroot,
gedoteerd aan de reserve Lokale overheidstaken
onderwijs bij Centrum, maar vrijgevallen ten gunste
van DMO.
Voordelig zijn teruggevorderde subsidies uit 2013
(€ 0,1 miljoen), lagere kosten voor jeugd- en
jongerenwerk (€ 0,1 miljoen) en doorberekende
begeleidingskosten voor de Kleine Reus (€ 0,1
miljoen). Daarmee komt het programmaresultaat op
€ 3,3 miljoen voordelig.
Programma 6: Welzijn en Zorg
De binnenstad kent veel actieve bewoners. Er zijn
bloeiende ouderenontmoetingscentra die met
weinig subsidie veel activiteiten aanbieden.
Stadsdorpen worden opgericht waarin senioren zelf
zorg gaan organiseren. Een aantal doet dit zonder
overheidsbemoeienis.
De bestaande subsidierelatie met het wijkcentrum
d’Oude Stadt voor opbouwwerktaken is verbroken.
De opdracht is overgenomen door IJsterk
Wijkgericht Werken. Wijkcentrum d’Oude Stadt
ontvangt nog wel subsidie voor het openhouden
van de locatie Nieuwe Doelenstraat, die gerund
wordt voor en door bewoners.
In aanloop naar de drie decentralisaties is stadsdeel
Centrum gestart met een samenhangende aanpak
voor de westelijke binnenstad. De sociale basisinfrastructuur van het stadsdeel is georganiseerd
met sociale wijkteams waarin welzijn en de
klassieke wijkcentra samenwerken. De eerste
stappen naar het faciliteren van een wijkzorgteam
zijn gezet. In 2014 is het gebouw van de
Boomspijker lichter en beter toegankelijk gemaakt.
Het biedt nu plaats aan Wijksteunpunt Wonen,
Centram en IJsterk. De laatste twee werken
intensief samen in het Sociaal Wijkteam.
Een
aantal
initiatieven
(onder
andere
makelaarsfunctie en deskundigheidsbevordering)
van Vrijwilligerswerk zijn niet geconcretiseerd.
Daarnaast
zijn
andere
initiatieven
anders
gefinancierd. Hierdoor is € 0,2 miljoen van het
Vrijwilligerswerk budget niet besteed.
De vraag naar maaltijden via de maaltijdservice en
de thuismaaltijdbezorging zijn ook in 2014 achter
gebleven. In totaal is € 0,1 miljoen niet besteed.
Programma 7: Sport en Recreatie
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In 2014 richtte het stadsdeel zich, meer dan
voorheen, met haar sportactiviteiten op inactieve
bewoners en op buurten waar de sportparticipatie
het laagst is en het overgewicht te hoog. Alle
activiteiten zijn conform beleid uitgevoerd. Het
stadsdeel verleent subsidie aan stichting SpACe.
De stichting verzorgt voor het stadsdeel het beheer
en de exploitatie van de sportaccommodatie Het
Marnix, sporthal Oostenburg en sportpark
Parkschouwburg
(Swiftterrein).
Vanwege
tegenvallende resultaten is het stadsdeel in gesprek
met SpACe over de toekomst.
In 2014 worden de lasten bij Sportaccommodaties
met € 0,3 miljoen overschreden door het opnemen
van een voorziening in verband met de financieel
nog onzekere situatie van de stichting SpACe.
Daarnaast heeft stadsdeel Centrum nog een
vordering openstaan op Stichting SpACe van circa
€ 0,3 miljoen voor bij de stichting gedetacheerd
personeel. Deze vordering is volledig voorzien in de
voorziening dubieuze debiteuren.
Programma 8: Cultuur en Monumenten
De ambitie tot bescherming van historische
gebouwen en structuren, monumentale interieurs,
keurtuinen en (ander) erfgoed wordt gecontinueerd.
Bureau Werelderfgoed (BWE) richt zich daarbij
onder andere op het creëren van kennis en
draagvlak en het onderhouden van een
(internationaal) netwerk. In 2014 is onder meer een
werelderfgoedweekend met het thema reizen
georganiseerd en is het onderzoek Nieuwbouw in
de grachtengordel gepresenteerd. Ook is BWE
gestart met een Awarenessplan Duurzaamheid.
Gezamenlijk met de Openbare Bibliotheek
Amsterdam (OBA) en welzijnsinstellingen zijn zes
bibliotheekservicepunten met een uitgebreide
leestafel en een bezorgdienst ontwikkeld.
Na opheffing van het OBA-filiaal Pintohuis hebben
buurtbewoners het initiatief genomen om de begane
grond van Huis De Pinto te behouden voor
activiteiten van buurtbewoners. Dit heeft geleid tot
de oprichting van een cultureel centrum dat in 2014
geopend is.
Voor Kunst en cultuur zijn een aantal projecten
(onder andere Schaaktafel Max Euweplein en
beeldje Waterlooplein) niet doorgegaan en zijn
subsidies teruggevorderd.
Ook zijn subsidieverleningen over 2013 en 2014
voor werkgroepen kunst en cultuur lager
vastgesteld. Hierdoor is het programmaresultaat
uitgekomen op € 0,1 miljoen positief.
Programma 9: Openbare ruimte en Groen
Ondanks de toegenomen drukte in de binnenstad is
het gelukt de binnenstad schoon te houden. Vrijwel
alle schoonheidsgraden scoren hoger dan 2013. In
de binnenstad wordt evenveel vuil ingezameld als in
de rest van de stad gezamenlijk. Samen met het
bedrijfsleven zijn plannen ontwikkeld voor innovatief
beheer
van
de
openbare
ruimte,
zoals
vrachtverkeer over water en ondergrondse
containers.
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De gebiedsplannen waren de basis voor het nieuwe
Meerjarenprogramma Projecten Openbare Ruimte
2015-2018. De werkwijze is benoemd als best
practice voor het ontwikkelen van het stedelijk
programmeren. In nauwe dialoog met de buurt,
sociale partners en corporaties is een breed
gedragen ontwerp voor de openbare ruimte van de
Nieuwe Houttuinen ontwikkeld. Met de uitslag van
het in 2014 gehouden referendum is het geraamte
voor het herinrichtingsplan Elandsgracht definitief.
Met andere onderdelen van de gemeente wordt
gedacht over innovatieve oplossingen voor de
fietsproblematiek. In het coalitieakkoord is geld uit
het Mobiliteitsfonds beschikbaar gesteld voor fietsparkeerplekken.
Er
is
verder
gewerkt
aan
de
samenwerkingsprojecten
Rode
Loper
en
Leidseplein. Met de herinrichting en herstel
kademuur van het Damrak is in 2014 de eerste fase
van de Rode Loper uitgevoerd. De planvorming
richtte zich in 2014 op Rokin, Munt, Beursplein,
Vijzelgracht en Ferdinand Bolstraat.
Het definitief ontwerp voor het Leidseplein is
aangepast op verzoek van de Stadsregio voor het
plusnet OV. De werkzaamheden in 2014 zijn erop
gericht om in 2015 de uitvoering te kunnen starten,
onder andere via het aanleggen van proefstroken
en het starten van het inkooptraject.
Op programmaniveau is €
besteed. De kosten voor
graffitiverwijdering zijn ruim €
door de toegenomen drukte
schoonheidsgraden.

0,5 miljoen meer
straatreiniging en
0,3 miljoen hoger
en continu hoge

Openbaar groen was € 0,6 miljoen duurder. Dit was
vooral te wijten aan het herplanten van bomen na
de stormschade van najaar 2013 (€ 0,4 miljoen).
Bij Beleid openbare ruimte is een onderbesteding
van € 0,3 miljoen. Geraamde uren zijn gerealiseerd
in programma 3. Verkeer en Infrastructuur (voordeel
€ 0,2 miljoen) en enkele fietsenknipprojecten zijn
doorgeschoven naar 2015 (voordeel € 0,1 miljoen).
Programma 10: Milieu en Water
Het netwerk van op- en afstap voorzieningen voor
rondvaartboten is op één na afgerond waarmee het
Steigerplan 2009 is uitgevoerd.
Voor wat betreft de afvalinzameling is begonnen
met bevordering van het gescheiden inzamelen van
herbruikbare fracties, in samenwerking met het
Afval Energie Bedrijf (AEB) en de andere
stadsdelen. De handhaving van het verbod om op
van de verordening afwijkende tijden en plaatsen
afval aan te bieden is in 2014 voortgezet. Fout
aangeboden afval lijkt sterk samen te hangen met
vakantieverhuur van woningen en is moeilijk onder
controle te krijgen.
Op het gebied van duurzaamheid wil het stadsdeel
voor
de
uitvoering
van
het
programma
duurzaamheid de projecten warmte-koudeopslag
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(WKO) en Energy Service Compagnies (ESCo’s)
afronden.
Op programmaniveau is in 2014€ 0,5 miljoen
minder besteed, hetgeen diverse oorzaken heeft:

de
uitgaven
voor
zowel
open
afstapvoorzieningen als milieu zijn tezamen €
0,2 miljoen lager (voordelig)

aan nagekomen subsidies papier en glas werd
€ 0,2 miljoen ontvangen (voordelig)

de handhavingskosten voor Openbare Ruimte
en op het water zijn € 0,2 miljoen lager door
lagere inhuur tarieven en doordat minder aan
Waternet betaald is (voordelig)

op reinigingsrecht is het nadeel € 0,1 miljoen,
ontstaan doordat de egalisatiereserve ultimo
2014 (na onttrekking van het tekort over 2014)
uitgeput is. Er is nog geen oplossing voor een
mogelijk tekort in 2015
Programma 11: Stedelijke ontwikkeling
Het bestemmingsplan Haarlemmerbuurt/Westelijke
Eilanden is vastgesteld. Inspraak is gehouden over
bestemmingsplannen Stadswerf Oostenburg en
Nieuwmarkt en de terinzagelegging is in voorbereiding.
Het ontwerpbestemmingsplan Vijzelgracht heeft ter
inzage gelegen. Voor het programma Behoud &
Herstel zijn vijftig tot zestig panden van de tachtig
nieuw opgenomen panden onderzocht. De
inhaalslag wordt in 2015 afgerond. Het project
Wonen boven Bedrijven verloopt goed; er zijn meer
woningen gerealiseerd dan voorzien. Wonen met
Zorg verloopt minder voorspoedig. Daarom zetten
wij in 2015 onze inspanningen voort. De in de
begroting geplande nieuwbouwprojecten zijn gestart
en oplevering van 180 woningen is gepland voor
2016. De openstelling van een deel van het
Marineterrein is in 2014 voorbereid zodat het vanaf
januari 2015 open kan voor publiek.
Het programmaresultaat is € 0,1 miljoen positief
doordat er minder calamiteiten waren op het gebied
van Uitvoering Gemeente Wegen.
Programma 12: Bestuur en Ondersteuning
Het gebiedsgerichte werken heeft in 2014 een
prominente plek gekregen. De jaarplannen zijn in
overleg met allerlei buurtgremia en met behulp van
enquêtes tot stand gekomen.
Het
stadsdeelreferendum
Herinrichting
Elandsgracht heeft in 2014 gelijktijdig met de
gemeenteraadsverkiezingen plaatsgevonden.
Coalitieproject 1012 beoogt in het postcodegebied
1012 de criminele infrastructuur en verloedering
terug te dringen en tegelijkertijd de bedrijvigheid en
leefbaarheid
te
bevorderen.
Gemeente,
ondernemers en bewoners werken daartoe nauw
samen. Een groot aantal straten en pleinen wordt
heringericht en er worden tien sleutelprojecten
uitgevoerd.
In
2014
is
ingezet
op
gebiedsontwikkeling en het terugdringen van
minder gewenste functies In 2018 zullen alle
geplande herinrichtingen in de openbare ruimte en
sleutelprojecten gereed zijn.
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Op programmaniveau is € 0,5 miljoen minder
besteed. Door de invoering van het nieuwe
bestuurlijk stelsel is € 0,3 miljoen minder uitgegeven
aan presentiegelden, vergoedingen raad en
dagelijks bestuur, fractiebudgetten en wachtgeld.
Daarnaast zijn er vanwege de reorganisatie geen
doelmatigheidsonderzoeken geweest.
Tenslotte
waren
er
lagere
kosten
voor
communicatie door opname van de stadsdeelkrant
in Amsterdam.nl.
Programma
13:
Financiering,
Algemene
dekkingsmiddelen en Bedrijfsvoering
In 2014 is op verschillende onderdelen van de
stadsdeelbegroting budget uitgenomen. Enerzijds in
verband met de wijziging van taken van het
stadsdeel en anderzijds in verband met stedelijke
besparingen op basis van 1 Stad 1 Opgave (1S1O).
In 2014 heeft het stadsdeel zich voorbereid op de
nieuwe organisatie per 1 januari 2015. Dit heeft
geleid tot extra drukte voor de huidige organisatie,
vooral voor de bedrijfsvoeringsfuncties.

en de centrale stad voor het gedeelte voor de
periode tot 31 december 2014.
De
netto-opbrengst
voor
PRO
(Parkeer-regieorgaan) blijft € 0,6 miljoen achter op de
begroting. Door verschillende technische en
organisatorische oorzaken functioneert de digitale
handhaving nog niet optimaal. Voor de
tegenvallende parkeerinkomsten uit maatregel 10
Parkeren van de taakstelling 1S1O wordt daarom
incidenteel € 0,6 miljoen minder onttrokken uit het
Parkeerfonds en komt deze ten laste van de
algemene middelen.
De Bedrijfsvoeringskosten tenslotte, geven over
2014 een voordelig resultaat van € 2,5 miljoen. De
oorzaken
daarvan
liggen
in
de
drukke
werkzaamheden in verband met de voorbereiding
op de nieuwe organisatie (organisatieontwikkeling,
opleidingen),
niet
aangesproken
stelposten
(mobiliteitsfonds personeel, ICT) en een besparing
op de budgetten voor huisvesting en facilitaire
kosten.

De stadsdeelfondsuitkering is begin 2014 naar
aanleiding van de decemberbrief geraamd op
€ 62,4 miljoen. In het nieuwe bestuurlijk stelsel is
geen sprake meer van stadsdeelfondsuitkeringen,
waardoor Centrum nog verantwoordelijk is voor het
gedeelte tot en met 19 maart 2014 (€ 13,2 miljoen)
VERANTWOORDING 2014 (Bedragen x € 1.000)
Centrum

Programma
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Dienstverlening
Openbare orde en Veiligheid
Verkeer en Infrastructuur
Werk, Inkomen en Economie
Onderwijs en Jeugd
Welzijn en Zorg
Sport en Recreatie
Cultuur en Monumenten
Openbare ruimte en Groen
Milieu en Water
Stedelijke ontwikkeling
Bestuur en Ondersteuning
Financiering , Algemene dekkingsmiddelen en Bedrijfsvoering
Totaal programma’s
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Begroot
(8-maands)
3.162
2.590
2.936
4.259
5.770
6.767
2.837
1.626
40.989
4.752
6.683
8.088
-40.233

Realisatie

Afwijking

4.692
2.193
3.158
4.399
2.478
6.525
3.102
1.522
41.482
4.273
6.557
7.561
-44.753

-1.530
397
-222
-140
3.292
242
-265
104
-493
479
126
527
4.520

50.227

43.189

7.038

334

➥

i

8.3 Stadsdeel Nieuw-West
RESULTAAT 2014
Het resultaat van stadsdeel Nieuw-West bedraagt
5,5 miljoen. Voor toelichting per programma zie
Ontwerp Jaarrekening Bestuurscommissie NieuwWest 2014.
FOCUS OP PROGRAMMA’S
Programma 1: Dienstverlening
Medio augustus ging het eerste Stadsloket van
Amsterdam als pilot van start op het Osdorpplein
1000. Bewoners van Nieuw-West kunnen nu voor
alle vragen en producten terecht aan 1 loket.
Het aantal aanvragen voor omgevingsvergunningen
nam in 2014 fors toe, en daarmee ook de
inkomende leges. Ten aanzien van de aanvragen
om evenementenvergunningen is sprake van bijna
een verdubbeling ten opzichte van 2013. De
instelling van nieuwe Blauwe Zones leidde
eveneens tot meer aanvragen (ontheffingen).
Programma 2: Openbare orde en Veiligheid
De prioriteiten 2014 zijn succesvol uitgevoerd en
vormden daarmee de basis voor de Begroting 2015
en daarmee een nadrukkelijk signaal aan het
college voor nadere prioriteitstelling.
De objectieve veiligheidsindex laat zien dat het
beter gaat maar de subjectieve veiligheid is
kwetsbaar en kan worden beïnvloed door
incidenten. Intensieve buurtvoorlichting (waaronder
‘donkere dagen offensief’) over preventieve
maatregelen die bewoners in hun eigen huis
kunnen nemen heeft in belangrijke mate
bijgedragen aan de daling met 20% van het aantal
woninginbraken in Nieuw-West.
Door toezicht op straat te combineren met het
creëren van werkgelegenheid (onder andere
buurtveiligheidsteams) ontstonden in de wijk nieuwe
werkervaringsplaatsen: gastheren- en vrouwen op
Plein’40-’45,
Sierplein
en
Osdorpplein
en
preventiemedewerkers in verschillende buurten in
Geuzenveld en Osdorp.
Louweshoek toont aan dat de handhaving rond
asbestproblemen goed geregeld is voor de
asbestsaneerders, maar er zijn vragen bij de
bewoners over hun eigen veiligheid.
Het programma ‘Pak je Kans' is uitgebreid met de
doelgroep meiden. Reden voor de uitbreiding van
de doelgroep naar meiden, was het toenemende
aantal signalen van professionals en vrijwilligers
over meervoudige problematiek onder deze
doelgroep zoals seksueel misbruik, huiselijk
geweld,
ongewenste
zwangerschappen
of
drugsgebruik.
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Programma 3: Verkeer en Infrastructuur
Ondanks inspanningen van de bestuurscommissie
hebben het GVB en de Stadsregio Amsterdam in
2014 besloten om een deel van buslijn 21 en de
hele lijn 64 op te heffen. De verkeers(on)veiligheid
rond scholen is onderzocht. Bij een aantal scholen
zijn maatregelen getroffen om naar een meer
verkeersveilige omgeving te komen.
Grotere verkeersveiligheidsmaatregelen in 2014
zijn: het veiliger maken van de Sloterweg, met
onder meer rode fietssuggestiestroken en
gedeeltelijk vrij liggende fietspaden. Er zijn
verkeersremmende maatregelen aangebracht op de
Burgemeester Vening Meineszlaan en de
‘ontbrekende fietsschakel’ aan de Anderlechtlaan is
gerealiseerd. De pilot met de geplande twintig
GoGo’s (kleine elektrische auto's voor aanvullend
vervoer) is succesvol gestart.
In 2014 zijn er twee uitbreidingen van de blauwe
zone gebieden gerealiseerd. Met deze uitbreidingen
is de parkeerdruk, zoals verwacht, verlegd naar de
aanpalende gebieden, gevolg is een toenemende
druk op de handhavingscapaciteit.
Programma 4: Werk, Inkomen en Economie
In 2014 is nadrukkelijk ingezet op het stimuleren
van de buurteconomie en het revitaliseren van de
belangrijkste
winkelgebieden
door
slimme
combinaties van maatregelen op het gebied van
leefbaarheid en werkgelegenheid. Voorbeelden
daarvan zijn het gastheerschap op de grootste
pleinen, het keurmerk veilig ondernemen, maar ook
het faciliteren van startende ondernemers
(Ondernemershuis).
In 2014 is een start gemaakt met de introductie
Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen en
de in de Begroting 2014 aangekondigde pilot
Bedrijven Investering Zone (BIZ).
Het succes van ‘Nieuw-West Werkt’ heeft zich door
vertaald in bijzondere aandacht voor activering voor
inwoners van het stadsdeel met een grote afstand
tot de arbeidsmarkt. Voor jongeren heeft dit geleid
tot circa 200 trainingen, 160 plaatsingen op leer-en
werktrajecten en 220 jongeren stroomden uit naar
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(lokale) ondernemers leverde een belangrijke
bijdrage
aan
het
creëren
van
nieuwe
werkgelegenheid in bedrijven in de horeca en/of de
detailhandel.
Deze maatregelen moeten leiden tot revitalisering
en versterking van de bedrijventerreinen in NieuwWest, zoals Bedrijvencentrum Osdorp en Rieker
Business Park.
Programma 5: Jeugd en Onderwijs
Met
ingang
van
2014
worden
onderwijsvoorzieningen, zoals ouderbetrokkenheid,
de voor- en vroegschoolse educatie centraal
aangestuurd.
Het
stadsdeel
bleef
echter
verantwoordelijk voor onderwijs flankerende
voorzieningen zoals Brede Schoolcoördinatie en
Brede Talentontwikkeling.
Ondanks de bezuinigingen zijn wij erin geslaagd om
alle basisscholen te blijven faciliteren bij de
uitvoering van Brede schoolcoördinatie en Brede
Talentontwikkeling. Aanvullend hierop is in
samenwerking met de scholen ingezet op het
stimuleren van ouderbetrokkenheid door taallessen
aan ouders.
Het stadsdeel kent een groot aantal jongeren in de
leeftijdscategorie 12+. Belangrijkste opgave is om
uitval te voorkomen en aansluiting van het
onderwijs (mbo) op de arbeidsmarkt te versterken.
In 2014 hebben we nadrukkelijk ingezet op het
aanstellen van een stage-aanjager, schoolcoach en
het versterken van het Jongerenservicepunt.
Programma 6: Welzijn en Zorg
De aanpak van armoede is in 2014 voortgezet. We
zetten alles op alles om de juiste hulp te bieden bij
de aanpak van schulden. Voor jongeren zijn er
intensieve trajecten waarbij ook aandacht wordt
gegeven aan het oplossen van andere problemen,
zoals het vinden van werk en woonruimte. Om te
voorkomen dat schulden worden gemaakt zijn er
trainingen georganiseerd gericht op het goed
omgaan met geld. Het stadsdeel heeft ook slimme
combinaties gemaakt, bijvoorbeeld door gezinnen in
armoede te ondersteunen met een sportaanbod
voor hun kinderen.
In de Huizen van de Wijk is extra inzet op
laagdrempelige
activiteiten
voor
kwetsbare
doelgroepen. De pilot ‘De Wachter’ is waar zorg,
welzijn en participatie aan elkaar verbonden
worden. In 2014 is ingezet op buurtgerichte aanpak
gezondheidsbevordering – in samenwerking met
professionele organisaties – in de wijken
Slotermeer, Slotervaart en Osdorp.
De meerjarig doeluitkering voor onder andere de
uitvoering Wmo heeft geleid tot een cumulatie van
taken en middelen, waardoor € 2,8 miljoen in 2014
niet tot besteding is gekomen. Volgens afspraak zijn
deze
middelen
aan
de
nieuwe
reserve
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Programma 7: Sport en Recreatie
Sporten in Nieuw-West is een belangrijk middel
voor het bevorderen van gezondheid, participatie en
sociale cohesie. Daarom is in 2014 extra
geïnvesteerd in buurtsportcoaches om voor
kinderen
de
weg
naar
sportverenigingen
makkelijker bereikbaar te maken. Sportstimulering
is
nadrukkelijk
ingezet
als
bijdrage
om
(risico)jongeren de kans te geven door middel van
sport zichzelf een betere maatschappelijke
toekomst te verwerven. Bijzondere aandacht voor
loop- en fietsgroepen en voor zwemlessen, is een
voorbeeld van hoe in wijken bewoners gestimuleerd
worden om in beweging te komen.
In 2014 is geïnvesteerd in de revitalisering van
sportparken en in het financieel gezond maken van
sportverenigingen. Naast de voorbereiding van de
fusie van de voetbalverenigingen De Eland en De
Germaan, die in 2015 haar beslag zal krijgen, zijn
de ontwikkeling van het sportverzamelgebouw en
tribune op sportpark De Eendracht en de doorontwikkeling van de atletiekbaan op sportpark
Ookmeer daar goede voorbeelden van.
Dat in Nieuw-West ook de aandacht uitgaat naar
topsport blijkt uit succesvol verlopen internationale
sportevenementen, zoals het Europees jeugdkampioenschap atletiek, het Rugby-’Sevens’
toernooi in het nationaal rugbycentrum, de wieler
Zesdaagse en de Swimcup.
Programma 8: Cultuur en Monumenten
Stadsdeel Nieuw-West is steeds aantrekkelijker
voor evenementen en culturele festivals. Keerzijde
hiervan is een toename van meldingen van
overlast, reden te zoeken naar de juiste balans
tussen evenementen en feesten versus overlast.
De succesvolle Smaakboulevard aan de Sloterplas,
met twee edities (juni en september), waarin een
culinair aanbod wordt verbonden met een cultureel
podiumprogramma. In de Tuinen van West is een
nieuw singer-songwriter festival ‘The Brave’
georganiseerd. In het voormalige ACTA gebouw is
in juni 2014 een nieuwe broedplaats gestart.
Project ‘OntKIEM West’ in de Van Tijenbuurt
(Geuzenveld) is een voorbeeld van hoe community
art in Nieuw-West in 2014 vorm wordt gegeven.
Naast projecten die hier uit volgden heeft het
stadsdeel geïnvesteerd in talentontwikkeling, met
als voorbeeld de pop up store Waar en Huis aan
het Belgiëplein.
In 2014 is een nieuwe aanwijzingsronde gestart
voor jonge monumenten. Vijftien objecten in het
stadsdeel kunnen worden aangewezen als
gemeentelijk monument. De Noordoever van de
Sloterplas en het dorp Sloten kunnen als
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gemeentelijk beschermd stads- en dorpsgezicht
worden aangeduid.

lag op de productie bij de Ringspoorzone, waarbij
de Zuiderkerkprijs aan Nieuw-West is toegekend
voor bouwproject 'Stadstuin Overtoom, Windtuin,

Programma 9: Openbare ruimte en Groen
Het Meerjaren Onderhoudsprogramma Openbare
Ruimte is in 2014 geactualiseerd. Voorbeelden uit
dit programma die zijn uitgevoerd: herinrichting
Willem Molengraafbuurt, De Punt, Burgemeester
van Tienhovengracht, herinrichting Wijsgerenbuurt
en diverse projecten in Tuinen van West,
waaronder
het
Middengebied
waar
het
evenemententerrein is gerealiseerd.

Lichttuin'. De jury honoreerde het complex vanwege
de manier waarop ontwikkelaars en bouwers 352
verouderde huurwoningen hebben vervangen door
zes ultramoderne bouwblokken met 480 klimaat
neutrale woningen

Het intensiever werken in de openbare ruimte heeft
logischerwijze geleid tot tijdelijke overlast. Daarbij
heeft de aanpak van de openbare ruimte in
Rembrandtpark Noord (Terras & Balkon) bijzondere
prioriteit gekregen die onder andere was gericht op
het verhogen van de gebruikswaarde. Dit sluit aan
op de bestuurlijke wens om de as MercatorpleinSloterplas (Jan Evertsenstraat) te versterken.
Met de realisatie van dit programma zijn de
Groengelden vrijwel uitgeput. Naar de staat van de
opstallen van ‘’t Landje’ heeft onderzoek
plaatsgevonden en zijn voorbereidingen getroffen
voor uitvoering in 2015.
Programma 10: Milieu en Water
In
2014
is
de
uitvoering
van
de
Duurzaamheidsagenda Nieuw-West 2012-2014
afgerond. Voorbeelden van duurzaam bouwen en
duurzame energie zijn projecten als Stadstuin
Overtoom en de verstrekking van subsidies voor
zonnepanelen en groene daken. Investeringen in
duurzame mobiliteit hebben geleid tot het plaatsen
van 68 extra laadpunten voor elektrische voertuigen
in Nieuw-West.
Met het afgeven van een nieuwe concessie voor
Schipholtaxi’s (elektrische voertuigen) is NieuwWest koploper in het aantal plaatsingen van
laadpunten. Initiatieven op het gebied van
duurzaam wonen en ondernemen hebben zich
onder andere vertaald in een project in Slotermeer
waar met name de aandacht is gericht op de
bewustwording van het energiegebruik bij bewoners
(Besparen bij de Buren) en tot slot de deelname
aan de DAM prijs voor duurzame ondernemers.

In 2014 zijn de naast diverse postzegelparkplannen,
bestemmingsplannen vastgesteld voor Sportpark
Sloten, Oostoever, Tuinen van West en Getijenveld.
De bestemmingsplannen voor Wildeman- en
Blomwijckerbuurt,
Ma
Braun,
De
Aker,
Zuidwestkwadrant, Sloterpark en Nieuw-Sloten zijn
in 2014 voorbereid zodat ze in 2015 ter vaststelling
aan de gemeenteraad voorgelegd kunnen worden.
Programma 12: Bestuur en Ondersteuning
Met de wijziging van de Gemeentewet kent NieuwWest vanaf 19 maart 2014 geen deelraad meer,
maar een bestuurscommissie. De taken en
bevoegdheden zijn aan de nieuwe bestuursvorm
aangepast. Verder is een start gemaakt met de
ontwikkeling van het gebiedsgericht werken in
Nieuw-West. In 2014 heeft er in Nieuw-West een
gebiedsanalyse plaatsgevonden. Deze analyse
leverde bouwstenen op voor de paragraaf
Gebiedsgericht Werken in de stedelijke Begroting
2015. Bovenstaande ontwikkeling heeft er mede toe
geleid dat de stadsdeelbegroting onderdeel
geworden is van de gemeentebegroting en
daarmee ook geen stadsdeelfonds meer kent.
Programma 13 : Financiering en Algemene
Dekkingsmiddelen
De
algemene
dekkingsmiddelen
zijn
vrij
besteedbare middelen en vormen een belangrijk
deel
van
de
financiële
basis
van
de
stadsdeelbegroting. In 2014 is op verschillende
onderdelen van de stadsdeelbegroting budget
uitgenomen. Enerzijds in verband met de wijziging
van taken van het stadsdeel en anderzijds in
verband met stedelijke besparingen vanuit 1 Stad 1
Opgave. In 2014 heeft het stadsdeel zich
voorbereid op de nieuwe organisatie per 1 januari
2015.

Programma 11: Stedelijke ontwikkeling
2014 is een succesvol jaar geweest voor de
gebiedsontwikkeling. De ingezette koerswijziging
van sloop-nieuwbouw naar sociale-renovatie,
studenten-huisvesting, transitie van kantoorlocaties
en ontwikkelen van zelfbouwkavels voor zowel
individuele kavels als zelfbouwgroepen is goed
zichtbaar geworden.
De bouw van 861 woningen (inclusief 232
studentenwoningen) is gestart. Voor een even grote
productie zijn plannen in voorbereiding genomen.
2014 was een succesvol jaar voor zelfbouw. Nadruk
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VERANTWOORDING 2014 (Bedragen x € 1.000)
De tabel geeft het totale saldo en het saldo per
programma weer op basis van de Begroting 2015
en de realisatie in 2014.
Nieuw-West

Begroting 2014

Programma
Lasten
1. Dienstverlening
5.511
2. Openbare orde en Veiligheid
5.103
3. Verkeer en Infrastructuur
6.265
4. Werk, Inkomen en Economie
4.719
5. Jeugd en Onderwijs
20.770
6. Welzijn en Zorg
23.382
7. Sport en Recreatie
10.293
8. Cultuur en Monumenten
2.886
9. Openbare ruimte en Groen
38.623
10. Milieu en Water
21.018
11. Stedelijke ontwikkeling
33.756
12. Bestuur en Ondersteuning
6.060
13. Algemene dekkingsmiddelen
2.880
en Bedrijfsvoering
Totaal programma’s
181.271
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Rekening 2014

Baten
-3.778
-81
-7.581
-1.576
-2.014
-9.869
-1.586
-51
-4.886
-20.116
-25.555
-385
-28.372

Saldo
1.734
5.022
-1.316
3.143
18.756
13.514
8.707
2.835
33.737
902
8.200
5.675
-25.492

Lasten
9.643
6.360
4.214
4.292
20.457
19.703
11.035
2.945
37.722
18.802
88.193
5.503
1.120

Baten
-7.083
-795
-5.596
-1.252
-2.979
-6.667
-1.299
-27
-3.574
-19.414
-75.249
-202
-36.021

Saldo
2.560
5.565
-1.382
3.040
17.478
13.036
9.739
2.918
34.148
-612
12.944
5.301
-34.901

Bijdrage
aan het
resultaat
2014
-826
-543
66
103
1.278
478
-1.032
-83
-411
1.514
-4.744
374
9.409

105.850

75.417

229.989

-160.158

69.834

5.583
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8.4 Stadsdeel Noord
FOCUSPUNTEN 2014
Hieronder worden de belangrijkste focuspunten en
opgaven over 2014 toegelicht.
Algemeen
De investeringen vanuit de Hervorming Stedelijke
Vernieuwing
(HSV)
in
de
wijken
Waterlandpleinbuurt, Volewijck en Vogelbuurt/
IJplein zijn voortgezet aan de hand van 16
actieprogramma’s, gericht op het verbeteren van de
sociaaleconomische positie van bewoners en het
verminderen van achterstanden in leefbaarheid. De
extra middelen zijn onder andere ingezet op de
realisatie van een 100-banenplan, de preventie van
schooluitval,
de
veiligheid
door
de
Buurtveiligheidsteams,
de
economische
investeringsregeling Noord, de aanpak van
obesitas, het verhogen van sportparticipatie en het
verbeteren van sport voorzieningen.
Samenwerking met bewoners en bedrijven
In 2014 is ingezet op intensivering van de
samenwerking met inwoners en bedrijven binnen
het stadsdeel. Bijvoorbeeld door het stimuleren van
zelfbeheer
in
de
openbare
ruimte
en
buurtvoorzieningen.
 Oud Noord
In 2014 zijn in dit gebied projecten uitgevoerd en
voorbereid met het oog op aansluiting van Oud
Noord met Overhoeks en het centrum van
Amsterdam en verbetering van verbindingen binnen
het gebied. Het betreft projecten op het gebied van
verkeer
en
infrastructuur
en
stedelijke
vernieuwingsprojecten en daarnaast investeringen
op economisch gebied: de herinrichting van de Van
der Pekstraat, verplaatsing van de warenmarkt
Mosveld en de bouw van het Noorderparkbad. In de
Vogelbuurt/IJplein is het Huis van de Wijk ‘De
Meeuw’ vernieuwd. Het project ‘Opgroeien in de
buurt’ dat het creëren van een positief opvoed- en
opgroeiklimaat te ten doel heeft, is gestart. Ook de
sportprogramma’s voor de focuswijken Vogelbuurt
en IJplein zijn uitgevoerd.
 Noord West
Noord West was in 2014 het pilotgebied voor de
wijkzorg en is in de loop van het jaar startgebied
voor het sociale domein geworden. In de buurt
Molenwijk is extra geïnvesteerd op gebied van
welzijn en zorg (integraal wijkteam) en op het
gebied van de openbare ruimte. In Banne Zuid is
een van de vier projecten gericht op verbetering van
de veiligheid gerealiseerd. Er waren in 2014 twee
projecten met cameratoezicht (Banne Zuid/Plan van
Gool).
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Noord Oost
In de buurt Elzenhagen Noord in de wijk
Buikslotermeer en in de Waterlandpleinbuurt zijn in
2014 woningen en maatschappelijke voorzieningen
opgeleverd. De sloop en bouw van nieuwe
woningen in het Breehorngebied is voortgezet. Ook
is fase 1 en 2 van de Groene Zoom gereed. In de
wijk Buikslotermeer is daarnaast in de buurten De
Kleine Wereld en Plan van Gool extra geïnvesteerd
op het gebied van (jeugd)veiligheid, openbare
ruimte en ontwikkeling van bewoners-gestuurde
wijkontwikkeling. Ook het sportprogramma voor de
Waterlandpleinbuurt is in het kader van de HSVaanpak uitgevoerd.
OPGAVEN 2014
 Openbare orde en veiligheid
We bevorderen de veiligheid van de bewoners,
ondernemers en bezoekers van Noord met een
samenhangend pakket van maatregelen, zoals het
preventieprogramma Keurmerk Veilig Ondernemen,
het voortzetten van cameratoezicht op het
Buikslotermeer plein en bij de pont Buiksloterweg,
inbraakpreventie
en
de
inzet
van
buurtveiligheidsteams.
 Werk, inkomen en economie
We zetten breed in op de ondersteuning van
minimahuishoudens en de toeleiding van mensen
naar betaald werk, of, als dat nog niet mogelijk is,
naar vrijwilligerswerk, een stage of opleiding. Met
‘Noord werkt’ zorgen stadsdeel en de Dienst Werk
en Inkomen (DWI) voor de begeleiding naar
werk(ervaring) van honderd werkzoekenden uit de
focuswijken.
Zeventig
kwetsbare
gezinnen
ontvangen intensieve coaching van stagiaires van
de Hogeschool van Amsterdam. We zetten in op
uitbreiding van het toerisme in Noord. Ondernemers
in deze sector worden ondersteund en gestimuleerd
en we pakken kansen om het stadsdeel voor
toeristen aantrekkelijker en toegankelijker te maken.
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 Onderwijs en jeugd
De
taken
van
het
stadsdeel
voor
onderwijshuisvesting en onderwijsbeleid gaan per
1 januari 2014 over naar de centrale stad. De inzet
van het stadsdeel op het gebied van onderwijs en
jeugd
focust
op
preventieve
zorg,
vrijetijdsactiviteiten
en
een
succesvolle
schoolloopbaan van jeugdigen. Noord zet in op een
blijvende verbinding tussen het onderwijs en het
lokale jeugd- en welzijnsnetwerk.
 Welzijn en zorg
De bezuinigingen van de afgelopen jaren hebben
het welzijnswerk in Noord zwaar getroffen. Positief
is dat daarbij wel de Hervormingsagenda, de
inhoudelijke vernieuwing, is doorgevoerd. Met de
verbouwing van De Meeuw is het netwerk van
Huizen van de Wijk voltooid.
We investeren in de versterking van de
basisvoorzieningen voor het vrijwilligerswerk, het
wijkgerichte welzijnswerk en de ondersteuning van
groepen die het niet zelf redden.
 Milieu en water
Noord
kiest
voor
de
uitvoering
van
duurzaamheidsbeleid in het verlengde van recente
visies op gebied van duurzame energie uit zon,
wind en warmte. We blijven inzetten op
energiebesparing, zowel in oudbouw als in
nieuwbouw. In 2014 worden twee scholen, het
Noorderparkbad en het centrum voor Natuur- en
Milieu Educatie (NME-centrum) met een hoge
duurzaamheidsambitie gerealiseerd. Verder worden
circa zestig oplaadpalen geplaatst voor elektrisch
vervoer, ook enkele voor brom-en snorfietsers en
scooters in Landelijk Noord.
 Stedelijke ontwikkeling
Noord bouwt ondanks de omstandigheden op de
vastgoedmarkt ook in 2014 flink door. Er worden
naar verwachting 360 woningen opgeleverd.
Daarnaast start de bouw van circa 860 woningen,
waarvan 490 studentenwoningen op de TNT-kavel
en circa 100 sociale huurwoningen. Daarnaast
blijven we inzetten op nieuw aanbod van
zelfbouwkavels op de kavelmarkt van 2014 en
begeleiden
we
andere
kleinschalige
bouwinitiatieven. We investeren in tijdelijke
inrichting en bestemming van braakliggende
terreinen.
RESULTAAT 2014
Het resultaat van stadsdeel Noord over 2014 is
€ 9,9 miljoen. In een aantal gevallen wijken de
gerealiseerde bedragen per programma (zowel
uitgaven als inkomsten) substantieel af van de bij
de gemeentelijke 8-maandsrapportage formeel
vastgestelde begrotingsbedragen. De reden hiervan
is dat een aantal grote, budgettair-neutrale
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begrotingswijzingen (onder andere met betrekking
tot HSV-gelden, 1S1O, Trenchwerk) na dat moment
niet meer doorgevoerd konden worden.
FOCUS OP PROGRAMMA’S
Programma 1: Dienstverlening
Een aantal taken, bevoegdheden en budgetten is
maart
2014
overgegaan
naar
de
rve
Dienstverlening.
Voor
invoering
van
de
stadsloketten is de publieksruimte opnieuw
ingericht. Tijdens de reorganisatie en de
verbouwing van de publieksruimte ging de
dienstverlening gewoon door. Dit gaf wel enige
overlast.
Hoewel
de
score
van
het
klanttevredenheidsonderzoek mede hier door wat
lager is dan vorig jaar, was de klanttevredenheid in
2014 met een 7,8 nog steeds hoog. Op een nog
nader te bepalen datum in 2015 worden de loketten
geopend en de dienstverlening nieuwe stijl
ingevoerd.
Programma 2: Openbare orde en Veiligheid
De inzet van buurtveiligheidsteams was gericht op
beheer en tegengaan van overlast. Daarnaast was
er aandacht voor radicalisering en polarisatie, de
gemeentelijke treiteraanpak en de aanpak Top-600.
Met de politie is gewerkt aan het terugdringen van
het hoge aantal woninginbraken. Jeugd en
veiligheid: in november 2014 waren er vijf door de
politie in kaart gebrachte groepen actief waarvoor
een aanpak is opgezet. Wat huiselijk geweld betreft,
is geïnvesteerd in verbeterde signalering,
kennisuitwisseling en trainingen. De capaciteit op
dit programma blijft op alle fronten achter bij de
toename van de inzet. De prioriteiten voor 2014 zijn
dan ook volledig benut.
Programma 3: Verkeer en Infrastructuur
In maart is de proef met het Oostveer gestart. Er is
een aanlanding aangelegd en de fietsroute op de
Johan van Hasseltweg is verbeterd. Vanwege de
verdere groei van het pontgebruik is een extra spitsveer ingezet op het Buiksloterwegveer. Ook is een
ontwerp gemaakt ter verbetering van de openbare
ruimte bij de pontaanlanding. Stedelijk onderzoek is
gestart naar verbetering van de verbindingen over
het IJ op langere termijn. Verder zijn verbeteringen
in het fietsnetwerk voorbereid (brug over het
Noordhollandsch Kanaal, 2 fietsverbindingen met
Zaanstad) alsmede de aanpak van twee blackspots.
In april zijn de nieuwe fiscale parkeergebieden
NDSM, Bezaanjachtplein en Waterlandplein
ingevoerd. Noord heeft in een parkeeradvies aan
het college van B en W voorstellen gedaan om de
parkeersituatie te verbeteren.
Programma 4: Werk, Inkomen en Economie
De Economische Investeringsregeling Noord, op
zes locaties, is eind 2014 succesvol afgesloten. Er
zijn twee workshopronden ten behoeve van
startende ondernemers. Er zijn leerwerkplekken
aangeboden.
Het
scheppen
van
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werkervaringsplaatsen op het gebied van groen,
openbare ruimte en techniek verloopt goed. Het
armoedebeleid krijgt vorm door preventie: via
leerwerk trajecten, het tegengaan van schooluitval
en het stimuleren van een positief opvoed- en
opgroeiklimaat is gewerkt aan versteviging van de
positie van kwetsbare groepen in Noord.
Programma 5: Jeugd en Onderwijs
De proeftuin jeugdzorg is uitgevoerd en
geëvalueerd. In de proeftuin is vorm gegeven aan
de nieuwe functie van ouder- en kind adviseur, die
is gefocust op preventie en een lage drempel. De
gezamenlijke aanpak van voortijdig schoolverlaten
is voortgezet, met extra aandacht voor de overgang
van basisschool naar voortgezet onderwijs. Diverse
onderwijstaken zijn per 1 maart overgedragen aan
de centrale stad. De middelen waren al per
1 januari 2014 overgedragen. In alle wijken van
Noord zijn vrijetijdsactiviteiten voor kinderen en
jongeren
uitgevoerd
door SPIN
(Stichting
Speeltuinen In Noord), Wijsneus en Dock. Verder is
een leerwerktraject gestart voor jongeren zonder
startkwalificatie. In het kader van ‘Op Gezond
Gewicht’ zijn achttien waterpunten in de openbare
ruimte gerealiseerd.
Programma 6: Welzijn en Zorg
De decentralisaties van met name de AWBZ en
Participatiewet zijn voorbereid. Bij het vormgeven
aan de basisvoorzieningen en de ‘dragende
samenleving’ was bijzondere aandacht voor
‘nieuwe’ kwetsbare groepen. Duidelijk werd dat de
basis voor het welzijn in Noord krapper wordt en dat
veel wordt gedaan met tijdelijke financiering.
Schuldhulpverlening kreeg extra aandacht, zowel
preventief als qua aanpak. Via een motie is extra
geld vrijgemaakt. Werken met wijkteams krijgt vorm.
‘Beter Samen’ is nog meer een begrip geworden.
‘Meedoen Nieuwe Stijl’ is nog niet van de grond
gekomen, vooral door veranderingen in het
subsidieproces.
Geïnvesteerd
is
in
de
‘kwartiermakers informele zorg’ en in ontwikkeling
van een digitaal platform voor informele zorg. Het
budget ter versterking van de basisvoorzieningen is
besteed aan verbouwingskosten van ‘De Meeuw,
integraal wijkteam Molenwijk en in ‘Jekuntmeer.nl’.
Programma 7: Sport en Recreatie
Leidraad voor het sportprogramma vormden de
‘Beleidsbrief Sportplan 2013-2015’ en het sportplan
‘Noord Volop in Beweging’. Op de scholen zijn
‘Jump In’ (vijftien basisscholen) en ‘Topscore’
(voortgezet onderwijs) uitgevoerd. Terugdringen
van overgewicht kreeg vorm in de programma’s ‘Op
Gezond Gewicht’ voor basisschool leerlingen en
‘Gezonde Leefstijlinterventie’ voor senioren. De
laatste
fase
van
het
proces
‘Toekomst
voetbalverenigingen en sportaccommodaties’ is
afgerond. Voor de vrijgevallen sportvelden is naar
nieuwe functies gezocht. Er is geïnvesteerd in
Topsport en sportstimulering, dit laatste met name
ook voor jongeren met leer- en gedragsproblemen.
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Programma 8: Cultuur en Monumenten
Cultuurfonds: de culturele activiteiten in Noord zijn
verder toegenomen, verspreid over buurten en
kunstdisciplines en toegankelijk voor bewoners. Uit
het fonds Culturele Projecten is geïnvesteerd in
amateurkunst, de Cultuurprijs, cultuureducatie,
letteren en de culturele infrastructuur. Tien
wooncomplexen zijn aangewezen als gemeentelijk
monument en voor twee kerken lopen procedures
voor aanwijzing als gemeentelijk monument. Ze
krijgen nu voorbescherming om mogelijke
ongewenste ontwikkelingen vóór die aanwijzing te
voorkomen.
Bibliotheekwerk
en
in-schoolse
cultuureducatie: per 1 januari 2014 zijn de taken en
bevoegdheden overgegaan naar de rve Kunst en
Cultuur, inclusief bijhorende personele- en
subsidiebudgetten.
Programma 9: Openbare ruimte en Groen
In het beheer van de openbare ruimte is een laatste
ronde bezuinigd, onder andere door extensiever
beheer van bosplantsoen. Het geplande groot
onderhoud aan wegen is uitgevoerd. Er blijft een
forse achterstand. Er is geïnvesteerd in de kwaliteit
van de openbare ruimte in Plan van Gool,
Molenwijk, de Kleine Wereld, Vogelbuurt/IJplein en
de van der Pekbuurt. Er zijn twee extra
buurtmeesters
aangesteld.
Initiatieven
en
zelfbeheer in de openbare ruimte nemen toe, door
adoptie van afvalbakken, speeltuintjes en
moestuinbakken. De ecologische kwaliteit van het
groen is vergroot door de aanleg van 8 kilometer
bijenlint; de laatste Van IJ tot Gouw-projecten en
project ‘gestuurde storm‘ bij de Noorder IJplas. Om
de gebruikskwaliteit van het groen te verhogen, is
de bouw voorbereid van een brug over het
Noordhollandsch Kanaal in het Noorderpark. Ook is
een plan opgesteld voor het verbeteren van de
waterkwaliteit van het Vliegenbos en voor aanleg
van een trekpontje.
Programma 10: Milieu en Water
Energie: op het Cornelis Douwesterrein kunnen
waarschijnlijk drie extra windmolens worden
geplaatst. De haalbaarheid van aansluiting op het
warmtenet is onderzocht voor 3.000 bestaande
woningen in Amerbos. De aanleg van het primaire
warmtenet is aanbesteed. Via de subsidieregeling
‘Energiesubsidies’ is bijgedragen aan diverse
particuliere initiatieven rond duurzame energie.
In
de
Vogelbuurt
vond
een
energiebesparingsproject
plaats
waardoor
bewoners hun woonlasten konden verlagen. Het
stadsdeel organiseerde een prijsvraag om
ondernemers in Noord uit te dagen tot innovatieve,
duurzame ideeën.
Programma 11: Stedelijke ontwikkeling
Er zijn 348 woningen opgeleverd, waarvan 109
koopwoningen, 115 middeldure huurwoningen, 96
duurdere huurwoningen, 25 sociale huurwoningen
en 3 zelfbouwwoningen.
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ondernemers. Er is een aanzet gedaan om te
denken vanuit de opgave van het gebied. De
nieuwe Staat van de Noordse Wijken (2014) helpt
bij het objectief in kaart brengen van de actuele
ontwikkelingen.
Voor
elke
wijk
is
een
gebiedsanalyse light opgesteld die is gebruikt bij het
maken van gebiedsagenda’s.

De bouw van totaal 710 woningen is gestart,
waarvan 214 koopwoningen, 193 (middel)dure
huurwoningen, 29 sociale huurwoningen en 274
zelfbouwwoningen.
Kleinschalige initiatieven zijn ondersteund door het
initiatievenberaad; procesbegeleiding zelfbouw en
door programmering van (tijdelijke) bestemmingen
op de vrijgekomen sportvelden. Verder zijn nieuwe
impulsen rond de Noorder IJplas voorbereid,
waaronder van aanleg van ontbrekende schakels in
de Fietsroute van Dam tot Dam.

Programma 13: Financiering en Algemene
Dekkingsmiddelen
Door de invoering van het nieuwe bestuurlijke
stelsel per 19 maart 2014 is het stadsdeelfonds per
die datum beëindigd. De verordening op het
stadsdeelfonds is vervangen door de nieuwe
financiële verordening op de bestuurscommissies.

Programma 12: Bestuur en Ondersteuning
Bij alle veranderingen in het bestuurlijk stelsel
hebben wij ons ingezet om de positieve
ontwikkelingen die Noord de afgelopen periode
heeft gekend, te behouden. Met een nieuw
vergadermodel sluiten we goed aan bij onze rol van
‘ogen en oren’ en bij initiatieven van bewoners en
VERANTWOORDING 2014 (Bedragen x € 1 miljoen)

Noord
Programma

Uitgaven

Inkomsten

Bijdrage aan
het resultaat

Begroting

Werkelijk

Verschil

Begroting

Werkelijk

Verschil

1.

Dienstverlening

5,1

7,1

-2,0

4,1

6,5

2,4

2.

Openbare orde en Veiligheid

3,1

3,2

-0,1

0,5

0,9

0,4

0,3

3.

Verkeer en Infrastructuur

7,3

4,1

3,2

7,5

3,8

-3,7

-0,4

4.

Werk, Inkomen en Economie

6,4

5,5

0,9

3,4

2,8

-0,6

0,2

5.

Onderwijs en Jeugd

13,9

13,8

0,1

0,9

1,5

0,6

0,7

6.

Welzijn en Zorg

11,9

16,7

-4,8

3,4

8,4

5,0

0,2

7.

Sport en Recreatie

9,0

9,8

-0,8

2,9

3,0

0,1

-0,7

8.

Cultuur en Monumenten

3,1

3,1

0,1

0,7

0,8

0,1

0,2

9.

Openbare ruimte en Groen

23,3

26,5

-3,2

4,6

7,9

3,3

0,1

10.

Milieu en Water

15,9

16,7

-0,8

14,5

14,4

-0,1

-0,8

11.

Stedelijke ontwikkeling

26,8

28,7

-1,9

18,6

23,3

4,7

2,8

12.

Bestuur en Ondersteuning

5,6

5,9

-0,3

0,7

1,3

0,6

0,4

13.

Financiering en Algemene
dekkingsmiddelen

6,6

6,3

0,3

24,4

31,0

6,6

6,9

137,9

147,3

-9,3

86,2

105,5

19,4

9,9

Totaal programma’s
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8.5 Stadsdeel Oost
RESULTAAT 2014
Het resultaat van stadsdeel Oost bedraagt
€ 8,892 miljoen. Voor toelichtingen per programma
zie Ontwerp Jaarrekening 2014 Bestuurscommissie
Oost.
FOCUSPUNTEN 2014
Oud-Oost
Het winkelcentrum Oostpoort is opgeleverd. Ook
langs de Wibautas zijn nieuwe gebouwen
gerealiseerd op de Amstelcampus, het Volkshotel
en Wibautveste. Het hostel op de Weesperzijde 99
is door de buurt tegengehouden. Op dit adres
komen nu appartementen. Op verschillende
plekken is de openbare ruimte verbeterd waarbij het
Beukenplein met z’n vele terrassen in het oog
springt. Ook het Dapperschoolplein is opgeknapt in
samenhang waarmee ook de jeugdoverlast is
aangepakt en de Dapperstraat, waar dagelijks onze
bekende markt wordt gehouden, heeft een
opknapbeurt gekregen.
De start van de aanpak van de Eerste
Oosterparkstraat is zichtbaar geworden, onder
andere
door
het
weghalen
van
illegale
gevelreclame en rolluiken en het realiseren van
stageplekken
voor
jongeren.
Samen
met
Stadgenoot, de brandweer en deelnemers van het
JPT is een succesvol brandpreventieproject
uitgevoerd in de Transvaalbuurt.
Verder bruiste Oud-Oost ook in 2014 van
uiteenlopende bewonersinitiatieven. Het eerste
bewonersplatform in de Weesperzijde was daar aan
het eind van het jaar een sprekend voorbeeld van.
IJburg en Zeeburgereiland
Er wordt in de Theo Koomenbuurt op
Zeeburgereiland
geëxperimenteerd
met
de
voorgenomen wetswijziging omgevingsvergunning.
Op IJburg geeft de opstart van het virtuele ‘Huis van
de Wijk’ de aanzet tot versterking van het netwerk
van aanbieders van (informele) zorg en welzijn. De
tijdelijke jongerenvoorziening is van start gegaan en
wordt goed gebruikt door jongeren van IJburg.
Indische Buurt
De Indische Buurt kenmerkt zich door actieve
bewoners die steeds meer taken zelf uitvoeren
zoals beheren van gebouwen, organiseren van
activiteiten
en
het
opstellen
van
een
gebiedsbegroting. Dit is een positieve ontwikkeling
die vanuit het stadsdeel ondersteund wordt.
Tegengaan van werkloosheid en armoede blijven
speerpunten. Met komst van Oost Werk en de
diverse leerwerktrajecten wordt hier hard aan
gewerkt. De Indische Buurt is een van de wijken in
Amsterdam, met de hoogste percentages kinderen

Gemeente Amsterdam Jaarrekening 2014

met overgewicht, binnen het programma Op
Gezond Gewicht werken partners uit de buurt
samen met
bewoners om dit probleem aan te pakken.
Daarnaast wordt er nog steeds flink geïnvesteerd in
de fysieke vernieuwing. Dat geldt voor het vastgoed
van onder andere de corporaties en de ook de
openbare ruimte door het stadsdeel.
Watergraafsmeer
In 2014 heeft het voorzieningenniveau een flinke
impuls gekregen door het realiseren van onder
andere een basisschool en parkstrook in het
Amstelkwartier, een vernieuwd buurtcentrum in
Amsteldorp,
een
flinke
uitbreiding
van
stallingmogelijkheden voor fietsers bij het Amstel
Station, een gerenoveerd Robert Kochplantsoen,
optimalisering
van
speelvoorzieningen
voor
kinderen met als hoogtepunt het Cruijff-court in
Betondorp en start bouw blok M in Jeruzalem.
Daarnaast presenteerden 45 organisaties en
bewonersinitiatieven zich aan de bewoners van de
Watergraafsmeer tijdens een druk bezochte
informatiemarkt
in
oktober.
Oostelijk Havengebied
Bewonersen
buurtnetwerken
(inclusief
ondernemers) als dragende samenleving zijn
gegroeid.
De
combinatie
van
krachtige
initiatiefnemers en groeiende vraagstukken blijken
goed
voor
verschillende
maatschappelijke
initiatieven.
In de pilot Wijkzorg, ter voorbereiding op de
veranderingen in de zorg, hebben formele en
informele zorg samen gezocht naar een nieuwe
vorm waarin zorg in de buurt vormgegeven kan
worden. De bouw van Costa Rica door Stadgenoot
is gestart. Er komen 159 huurwoningen, waarvan
93 in de sociale sector. De in 2014 gestarte proef
(voor een jaar) met het Oostveer, is wegens succes
verlengd.
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en winkelgebied, krijgen ook de omliggende buurten
een positieve impuls. Hierdoor ontstaat een
levendige omgeving waarin zowel bewoners als
ondernemers kunnen wonen, werken en recreëren.
FOCUS OP PROGRAMMA’S
Programma 1: Dienstverlening
De rve Dienstverlening heeft in 2014 de taken van
het stadsdeel overgenomen. In 2014 is het eerste
stadsloket geopend in Nieuw-West. Momenteel
vindt evaluatie plaats, waarna in Oost het
eerstvolgende stadsloket wordt geopend. De
verbouwing is reeds uitgevoerd.
OPGAVEN 2014
Organisatie en financiën: basis op orde
Er is hard gewerkt aan het terugdringen van risico’s
en het verbeteren van bestuurlijke processen en
procedures. Subsidies zijn doorgelicht en in het
verleden opgelopen achterstanden zijn ingelopen.
Op financieel vlak is de basis op orde. Met een
basis die op orde is, lukt het ons veel vooruitgang te
boeken.
Van zorgen voor naar zorgen dat
De overheid ontwikkelt een nieuwe rol in de relatie
met de burger. Burgers kunnen meer zelf doen en
willen minder bemoeienis. De overheid geeft
bewoners en ondernemers ruimte en ondersteunt
waar nodig is. Op steeds meer terreinen zien we
dat de overheid en burgers volwaardige partners
zijn. Dat is de kracht van Oost.
Kracht van Oost
De ‘Kracht van Oost’ bewijst dat er een enorme
bereidwilligheid bestaat om samen met ons de
buurten van Oost te ontwikkelen. Deze
bereidwilligheid sterkt ons in het vertrouwen dat we
hebben in de kracht en potentie van onze bewoners
en ondernemers. We zien dat wanneer mensen zelf
problemen oplossen, al dan niet met hulp van ons,
dit veel duurzamer is. Het doel is dat mensen weer
aan het werk gaan en zelfstandig hun leven kunnen
inrichten. Als dat niet haalbaar is, hebben wij een
vangnet. Vanuit de kracht van mensen zetten we
samen met partners in op kortdurende interventies
die een springplank zijn naar zelfstandigheid.
Buurtgerichte overheid
De kracht van buurtgericht werken is dat we kunnen
inzoomen op problemen op buurtniveau, dicht bij de
belevingswereld van mensen. Van panklare
oplossingen of een blauwdruk maken we de
beweging naar maatwerk.
Prettig en veilig wonen
Het stadsdeel opereert in een grootstedelijke
omgeving voor bezoekers vanuit verschillende
‘verbindingsassen’ die het stadsdeel bezoeken.
Door het onderling verbinden van deze stadsstraten
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Door onder meer het voortzetten van de activiteiten
Burgerzaken & Informatie door BCO is er een
nadelig resultaat van € 994.000 geboekt.
Daartegenover zijn er ook meeropbrengsten voor
een bedrag van € 4,5 miljoen gerealiseerd (onder
andere bouwleges).
Programma 2: Openbare orde en Veiligheid
Voor
alle
gebieden
zijn
gebiedsgerichte
veiligheidsplannen opgesteld. Er zijn twee

Keurmerken

Veilig

Ondernemen

(KVO)

toegekend aan winkelgebieden. De stijging van de
drugsindex
in
de
Dapperbuurt
en
Weesperzijdebuurt wordt aangepakt en er is extra
inzet gepleegd op overlastgevende horeca.
Budgettair gezien zijn
ontwikkelingen te melden.

er

geen

bijzondere

Programma 3: Verkeer en Infrastructuur
In 2014 is met diverse projecten ingezet op een
verkeersveilig en goed bereikbaar stadsdeel. Zo zijn
bijvoorbeeld knelpunten in de fietsinfrastructuur
aangepakt. Het stadsdeel heeft in 2014 een
experiment
met
een
bezoekersvergunning
geëffectueerd. Binnen het Parkeerplan Amsterdam
Beter Bereikbaar is samengewerkt om meer auto’s
inpandig te laten parkeren.
De netto meeropbrengsten van € 2,1 miljoen
worden toegevoegd aan de reserve parkeerfonds
Programma 4: Werk, Inkomen en Economie
Er is doorlopende gebiedsgerichte inzet op
aantrekkelijke winkelstraten. Focus lag op
economische assen Linnaeusstraat/Middenweg
(inclusief Oostpoort) en de Eerste Oosterparkstraat.
Belangrijke ontwikkeling is de oprichting van het
Marktbureau dat namens de stadsdelen als
gastheer en toezichthouder op de markten optreedt.
Op hert gebied van werk lag de focus op het
bestrijden van jeugdwerkeloosheid.
De afwijking van €0,6 miljoen ten opzichte van de
begroting heeft een relatie met het inzetten van
extra straatmanagers en de meerkosten voor de
oprichting van het Marktbureau en de coördinator
ambulante handel.
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Programma 5: Jeugd en Onderwijs
Diverse projecten voor beroepsoriëntatie zijn
uitgevoerd. Binnen het jongerenwerk is ingezet op
kwetsbare doelgroepen. Op het gebied van Jeugd
en Veiligheid is ingezet op interventies die op straat
direct zichtbaar zijn. Oud-Oost was proeftuin voor
het nieuwe zorgstelsel in Amsterdam. Jeugdland is
uitgegroeid tot een natuurspeelplaats met jaarlijks
70.000 tot 80.000 bezoekers.
Er zijn geen noemenswaardig financiële afwijkingen
van de begroting.
Programma 6: Welzijn en Zorg
Er is ingezet op het ontplooien van de Civil Society,
het stimuleren van wijkondernemingen en op
samenwerking
tussen
professionals
en
vrijwilligersorganisaties. Er zijn vier buurtteams
Samen Doen actief, een pilot Wijkzorg is uitgevoerd
en Oost faciliteert bewonersnetwerken informele
zorg. Het Loket en de spreekuren in de wijken zijn
naar tevredenheid uitgevoerd.
Behalve de stedelijke correctie op de begroting zijn
er geen noemenswaardig financiële afwijkingen.
Programma 7: Sport en Recreatie
Samen met partners realiseren we een omvangrijk
programma schoolsport. Bij clubs is steeds meer
aandacht voor een veilig sportklimaat en gezond
gedrag. De sportaccommodaties behoren ook in
2014 tot de best bespeelde accommodaties van
Amsterdam. Sommige verenigingen hebben
wachtlijsten. In samenwerking zijn multifunctionele
sportgebouwen bij HC AthenA en OVVO
gerealiseerd.
Er zijn geen noemenswaardig financiële afwijkingen
van de begroting.
Programma 8: Cultuur en Monumenten
Diverse culturele instellingen, festivals en
kunstprojecten zijn gesubsidieerd. Het beeld
Flowers van Karel Appel is teruggeplaatst op het
Oosterspoorplein. Er is een bibliotheek geopend op
IJburg en een OBA-uitleenpunt in Betondorp. Er zijn
voor
bewoners
en
eigenaren
workshops
georganiseerd over de monumentale waarden van
de Linnaeushof.
Er zijn geen noemenswaardig financiële afwijkingen
van de begroting.
Programma 9: Openbare ruimte en Groen
Veel achterstallig groen is gerenoveerd en de
kwaliteit van het groenareaal in Oost is verbeterd.
De boomwortelopdruk onder fietspaden is
aangepakt. Er zijn goede resultaten geboekt voor
een schone openbare ruimte. Hoogtepunten in
2014 zijn het Sumatraplantsoen, het duurzaam
ingerichte
Beukenplein,
de
herinrichting
Blasiusstraat en de Brug Jaap Hannes.
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De belangrijkste afwijking van € 0,5 miljoen van de
begroting vindt haar oorzaak in de afrekening van
GREX met het OGA.
Programma 10: Milieu en Water
De herziening van het bestemmingsplan IJburg
biedt meer ruimte om boten af te meren. Project
Afvalservice Oost ondervond grote vertraging als
gevolg van de gewijzigde besluitvormingsmandaten
na 19 maart 2014. 43 Woningeigenaren hebben
een subsidieaanvraag gedaan voor woningisolatie.
Binnen de subsidieregeling groene daken is circa
1.300 m² groen dak gerealiseerd.
Er zijn geen noemenswaardig financiële afwijkingen
van de begroting.
Programma 11: Stedelijke ontwikkeling
Er zijn veel positieve ontwikkelingen op het gebied
van stedelijke vernieuwing. We hebben huurders
ondersteund bij problemen rond wonen via het
Wijksteunpunt Wonen. De achterstanden bij
aanvragen van particuliere splitsingen zijn
weggewerkt. Het project inhaalslag brandveilig
gebruik inzake de omgevingsvergunningen- en
gebruiksmeldingplichtige objecten is afgerond.
De belangrijkste afwijking van €2,1 miljoen van de
begroting heeft betrekking op de afboeking van het
gebouw van Van Koetsveldschool.
Programma 12: Bestuur en Ondersteuning
Bewonersparticipatie en netwerken in de buurten
was een belangrijk speerpunt. De gebiedsgerichte
agenda’s kwamen tot stand na werkbezoeken en
overleggen in de buurten. Op 26 november kwamen
ruim 150 bewoners en ondernemers naar een Open
Huis over de gebiedsplannen. Buurtgerichte
informatie is onder andere vormgegeven met
gebiedsgerichte digitale nieuwsbrieven.
Er zijn geen noemenswaardig financiële afwijkingen
van de begroting.
Programma 13: Financiering en Algemene
Dekkingsmiddelen
Voor meer toelichting zie Ontwerp Jaarrekening
2014 Bestuurscommissie Oost.
14: De Nieuwe Ooster
De Nieuwe Ooster heeft 2.207 uitvaarten en drie
oorlogsherdenkingen gefaciliteerd. Het Masterplan
renovatie Gedenkpark en Entreegebied is vrijwel
voltooid. In 2014 bleek dat de oplevering van het
nieuwe crematorium op Zorgvlied pas eind 2015
plaats gaat vinden. Mogelijke effecten van de komst
van dit crematorium zijn pas vanaf 2016 zichtbaar.
Er zijn geen noemenswaardig financiële afwijkingen
van de begroting.

345

i

➥
VERANTWOORDING 2014 (Bedragen x € 1.000)
Hieronder is de financiële realisatie 2014 van Oost in
relatie tot de Begroting 2014 per programma
weergegeven.

Oost

Programma

Begroting 2014

Rekening 2014

Afwijking

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

1.

Dienstverlening

8.142

6.661

-1.481

8.833

10.826

1.993

2.

Openbare orde en Veiligheid

4.469

930

-3.539

4.081

937

-3.144

395

3.

Verkeer en Infrastructuur

12.255

19.999

7.744

14.714

24.998

10.284

2.540

4.

Werk, Inkomen en Economie

2.135

844

-1.291

3.058

1.106

-1.952

-661

5.

Onderwijs en Jeugd

16.221

-66

-16.287

24.913

8.137

-16.776

-489

6.

Welzijn en Zorg

16.225

1.934

-14.291

16.099

2.555

-13.544

747

7.

Sport en Recreatie

10.074

1.648

-8.426

10.817

2.042

-8.775

-349

8.

Cultuur en Monumenten

3.637

170

-3.467

2.580

255

-2.325

1.142

9.

Openbare ruimte en Groen

29.666

3.280

-26.386

34.114

6.933

-27.181

-795

10.

Milieu en Water

20.292

16.836

-3.456

20.721

16.878

-3.843

-387

11.

Stedelijke ontwikkeling

17.008

9.366

-7.642

22.563

13.619

-8.944

-1.302

12.

Bestuur en Ondersteuning

9.287

125

-9.162

8.210

506

-7.704

1.458

13.

Financiering en Algemene
dekkingsmiddelen

10.656

19.265

8.609

4.843

33.632

28.789

20.180

14.

De Nieuwe Ooster
Resultaat voor bestemming
Toevoeging reserves

5.721

5.779

58

5.787

5.920

133

75

165.788

86.771

-79.017

181.333

128.344

-52.989

26.028

-22.741

40.398

-40.398

-17.657

22.741

Onttrekking reserves
Resultaat na bestemming

3.474

188.529
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43.534

43.534

130.305

-58.224

221.731

44.055

44.055

521

172.399

-49.332

8.892
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8.6 Stadsdeel West
RESULTAAT 2014
Het resultaat van stadsdeel West bedraagt € 0,2
miljoen.
FOCUSPUNTEN 2014
Hieronder staan de belangrijkste focuspunten en
opgaven van 2014. Deze zijn ontleend aan de
begroting en de ontwerp Jaarrekening 2014 van
Stadsdeel West.
Ruimte
Ruimte geven aan bewoners, ondernemers en
maatschappelijke organisaties om samen vorm te
geven aan West. Ruimte bieden aan initiatief. Als
stadsdeel wilden we in 2014 de fysieke en mentale
ruimte bieden waarin bewoners en ondernemers
zich thuis voelen.
Eigen kracht
Vertrouwen in de eigen kracht van mensen. Wie
voor zichzelf kan zorgen, kreeg daarvoor de ruimte.
Wie dat niet lukt thuis, op school, in de straat en de
buurt, door verwaarlozing, armoede, angst of
eenzaamheid, kon op ons rekenen. We hebben ze
geholpen de regie over hun eigen leven te
herpakken door ze aan te spreken op wat ze wel
kunnen. Door talenten te stimuleren en initiatief te
honoreren.
Buurtgericht
West werkt buurtgericht. Samen met bewoners en
ondernemers werkten we aan zaken die er in de
buurten toe doen. Er waren buurtagenda’s en
buurtbudgetten waarover bewoners en organisaties
actief in de buurt beslissen. Wie in zijn eigen buurt
aan de slag wilde werd in 2014 ondersteund.

OPGAVEN 2014










Buurtpraktijkteams, Top-600 en aanpak
huiselijk geweld
Bestrijden
leegstand
winkelstraten
en
stimuleren creatief ondernemerschap
Kindpakket en jeugdwerkeloosheid
Armoedebestrijding
en
maatschappelijke
dienstverlening
Kunst, cultuur en evenementen
Handhaving openbare ruimte
Duurzaam wonen en stedelijke vernieuwing
Sportaccommodaties
Buurtondernemingen en buurtkamers

FOCUS OP PROGRAMMA’S
Programma 1: Dienstverlening
Op 1 september is de verbouwing gestart van de
publieksruimten op de locatie Bos en Lommerplein
tot stadsloket, en vond de dienstverlening tijdelijk
plaats op de locatie Baarsjesweg.
De gemiddelde wachttijd aan de balie was minder
dan 6 minuten en 96% van de klanten wordt binnen
de norm van 20 minuten geholpen.
Zowel in juni als in november is er bij de loketten
een
stedelijk
klanttevredenheidsonderzoek
gehouden. West scoorde voor klanttevredenheid
een 8.6. Daarmee kwam de totaalscore voor West
in 2014 op een 8.3 (gemiddeld Amsterdam 8.2)
In 2014 is het aantal telefoontjes via 14 020
ongeveer gelijk gebleven aan 2013 (ruim 1.000 per
week).
Het aantal afgehandelde klachten binnen de
wettelijke termijn is stijgende. Doel was dat 80%
van de klachten binnen zes weken wordt
afgehandeld. Het resultaat over 2014 is dat meer
dan 85% binnen de norm is afgehandeld.
In programma 1 is er een financieel nadeel. Dit
nadeel is het gevolg van de uitname voor 1 Stad
1 Dienstverlening.
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Programma 2: Openbare orde en Veiligheid
Het afgelopen jaar is er ingezet op het terugdringen
van het aantal woninginbraken en overlast gevende
panden. Er zijn afspraken gemaakt met
woningbouwcorporaties over te nemen maatregelen
om inbraak tegen te gaan. We hebben
massagesalons gecontroleerd en er vijf gesloten.

Het financiële nadeel in programma 3 is het gevolg
van:

lagere uitgaven op projecten dan begroot (de
uitvoering loopt over meerdere jaren)

lagere onttrekking reserve parkeren dan
begroot

hogere inkomsten parkeergelden dan begroot.

Naast diverse andere toezichtvormen is rond het
Karel Doormanplein ook cameratoezicht ingezet.

Programma 4: Werk, Inkomen en Economie
West blijft een aantrekkelijk vestigingsgebied voor
ondernemers. Door de actieve inzet van
winkelstraatmanagers,
accountmanagers
en
marktmanager, inzet subsidies en verbeteringen in
regelgeving en procedures zijn zichtbare resultaten
geboekt. Het aantal bedrijven groeit en er is veel
vraag naar beschikbare vestigingslocaties. In de
meeste winkelgebieden daalde de leegstand tot
(beneden) frictieniveau. Met de vestiging van
nieuwe winkel- en horecaconcepten en het
opknappen
van
winkelpanden
zijn
de
winkelgebieden ook aantrekkelijker geworden. Er
was licht herstel bij de markten. De Ten Katemarkt
profiteert van extra bezoekersstromen door nieuwe
activiteiten in De Hallen en ook kleinschaligere
marktinitiatieven genereren extra bezoekers in
enkele gebieden.

De preventieve aanpak in de winkelgebieden is
voortgezet, met extra toezicht in de donkere
maanden, gebiedsschouwen en trainingen voor
ondernemers.
De ‘risk based’ aanpak is voortgezet, onder meer
door aansluiting te zoeken bij buurtpraktijkteams.
Het project ‘Weerbare Meiden’ is gestart met als
doel de kans op radicalisering van moslimmeiden te
verkleinen en hun weerbaarheid te vergroten.
Met de inzet van buurtpraktijkteams is geanticipeerd
op het gebiedsgerichte werken en de aansluiting
met ‘Om het Kind’ en ‘Samen Doen’. Het aantal
overlast gevende jeugdgroepen is gereduceerd tot
één.
Er zijn projecten en trainingen verzorgd voor de
lokale preventie van huiselijk geweld.
Er zijn geen noemenswaardige financiële
afwijkingen ten opzichte van de begroting.
Programma 3: Verkeer en Infrastructuur
De herinrichting van de Bellamy- en Borgerbuurt is,
met actieve deelname van bewoners en
ondernemers, in 2014 voorbereid.
De laatste openstaande beslispunten uit de
Parkeernota zijn uitgevoerd. Het ging hierbij om de
versoepeling van de regelgeving voor ambulante
handelaren (Ten Katemarkt) en de vaststelling van
nieuwe
beleidsregels
voor
gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaatsen
Ook
zijn
in
2014
naast
het
project
‘Capaciteitsuitbreiding fietsparkeren’ op diverse
andere
locaties
sinds
2011
13.000
fietsparkeerplekken bijgeplaatst, waardoor de
fietsparkeerdruk is afgenomen.
Van de lijst van 14 blackspots in 2010 zijn in 2014
10 locaties infrastructureel verbeterd en daarnaast
een aantal smalle fietsvoorzieningen en/of onveilige
fietsoversteekplaatsen.
In het kader van het Meerjarenprogramma
Verkeersveiligheid zijn vier schoolomgevingen
onder de loep genomen met behulp van een
verkeersveiligheidsschouw en een enquête onder
de schoolleiding en de ouders.
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Op locaties buiten de winkelgebieden functioneren
collectieve en flexibele werkconcepten goed.
Leegstand op minder gewilde locaties wordt
opgelost door invulling met andere functies mogelijk
te maken. Met talentenbeurzen zijn jonge talenten
in contact gebracht met bedrijven en instellingen.
Naast
stageplaatsen
binnen
de
stadsdeelorganisatie,
zijn
(leer)werkplaatsen
gecreëerd via de social returnverplichting in externe
contracten.
Het financiële nadeel in programma 4 is het gevolg
van de in rekening gebrachte kosten voor de opzet
van het Marktbureau en het digitaliseren van de
marktindeling. Ook zijn in 2014 als gevolg van de
economische
omstandigheden
de
baten
achtergebleven. De begrote bezettingsgraad voor
de markten van 75% is niet gehaald (realisatie is
66,4%).
Programma 5: Jeugd en Onderwijs
Door middel van de proeftuin A-Z in de wijk Bos en
Lommer heeft het stadsdeel invulling gegeven aan
het nieuwe jeugdstelsel dat aansluit bij de al
bestaande netwerken en lokale structuren in de
wijk. Het resultaat van vraaggericht jongerenwerk is
dat jongeren zich meer betrokken voelen bij hun
buurt en het gevoel hebben dat er echt naar ze
geluisterd wordt. Er zijn verschillende pilots gestart
voor jongeren met een licht verstandelijke
beperking. Aanpak jeugdwerkloosheid heeft twintig
jongeren aan een baan geholpen. De vraag naar
Jeugdschuldhulpverlening
blijft
groeien.
Het
afgelopen jaar is met Vreedzaam West een mooie
basis gelegd voor het verder bouwen aan een
stevig pedagogische infrastructuur in West.
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Vreedzaam is in West binnen een korte tijd sterk
gegroeid; er zijn al twee Vreedzame Wijken in West,
een groot aantal Vreedzame scholen en dit aantal
blijft groeien.
Het financiële voordeel in programma 5 is het gevolg
van:

afwikkeling/vaststelling subsidies oude jaren
(2011 t/m 2013)

een lagere doorbelasting van personeelskosten
als gevolg van de centralisatie van het onderwijs

resultaatbestemmingen uit 2013 die in 2014 niet
(volledig) zijn gerealiseerd

amendement Uitvoering kindpakket is in 2014
niet volledig gerealiseerd
Programma 6: Welzijn en Zorg
In West gaan we uit van eigen kracht en
wederkerigheid met als resultaat dat mensen meer
zelf doen. Er zijn nieuwe samenwerkingsverbanden
op het gebied van de hulpverlening ontstaan vooral
voor hulpverlening aan huishoudens met complexe
problematiek, woonservice dienstverlening en het
versterken van de keten in de richting werk. In de
pilot van de Wijkzorgteams faciliteren we vooral de
samenwerking en doorverwijzing naar andere teams
en voorzieningen en groepen in de buurt. In het
Startgebied Bos en Lommer, gaat het om de
samenwerking tussen de verschillende wijkteams:
Ouder- en Kindteams, Participatieteam, Team
Wijkzorg en het Sociale Wijkteam van ABC. Ook dit
jaar hebben we weer een zeer succesvolle
vrijwilligersdag georganiseerd. Ruim 500 mensen
hebben zich aangemeld voor deze dag. Dat is
tweemaal zoveel als in andere jaren.
Het financiële nadeel in programma 6 is het gevolg
van een uitname voor 1 Stad 1 Denstverlening
(onderdeel sociaal loket) per 19 maart 2014 en de
uitname voor het Subsidiebureau Amsterdam per
1 juli 2014.
Programma 7: Sport en Recreatie
Het afgelopen jaar heeft ‘West Beweegt’ haar
meerwaarde als middel bewezen als het gaat om
‘bonding en bridging’ bij activiteiten. Sport als sociaal
bindmiddel is op verschillende manieren ingezet in
de Mercatorbuurt, de Erasmusparkbuurt, de
Gibraltarbuurt, de Gulden Winckelbuurt, de
Kolenkitbuurt, de Robert Scottbuurt en de
Spaarndammerbuurt.
Activiteiten
worden
in
afstemming met partners uit de buurt en de
Buurtpraktijk Teams ontplooid. De medewerkers zijn
getraind in de Vreedzame aanpak en in het
obserververen van gedrag van de doelgroep. Zowel
positief als negatief gedrag van de deelnemers wordt
besproken en zichtbaar gemaakt.
Binnen de aanpak Amsterdammers op Gezond
Gewicht is er een gebiedsgericht project met de vijf
(letterlijk) zwaarste wijken van Amsterdam. De
Kolenkit is daar één van, dus wij implementeren de
stedelijke aanpak in de Kolenkit.
In 2014 werden circa tien speelplekken opgeknapt.
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Het voordelig saldo in programma 7 bestaat uit:

voordeel sportpark Transformatorweg waarvan
€ 0,2 miljoen wordt overgeheveld naar 2015

voordeel sporthal Laan van Spartaan doordat
onderhoud en reparaties nog onder de
garantiebepalingen
vallen
en
het
personeelsbudget nog niet volledig is ingezet

nadeel door extra vervanging speeltoestellen
Programma 8: Cultuur en Monumenten
Het Stenen Hoofd heeft zich ontwikkeld tot een
bovenlokale
publiekstrekker,
net
als
het
Westergasfabriekterrein.
De
uitbreiding
van
Terrasmus en podiumdelen voor het Eikenbosje in
het Erasmuspark zijn gereed. Op het Mercatorplein
is een meerjarig samenwerkingsverband gestart met
fotografiemuseum FOAM. Op het Bos en
Lommerplantsoen heeft het Grachtenfestival twee
dagen concerten geprogrammeerd en Theater
Krakeling had enkele jeugdvoorstellingen. We zien
bij bewoners veel belangstelling voor kunst in de
openbare ruimte. Mimicry (viaduct Erasmuspark), De
Verhuizing,
Expositie
Herbert
Nouwens
(Westergasfabriekterrein) zijn gerealiseerd.
Kunstprojecten in met de buurt richtten zich vooral
op de Kolenkitbuurt en de Robert Scottbuurt. WOW
Amsterdam heeft haar deuren geopend. Hier wordt
hoogwaardig cultureel geprogrammeerd op het
gebied van design en ambacht. Het GildeLab is
gestart in het Borstblok op de Bos en Lommerweg:
een ontmoetings-en productieplek voor mensen met
ervaring met textielbewerking.
Er zijn geen noemenswaardige financiële
afwijkingen ten opzichte van de begroting.
Programma 9: Openbare ruimte en Groen
In 2014 zijn projecten ter verbetering van de
openbare ruimte uitgevoerd, zoals groot onderhoud
en herprofileringen van een aantal straten en pleinen
(Admiralengracht, Cabral-/Vespuccistraat, Elisabeth
Wolffstraat, Karel Doormanplein, Pieter van der
Doesstraat, Vancouverstraat).
Er zijn speelplekken verbeterd in het kader van het
Speelplekkenactieplan ( Vier Heemskinderenstraat,
Jan Hanzenstraat, Charlotte de Bourbonstraat, Nova
Zemblastraat en Louise de Colignystraat). Verder is
in het Westerpark veel vervangingsonderhoud
gepleegd aan de paden in het park en is een begin
gemaakt met de uitvoering van een meerjarenplan
duurzame beplanting.
Het oordeel van de bewoners over de schoonheid
van de leefomgeving stijgt de laatste jaren licht. De
objectieve metingen zijn daarnaast minder
eenduidig. Zowel in de voorjaars- als de
najaarsmeting scoorden we als stadsdeel een C op
de maatlat ‘zwerfvuil op de verharding’. Dit is lager
dan het resultaat in 2013 (=B). Dat komt door een
nieuwe manier van meten: ‘Buiten in Beeld’.
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Er is een financieel nadeel in programma 9 door
extra klein en groot onderhoud wegen,
kades/bruggen, uitvoeringskosten reiniging en extra
inzet op Hotspotaanpak en verminderen vuil rondom
afvalcontainers.
Op het Bos en Lommerplein zijn extra kosten
gemaakt ter verbetering de situatie op het
marktplein. Er is een voordeel door extra inkomsten
herstel en opbreken.
Programma 10: Milieu en Water
Door efficiencyverbetering van de afvalinzameling is
in 2014 een flinke bezuiniging gerealiseerd. Echter,
vanaf 2014 is een dusdanige tariefsverlaging
afvalstoffenheffing doorgevoerd dat we de
kostendekkendheid toch hebben moeten loslaten,
mede onder invloed van de gestegen kosten van het
Afaval Energie Bedrijf. Met onze integrale aanpak op
vervuilde containerlocaties zijn we het afgelopen jaar
gestart met het organiseren van actieteams van
omwonenden,
ondernemers
en
andere
belanghebbenden rondom hotspotlocaties. Ook zijn
programma’s gestart voor scholen, moskeeën en
woningcorporaties, die de bewustwording van eigen
gedrag en verantwoordelijkheid bij vervuiling moeten
versterken.
Met het toenemende aantal evenementen en
horecabedrijven stijgt ook het aantal klachten. De
meeste daarvan gaan over geluid en stank. Naast
controle en handhaving hebben we vooral ingezet op
preventieve maatregelen. De subsidieregeling
Groene daken en muren was succesvol. Er is voor
ruim 2500 m² groen dak subsidie aangevraagd en de
regeling daarmee geheel uitgeput. Ook op eigen
gebouwen is geïnvesteerd in groene daken, zoals op
het speeltuingebouw aan het Barentszplein.
Er is een financieel nadeel van € 1,6 miljoen door
extra afschrijvingskosten afvalcontainers. Verder
een nadeel door extra onderhoud van oude
containers, stortkosten veeg vuil en stortkosten
bewoners. Bij de inkomsten afvalstoffenheffing is
een voordeel van € 1,1 miljoen door meer betalende
huishoudens. Op inkomsten reinigingsrecht is een
nadeel door minder betalende bedrijven.
Programma 11: Stedelijke ontwikkeling
Van een 300-tal slechte woningen is 60% (bijna 200
woningen) verbeterd. 15% wordt op dit moment nog
verbeterd. Voor 242 woningen is energiemaatwerk
advies gegeven en voor 118 woningen een
energielabel ná verbetering. Voor 305 woningen is
labelstapsubsidie verleend. In de Kolenkitbuurt heeft
Eigen Haard het nieuwbouwcomplex ‘De Titaan’
gebouwd (150 woningen).
In de Robert Scottbuurt is de Basisschool De
Springplank opgeleverd. De Hallen zijn opgeleverd
en de Nieuwbouw Noord is van start gegaan. De
Nieuwbouw Zuid wordt in 2015 opgeleverd. Zowel
onder de Hallen als onder de woningbouw komen

Gemeente Amsterdam Jaarrekening 2014

i

parkeergarages. In de Laan van Spartaan is Hof A
gestart. Voor het West- en de Middenkavel
Zuidstrook zijn plannen ontwikkeld.
Het Food Center Amsterdam (FCA) wordt
omgevormd tot een modern en duurzaam
bedrijventerrein.
De
Realisatie
en
Ontwikkelovereenkomst is op 8 mei 2014 door de
wethouder ondertekend. In 2014 zijn negen
bestemmingsplannen vastgesteld, waarvan drie in
verband met actualisering en zes vanwege nieuwe
ontwikkelingen.
De vastgoedportefeuille levert een nadeel op van
€ 1 miljoen omdat er geen panden zijn verkocht. Op
het product wonen ontstaat een voordeel van
€ 2,1 miljoen, voornamelijk doordat de kosten van de
projecten in 2014 in lager zijn uitgevallen.
Programma 12: Bestuur en Ondersteuning
Een groot aantal deelnemers van het digitaal
bewonerspanel (45%) is bekend met de
buurtcoördinatoren, daarnaast is 45 % op de hoogte
van het buurtbudget en 16% van de agenda van de
buurt. Daarnaast is 79% tevreden over de
buurtgerichte informatie op de website en/of
facebook.
Om tegemoet te komen aan de behoefte aan meer
handhaving zijn er in twee buurten pilots gestart met
buurtgerichte handhaving. Om afvaloverlast tegen te
gaan, dat in beide pilotbuurten hoog op de agenda
staat, werd gezamenlijk opgetrokken.
Bos en Lommer was een van de startgebieden drie
decentralisaties. Er is een verdiepingsanalyse
uitgevoerd naar klantgroepen in Bos en Lommer
voor wie de decentralisaties direct gevolgen hebben.
Daarnaast hebben we een inventarisatie gemaakt
van de preventieve voorzieningen, informele
netwerken en sociale buurtondernemingen in Bos en
Lommer.
Het financiële voordeel in programma 12 is ontstaan
door:

buurtgerichte projecten, zoals bewoners aan
zet, gebiedsgerichte informatie management en
buurtmediafonds, zijn niet volledig uitgevoerd

het budget van Griffie, de Stadsdeelraad en het
Dagelijks Bestuur is naar beneden bijgesteld
Programma 13 Financiering en Algemene
dekkingsmiddelen
Vanaf 19 maart 2014 is de bestuurlijke reorganisatie
officieel van kracht. Dat betekent dat stadsdeel West
vanaf dat moment financieel niet meer autonoom is
en dat de begroting van West onderdeel uitmaakt
van de begroting van de stad Amsterdam. Het
stadsdeelfonds is vanaf 19 maart opgeheven.
2014 is het laatste jaar dat West nog rente rekeningcourant ontvangt. West heeft in 2014 € 2,8 miljoen
ontvangen uit het gemeentelijk positief resultaat van
de renteomslag. Voor de inkomsten uit reclame- en
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precariobelasting geldt ook dat 2014 het laatste jaar
is dat West deze inkomsten ontvangt. Vanaf 2015
zijn deze inkomsten centraal.
Er zijn nadelen door naheffing belasting en lagere
onttrekking reserverve. Voordelen ontstaan door
rente-inkomsten, hogere uitkering Stadsdeelfonds
en niet bestede stelposten.

West

Programma

Begroting 2014

VERANTWOORDING 2014 (Bedragen x € 1.000)
De tabel geeft de realisatie per programma weer op
basis van het voorstel van het college aan de raad
voor de geïntegreerde gemeenterekening 2014.
Baten en lasten zijn inclusief mutaties reserves.

(B-L)

Rekening 2014

(B-L)

Afwijking

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

5.808

11.270

-5.462

9.524

16.010

-6.486

-1.024

2014

139

3.948

-3.809

300

3.762

-3.463

346

1.

Dienstverlening

2.

Openbare orde en Veiligheid

3.

Verkeer en Infrastructuur

44.883

42.180

2.704

36.756

34.787

1.969

-734

4.

Werk, Inkomen en Economie

828

2.382

-1.554

707

2.565

-1.858

-304

5.

Jeugd en Onderwijs

825

14.697

-13.872

7.065

19.953

-12.888

984

6.

Welzijn en Zorg

2.966

18.055

-15.089

2.398

17.883

-15.485

-397

7.

Sport en Recreatie

1.574

7.867

-6.293

1.660

7.654

-5.994

299

8.

Cultuur en Monumenten

212

2.328

-2.117

522

2.624

-2.102

15

9.

Openbare ruimte en Groen

10.356

23.935

-13.579

11.659

26.475

-14.816

-1.238

10.

Milieu en Water

20.451

25.654

-5.203

19.621

28.539

-8.918

-3.715

11.

Stedelijke ontwikkeling

37.453

45.779

-8.326

61.976

71.611

-9.635

-1.309

12.

Bestuur en Ondersteuning

150

9.196

-9.046

582

8.378

-7.795

1.251

13.

Financiering en Algemene
dekkingsmiddelen

33.279

10.460

22.819

37.159

8.326

28.833

6.014

158.925

217.751

-58.827

189.929

248.567

-58.638

189

Totaal programma’s
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8.7 Stadsdeel Zuid
RESULTAAT 2014
Het saldo lasten baten van stadsdeel Zuid bedraagt
€ 32,1 miljoen. Voor toelichting per programma zie
Ontwerp Jaarrekening 2014 Bestuurscommissie
Zuid.
FOCUSPUNTEN 2014
De Begroting 2014 van stadsdeel Zuid kende geen
indeling in gebieden. 2014 is het eerste jaar waarin is
gewerkt met gebiedsanalyses, gebiedsagenda’s en
gebiedsplannen in een ‘light versie’ voor de cyclus
2015.
OPGAVEN 2014
De belangrijkst opgaven in Zuid in 2014.

De tevredenheid van onze klanten over de
dienstverlening blijft het hoogste van
Amsterdam en we blijven kansen benutten voor
deregulering.

Zuid blijft het veiligste stadsdeel van
Amsterdam en onze bewoners en ondernemers
voelen zich ook veilig.

We gaan verder met het verbeteren van de
verkeersveiligheid, de doorstroming en het
verminderen van de parkeerdruk.

We versterken de eigen kracht van bewoners,
stimuleren de participatie en de routes naar
werk en intensiveren ons armoedebeleid.

We blijven aantrekkelijk voor ondernemers
door hen ruimte te bieden en het
vestigingsklimaat te verbeteren (onder andere
via veilige winkelgebieden).

Kinderen kunnen hun talenten ontwikkelen op
goede en goed gehuisveste scholen in de buurt.

De modernisering van ons zorgbeleid via Zorg
voor Zuid.

We gaan door met het aantrekkelijker maken
van onze sportaccommodaties en stimuleren
sport voor jeugd en ouderen en de projecten van
de SportAs.

We blijven zorgen voor een hoogstaand en
toegankelijk kunst en cultuuraanbod.

We houden de openbare ruimte op basisniveau
schoon, heel en veilig en gaan door met het
wegwerken van achterstallig onderhoud.

We houden onze afvalstoffenheffing op het
lage niveau van 2013 of lager.

We blijven ons juist tijdens de moeilijke
marktomstandigheden
inzetten
voor
woningbouw
in
het
sociaal
en
middensegment
(onder
andere
door
transformatie
van
kantoren),
gebiedsontwikkeling en brengen ons eigen
vastgoed verder op orde.

We geven samen met bewoners en partners
vorm aan het gebiedsgericht werken.
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We blijven ons inzetten voor een goede
inpassing van de Zuidas in het stadsdeel en
verbeteren van de kwaliteit van het gebied langs
de Noord/Zuidlijn.

Beloftes waargemaakt in tijden van druk en
verandering
Zuid heeft, ondanks alle druk en verandering, haar
beloftes uit de Begroting 2014 waargemaakt.
Daarnaast zijn wij gestart met de realisatie van de
ambities uit ons nieuwe bestuursakkoord: ‘Ruimte
voor werk en betrokkenheid’, zijn we gestart met het
vormgeven van een gebiedsgerichte organisatie en
hebben we voor het eerst de gebiedscyclus (voor
2015, light versie) doorlopen. We zijn in 2014
succesvol geweest. We hebben daarbij overigens het
nodige gerealiseerd met incidentele middelen,
middelen die na 2014 niet meer beschikbaar zijn. De
realisatie per programma treft u hieronder aan.
FOCUS OP PROGRAMMA’S
Programma 1: Dienstverlening
Al onze dienstverlening vindt sinds februari 2014
plaats via één loket. Vanaf 19 maart 2014 is een
belangrijk deel van de dienstverlening stedelijk
georganiseerd.
Resultaten 2014

De tevredenheid van onze klanten over de
dienstverlening is opnieuw hoog (rapportcijfer
8,2), ondanks de wat langere wachttijden.
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De wachttijden in Zuid vallen, ondanks de
introductie van het nieuwe, tien jaar geldige
paspoort, binnen de norm.
De afhandelingspercentages bij Antwoord
(14020) zijn stabiel en voldoen – op de
Openbare
Ruimte
na
–
aan
de
dienstverleningsnorm.
Er zijn 2.728 omgevingsvergunningen (Wabo)
en 9.247 vergunningen APV en bijzondere
wetten aangevraagd. Ruim 99% is binnen de
voorgeschreven termijnen afgehandeld.
Er zijn 363 bezwaarschriften ingediend in 239
zaken. In 11 zaken is de wettelijke
behandeltermijn
overschreden.
Van
de
bezwaarzaken is 95% binnen de wettelijke
termijn afgehandeld.

Programma 2: Openbare orde en Veiligheid
Ook in 2014 blijft stadsdeel Zuid het veiligste
stadsdeel. Extra aandacht ging in 2014 naar, de
oude- en nieuwe Pijp, de Rivierenbuurt, Joodse
instellingen en het voorkomen van overvallen,
inbraak, diefstal en overlast.
Resultaten 2014

Ouderen, jongeren, bezoekers en ondernemers
zijn weerbaarder gemaakt, onder andere door
informatiebijeenkomsten en trainingen.

De zomeraanpak in het Vondelpark is succesvol
voortgezet en de manier van werken is verder
uitgebreid.

Handhavingsacties bij massagesalons en tegen
fietsen op de stoep.

We hebben jeugdoverlast op straat aangepakt.
Er zijn jeugdgroepen afgeschaald, en doordat
we overlast sneller in beeld hebben, voorkomen
we escalatie.

297 risicojongeren hebben onze aandacht, met
specifieke
aandacht
voor
dranken
drugsgebruik en jongeren met een licht
verstandelijke beperking.

Samen met de stad werken we succesvol aan de
treiter- en Top-600 aanpak.

Met onze partners hebben wij een actieve
aanpak van radicaliserende jongeren.
Programma 3: Verkeer en Infrastructuur
In 2014 hebben wij maatregelen genomen om de
parkeerdruk te verminderen, fietsgebruik te
stimuleren, en verkeersveiligheid te verhogen.
Resultaten 2014

Er zijn verkeersmaatregelen genomen rondom
scholen, bij blackspots en red routes. Er zijn
drempels, fietspaden en fietsstroken aangelegd.
Ook
zijn
maximumsnelheden
verlaagd,
voetgangersoversteekplaatsen verhoogd en
schoolzonemarkeringen aangebracht.

Het aantal blackspots nam af van 21 naar 15.

In twee buurten hebben wij de te hoge
parkeerdruk
opgelost.
Het
aantal
parkeerplaatsen is daarbij gelijk gebleven.

Er zijn nu nog negen buurten met een te hoge
parkeerdruk; dat is twee boven het streefcijfer.
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Bewoners, bedrijven en bezoekers geven het
openbaar vervoer een 7,9 (iets boven het
streefcijfer) en de parkeervoorzieningen een 6,4
(slechts 0,1 onder het streefcijfer).
Er is een contract gesloten voor het ontwerpen,
bouwen
en
beheren
van
de
Boerenweteringgarage.
Het
ontwerp
is
uitgewerkt, vergunningaanvragen zijn ingediend
en voorbereidende werkzaamheden gestart.

Programma 4: Werk, Inkomen en Economie
We hebben gezorgd voor veilige en aantrekkelijke
winkelgebieden, met name via twintig trajecten
Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO), promotie van
winkelgebieden en het ondersteunen bij het
oprichten van ondernemersverenigingen.
In vijf jaar tijd is het aantal bedrijfsvestigingen
gestegen van 15.000 naar bijna 21.000.
Resultaten 2014
Op verschillende manieren hebben wij mensen
geholpen bij het vinden van werk of een zinvolle
dagbesteding. Zo hebben we

500 klanten via het participatiecentrum een
traject aangeboden.

90 vrouwen het programma Bewegen naar werk
laten doorlopen.

80 leerlingen geholpen om een stageplek te
vinden en te behouden.

36 vmbo-leerlingen een bedrijfsbezoek laten
brengen.

voor
90
(hbo/wo-)jongeren
speed-dates
georganiseerd met 41 bedrijven.

schooluitval voorkomen via mentoraten en de
Urban Voetbal School.

succesvolle leer-werkplekken gecreëerd in vier
stage-straten.

29 jongeren met meervoudige problematiek
geholpen richting een betaalde baan of
(vervolg)opleiding.

een start gemaakt met het opzetten van het
lokale uitzendbureau Zuid Werkt.
Programma 5: Jeugd en Onderwijs
Wij hebben invulling gegeven aan onze
netwerkfunctie in het onderwijs, en daarbij de schakel
gevormd tussen vragen van inwoners en het
stadsbestuur (ogen en oren-functie).
Resultaten 2014

We dragen bij aan het onderwijsbeleid via brede
talentontwikkeling en hebben activiteiten breder
toegankelijk gemaakt.

Het OKC in Zuid loopt goed en levert meer
maatwerk.

Programma ‘Om het Kind’: waar voorheen
correctief werd opgetreden, wordt nu sneller
preventief, en meer integraal, hulp geboden ‘zo
zwaar als nodig’ (Samen DOEN) en ‘zo licht als
mogelijk’ (Ouder- en Kindteam).

De Ouder- en Kindteams zijn klaar voor de
transitie Jeugdzorg per 1 januari 2015. In de
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proeftuin
De
Pijp-Rivierenbuurt
is
samengewerkt met tien basisscholen.
Door directe verwijzing naar ambulante jeugdhulpverlening is hulp sneller beschikbaar.
Zuid heeft als enige stadsdeel een deelname
van 50% van meiden aan het jongerenwerk.
We hebben via het Moeders/Meiden-project
speciale aandacht voor kwetsbare meiden.

Programma 6: Welzijn en Zorg
Onze focus lag in 2014 op de integratie van de drie
decentralisaties: participatie, jeugdzorg en AWBZ
naar Wmo. We vermijden duurdere individuele zorg
als passend welzijnsaanbod beschikbaar is.
Resultaten 2014

Door de inzet van jongerenwerk in Samen
DOEN teams bereiken we meer gezinnen.

We hebben tien huisuitzettingen voorkomen,
onder andere door kostenbesparend maatwerk.

Er zijn 35% meer meldingen van GGZproblematiek,
omdat
voorwaarden
voor
opname zijn aangescherpt en er minder
dagbestedingsactiviteiten zijn.

We hebben huizenbezitters en verhuurders
geholpen bij het vroeg aanpakken van
schulden, en we voorkomen schulden via ‘Hoe
wordt je Rijk in Zuid’ en financiële cafés.

Wij hebben ouderen geïnformeerd over
zelfstandig wonen op latere leeftijd en
laagdrempelige
eeten
ontmoetingsvoorzieningen gerealiseerd.

We ondersteunen mantelzorgers en vrijwilligers
via de Vrijwilligersacademie en de Voor elkaarcampagne.

De Huizen van de Wijk zijn de logische plek
geworden voor bewonersactiviteiten. Via
netwerkvorming in de wijk voorkomen we
sociaal isolement.
Programma 7: Sport en Recreatie
Onze inspanningen om de sportdeelname te
verhogen, werpen vruchten af. De sportdeelname
(meer dan 1 keer per maand sporten) is voor
volwassenen in Zuid 80% (gemiddelde in
Amsterdam: 66%). Voor Jeugd is dat 93%
(gemiddeld in Amsterdam: 80%)
Vooral het percentage hardlopers is sterk gestegen.
Dit sluit aan bij ons beleid om te investeren in
sportfaciliteiten in de openbare ruimte.
Resultaten 2014

Hardlooproute van 10 km, Fitness Van
Heenvlietlaan (voor ouderen) en Olympiaplein,
Freerunning Utrechtsebrug, Beachvolleybalcourt
De
Boelelaan,
en
Bootcamp
Jachthavenweg.

Sport- en speelplekken scoren allemaal
voldoende op de punten schoon, heel en veilig.

Sportpark Het Loopveld is gerenoveerd.


Sporthal BL46 is gesloten. Als tijdelijk
alternatief is de Blaashal Mahlerlaan in gebruik
genomen.
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Op basisscholen zijn sportkampen, en
sportieve kennismakings- en naschoolse
activiteiten aangeboden.
Binnen
de
Sportas
zijn
kiosken,
doorsteekfietspad,
fysieke
brug
naar
sportfaciliteit,
hardlooproute
en
nieuwe
verlichting gerealiseerd.

Programma 8: Cultuur en Monumenten
In Zuid willen wij een hoogstaand en toegankelijk
kunst- en cultuuraanbod: iedereen moet het kunnen
zien, horen, en beleven. De architectonische
kwaliteit van monumenten willen wij behouden en
versterken, omdat dit een positief effect heeft op de
leefomgeving.
Resultaten 2014

Wij hebben acht meerjarige en zestien
subsidies
verstrekt
voor
tijdelijke
kunstprojecten.

Stichting Ostadetheater heeft een tijdelijke
subsidie
gekregen
voor
kinden
jeugdvoorstellingen
en
muzieken
poppentheater.

Stichting Cultuur Cluster Asscher hebben wij
gesubsidieerd voor het project ‘Ambitie, Arbeid
& Ambacht in De Pijp’.

Wij hebben de derde fase van het project
‘programmering
en
exploitatie
theater
Archiefterrein’ uitgewerkt.

Diverse nieuwe kunstwerken zijn mogelijk
gemaakt
vanuit
onze
eigen
bestemmingsreserves en dankzij externe
fondsen (onder andere op Albert Cuypmarkt,
Stadionplein, Zuidas, de Rode Loper en het
voormalig Archiefterrein).

Wij
hebben
het
Van
Eesterenfestival
ondersteund.

Wij hebben onze rol in monumentenprojecten
(nagenoeg) afgerond en restauratie c.q.
verbouwprojecten ondersteund.
Programma 9: Openbare ruimte en Groen
We houden de openbare ruimte schoon, heel en
veilig. De rapportcijfers van bewoners liggen rond
de 7; ruim boven onze streefwaarde (6 / 6,5).
Net als vorige jaren hebben we grote stappen gezet
bij het wegwerken van achterstallig onderhoud en
bij het verbeteren van verkeersveiligheid bij
herinrichtingsprojecten.
Resultaten 2014

In 2014 zijn alle speeltoestellen in stadsdeel
Zuid geïnspecteerd op veiligheid en waar nodig
gerepareerd.

Projecten in uitvoering: brug 116/Ceintuurbaan,
Rijnstraat-Zuid,

Contract en start voorbereiding: parkeergarage
Boerenwetering.

Voorbereiding parkeergarages Stadionplein en
Archiefterrein.

Definitieve ontwerpen: project Ferdinand
Bolstraat/Rode Loper.
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Voorlopige Ontwerpen: project Herinrichting
voorplein
De
Mirandabad
en
project
Herinrichting P.C. Hooftstraat .
Voor de belangrijkste thema’s zijn in 2014
Meerjaren Onderhoudsprogramma’s opgesteld.
Op diverse locaties dragen burgers bij aan het
onderhoud van groen.
Bloembakken in de openbare ruimte waren een
groot succes. Bewoners stellen dit erg op prijs.
Meerdere schoolpleinen zijn opgeknapt.

Programma 10: Milieu en Water
In 2014 zijn er voorbereidingen getroffen om in
2015 ondergrondse afvalcontainers te plaatsen in
het gebied Oud-Zuid. Ook hebben wij het laatste
jaar van het 'Milieubeleidsplan 2011-2014'
uitgevoerd.
Resultaten 2014

Ons Impulsproject Schoon is succesvol: er zijn
al
meer
dan
100
adoptanten
van
containerlocaties.

Rapportcijfers voor het functioneren van (7,8),
en de schoonheid rond containerlocaties (8,4)
liggen beide boven ons streefcijfer.

We hebben opnieuw ons toch al lage,
kostendekkende
tarief
voor
de
afvalstoffenheffing verder kunnen verlagen.

Voor de subsidieregeling Woningisolatie
hebben wij 116 aanvragen gehad.

De Natuur- en Milieuteams zijn met onze
financiële ondersteuning uitgebreid naar
Buitenveldert en Rivierenbuurt.

Uit monitoring van het Ecolint blijkt een
toename van de ecologische kwaliteit.

Er zijn ruimtelijke afwegingskaders vastgelegd
voor nieuwe ligplaatsen voor passagiersvaart.

In 2014 hebben we 510 horecaklachten
behandeld.
Programma 11: Stedelijke ontwikkeling
In 2014 hebben wij ons sterk ingezet voor
woningbouw in het middensegment. Onder andere
door
gebiedsontwikkeling
(Havenstraatterrein,
Stadionplein), stimuleren van zelfbouw, en het
transformeren van kantoren. Daarnaast hebben wij
ons eigen vastgoed verder op orde gebracht.
Resultaten 2014

Diverse projecten zijn/worden gerealiseerd.
Bijvoorbeeld aan de De Boelelaan en het
voormalig zorgcentrum Tabitha aan de
Amsteldijk
(120
zelfstandige
sociale
huurwoningen).

Er komen huurwoningen in het middensegment
in de kop Zuidas.

Voor meerdere projecten zijn mijlpalen bereikt:
De Nieuwe Fabriek, Olympiakanaal Zuid,
Noord/Zuidlijn,
Willemspark,
Vondelpark,
Havenstraatterrein, Amsteldijk 220, President
Kennedyplantsoen
en
bedrijventerrein
Karperweg.

Er heeft een schouw plaatsgevonden, wat
leidde tot een lijst van aan te schrijven panden.
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Daarnaast stond 2014 in het teken van
overdracht; het optimaal overdragen van
primaire
schoolgebouwen
aan
DMO;
onderhouds-technisch op orde brengen van
onze verhuurprojecten; optimaliseren van
MFC's; ons vastgoed op orde brengen voor
overdracht aan de stedelijke afdeling
Gemeentelijk Vastgoed.

Programma 12: Bestuur en Ondersteuning
2014 kende grote veranderingen; het nieuwe
bestuurlijk stelsel, een nieuwe organisatie die
gebiedsgericht gaat werken, en de implementatie
van Eén stad, Eén opgave.
Wij zijn direct na de verkiezingen gestart met het
verder invullen en vormgeven van onze nieuwe rol
als verlengd bestuur. Het accent lag daarbij op het
effectief gebruik van onze ogen en orenfunctie en
onze adviesrol.
Resultaten 2014

Ons nieuwe bestuursakkoord en het stedelijke
coalitieakkoord sluiten goed op elkaar aan. Via
ons bestuursakkoord zoeken wij actief naar
mogelijkheden om bij te dragen aan het
coalitieakkoord.

2014 is het eerste jaar waarin wij werkten met
gebiedsanalyses,
gebiedsagenda’s
en
gebiedsplannen in een ‘light versie’. Wij zijn
gestart met de voorbereiding van de
buurtbegroting van Zuid.

Bij het opstellen van de gebiedsagenda’s
hebben wij onze contacten met ondernemers(verenigingen), bewoners en organisaties
gebruikt. Samen met hen hebben wij de
opgave, kansen/ bedreigingen en prioriteiten
per gebied benoemd.
Programma 13: Financiering en Algemene
dekkingsmiddelen
In
plaats
van
de
Stadsdeelfondsuitkering
beschikken
we
vanaf
19
maart
over
uitgavenbudgetten per programma voor de taken en
bevoegdheden die bij de Bestuurscommissie liggen.
Het volume van deze budgetten is € 233 miljoen,
ongeveer 83 % van het volume per 1 januari.
Resultaat 2014
De rekening sluit met een voordelig beïnvloedbaar
saldo van € 5,6 miljoen. Zie voor meer toelichting
ontwerprekening bestuurscommissie Zuid.
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VERANTWOORDING 2014 (Bedragen x € 1.000)
In tegenstelling tot voorgaande jaren kunnen wij niet
van een rekeningresultaat spreken. Wij zijn nu een
onderdeel van de gemeente Amsterdam en geen
zelfstandige deelgemeente meer. Onze financiering
is conform onze taken en verantwoordelijkheden.
Wij krijgen voorschotten en er is geen sprake meer
van baten en verdere eigen financieringsmiddelen.
De tabel geeft de realisatie per programma weer op
basis van het voorstel van het college aan de raad
voor de geïntegreerde gemeentelijke Jaarrekening
2014. Baten en lasten zijn inclusief mutaties in de
reserves.
De Begroting 2014 betreft de begroting bij de
8-maandsrapportage.
Zuid

Programma

Begroting 2014

(B-L)

Rekening 2014

(B-L) Afwijking

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

2014

7.381

12.781

-5.400

8.917

14.418

-5.501

-101

219

4.578

-4.359

194

4.160

-3.966

393

48.523

39.582

8.941

43.850

35.237

8.613

-328

-2.159

335

1.

Dienstverlening

2.

Openbare orde en Veiligheid

3.

Verkeer en Infrastructuur

4.

Werk, Inkomen en Economie

1.473

3.967

-2.494

2.130

4.289

5.

Jeugd en Onderwijs

1.382

14.605

-13.223

10.820

18.630

-7.810

5.413

6.

Welzijn en Zorg

1.489

12.882

-11.393

2.635

13.378

-10.743

650

7.

Sport en Recreatie

6.573

18.738

-12.165

6.093

18.035

-11.942

223

8.

Cultuur en Monumenten

285

2.359

-2.074

216

2.158

-1.942

132

9.

Openbare ruimte en Groen

21.102

46.813

-25.711

21.123

48.800

-27.677

-1.966

10.

Milieu en Water

25.961

27.563

-1.602

27.103

29.604

-2.501

-899

11.

Stedelijke ontwikkeling

23.559

34.974

-11.415

8.821

19.847

-11.026

389

12.

Bestuur en Ondersteuning

75

7.508

-7.433

27

925

-898

6.535

13.

Financiering en Algemene
dekkingsmiddelen

27.559

6.915

20.644

54.712

9.202

45.510

24.866

165.581

233.265

-67.684

186.640

218.683

-32.043

35.641

Totaal
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8.8 Stadsdeel Zuidoost
RESULTAAT 2014
Het resultaat van stadsdeel Zuidoost bedraagt
€12,3 miljoen. Voor toelichting per programma zie
Concept-ontwerp Jaarrekening Bestuurscommissie
Zuidoost 2014.
FOCUSPUNTEN 2014
Een weergave van de belangrijkste focuspunten en
opgaven over 2014. Voor meer informatie zie
Ontwerpjaarrekening 2014 van bestuurscommissie
Zuidoost.
Bijlmer-Centrum
Bijlmer-Centrum kent veel actieve bewoners zoals
de buurtambassadeurs en tientallen mensen die
een bewonersinitiatief hebben uitgevoerd. Op de
locatie van de gesloopte flats Dennerode en
Develstein is er als tijdelijke invulling de
Spinozastudentencampus
gerealiseerd,
waar
uiteindelijk bijna 1.500 studenten gaan wonen.
Zuidoost heeft daarmee nu een grote populatie
studenten binnen haar stadsdeelgrenzen. De
ontwikkeling van World of Food – een toekomstige
culinaire hotspot – in de locatie van voormalige
garage Develstein is gestart. Het wooncomplex
Heesterveld wordt bewoond door studenten die zich
de komende 1,5 jaar gaan inzetten om de
leefbaarheid in Heesterveld en tussen de vier
woonblokken te vergroten. Tenslotte is er een
postercampagne
voorbereid
met
positieve
opvoedtips in Venserpolder op initiatief van
bewoners.
Bijlmer-Oost
In 2014 hebben bewoners, ondernemers, het
stadsdeel en anderen hard gewerkt aan de
verbetering van Bijlmer-Oost. Zo is de markt in
Kraaiennest terug dankzij de inzet van de actieve
bewoners,
buurtverenigingen
en
de
winkeliersvereniging. Het ‘Zelfreinigingsproject’ van
deze markt is als pilot een uniek project in
Amsterdam. Verder is het ‘Zelfbeheer project’
ontwikkeld, waarbij het Amsterdams Steunpunt
Wonen een gesprek voert met bewoners over het
zelfbeheer van woningen door henzelf (huurders).
Het gaat hierbij om regulier onderhoud van de
openbare ruimtes en kleine klusjes in en rondom de
flats. Door inzet van politie en beheer is BijlmerOost veiliger geworden. Het project ‘Keurmerk
Veilig Ondernemen’ in Ganzenpoort heeft een
derde ster gehaald. Tenslotte hebben de vele
bewonersinitiatieven bewoners dichter bij elkaar
gebracht.
Gaasperdam/Driemond
In Gaasperdam is er ingezet op verbeteringen die
bijdragen aan een opwaardering van het
centrumgebied waaronder wegwerken van
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achterstallig onderhoud in de openbare ruimte in de
winkelstraat
en
het
aangrenzende
voorzieningencluster
rond
basisschool
de
Tamboerijn. Onder de noemer ‘Slim Gaasperdam’
zijn eerste activiteiten ontwikkeld om het groene en
duurzame karakter van het gebied tot ontwikkeling
te brengen. Om een aantrekkelijk Gaasperplaspark
te verkrijgen, is de waterspeelplaats en de
jachthaven in het gebied gerenoveerd. De pilot om
(jeugd)zorg en participatie weer dichter bij
bewoners te brengen en daarmee kwalitatief beter
te organiseren is in Gaasperdam goed in
ontwikkeling. Vanuit bewonersinitiatieven zijn
daarnaast experimenten in voorbereiding die de
leemten in huishoudelijke hulp kunnen vullen. De
integrale aanpak in Holendrecht West ter bestrijding
van onveiligheid, met tal van resultaten waaronder
de vernieuwing van het winkelcentrum, heeft tot
zichtbare verbeteringen geleid. Gestart is met
eerste activiteiten ter verbetering van het
pedagogisch klimaat.
Amstel III / ArenAPoort
In Amstel III is ingezet op transformatie van
kantoren tot multifunctionele stadswijk en de
verdere versterking van de bedrijvenzone. Daarbij
zijn concrete resultaten geboekt onder andere de
start van de verbouwing van voormalig kantoorpand
Blue Grey tot studentenhuisvesting en de start
(ver)bouw van drie hotels, de afgesloten
overeenkomst tussen gemeente en ondernemers
voor zelfbeheer in Zuidoost-Zuid en verbetering van
openbare ruimte op diverse locaties. Bijzondere
vermelding verdient de oprichting van Amsterdam
Health and Technology Institute, een topinstituut op
het gebied van gezondheidszorg, gevestigd in
Amstel III. In de ArenAPoort is ingezet op de
doorontwikkeling van het gebied tot tweede
uitgaanscentrum
van
Amsterdam.
Concrete
resultaten zijn onder andere de opening van hotel
Holiday Inn en Holiday Inn Express en de start
bouw van hotel Steigenberger en natuurlijk de
opening
van
plein
Hoekenrode
en
het
getransformeerde gebouw Nieuw Amsterdam
waarmee de verbinding is gelegd tussen de
Amsterdamse Poort en het Arenagebied.
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Vergroten van zelfredzaamheid
Het afgelopen jaar zijn activiteiten ontplooid ten
aanzien van onder meer werkgelegenheid en reintegratie, markten, winkelgebieden, horeca en
ondernemers. De samenwerking tussen DWI,
Kansrijk Zuidoost, opleidingsinstanties en het lokale
bedrijfsleven is geïntensiveerd. Verder is ingezet op
werkgelegenheidsprojecten ter bevordering van
samenwerking
met
het
georganiseerde
bedrijfsleven en de centrale stad. Zelfstandige
ondernemers zijn ondersteund en gefaciliteerd door
het
houden
van
netwerkbijeenkomsten,
masterclasses en de ontwikkeling van fysieke
ruimte.
Op gebied van het bevorderen van sociale
zelfredzaamheid heeft het stadsdeel onder meer
het Actieprogramma Zorg 2014 ontwikkeld. Het is
een programma aan activiteiten en inspanningen,
ter aanvulling op, en ter versterking van, het Wmobasispakket waarbij wordt aangesloten bij de
stedelijke programma’s ‘Wijkzorg’, ‘Samen DOEN in
de buurt’ en ‘Om het kind’ en de afspraken die
daarover zijn gemaakt met de stadsdelen.
Door ondernemen meer werkgelegenheid
In 2014 is onverminderd gewerkt aan het versterken
van de economie en werkgelegenheid in het
stadsdeel. Het programma arbeidsmarkt is
gecontinueerd
in
2014
waarbij
137
leerwerktrajecten zijn afgerond. Verder is er een
start gemaakt met 220 nieuwe trajecten die het
eerste kwartaal 2015 aflopen. Ondernemers zijn in
2014 ook bediend. Een groep van 35 ondernemers
heeft de Masterclasses gevolgd en er is een
meervoudige cursus voor startende ondernemers
georganiseerd. Middels de ruimteloods zijn
tientallen ruimtezoekers bemiddeld. Tevens zijn de
ondernemers voor World of Food geselecteerd.
Deze hebben zich verenigd in een coöperatie en
zullen worden ondersteund met EFRO III subsidie.
Eveneens zijn er binnen de Kansenzone regeling
subsidies
verstrekt
aan
ondernemers
in
winkelcentra Holendrecht en Gein. Op het gebied
van horeca is te melden dat nieuwe aansprekende
horecagelegenheden de deuren hebben geopend in
het Paasheuvelweg gebied en aan het plein
Hoekenrode.
Onderwijs, opvoeden en opgroeien
In 2014 heeft Zuidoost zich toegelegd op de
voortzetting van de eerder ingezette lijn ten aanzien
van ouderbetrokkenheid, verlengde leertijd en
ondersteuning
van
kinderen
bij
hun
schoolloopbaan. In een aantal wijken is daarnaast
vooruitlopend op de verandering in de jeugdzorg op
een intensieve manier samengewerkt om kinderen
en gezinnen sneller en adequater ondersteuning te
bieden. De leerlabs bij de scholen zijn uitgebreid en
laten goede resultaten zien, qua bereik maar vooral
qua leren. Aandacht is er tevens geweest voor
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techniek in het onderwijs en de beschikbaarheid
van stages.
Wonen, leefbaarheid en bereikbaarheid.
In het stadsdeel is op veel uiteenlopende manieren
in ontwikkeling, zo zijn er veel bewoners actief
geworden, bijvoorbeeld als buurtambassadeur, dit
heeft veel bewonersinitiatieven opgeleverd die de
leefbaarheid
hebben
verbeterd.
Het
Arenapoortgebied ontwikkelt zich is hoog tempo
verder, er is op meerdere plekken aan
studentenhuisvestinging gewerkt en is er ingezet op
het aantrekkelijker maken van Gaasperdam als
woon- en verblijfgebied. Tenslotte is de verbreding
van de A9 is gegund aan een consortium, wat een
eerste stap is in het overkluizen van deze
verkeersader.
Zuidoost, een veilige plek in de metropool
Vanuit Jeugd en Veiligheid is in de EGK-buurt in
2014 preventief ingezet, onder meer door middel
van het Ambulant Jongeren Team dat jongeren op
straat aanspreekt om hen zo nodig naar
hulpverlening en vrije tijdsbesteding toe te leiden en
groepen en hun problematiek voor het stadsdeel in
kaart brengt. In 2014 is de overlast in de EGK buurt
beperkt gebleven. Verder is er in samenwerking van
politie, handhaving en toezicht gewerkt aan het
verbeteren van veiligheid. Ook is er veel aandacht
geweest voor veiligheid in winkelgebieden. Dit heeft
onder andere opgeleverd dat Ganzenpoort de
derde ster in het kader van ‘Keurmerk Veilig
Ondernemen’ heeft behaald.
FOCUS OP PROGRAMMA’S
Programma 1: Dienstverlening
2014 heeft in het teken gestaan van de overdracht
van de frontoffice naar de dienst Dienstverlening.
De verbouwing van de publiekshal is in oktober jl.
afgerond. Totdat de datum van de overgang naar
de nieuwe werkwijze bekend is. vindt de
dienstverlening nog op de oude wijze plaats. De
doelstellingen met betrekking tot afhandeltermijnen
van
vergunningen,
afhandeling
van
bezwaarschriften en klachten zijn behaald.
Als gevolg van uitnames en taakoverhevelingen
bedraagt de overschrijding € 0, 86 miljoen.
Programma 2: Openbare orde en Veiligheid
Stadsdeel Zuidoost heeft in 2014 met een intensief
veiligheidsbeleid, net als in de voorgaande jaren,
stappen gezet om de veiligheid verder te
verbeteren. Volgens de veiligheidsindex Amsterdam
behoort Stadsdeel Zuidoost tot een van de veiligste.
Met name is ingezet op de bestrijding van
woninginbraak, overlast en (jeugd)criminaliteit.
Daarnaast heeft de vluchtgarage in 2014 deels
beslag gelegd op de beschikbare middelen en
capaciteit binnen het domein veiligheid.
De onderschrijding bedraagt € 0,2 miljoen.
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Programma 3: Verkeer en Infrastructuur
Het stadsdeel heeft in 2014 twee basisscholen in
Holendrecht en de Achtsprong voorzien van een
schoolzone, een veilige schoolomgeving.
Er zijn parkeertellingen gehouden en de pilot
‘betaald parkeren Zuidoost’ is geëvalueerd en
regulier geworden. Daarbij is besloten een
bezoekerskortingskaart in te voeren.
De onderschrijding bedraagt € 0,21 miljoen.
Programma 4: Werk, Inkomen en Economie
Stadsdeel Zuidoost heeft onverminderd gewerkt
aan het versterken van de economie en
werkgelegenheid. De ruimteloods was ook in 2014
operationeel waarbij tientallen ruimtezoekers zijn
bemiddeld. De ondernemers van World of Food zijn
geselecteerd en hebben zich verenigd in een
corporatie. Binnen de Kansenzoneregeling zijn
subsidies verstrekt aan ondernemers in de
winkelcentra Holendrecht en Gein.
De onderschrijding bedraagt € 0,42 miljoen.
Programma 5: Jeugd en Onderwijs
De bestaande lijn is in 2014 doorgezet waarbij de
flankerende onderwijsacties kinderen meer kans
gaven op meer leertijd en door brede
schoolactiviteiten konden veel kinderen hun
talenten ontwikkelen. Er is meer aandacht voor
techniek, dit vloeit voort uit de Technician Tour
waarmee het Masterplan Techniek van de
gemeente werd ondersteund. Binnen het stadsdeel
is gekomen tot een integrale inzet voor de
lerarenagenda.
De overschrijding bedraagt € 1,33 miljoen.
Programma 6: Welzijn en Zorg
In het kader van de decentralisatie van de zorg is
gestart met de ontwikkeling van het Wmo-aanbod:
een aantal proeftuinen Wijkzorg is gestart in
Gaasperdam en Driemond.
Het hele jaar door zijn gezondheidsactiviteiten
georganiseerd; er is gestart met de aanpak van
overgewicht bij kinderen.
Kansrijk Zuidoost heeft voor de Armoedebestrijding
via huis-aan-huisaanpak honderden bewoners
bereikt en het stadsdeel heeft intensieve
schuldhulpverlening aan jongeren aangeboden.
De onderschrijding bedraagt € 0,3 miljoen.
Programma 7: Sport en Recreatie
Vanuit het sportbuurtwerk zijn diverse opleidingen
georganiseerd, zoals JSB (jeugd sportbegeleider)
en LSR (leider sportieve recreatie) en deze zijn ook
door 40 deelnemers afgerond. Bijzonder is dat ook
een aantal jongeren met een verstandelijke
beperking, met extra ondersteuning, een opleiding
hebben afgerond. De verhuur van het sportpark in
het Bijlmerpark heeft in 2014 een groei
doorgemaakt naar een 40-tal gebruikende
organisaties (2013: 20).
De overschrijding bedraagt € 0,06 miljoen.
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Programma 8: Cultuur en Monumenten
De cultuurgeschiedenis van Zuidoost zal in een
vaste tentoonstelling te zien zijn.
Tijdens de Dag van 1000 Culturen is de finale van
de Bijlmer Battle georganiseerd voor het
bevorderen van cultuur op straat.
Om het imago van Zuidoost te versterken is een
meerdaagse openlucht bioscoop georganiseerd.
Ter voorbereiding op de uitvoering van het
Basispakket Cultuureducatie heeft het stadsdeel
meebetaald aan de frictiekosten van personeel.
De overschrijding bedraagt € 0,07 miljoen.
Programma 9: Openbare ruimte en Groen
Het grootonderhoud in de wijken Gein 3 en 4 is
vergevorderd. Het project ‘Zuidoost op Dreef’ is
praktisch afgerond; een groot aantal gekapte en/of
verplante bomen zullen worden terug geplant in het
stadsdeel. De start van de werkzaamheden aan de
A9 kunnen aanvangen.
Het aantal projecten ‘Zelfbeheer Groen’ is gestegen
en de verwachting is dat de aanvragen zullen
toenemen.
De onderschrijding bedraagt € 0,32 miljoen.
Programma 10: Milieu en Water
Middels het programma ‘Zuidoost Schoon’ zijn
diverse projecten opgestart met als doel het gedrag
van bewoners te beïnvloeden bij het aanbieden van
vuil.
Speciale
vermelding
verdient
het
adoptantenproject waarbij een of meer bewoners
een grofvuillocatie adopteren en bewoners
aanspreken bij het verkeerd aanbieden van grofvuil.
De onderschrijding bedraagt € 0,33 miljoen.
Programma 11: Stedelijke ontwikkeling
De flat Kleiburg heeft 500 kluswoningen en is gered
van de sloop. De markt in de K-buurt is terug van
weggeweest. Winkelcentrum
Holendrecht
is
gerenoveerd en de nieuwe entree van het
stadsdeel, plein Hoekenrode, is opgeleverd en
feestelijk geopend.
Er is gestart met de bouw van 550
studenteenheden op de Spinozacampus waardoor
een belangrijk deel van de stedelijke opgave is
gerealiseerd.
De onderschrijding bedraagt € 0,87 miljoen.
Programma 12: Bestuur en Ondersteuning
Als gevolg van het nieuw bestuurlijk stelsel zijn de
aangepaste budgetten opgenomen in programma
12 en is in 2014 gestart met een andere manier van
werken. De implementatie van de nieuwe
bevoegdheden is nog steeds gaande.
De gebiedsgerichte programma’s, waaronder het
Programma Caraïbische Amsterdammers (PCA) en
het stedelijke programma wijkaanpak, zijn financieel
afgewikkeld. Het programma wijkaanpak vanuit het
Ministerie en het programma focusgebieden
Hervorming Stedelijke Vernieuwing loopt door naar
2015. De resultaten van het focusprogramma
worden stedelijke gemeten.
De onderschrijding bedraagt € 6,03 miljoen.
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Programma 13: Financiering en Algemene
dekkingsmiddelen
Amsterdammers hebben op 19 maart 2014 een
nieuwe gemeenteraad gekozen en voor het
stadsdeel waar zij wonen een bestuurscommissie.
De
stadsdeelraden
zijn
opgeheven.
De
bestuurscommissies zijn nieuw. Samen met de
gemeenteraad, burgemeester en wethouders
besturen zij Amsterdam.
Als gevolg hiervan zijn taken die voorheen door het
stadsdeel uitgevoerd werden onder de bevoegdheid
van de centrale stad komen te vallen, zoals
Onderwijs en Dienstverlening.
Desondanks zijn een aantal van die taken in
mandaat uitgevoerd door de bestuurscommissie,
aangezien het jaar 2014 werd gezien als
overbruggingsjaar.
Voor meer toelichting zie Ontwerp Jaarrekening
2014 van Bestuurscommissie Zuidoost.
VERANTWOORDING 2014 (Bedragen x € 1.000)
De tabel geeft de realisatie per programma weer op
basis van het voorstel van het college aan de raad
voor de geïntegreerde gemeentebegroting 2014.
Definitieve budgetten worden door het college
toegekend
na
vaststelling
van
de
gemeentebegroting door de raad en de verwerking
van de daarbij door de raad aangenomen
amendementen
Zuidoost

Programma

Begroting 2014

(B-L)

Afwijking

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

2014

-2.667

5.153

2.486

-3.809

6.824

3.015

529

0

2.001

2.001

-109

2.463

2.354

353
-353

(B-L)

Rekening 2014

1.

Dienstverlening

2.

Openbare orde en Veiligheid

3.

Verkeer en Infrastructuur

-1.341

2.318

977

-949

1.573

624

4.

Werk, Inkomen en Economie

-1.107

2.688

1.581

-1.074

3.559

2.485

904

5.

Jeugd en Onderwijs

-755

9.113

8.358

-12.971

23.620

10.649

2.291

6.

Welzijn en Zorg

-2.474

13.698

11.224

-3.042

15.656

12.613

1.389

7.

Sport en Recreatie

-889

5.752

4.863

-968

6.003

5.035

172

8.

Cultuur en Monumenten

-162

2.756

2.594

-311

3.311

3.001

406

9.

Openbare ruimte en Groen

-1.564

20.000

18.436

-7.455

28.502

21.048

2.612

10.

Milieu en Water

-10.394

11.829

1.435

-10.007

11.839

1.832

397

11.

Stedelijke ontwikkeling

-10.972

14.776

3.804

-10.782

14.235

3.452

-352

12.

Bestuur en Ondersteuning

-1.000

8.603

7.603

-15.145

17.648

2.502

-5.101

13.

Financiering en Algemene
dekkingsmiddelen

-21.342

9.066

-12.277

-30.380

12.943

-17.437

-5.161

-54.668

107.755

53.087

-97.002

148.176

51.174

-1.913

Totaal programma’s
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9. Verplichte paragrafen
9.1

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

363

9.2

Financiering

272

9.3

Lokale heffingen

379

9.4

Verbonden partijen

385

9.5

Onderhoud kapitaalgoederen

396

9.6

Grondbeleid

404

9.7

Bedrijfsvoering

405
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9.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
9.1.1 Uitgangspunten van het risicobeleid

Een risico in het kader van gemeentelijk beleid is een gebeurtenis of omstandigheid, met één of meerdere
oorzaken en met negatieve gevolgen op het behalen van doelstellingen van de gemeente Amsterdam.
Het weerstandsvermogen betreft het vermogen om de financiële gevolgen van resterende risico’s op te kunnen
vangen. Een resterend risico is een risico dat overblijft na het nemen van beheersmaatregelen en waarvoor
redelijkerwijs geen dekking meer beschikbaar is binnen de programmabegrotingen. De resterende risico’s hebben
financiële gevolgen die bij een niet toereikend weerstandsvermogen tot een dekkingsprobleem leiden als zij zich
voordoen.
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 doelen te bereiken
 het gaat er niet om risico’s koste wat kost te vermijden; het college moet kunnen aantonen dat al het mogelijke
is en wordt gedaan om risico’s goed te beheersen
 risicomanagement moet binnen de gemeentelijke organisatie verankerd zijn als besturingskader en proces

9.1.2 Aanpak risicomanagement
Bedrijfsvoering
De beheersing van risico’s bij bedrijfsprocessen is de verantwoordelijkheid van diensten en stadsdelen. Met de
nieuwe organisatie van de gemeente Amsterdam in clusters en afdelingen is in 2014 die verantwoordelijkheid
voor risicomanagement expliciet gemaakt in het drielijns sturingsmodel. In dat model kent elke organisatielijn zijn
eigen verantwoordelijkheid voor het risicomanagement. De eerste lijn wordt gevormd door het management van
afdelingen en stadsdelen: deze onderkent en beheerst de risico’s. De tweede lijn wordt gevormd door
stafafdelingen en werkt ondersteunend met kaders en beleid. De derde lijn wordt gevormd door ACAM welke de
audits op de eerste en tweede lijn uitvoert. Binnen dat model worden in elke cluster de rollen en
verantwoordelijkheden voor risicomanagement ingevuld. De wijze van invulling is concreet gemaakt in het
uitvoeringsplan Versterkte Control dat het college in 2014 heeft vastgesteld.
Projecten en programma’s
De gemeente Amsterdam initieert en geeft uitvoering aan projecten om programmadoelstellingen te halen en om
de bedrijfsvoering en dienstverlening op het gewenste niveau te houden. Projecten met een hoge mate van
complexiteit en grote invloed op het gemeentelijk beleid kunnen onder de Regeling Risicovolle Projecten gebracht
worden. Deze regeling draagt bij aan de sturing en beheersing vooraf en tijdens het project.
De Regeling Risicovolle Projecten stelt eisen aan de onderbouwing van bestuurlijke voordrachten en verplicht het
organiseren van tegenspraak voordat besluiten worden genomen. Een project dat onder deze regeling valt wordt
in de uitvoering intensief bestuurlijk gevolgd aan de hand van voortgangsrapportages. Het aantal projecten dat
onder de regeling wordt gebracht kent een maximum, zodat deze projecten goed gevolgd kunnen worden.
In 2014 vallen de volgende projecten onder de Regeling Risicovolle 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
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Zeetoegang IJmond (2 sluis)
ICT Centraal en Applicatierationalisatie
Renovatie Metro Oostlijn (ROL)
Renovatie Amsterdamse Wegtunnels (RAW)
Amsterdams Financieel Systeem (AFS)
Implementatie Basisregistraties
1 Stad 1 Dienstverlening
Organisatie Ontwikkeling
Verbeterplan Dienst Belastingen
WOZ Basis op Orde
Vernieuwing Erfpachtstelsel

In 2014 zijn het Verbeterplan Dienst Belastingen, het project WOZ Basis op Orde en het project Vernieuwing
Erfpachtstelsel aan de Regeling Risicovolle Projecten toegevoegd.

9.1.3 Ontwikkeling van de risico’s

Hieronder gaan wij verder in op de belangrijkste risico’s op gemeentelijk niveau. De risico’s binnen de
programma’s worden toegelicht bij de verantwoording van het betreffende programma.
Algemeen
Bij de Begroting 2015 vestigden wij de aandacht op de stijgende lijn in het aantal risico’s met financiële gevolgen
voor de gemeente Amsterdam, ingegeven door de drie decentralisaties binnen het sociale domein, de
consolidatie van de stadsdelen en de nieuwe ambtelijke organisatiestructuur per 1 januari waarbinnen deze
ontwikkelingen opgevangen dienen te worden.
De drie decentralisaties zijn inmiddels een feit, evenzo de financiële consolidatie van de stadsdelen. De risico’s
zijn er niet minder op geworden maar de inspanningen die in 2014 zijn geleverd, hebben wel de financiële
mogelijkheden om de risico’s op te vangen vergroot. Zo is het fonds Zorg, werk en jeugdzorg opgericht en zijn de
Algemene reserves van de stadsdelen overgedragen aan de gemeentelijke Algemene Reserve. Dit vergroot op
centraal niveau de financiële ruimte voor het opvangen van risico’s, maar daar tegenover staat nu ook de
verplichting om de mogelijke gevolgen van die risico’s centraal op te vangen.
De nieuwe structuur van de gemeentelijke organisatie gaat gepaard met een gecentraliseerde focus op
risicomanagement. Deze focus is een goede ontwikkeling die zich zal bestendigen gedurende 2015 en verder.
Daarbij hebben we te maken met een omvangrijke, complexe portefeuille van projecten met aanzienlijke
budgetten en risico’s van overschrijding en dient de bedrijfsvoering ongehinderd doorgang te vinden op een lager
kostenniveau.
De economische omgeving
In de decemberraming 2014 spreekt het Centraal Planbureau (CPB) van voorzichtig herstel van de Nederlandse
economie. Na een groei van 0,75% in 2014 zet de groei in 2015 door met 1,7%. Deze toename wordt onder
andere gedreven door aantrekkende consumptie van huishoudens en oplopende investeringen van bedrijven.
Medio 2014 heeft de werkloosheid gepiekt op 7,4% en daalde daarna licht naar 7,2%. De lange rente vertoont
een dalende trend en de inflatie blijft onder neerwaartse druk staan door de gematigde economische groei, de
hoge werkloosheid en de lage olie- en grondstofprijzen. Voor het eerst sinds jaren groeit de consumptie met
1,5%, maar blijft nog ver onder het niveau van voor de start van de crisis in 2008.
Het overheidstekort daalt volgend jaar naar verwachting tot 1,8% van het bruto binnenlands product (bbp), na in
2014 te zijn opgelopen tot 2,8% van het bbp. Het tekort neemt volgend jaar af door voortgaande bezuinigingen,
vooral op de zorguitgaven, beperkte netto lastenverzwaringen, en doordat het gematigde economisch herstel
gunstig uitwerkt op de belastinginkomsten en de werkloosheidsuitgaven.
In haar meest recente raming geeft De Nederlandsche Bank (DNB) aan dat het economische sentiment van de
Nederlandse consumenten en producenten sinds vorig jaar zomer sterk is verbeterd. Hierdoor ontwikkelen de
binnenlandse bestedingen zich dit jaar gunstiger dan in de afgelopen jaren, waarin huishoudens, bedrijven,
pensioenfondsen en de overheid de tering naar de nering moesten zetten. DNB kijkt ook naar 2016 en voorziet
voor het eerst sinds het begin van de kredietcrisis, een daling van de overheidsschuld. DNB constateert dat de
werkgelegenheid weer een opgaande lijn vertoont, na tweeënhalf jaar achtereen te zijn gekrompen. In de loop
van 2015 komt de werkloosheidsdaling vooralsnog tot stilstand en is er sprake van een neerwaarts effect op de
inflatie. De verwachting is dat de inflatie laag is en geleidelijk oploopt van 0,4% in 2014 tot 1,0% in 2016.
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Decentralisatie rijkstaken sociale domein
De decentralisaties in het sociaal domein gaan gepaard met forse bezuinigingen. Ook Amsterdam moet meer
doen met minder geld: de eigen kracht van burgers wordt meer aangesproken en de zorg moet efficiënter. De
overkomst van de AWBZ, de Jeugdwet en de Participatiewet gaat gepaard met een transitieperiode. Bij
onvoorziene knelpunten kan een beroep worden gedaan op het fonds Zorg, werk en jeugdzorg, indien wordt
voldaan aan de beheersregels. Het fonds zorgt voor een verkleining van het financiële risico voor de drie
decentralisaties. In paragraaf 10.5 De drie decentralisaties wordt een verdere toelichting gegeven op de wijze
waarop Amsterdam zich heeft voorbereid op de overgang per 1 januari 2015. Daarnaast zijn er toelichtingen in de
afzonderlijke programma’s opgenomen.
De grootste risico’s zijn:
 de samenhang van de drie operaties: het gaat hierbij om de opzet en uitvoering ervan. Tegelijk daarmee
vinden andere ingrijpende operaties plaats, zoals de herziening van het bestuurlijk stelsel en de
organisatieontwikkeling. Deze samenloop bemoeilijkt het doelgericht, eenduidig en voortvarend aansturen van
de voorbereiding van de drie decentralisaties
 gewekte verwachtingen: de gemeente krijgt een groot aantal taken overgedragen waarmee zeer forse
bezuinigingen gemoeid zijn. Onvermijdelijk leiden de decentralisaties tot een verlaging van het niveau van de
publieke voorzieningen, waarvoor de gemeente verantwoordelijk is én op aangesproken kan worden.
 de bezuinigingen alleen al noodzaken tot een nieuwe werkwijze, met een groter beroep op zelfredzaamheid bij
de burger. Hoe groot dat beroep is, is onbekend en ook de mate van maatschappelijk draagvlak.
 de decentralisaties zullen de wijze waarop wij de taken in het sociaal domein sturen, organiseren en uitvoeren,
ingrijpend wijzigen. Het vergt een andere cultuur van (samen)werken
 voor de burger is het door alle wijzigingen onduidelijk waar hij, of zij moet zijn voor het zorgaanbod. Goede,
maar vooral ook tijdige communicatie is noodzakelijk om onzekerheden weg te nemen
 samenwerking is nodig met een veelheid aan nieuwe partners. Ook voor hen verandert er veel. Een risico is
dat zij taken op de gemeente afwentelen
Voor de beheersing van deze risico’s worden meerdere instrumenten ingezet:
 de drie decentralisaties vallen onder de Regeling Risicovolle Projecten. Daarnaast maakt risicomanagement
onderdeel uit van de programma’s
 de monitor sociaal domein (zie paragraaf 10.5 De drie decentralisaties )
 een Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse (MKBA) (zie paragraaf 10.5 De drie decentralisaties )
 met andere gemeenten en het Rijk wordt overlegd over de wet- en regelgeving. Doel van het overleg is de
gemeentelijke risico’s zo beperkt en beheersbaar mogelijk te houden
 de communicatie met burgers, cliënten en maatschappelijke partners wordt gecoördineerd aangepakt
Integratie risicoprofielen stadsdelen
Beleid stadsdelen
Bij de Begroting 2015 is er voor gekozen om de resterende risico’s van stadsdelen nog niet op te nemen in de
benodigde weerstandscapaciteit en ook de over te dragen algemene reserves van stadsdelen nog niet te
betrekken in de beschikbare weerstandscapaciteit. In 2014 is veel aandacht besteed aan de risico-inventarisatie
door de stadsdelen. Dit proces heeft geleid tot voldoende comfort om deze risico’s nu wel op te nemen in de
berekeningen. De algemene reserves van de stadsdelen zijn ultimo 2014 bepaald op € 45 miljoen. Dit saldo is
overgedragen aan de Algemene Reserve.
Risicoprofiel bestuurscommissies
Vanaf 19 maart 2014 zijn de stadsdelen als bestuursorgaan opgeheven. De nieuw ingestelde
bestuurscommissies (hierna: stadsdelen) hebben taken en bevoegdheden aan het concern overgedragen op het
terrein van beleidsbepaling waaronder tariefstellingen, bedrijfsvoering, dienstverlening, onderwijs, vastgoed en
grondexploitaties boven de € 5 miljoen. De daaraan gekoppelde risico’s zijn overgedragen aan de clusters en
afdelingen. Het risicoprofiel van de stadsdelen zal lager worden, maar omdat het een verschuiving betreft naar
het concern, vermindert het risicoprofiel van de gemeente niet automatisch met gelijke omvang. Wel is de
verwachting dat meer eenduidige, uniforme en centrale aansturing een gunstige uitwerking heeft.
Belangrijkste resterende risico’s stadsdelen
Alle stadsdelen hebben voor de Jaarrekening 2014 een risico-inventarisatie uitgevoerd. Deze risico’s zijn divers
van omvang en aard, deels betreft het binnengemeentelijke risico’s, deels ook risico’s die financiële gevolgen
voor de gemeente kunnen hebben. De geactualiseerde risicoprofielen bieden een goede basis voor een verdere
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aanscherping en verdieping van het risicomanagement en scheppen een kader voor de noodzakelijke dialoog
over de beheersing. De belangrijkste risico’s bij de stadsdelen in volgorde van financiële impact hebben
betrekking op de beleidsterreinen Stedelijke ontwikkeling en wonen, Verkeer en openbare ruimte, Bedrijfsvoering
en Duurzaamheid en water. Verder heerst de nodige onzekerheid over de hoogte van de uitvoeringsbudgetten,
de haalbaarheid van taakstellingen, verdelingsvraagstukken en de bijbehorende personele verschuivingen.
Rijksbeleid gemeentefonds
Rijksbezuinigingen hebben een negatief effect op uitkeringen aan de gemeente (via het gemeentefonds). In de
voorgaande jaren waren aanvullende rijksbezuinigingen nodig om te voorkomen dat het tekort boven de 3% zou
uitstijgen. Het CPB verwacht dat de komende jaren het tekort onder de 3% komt, toch blijft de ontwikkeling van
het gemeentefonds onzeker gezien de koppeling met de rijksuitgaven.
De algemene uitkering gemeentefonds voor de gemeente Amsterdam kan de komende jaren dalen. De
verdelingssystematiek van het gemeentefonds wordt vanaf 2015 grotendeels gewijzigd. Het Rijk heeft de
gevolgen hiervan weergegeven in de Meicirculaire 2014. Vanaf 2016 wordt het laatste deel van de
verdeelsystematiek gewijzigd. De effecten hiervan zullen worden verwerkt in de Meicirculaire 2015 van het Rijk.
Ombuigingen en hervormingen
Stadsbreed zijn omvangrijke besparingen gerealiseerd. In 2014 is ingezet op verdere realisatie van de
bezuinigingsoperaties Inzet op Herstel 1 en 2, 1 Stad 1 Opgave. Komende jaren ligt de focus op nieuwe
ombuigingen naar aanleiding van het coalitieakkoord 2014-2018.
De ingrijpende hervorming van de gemeentelijke organisatie en de herziening van het bestuurlijk stelsel zijn
hiermee nauw verbonden. Beide zijn nu een feit waarbij de organisatiestructuur is aangepast naar één organisatie
die werkt voor de hele stad. Dit omvangrijke proces loopt door tot en met 2016 langs de lijnen van de Organisatieontwikkelagenda 2013-2016.
Het college heeft de volgende maatregelen genomen om risico’s bij de doorontwikkeling van de nieuwe
organisatie zo goed mogelijk te beheersen:
 strakke bestuurlijke sturing door de verantwoordelijke portefeuillehouders, met regelmatige bespreking van de
voortgang binnen het college
 de ondersteuning van de verandertrajecten door een programmaorganisatie die zorgt voor de voorbereiding
van de besluitvorming en implementatie van de veranderingen. Het programmateam staat onder leiding van
een programmadirecteur en is verantwoordelijk voor de regie en de samenhang van het proces, en voor de
inbreng van de benodigde expertise. Deze situatie duurt het eerste half jaar van 2015 voort, daarna zal deze
taak door de nieuwe organisatie worden overgenomen
 de bezuinigingsmonitor om de realisatie van de ombuigingen (in financiële zin) te bewaken
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 invoering in 2013 van kasstroomsturing op kavelniveau voor grootstedelijke
grondexploitaties en door opschoning van het onderhanden werk. Ook door de 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 2014 is de positie van het onderhanden werk gedaald en de
reserve positie verder gestegen. Eind 2014 is, rekening houdend met risicoafslagen en benodigde
weerstandsvermogen, vereveningsruimte ontstaan van € 138 miljoen. Deze kan worden ingezet voor de
gewenste woningbouwproductie. Uit de meerjarenraming komt naar voren dat de reserve Algemeen deel van het
Vereveningsfonds en de vereveningsruimte tot en met 2019 verder toenemen.
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
die zijn vastgelegd bij de Raamovereenkomst Parkstad. Deze biedt extra dekking voor risico’s, naast de prognose
voor de algemene reserve van het fonds, waarbij een buffer voor risico’s wordt aangehouden.
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Zuidas
De resultaten van de grondexploitaties van de Zuidas dienen primair als dekking voor de gemeentelijke bijdrage
aan het onder de grond brengen van de ring A10, gelegen aan de Zuidas,het vergroten en moderniseren van
Station Zuid en het herinrichten van het openbaar gebied. De gemeentelijke bijdrage aan het ZuidasDok bedraagt
€ 210 miljoen. Het huidige financieel perspectief van de Zuidas laat zien dat er nog voldoende marge is voor de
dekking van deze bijdrage, binnen de verwachte resultaten van de grondexploitaties en de opgenomen
risicobuffers. Daarnaast deelt de gemeente Amsterdam mee in de risico’s van ZuidasDok: de bijdrage aan het
ZuidasDok is afhankelijk gesteld van het resultaat van de grondexploitaties Zuidas. Het risico dat wij lopen bij
ontoereikend resultaat is gemaximeerd op € 55 miljoen, het zogenaamde risicoplafond.
Vernieuwing erfpachtstelsel
Conform het coalitieakkoord wordt het erfpachtstelsel vernieuwd door de invoering van eeuwigdurende erfpacht.
Deze vernieuwing wordt komende periode uitgewerkt.
De uitwerking ervan kan gevolgen hebben voor:
 het financieel resultaat erfpacht
 de gemeentelijke balans (financiering van het erfpachtstelsel)
 de kosten van de implementatie en uitvoering van een nieuw stelsel
Het vernieuwingsproject valt onder de Regeling Risicovolle Projecten: de gemeenteraad wordt daarmee
uitgebreid geïnformeerd gedurende de uitwerking van de stelselherziening en in het besluitvormingstraject.
Financiering
De gemeente financiert een deel van haar bezit met schuld. Dit gebeurt door middel van lang- en kortlopende
leningen. Per ultimo 2014 heeft de gemeente Amsterdam € 4,0 miljard extern gefinancierd, waarvan € 3,4 miljard
langlopende en € 0,6 miljard kortlopende schulden, inclusief beheerde gelden van derden en de Stadsregio
Amsterdam. Om het renterisico te beheersen heeft het Rijk regels gesteld in de vorm van de renterisiconorm en
kasgeldlimiet. In 2014 voldeed de gemeente Amsterdam hieraan. Meer informatie over de renterisiconorm en
kasgeldlimiet staat in de Financieringsparagraaf.
Belangrijke risico’s die de financieringsfunctie van de gemeente (kunnen) beïnvloeden zijn het renterisico en het
beschikbaarheidsrisico van financiering. Het renterisico treedt op over de omvang van de nog aan te trekken
schulddekkingen. Dit is het verschil tussen de externe financieringsbehoefte en de al aangegane schulden. Het
risico is dat de uiteindelijk te betalen rente hoger is dan begroot. Met de herziening van het rentestelsel worden
vanaf 2015 negatieve gevolgen van een rentestijging opgevangen middels een renterisicobuffer van 3% voor een
periode van vier jaar.
Het beschikbaarheidsrisico van financiering treedt op wanneer er een krapte aan beschikbare middelen op de
kapitaalmarkt bestaat of partijen niet meer bereid zijn de gemeente geld te lenen. Er zijn twee sectorbanken die
specifiek zijn opgericht voor het financieren van lokale overheden. Dit risico is mede daarom als beperkt geschat.
Leningen en garanties
Eind 2014 heeft de gemeente € 1 miljard aan leningen en € 13 miljard aan garanties verstrekt. Iets meer dan de
helft van de totale hoofdsom aan leningen die de gemeente heeft verstrekt kent een verhoogd risicoprofiel. Deze
verhoging ten opzichte van 2013 heeft als oorzaak de aanpassing van de risico-inschatting voor AEB Holding van
‘middel’ naar ‘hoog’. De reden hiervoor is onder meer verslechterde marktomstandigheden in de sector waarin
AEB actief is en operationele tegenvallers. Buiten de aan AEB verstrekte leningen heeft nog 2% van de totale
hoofdsom aan leningen een hoog risicoprofiel.
Van het garantievolume heeft 0,1% in 2014 een hoog risico profiel. Het grootste deel van het garantievolume –
98% – is gerelateerd aan de achtervangpositie Waarborgfonds Sociale Woningbouw(WSW) en Waarborgfonds
Eigen Woningen (WEW) en heeft een laag risicoprofiel. Toelichting op leningen en garanties met een gemiddeld
en verhoogd risicoprofiel is opgenomen in de Financieringsparagraaf. Leningen en garanties met een hoge risicoinschatting worden intensief beheerd.
Deelnemingen
Het gemeentelijk aandelenbezit moet op de gemeentelijke balans op basis van historische verkrijgingprijs worden
gewaardeerd, tenzij de marktwaarde daaronder ligt en deze situatie een duurzaam karakter heeft. In het laatste
geval moet worden afgewaardeerd. Jaarlijks wordt de boekwaarde van de deelnemingen beoordeeld voor het
opmaken van de jaarrekening en wordt indien nodig een deelneming afgewaardeerd. Daarnaast wordt
tussentijds, als daar aanleiding voor is, de boekwaarde afgewaardeerd. Dit was in 2014 het geval bij AEB en de
Amsterdamse Compagnie.
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Bij het merendeel van de deelnemingen 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.
Een ander risico is dat dividenden lager uitvallen dan begroot. De gemeente heeft als bestendige gedragslijn
behoedzaam te begroten. Het risico dat het totaal aan dividendsom lager uitvalt dan begroot heeft zich in 2014
niet voorgedaan wat onverlet laat dat bij sommige deelnemingen het dividend lager uitvalt en bij andere hoger
dan begroot.
Afval Energie Bedrijf
Per 1 januari 2014 is het Afval Energie Bedrijf (AEB) verzelfstandigd. Het resultaat van AEB wordt beïnvloed door
de ontwikkelingen op de afval-, grondstoffen- en energiemarkt. Door operationele problemen en negatieve
marktontwikkelingen is het verwachte resultaat niet behaald en wordt er over 2014 geen dividend uitgekeerd.
Als gevolg van het tegenvallende resultaat is in opdracht van de gemeente Amsterdam een validatie uitgevoerd
op de meerjarenprognose en is een waarderingsanalyse van de onderneming gemaakt. Uit deze analyses is een
duurzame waardevermindering naar voren gekomen, met als gevolg dat de boekwaarde van de deelneming AEB
is afgewaardeerd van € 140 miljoen tot € 95 miljoen en een voorziening is getroffen van € 25 miljoen.
De Amsterdamse Compagnie
Om aan de met de bank overeengekomen solvabiliteitsvereisten te voldoen is in 2014 door de aandeelhouders
van De Amsterdamse Compagnie € 8,9 miljoen kapitaal bijgestort. De gemeente heeft daaraan eenderde deel
bijgedragen. Eind 2014 is besloten de boekwaarde van deze deelneming af te waarderen tot € 1,3 miljoen.
Zie voor meer informatie over deelnemingen de paragraaf Verbonden partijen.
Overige partijen waarbij de gemeente belanghebbende is
Behalve via deelnemingen 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 en
zorginstellingen. Ervaringen in de laatste jaren leren dat, als deze organisaties in de problemen komen, zij soms
een beroep doen op gemeentelijke financiële steun. Ook al is dat formeel niet afdwingbaar, de gemeente is dan
soms gedwongen bij te springen om een ongestoorde doorgang van de dienstverlening te waarborgen.
Gemeentebelastingen en tarieven
Jaarlijks ontvangt het concern inkomsten uit belastingen, tarieven en leges. De lokale heffingen vormen een
belangrijk onderdeel van de gemeentelijke inkomsten. De OZB levert daarbinnen veruit de grootste bijdrage aan
de algemene middelen (tweederde van het totaal in 2014). Deze belasting heeft een heffingsgrondslag waarbij
het beleid is dat een daling of stijging van de heffingsgrondslag gecompenseerd wordt met een aanpassing van
het tarief. Correcte vastlegging van de heffingsgrondslagen in basisregistraties is daarom cruciaal en de
gemeente voert met regelmaat verbeterprojecten uit waarvan de meest recente betrekking heeft op correcte
vastlegging van de WOZ-waarden. Het risico van niet correcte vastlegging van WOZ-waarden voor de
belastinginkomsten is daarmee verkleind, desalniettemin streeft de gemeente naar verdere verbetering van de
basisregistraties. Een verslechtering van de economische situatie kan leiden tot het risico dat het maatschappelijk
draagvlak onder het beleid van ‘een gewijzigde heffingsgrondslag wordt gecompenseerd in het tarief’ onder druk
komt te staan. Tot op heden heeft dit risico zich nog niet voorgedaan, omdat de waardedalingen relatief 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 in
beperkte mate voorgedaan. De kwijtscheldingsregelingen laten wel een stijging zien. Ten slotte neemt het risico
toe van derving van belastingen en heffingen door voortdurende leegstand van kantoren.
Fiscaliteit
Bureau Fiscaal Advies & Control (FAC) houdt als fiscale concerncontroller overzicht over de fiscale risico's van de
gemeente en ziet er op toe dat deze voldoende worden beheerst. De toetsende rol vult FAC in volgens het
jaarlijks op te stellen Fiscale Controlplan. FAC constateert dat de gemeente risico op naheffing loopt als gevolg
van de wijze van verwerking van btw, bij de loonheffing en bij het gebruik van dienstauto’s.
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Het college heeft besloten om bij de stadsdelen een steekproef op de juiste verwerking van btw in te stellen. Dit
naar aanleiding van de controle door de Belastingdienst op de btw-verwerking in 2014 die geleid heeft tot een
naheffing. Daarnaast heeft de Belastingdienst in 2014 een controle uitgevoerd op de loonheffingen waar mogelijk
ook een naheffing uit volgt. Ook voor de loonheffingen zijn verbeteracties in gang gezet.
Een belangrijke externe 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 deze vernieuwing van de Vpb is een aanzienlijk financieel
risico voor de gemeente en tevens een operationeel risico door nieuwe administratieve vereisten. In 2015 zullen
we meer duidelijkheid krijgen over mogelijke financiële gevolgen. De beoogde ingangsdatum voor invoering is 1
januari 2016.
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, grote schade kunnen veroorzaken. Veel van dit type risico’s liggen in de
calamiteitensfeer en zijn specifiek voor Amsterdam door de ligging ten opzichte van luchthaven Schiphol,
industrieterreinen, de zeehaven en transport over weg en water. Voor het ‘kleine kans grote gevolg risico’
verbonden aan de oevers en kades, zoals instortingsgevaar, heeft het college in 2014 opdracht gegeven om een
onderzoek te doen naar de staat van onderhoud (mede op basis van een rapport van IBA en stadsdeel Oost).

9.1.4 Weerstandsvermogen
Wettelijk kader en gemeentelijk beleid
Ook bij een optimaal risicomanagement zijn er risico’s die de gemeente niet zelf kan of wil beheersen. Een reden
hiervoor is dat de kosten van de beheersing niet opwegen tegen de maximale mogelijke schade (het nietverzekeren tegen het risico van ontwerpfouten van de Noord/ Zuidlijn is hier een voorbeeld van.) Voor deze
resterende risico’s moet binnen de gemeentebegroting dekking aanwezig zijn. De omvang hiervan wordt bepaald
door het gemeentelijke beleid rond het weerstandsvermogen, waarbij het gaat om de verhouding tussen:
 de beschikbare weerstandscapaciteit waarmee de financiële gevolgen van resterende risico’s uit het
jaarrekeningresultaat gedekt kunnen worden
 de benodigde weerstandscapaciteit voor resterende risico’s waarvoor redelijkerwijs geen dekking binnen de
programmabegrotingen beschikbaar is
Het BBV schrijft voor dat de gemeente beleid formuleert over de weerstandscapaciteit. Er is geen wettelijke norm
voor de omvang ervan.
Het huidige beleid binnen de gemeente Amsterdam voor het weerstandsvermogen is vastgelegd in de nota
Regels Weerstandsvermogen vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders en de nota
Risicomanagement vastgesteld door de gemeenteraad in 2014. Op grond van dit beleid moet de Algemene
Reserve voldoende zijn om negatieve jaarrekeningresultaten als gevolg van resterende risico’s te dekken.
Actualisatie van de benodigde weerstandscapaciteit
Wat nodig is aan weerstandcapaciteit wordt bepaald aan de hand van de resterende risico’s. De resterende
risico’s worden hiertoe gekwantificeerd op basis van kans op optreden en mogelijke financiële gevolgen. De kansen gevolginschattingen zijn gemaakt door de organisatie-onderdelen op basis van hun expertise en ervaring met
de omgeving waarin de risico’s spelen en de beleidsdoelen waaraan de afdelingen en stadsdelen bijdragen. De
resterende risico’s zijn vervolgens gemeld bij de Jaarrekening 2014 en vastgesteld. Als deze risico’s bij elkaar
geteld worden, leidt dit tot een zeer hoog risicoprofiel in het geval dat deze risico’s zich allemaal tegelijkertijd
voordoen. De kans daarop is echter verwaarloosbaar. Daarom wordt er gebruik gemaakt van een risicomodel (dit
model werkt met een zogeheten Monte Carlo-methode en is onafhankelijk gevalideerd). Dat verschillende
combinaties van risicogevolgen doorrekent en schattingen maakt van de negatieve effecten op de financiën. Met
behulp van dit model wordt bepaald welke weerstandscapaciteit nodig is om er redelijkerwijs zeker van te zijn, het
resterend risico op te kunnen vangen, zonder daarbij 100% garantie na te streven. De zo berekende, benodigde
weerstandscapaciteit komt uit op € 273 miljoen en de kans dat dit bedrag te kort schiet is 10%.
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Belangrijke noties hierbij zijn:
 alleen de gekwantificeerde risico’s zijn opgenomen in de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit
 de berekening is een momentopname; de omvang van de benodigde weerstandscapaciteit is vastgesteld per
ultimo 2014
 de risico’s zijn zo goed mogelijk geschat op basis van het oordeel van de betrokken experts
 door het diverse karakter van de risico’s zal het negatieve effect op enig moment altijd minder zijn dan de som
der delen, dit is het gunstige effect van diversificatie. Toch bestaat er soms een samenhang tussen de risico’s.
Dat betekent dat als het ene risico zich voordoet, het samenhangende risico dat ook doet. Dit leidt tot een
ongunstig effect door correlatie. De berekening is niet gecorrigeerd voor correlatie van risico’s, wat kan leiden
tot een te lage schatting van de benodigde weerstandscapaciteit
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 onderdelen die niet alle dezelfde kwaliteit hebben. Zij verschillen in beschikbaarheid, effect
op voorzieningenniveau en effect op bedrijfsvoering. De belangrijkste component van de beschikbare
weerstandscapaciteit is de Algemene Reserve.
De gemeente heeft naast de Algemene 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
 de gemeente beschikt over reserves voor nog in te vullen bestemmingen; die kunnen binnen het bestaand
beleid geheel of ten dele worden gebruikt als dekking voor risico’s
 de gemeente kan, als de nood daar is, onbenutte belastingcapaciteit aanwenden door belastingen te
verhogen
 ook kan de gemeente financiële en materiële activa verkopen die niet nodig zijn om haar beleidsdoelen te
realiseren. In de praktijk zijn die mogelijkheden beperkt en afhankelijk van marktomstandigheden
Van deze mogelijkheden om de gevolgen van risico’s te dekken wordt in 2014 alleen de onbenutte
belastingcapaciteit meegenomen.
Binnen het kader van de Regels Weerstandsvermogen is het mogelijk om het onbelegde deel van het
Vereveningsfonds te betrekken bij de beschikbare weerstandscapaciteit. Het onbelegde deel van het
Vereveningsfonds is de vereveningsruimte (€ 139 miljoen) minus de investeringen nodig voor de gewenste
woningbouwproductie in de stad (versnellingslocaties). De investeringsvoorstellen hiertoe zijn nog niet afgerond.
Het onbelegde deel wordt daarom op dit moment op € 0 gesteld en herzien wanneer het nader bepaald kan
worden.
Verder wordt er eenmalig € 45 miljoen toegevoegd aan de Algemene Reserve bij de Jaarrekening 2015. Deze
komt ten laste van de egalisatiereserve kapitaallasten, welke wordt opgeheven op basis van het raadsbesluit in
2014 over de herziening van het rentestelsel.
Samenvattend wordt de beschikbare weerstandscapaciteit gesteld op € 371 miljoen. Deze is als volgt
opgebouwd:
 de Algemene Reserve (€ 312 miljoen)
1
 de onbenutte belastingcapaciteit (€ 14 miljoen)
 het onbelegde deel van de reserve Vereveningsfonds (€ 0 miljoen)
 toevoeging ten laste van de egalisatiereserve kapitaallasten (€ 45 miljoen)
De Algemene Reserve is de enige, direct en vrij beschikbare bron van weerstandscapaciteit. Deze heeft daarmee
de hoogste kwaliteit van alle bronnen. De Algemene Reserve wordt niet in kasgeld aangehouden. Gebruik ervan
betekent onherroepelijk het aantrekken van middelen door verkoop van gemeentelijk bezit, 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 en tegenvallers bij de uitvoering van de begroting
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tot het niveau van de Algemene Reserve kan opvangen. De Algemene Reserve moet minimaal 5% van het
begrotingstotaal bedragen.
Indicatie Weerstandsvermogen
De benodigde weerstandscapaciteit van € 273 miljoen wordt afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit
van € 371 miljoen. Het quotiënt van beschikbare en benodigde weerstandscapaciteit wordt de ratio
weerstandsvermogen genoemd.
Weerstandsvermogen

2010

2011

2012

2013

2014

Beschikbare Weerstandscapaciteit

€ 150

€ 212

€ 267

€ 269

€ 371

Benodigde Weerstandscapaciteit

€ 136

€ 161

€ 267

€ 249

€ 273

1,10

1,32

1,00

1,15

1,36

Ratio Weerstandsvermogen (WSV)

De stijging van de beschikbare weerstandscapaciteit in 2014 komt door toevoeging van de algemene reserves
van de stadsdelen, de onbenutte belastingcapaciteit en de toevoeging ten laste van de egalisatiereserve
kapitaallasten minus de onttrekking ten laste van de Algemene Reserve voor Felix Meritis. De stijging van de
benodigde weerstandscapaciteit komt vooral door de toevoeging van de resterende risico’s van de stadsdelen.
De gemeenteraad heeft in 2014 bepaald te sturen op een Algemene Reserve die voldoende is om het
weerstandsvermogen aan de bovenkant van de bandbreedte 1,0-1,4 te houden voor de raadsperiode 2014-2018
en dat de Algemene Reserve minimaal 5% van de begroting (exclusief interne verrekeningen) moet bedragen. De
2
Algemene Reserve staat op € 312 miljoen en dat is 6% van de begroting geschoond voor interne verrekeningen .
Met 1,36 is het weerstandsvermogen aan de bovenkant van de bandbreedte en is er geen toevoeging aan de
Algemene Reserve nodig.
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9.2 Financiering

Deze paragraaf beschrijft de financieringsfunctie van de gemeente. Onder de financieringsfunctie wordt zowel
verstaan het opnemen van leningen, als het verstrekken van leningen en garanties en ook het beheersen van
alle financiële risico’s die aan de financieringsfunctie zijn verbonden.
Het Rijk stelt regels aan gemeenten en provincies met betrekking tot het beheer van hun geld en kapitaal. Die
regels staan vooral in de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido).

9.2.1

Externe financiering

Om te kunnen blijven investeren in de stad leent de gemeente Amsterdam geld. De investeringen worden
gefinancierd met interne en externe financieringsmiddelen en met het beschikbare werkkapitaal bij een
organisatieonderdeel.
De interne financieringsmiddelen worden gevormd door de reserves en voorzieningen.
De externe financieringsmiddelen zijn leningen van externe partijen waarover rente wordt betaald.
Het werkkapitaal is het verschil tussen de waarde van de voorraden plus de nog te ontvangen vorderingen
enerzijds en de nog te betalen vorderingen anderzijds.
De externe financieringsmiddelen, ook wel de externe schuld genoemd, zijn in 2014 gestegen met € 97 miljoen
naar € 3.952 miljoen. In 2014 zijn de balansen van de stadsdelen in die van de gemeente gevoegd. Voor de
vergelijkbaarheid is daarom in tabel 1 de omvang van de externe schuld 2013 van € 3.855 miljoen gepresenteerd
exclusief de beheerde gelden van de stadsdelen van € 469 miljoen (die in dat jaar nog als externe schuld worden
beschouwd).
Tabel 1

Externe financieringsmiddelen

2013

(Bedragen x € 1 miljoen)

Kortlopende schuld

2014 Mutatie

230

Beheerde gelden derden

384

154

59

23

(35)

387

154

(233)

Langlopende schuld

3.179

3.390

211

Totaal

3.855

3.952

97

Beheerde gelden Stadsregio Amsterdam

Onderstaande grafiek toont het verloop van de externe financieringsmiddelen vanaf 2010.
Ontwikkeling externe financieringsmiddelen
(excl beheerde gelden stadsdelen)
4,5

Bedrag x €1 miljard

4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5

3,6

3,6

3,7

3,9

4,0

2010

2011

2012

2013

2014

1,0
0,5
-

Eerder was de verwachte omvang van de externe financieringsmiddelen begroot op € 4,3 miljard. Deze is
uiteindelijk € 0,3 miljard lager uitgekomen op € 4,0 miljard ultimo 2014. De lagere omvang van de externe
financieringsmiddelen is het resultaat van een aantal factoren. Enerzijds was het financiële bezit lager dan
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begroot, door extra aflossingen op verstrekte leningen en afwaardering van de deelneming AEB Amsterdam en
waren de interne financieringsmiddelen hoger dan begroot, mede door het gerealiseerde resultaat 2014 dat niet
was begroot en zich gedurende het jaar langzaam voordeed. Anderzijds was het materieel bezit hoger dan
begroot.
Hoewel de omvang van de externe schuld in 2014 ten opzichte van 2013 is toegenomen, zijn de rentelasten in
2014 gedaald van € 109 naar € 104 miljoen. Dit is het resultaat van de gedaalde marktrente waardoor de
gemeente in 2014 tegen een lager rentepercentage lang- en kortlopende leningen heeft kunnen aantrekken. Het
gemiddeld gewogen rentepercentage van de totale externe financieringsmiddelen was 2,7 in 2014.
Tabel 2

Externe financieringsbehoefte
(Bedragen x € 1 miljoen)

2013

2014

Omvang

3.855

3.952

Rentelast

109

104

Gemiddeld gewogen rentepercentage

3,0

2,7

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.
De renterisiconorm voor Amsterdam bedraagt in 2014 € 1.344 miljoen. Zoals tabel 3 laat zien heeft de gemeente
in 2014 ruim binnen de renterisiconorm geopereerd. In 2014 waren er geen renteherzieningen op leningen.
Tabel 3

Renterisiconorm

2013

2014

Begrotingstotaal

5.523

6.721

Renterisiconorm (20% van omvang Begroting)

1.105

1.344

(Bedragen x € 1 miljoen)

Aflossingen bestaande langlopende schuld

265

229

Ruimte (+) / overschrijding (-)

840

1.115

Kasgeldlimiet
De Wet fido begrenst via de kasgeldlimiet de maximale kortlopende schuld (looptijd tot 1 jaar). Deze limiet
bepaalt dat de kortlopende schuld maximaal 8,5% van het begrotingstotaal mag zijn. De kasgeldlimiet is
gebaseerd op de gemiddelde netto-vlottende schuld per kwartaal. De limiet mag twee kwartalen worden
overschreden voordat de toezichthouder hierover hoeft te worden geïnformeerd. Zonder deze beperking zouden
gemeenten volledig met goedkope kortlopende leningen hun financiering regelen, wat een hoog renterisico tot
gevolg heeft.
De kasgeldlimiet bedraagt in 2014 € 571 miljoen. Zoals tabel 4 laat zien heeft de gemeente in 2014 binnen de
kasgeldlimiet geopereerd.
Tabel 4

Kasgeldlimiet 2014
(Bedragen x € 1 miljoen)

Begrotingstotaal

Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3

Kwartaal 4

6.721

6.721

6.721

6.721

Kasgeldlimiet (8,5% van omvang Begroting)

571

571

571

571

Kortlopende schuld (gemiddeld)

318

318

277

357

Ruimte (+) / overschrijding (-)

253

254

294

214

Schatkistbankieren
De Wet fido bepaalt sinds 2014 dat decentrale overheden een rekening courantverhouding dienen aan te houden
met de Staat der Nederlanden. Hierop dienen overtollige liquide middelen boven het drempelbedrag uitgeleend
te worden aan de Staat der Nederlanden. Incidentele overschrijdingen van het drempelbedrag zijn toegestaan.
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Toetsing gebeurt achteraf op basis van het gemiddelde saldo per kwartaal. Voor de gemeente Amsterdam
bedraagt het drempelbedrag in 2014 circa € 16 miljoen. In 2014 is in het kader van het schatkistbankieren één
keer gedurende drie dagen overtollige liquide middelen boven het drempelbedrag uitgeleend aan de Staat der
Nederlanden.
De gemeente Amsterdam verzorgt ook het schatkistbankieren voor de Stadsregio Amsterdam en de
Veiligheidsregio Amsterdam.
Wet hof
In de Wet hof (Wet houdbare overheidsfinanciën) staat dat jaarlijks in een bestuurlijk overleg een macroplafond
voor het zogenoemde EMU-tekort wordt vastgesteld voor alle gemeenten samen. Dit plafond bedraagt in 2014
0,32% van het bruto binnenlands product (bbp). Het tekort, het zogenaamde netto-financieringssaldo van alle
gemeenten bij elkaar, mag in een jaar niet boven dit plafond uitkomen.
De minister van Financiën heeft de Eerste Kamer toegezegd een wetsvoorstel in te dienen dat het nationale
sanctiemechanisme uit de Wet hof vervangt door een correctiemechanisme. Indien het begrotingstekort van
Nederland groter wordt dan 3% kan de Wet hof beperkingen opleggen aan het netto financieringssaldo van
gemeenten.
Derivaten
Ultimo 2014 had de gemeente Amsterdam geen derivaten, noch zijn er in 2014 derivaten afgesloten.
Conform het Treasurystatuut mogen derivaten slechts worden afgesloten om opwaartse renterisico’s af te
dekken en voor elke transactie dient vooraf toestemming verkregen te worden van het college van burgemeester
en wethouders.

9.2.2 Verstrekte leningen en garanties ultimo 2014
Leningen en garantiebeleid
Leningen worden verstrekt indien het publiek belang hiermee is gediend en er geen andere financiers zijn om de
financiering te verstrekken. Uitgangspunt is dat vooraf duidelijk is dat aan alle aflossings- en renteverplichtingen
wordt voldaan. Het verstrekken van leningen en garanties 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
hoog. 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 risico’s die de gemeente loopt bij het
verstrekken van leningen en garanties worden gedekt door de Algemene Risico Reserve.
Verstrekte langlopende leningen
Ultimo 2014 is voor een bedrag van € 1.002 miljoen aan langlopende leningen aan derden verstrekt. Ten
opzichte van 2013 betekende dit een vermindering van € 128 miljoen. Dit is vooral veroorzaakt door extra
aflossingen van verstrekte leningen aan GVB Activa, Havenbedrijf Amsterdam en Woningbouwcorporaties en het
beëindigen van de verstrekte lening aan Leaseplan.
Tabel 5

Verstrekte leningen,
schuldrest ultimo

2013

2014

Mutatie

Risico
indicatie

Verantwoordelijke
organisatie

Soort

(Bedragen x € 1 miljoen)

AEB Amsterdam (incl. WPW)

462

483

21

Hoog

Bestuursdienst

Deelnemingen

AIF leningen

0

3

3

Hoog

AIF

Overig

Afvalservice West

3

3

-0

Middel

Stadsdeel West

Verbonden Partij

28

25

-3

Laag

DWZS

Overig

2

2

-0

Hoog

Bestuursdienst

Deelneming

12

7

-4

Middel

Bestuursdienst

Deelneming

A’damse Middensegment
Hypotheekleningen
Beurs van Berlage Vastgoed
Carré
Energieleningen

1

3

2

Middel

DWZS

Overig

GVB Activa

282

232

-50

Laag

Bestuursdienst

Deelneming

Havenbedrijf Amsterdam

125

105

-20

Laag

Bestuursdienst

Deelneming

45

-

-45

5

4

-0

Leaseplan
Matrix (Amsterdam Science Park)
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Verstrekte leningen,
schuldrest ultimo

2013

2014

Mutatie

Risico
indicatie

Verantwoordelijke
organisatie

Soort

Nemo

11

11

-

Hoog

Bestuursdienst

Verbonden Partij

Regionale Brandweer AmsterdamAmstelland

43

44

1

Laag

Bestuursdienst

Openbaar
Lichaam

Schuldsaneringsleningen

10

11

1

Hoog

DWI

Overig

4

-

-4

Stadsgoed

26

26

-

Stadsschouwburg Amsterdam

11

10

Startersleningen

19

26

Woningbouwcorporaties

39

(Bedragen x € 1 miljoen)

Slotervaartziekenhuis

Bestuursdienst

Overig

Laag

Bestuursdienst

Verbonden Partij

-1

Middel

Bestuursdienst

Verbonden Partij

7

Laag

DWZS

Overig

4

-35

Laag

DWZS

Overig

4

3

-1

1131

1002

-128

Overig leningen (hoofdsom < € 1
miljoen)
Totaal

Overig

Per lening wordt een indicatie van het financieringsrisico gegeven. Een risico-indicatie ‘laag’, ‘middel’ of ‘hoog’
betekent dat er een lage, gemiddelde of hoge kans bestaat dat rentebetalingen en/of aflossingen niet volledig
worden ontvangen. Indien er een reserve of voorziening is gevormd ter dekking van het risico is dit bij de
toelichting op de betreffende lening opgenomen.
In 2014 zijn er geen betalingsachterstanden opgetreden. In 2013 had het Slotervaartziekenhuis een
betalingsachterstand, maar deze lening is in 2014 volledig afgelost.
Hieronder volgt een toelichting op de belangrijkste mutaties en op die leningen, waar de risicocategorie ‘hoog’ is.
AEB Amsterdam
Sinds 1 januari 2014 is de voormalige dienst Afval Energiebedrijf een verzelfstandigd bedrijf onder de naam AEB
Amsterdam. De verstrekte leningen aan de onderliggende vennootschappen van AEB Amsterdam bestaan uit
normale en achtergestelde leningen. Het uitstaand saldo is € 483 miljoen (eind 2014). De verhoging in 2014
betreft de resterende interne financiering aan de voormalige dienst AEB, die begin 2014 in het kader van de
verzelfstandiging is omgezet in ‘leningen aan derden’. Beoogd wordt dat AEB Amsterdam uiterlijk in 2018 haar
normale leningen extern herfinanciert en die bij de gemeente aflost. Na deze aflossing – die naar verwachting
uiterlijk eind 2018 plaatsvindt – resteert nog de achtergestelde lening van € 138 miljoen en de lening voor
Westpoort Warmte (WPW).
In 2014 zijn, in samenwerking met AEB en Nuon, de bestaande leningen van de gemeente aan WPW
geherfinancierd naar één faciliteit van AEB/ NUON voor WPW. Hiervoor verstrekt de gemeente financiering aan
AEB Amsterdam. De financiering van WPW wordt op 50/50 basis verstrekt door haar aandeelhouders, zijnde
AEB Amsterdam en Nuon Warmte. Het uitstaande saldo voor de verstrekte lening in het kader van WPW is € 31
miljoen. In totaal heeft de gemeente € 53 miljoen aan financiering toegezegd aan AEB Amsterdam voor WPW.
Het risicoprofiel van AEB Amsterdam is hoog. De markt waarop AEB Amsterdam actief is heeft te maken met
hoge prijsdruk. Dit leidt tot tegenvallende opbrengsten en lagere netto resultaten. Daarnaast is er een aantal
operationele tegenvallers. Het college heeft in 2014 besloten om een externe validatie te laten plaatsvinden op
het bedrijfsplan; deze is in het eerste kwartaal 2015 geweest en heeft enerzijds geleid tot een afwaardering van
de waarde van de deelneming en anderzijds tot het nemen van een voorziening voor eventuele verdere
tegenvallers. In de toelichting van de financiële vaste activa ‘onder deelnemingen’ wordt verder ingegaan op de
afwaardering en de voorziening.
Voor wat betreft de uitstaande leningen aan AEB Amsterdam is al in 2013 een voorziening van € 14 miljoen
getroffen ter dekking van het verhoogde risico van de achtergestelde lening. De nu uitgevoerde validatie geeft op
dit moment geen aanleiding voor de gemeente tot het nemen van additionele voorzieningen op de uitstaande
leningen. De resultaten van AEB Amsterdam in 2014 hebben er wel toe geleid dat de met AEB Amsterdam
afgesproken financieringsratio’s doorbroken zijn. In 2015 wordt mede aan de hand van de meerjarenprognose
van AEB Amsterdam de totale financieringsbehoefte, inclusief de bijbehorende financieringsratio’s, nader
bepaald.
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Afvalservice West
Aan Stichting Afvalservice West is een achtergestelde lening ter financiering van een gebouw voor
afvalinzameling verstrekt. De lening heeft een resterende hoofdsom van € 2,8 miljoen ultimo 2014. Het
financieringsrisico wordt geschat op ‘middel’
Beurs van Berlage
Aan de Beurs van Berlage is een lening verstrekt waarvan € 1,7 miljoen resteert ultimo 2014. Vanwege het
beperkte exploitatieresultaat wordt het financieringsrisico geschat op ‘hoog’. Er is een voorziening voor de
resterende hoofdsom aanwezig.
Carré
Aan Koninklijk Theater Carré zijn twee leningen verstrekt met een resterende omvang van in totaal € 7 miljoen
ultimo 2014. In 2014 heeft Carré € 4 miljoen aan overtollige liquide middelen ingezet voor een extra aflossing.
Voor de tijdelijke behoefte aan werkkapitaal is gelijktijdig met de extra aflossing een rekening courantfaciliteit van
ten hoogste € 2 miljoen verstrekt. Hier is in 2014 geen gebruik van gemaakt. Het exploitatieresultaat staat onder
druk, maar de huidige kasstroomprognose lijkt voldoende om aan de aflossings- en renteverplichtingen te
voldoen. Het financieringsrisico wordt geschat op ‘middel’.
Nemo
Aan Nemo is een eeuwigdurende, aflossings- 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 de gehele
hoofdsom. Het financieringsrisico wordt geschat op ‘hoog’.
Matrix (Amsterdam Science Park)
Ter facilitering van de huisvesting van jonge startende bedrijven op het gebied van ICT, life science en nieuwe
media heeft de gemeente samen met de Universiteit van Amsterdam en de Rabobank Amsterdam een
financiering verstrekt aan Amsterdam Science Park ter verwerving en realisatie van het gebouw Matrix VI. De
lening dateert uit 2012 en kent een looptijd van tien jaar. Het gemeentelijke deel van de lening bedraagt per
jaareinde 2014 € 4 miljoen. Omdat de exploitatie en verhuur van het gebouw Matrix VI extra aandacht behoeft, is
het risicoprofiel van deze lening van ‘laag’ naar ‘middel’ bijgesteld.
Slotervaartziekenhuis
Het Slotervaartziekenhuis heeft zijn lening in 2014 afgelost.
Stadsschouwburg Amsterdam
De in 2005 verstrekte lening aan Stadsschouwburg Amsterdam heeft een langlopend rekening courantkarakter
en dient ter financiering van de activa van de stichting. Per jaareinde 2014 resteert een hoofdsom van € 9,6
miljoen. Gelet op de exploitatieresultaten en de afhankelijkheid van subsidies wordt het financieringsrisico
bijgesteld van ‘laag’ naar ‘middel’.
Verstrekte AIF leningen
Ultimo 2014 heeft het Amsterdamse Investeringsfonds (AIF) voor € 3 miljoen aan leningen verstrekt. De
hoofdsommen van deze leningen zijn gedekt door een reserve. Het financieringsrisico wordt geschat op ‘hoog’.
Verstrekte Energieleningen
Ultimo 2014 is voor € 3 miljoen aan energieleningen verstrekt aan particulieren en VvE’s voor de financiering van
energiebesparende investeringen. Vanwege het risico van verstrekking van leningen aan particulieren en VvE’s
is een voorziening getroffen. Het financieringsrisico wordt geschat op ‘middel’.
Verstrekte leningen Schuldsanering
In het kader van schuldsanering – dat onderdeel is van het gemeentelijk beleid voor armoedebestrijding – heeft
voormalig DWI ultimo 2014 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.
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Verstrekte garanties
Ultimo 2014 zijn er voor € 12.844 miljoen aan garanties aan derden verstrekt. Het totaalbedrag aan verstrekte
garanties is in 2014 gedaald met € 231 miljoen. De afname wordt voornamelijk veroorzaakt door de verlaging van
de achtervangpositie Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) en Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW).
Tabel 6

Verstrekte leningen, schuldrest ultimo

2013

2014

Mutatie Risico
indicatie

(Bedragen x € 1 miljoen)

Verantwoordelijke
organisatie

Achtervangpositie WEW

2.994

2.911

-83 Laag

DWZS

Achtervangpositie WSW

9.737

9.646

-92 Laag

DWZS

Amsterdamsche Compagnie

2

2

- Hoog

De Meervaart

2

2

-0 Hoog

Stadsdeel Nieuw-West

Felix Meritis Beheer

3

-

-3

Bestuursdienst

15

9

-6 Laag

DWZS

8

6

-2 Laag

DWZS

238

180

-58 Laag

DWZS

Gewaarborgde leningen zonder contragarantie

7

5

-2 Laag

DWZS

Impuls Westelijke Tuinsteden

1

1

-0 Laag

Stadsdeel Nieuw-West

Waternet

51

64

13 Laag

Bestuursdienst

Keersluis

5

5

-0 Middel

Stadsdeel Noord

Sportfondsenbad

9

9

-0 Hoog

Stadsdeel West

Overig garanties < € 1 miljoen

2

4

2

13.075

12.844

-231

Gemeente garanties wonen
Gewaarborgde leningen Nat. Restauratiefonds
Gewaarborgde leningen risico WSW

Totaal

Bestuursdienst

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. Indien er een reserve of voorziening is gevormd ter dekking van het risico is dit bij de toelichting
op de betreffende garantie opgenomen. De garanties met een risico-indicatie middel of hoog en de garanties met
een risico-indicatie laag die groot van omvang zijn, worden hieronder nader toegelicht.
Achtervangpositie met het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW)
Het WEW borgt de leningen die burgers hebben afgesloten voor het kopen van een huis onder de Nationale
Hypotheek Garantie (NHG). De gemeente Amsterdam vormde tot eind 2010 een achtervang van verstrekte
NHG- leningen aan Amsterdammers. Daarna heeft het Rijk deze taak overgenomen. Aangezien er geen nieuwe
leningen meer onder deze achtervang bijkomen en op bestaande leningen wordt afgelost is de verwachting dat
de garantstelling verder zal afnemen. Per ultimo 2013 was de stand van het Amsterdamse geborgde aandeel
€ 2,9 miljard (op basis van originele hoofdsom, exclusief aflossingen). Gelet op het aanwezige vermogen bij het
WEW, de lage hypotheekrente, een niet verder toenemende werkloosheid en de verbeterde situatie op de
huizenmarkt wordt het risico als ‘laag’ geschat.
Achtervangpositie Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)
Het WSW borgt voor rente- en aflossingsverplichtingen van leningen die corporaties afsluiten op de kapitaalmarkt
om de sociale woningbouw in de gemeente te bevorderen. De gemeente Amsterdam vormt samen met andere
Nederlandse gemeenten en het Rijk een tertiaire achtervang voor de leningen. Per ultimo 2013 was de stand van
het Amsterdamse geborgde aandeel € 9,7 miljard (op een totaal voor Nederland van € 86,2 miljard). 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 renteloze leningen bijvoorbeeld invloed op de bruto
schuldquote en de rentelast van de gemeente, aangezien de gemeente als dit zich voordoet zelfmoet financieren
met een langlopende schuld waar rente over moet worden betaald. Het financiële risico wordt op ‘laag’ geschat.
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De Amsterdamse Compagnie
De aandeelhouders van de Amsterdamse Compagnie hebben als zekerheid van een verstrekte lening aan de
Amsterdamse Compagnie een verplichting afgegeven om het kapitaal in stand te houden op een solvabiliteit van
minimaal 20% als zekerheid voor leningen die verstrekt zijn aan de Amsterdamse Compagnie. Ultimo 2014 was
de solvabiliteit van de Amsterdamse Compagnie 18% waardoor de aandeelhouders mogelijk het eigen vermogen
moeten aansterken. Vandaar dat het financiële risico wordt geschat op ‘hoog’.
De Meervaart
De gemeente Amsterdam heeft een garantie verstrekt ter financiering van de verbouwing van De Meervaart. Het
uitstaande saldo is € 1,9 miljoen ultimo 2014. Op basis van een negatief bedrijfsresultaat voor 2014, benodigde
aanpassingen aan het gebouw om aan brandveiligheidseisen te voldoen en achterstallig onderhoud wordt het
risico van ‘middel’ naar ‘hoog’ bijgesteld.
Felix Meritis
De gemeente had een garantie van in totaal ongeveer € 2,8 miljoen afgegeven aan twee financiers van Felix
Meritis Beheer. Het college heeft op 12 maart 2014 besloten gebruik te maken van haar eerste recht van koop op
het pand. Felix Meritis heeft met de verkoopopbrengst haar leningen afgelost, waarmee de garanties zijn komen
te vervallen.
Gewaarborgde leningen risico Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)
Tot 1995 verstrekte de gemeente garanties op door woningcorporaties aangetrokken leningen. In 1995 heeft het
WSW deze rol van de gemeenten overgenomen en vervullen de gemeenten in samenwerking met het Rijk de rol
van achtervang. Bij de overgang heeft het WSW het grootste deel van de in eerdere jaren door de gemeente
verstrekte garanties overgenomen. De resterende garanties zijn in 2014 door aflossingen op de onderliggende
leningen verder afgenomen naar € 180 miljoen per jaareinde (2013: € 239 miljoen). Het risico is in lijn met de
hierboven beschreven achtervangpositie WSW en wordt op ‘laag’ geschat.
Sportfondsenbad
De gemeente Amsterdam heeft in 2009 een garantie ter financiering van het Sportfondsenbad Amsterdam West
verstrekt. Het uitstaande saldo is € 8,8 miljoen ultimo 2014. De bedrijfsvoering van het Sportfondsenbad is sinds
de verbouwing in 2009 op een positief niveau gestabiliseerd. Op basis van deze ontwikkelingen wordt het risico
op de gemeentelijke garantie bijgesteld van ‘hoog’ naar ‘middel’.
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9.3 Lokale heffingen

Inwoners en ondernemers in Amsterdam dragen via lokale heffingen bij aan het welzijn, de leefbaarheid en
voorzieningen in onze stad. De gemeente ontvangt ook in 2014 een belangrijk deel (13%) van haar inkomsten uit
lokale heffingen. Bij lokale heffingen onderscheiden we belastingen, retributies en leges. Belastingen zijn
verplichte bijdragen aan de gemeente zonder dat hier een directe tegenprestatie tegenover staat. Retributies
worden geheven als de gemeente een van haar bezittingen ter beschikking stelt, of als de gemeente een dienst
verleent aan een individu of onderneming. Leges zijn vergoedingen voor kosten die de gemeente maakt voor
administratieve handelingen zoals het geven van informatie en het verstrekken van vergunningen.
In deze paragraaf behandelen we naast het in 2014 gevoerde beleid op gebied van lokale heffingen ook de
daarmee gepaard gaande inkomsten en de daarbij behorende lokale lastendruk, conform art. 12, lid 2 van de
Verordening ex artikel 212 van de Gemeentewet. Voor een deel van de lokale heffingen zijn de bevoegdheden
op 19 maart 2014 formeel overgegaan van de stadsdelen naar de centrale stad. Dit heeft echter geen gevolgen
gehad voor het in 2014 gevoerde beleid en de gehanteerde tarieven.
Verdeling lokale heffingen 2014
Centrale stad

Stadsdelen

a. Onroerende zaakbelasting (OZB)

h. Afvalstoffenheffing

b. Roerende ruimtebelasting (RRB)

i. Reinigingsrecht

c. Rioolheffing

j. Precariobelasting (waaronder liggeld)

d. Hondenbelasting

k. Reclamebelasting

e. Toeristenbelasting

l. Parkeerbelasting

f. Binnenhavengeld

m. Leges

g. Vermakelijkheidsretributie te water (VMR)

n. Marktgelden

3.1 Belastingen, retributies en leges
Belastinginkomsten 2014

Rekening
2012

Rekening
2013

Begroting
2014

Rekening
2014

39.918

42.632

42.212

43.962

116.822

117.245

119.953

121.442

17

19

21

15

364
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390

397

64.875

65.024

65.152

65.648

1.772

2.013

1.751

1.716

37.936

42.323

44.053

48.219

1.462

2.388

3.078

2.340

1.990

2.013

1.994

2.070

h. Afvalstoffenheffing

nb

97.100

122.100

120.500

i.

Reinigingsrecht

nb

10.100

8.540

12.020

j.

Precariobelasting (waaronder liggeld)

nb

5.920

7.371

10.250

nb

4.800

4.338

4.890

(Bedragen x € 1000)

a. OZB gebruik
a. OZB eigenaren
b. RRB gebruik
b. RRB eigenaren
c. Rioolheffing
d. Hondenbelasting
e. Toeristenbelasting
f.

Binnenhavengeld

g. Vermakelijkheidsretributie te water

k. Reclamebelasting
l.

156.977

165.056

162.327

168.550

m. Leges

Parkeerbelasting

nb

nb

nb

nb

n. Marktgelden

nb

nb

nb

nb
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a. Onroerendezaakbelasting (OZB)
Belasting voor de eigenaar van een woning of bedrijfspand(object) en een belasting voor de huurder of gebruiker
van het bedrijfspand.
b. Roerende ruimtebelasting (RRB)
Eigenaren van roerende woonruimten (zoals woonboten) en roerende bedrijfsruimten (RRBG) betalen roerende
ruimtebelasting. OZB en RRB kennen gelijke tarieven voor eigenaren van woningen en eigenaren en gebruikers
van niet-woningen (zie tabel Belastinginkomsten 2014). De heffing is gebaseerd op een percentage van de
WOZ-waarde.
Tarieven OZB en RRB als percentage van de WOZ-waarde
Gebruikers (niet woningen)
Niet-woningen

0,15926

%

Woningen

0,06309

%

Niet-woningen

0,19921

%

Eigenaren

De hoogte van de onroerende zaakbelastingen (inclusief roerende ruimtebelasting) voor 2014 wordt berekend
aan de hand van de WOZ-waarde van 2013. Eind 2013 bleek de definitieve waardedaling, door later gewijzigde
taxaties, lager te zijn dan de medio 2013 geprognosticeerde 5%, namelijk 3,5%. Dit heeft geleid tot € 3,1 miljoen
hogere inkomsten ten opzichte van de begroting. Dit was het gevolg van een verouderde werkwijze met een late
afwikkeling in het jaar. In het kader van het verbetertraject is in 2014 een snellere werkwijze gehanteerd waarbij
de waardevaststelling die nodig is voor het bepalen van de OZB-tarieven voor 2015 tijdig is afgerond.
De inkomsten uit de roerende ruimtebelasting in 2014 zijn conform begroting.
c. Rioolheffing
De gemeente heft rioolheffing van burgers die een aansluiting hebben op de gemeentelijke riolering. Het tarief
voor 2014 is gelijk aan 2013, namelijk € 149,41 per aansluiting op het gemeentelijke rioleringsstelsel. De
perceptiekosten zijn gelijk aan de begroting. Bij de begroting is uitgegaan van een kleine areaaluitbreiding van
circa 2.000 objecten, maar uiteindelijk blijkt de areaaluitbreiding in 2014 twee keer zo groot, waardoor de geïnde
baten navenant hoger zijn.
d. Hondenbelasting
Het houden van een hond wordt belast met hondenbelasting. Het tarief van 2014 is gelijk aan het tarief van 2013.
Naast een algemeen tarief van € 103,18 is er ook een kenneltarief (vanaf zes honden) van € 392,28. Vrijstelling
wordt verleend voor het houden van politiehonden, blindengeleide honden en speciaal opgeleide honden voor
mensen met een handicap.
De inkomsten uit hondenbelasting in 2014 zijn conform begroting.
e. Toeristenbelasting
Toeristenbelasting wordt door de gemeente Amsterdam geheven voor overnachtingen van personen die niet als
ingezetene staan ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie. Het tarief is een vast percentage van de
overnachtingsvergoeding in hotels en andere belastingplichtige objecten. Het tarief is in 2014 ten opzichte van
2013 verhoogd van 5% tot 5,5%. Het is in Amsterdam mogelijk onder voorwaarden af en toe de eigen woning te
verhuren aan toeristen. Ook over de inkomsten die hieruit voortvloeien moet toeristenbelasting betaald worden.
De opbrengst van de opgelegde definitieve aanslagen over 2014 is met € 4,2 miljoen toegenomen ten opzichte
van de begroting. Daarbij groeit het aantal toeristen dat overnacht in Amsterdam. In 2014 is rekening gehouden
met een opbrengst van € 0,5 miljoen aan toeristenbelasting bij vakantieverhuur. Het is lastig om inzicht te krijgen
in de ontwikkeling van deze vorm van verhuur, daarom is er in de tweede helft van 2014 een handhavingstraject
ingezet met een taskforce voor het achterhalen van mogelijke verhuuradressen. Gezien de positieve resultaten
zal de taskforce zijn activiteiten voortzetten in de eerste helft van 2015. Eind december is een overeenkomst
gesloten met Airbnb, de grootste aanbieder van vakantieverhuur om afspraken vast te leggen over voorlichting,
regels, preventie van illegale verhuur, medewerking aan handhaving en het betalen van toeristenbelasting.
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f. Binnenhavengeld
Binnenhavengeld is een gemeentelijke belasting voor boten die aanmeren in Amsterdam. Via deze belasting
betaalt de gebruiker onder andere mee aan het onderhoud en het beheer van de Amsterdamse vaarwegen en
het handhaven van de orde en veiligheid op het water. Een dagvignet kost € 20 en is 24 uur geldig. Het jaartarief
is € 58 en geldt alleen voor pleziervaartuigen die aantoonbaar een ligplaats hebben buiten de gemeentegrenzen.
Het milieutarief van € 20 is van toepassing op pleziervaartuigen die voortbewogen worden door een elektromotor,
door spierkracht of door windkracht.
De opbrengst van het binnenhavengeld voor de pleziervaart is € 0,7 miljoen achtergebleven op de Begroting
2014. Het aantal verkochte jaarvignetten daalde met 2%. In totaal zijn er 9.700 vignetten verkocht. Van de
geregistreerde vaartuigen heeft 15% een schone motor. In 2014 zijn bijna 1.000 booteigenaren vertrokken,
waardoor de betalingsgraad op ruim 90% komt. Afgelopen jaar zijn circa 500 vaartuigen zonder vignet
weggesleept, waardoor de situatie op de grachten is gestabiliseerd en er voldoende ruimte is ontstaan.
g. Vermakelijkheidsretributie te water
De vermakelijkheidsretributie wordt geheven van aanbieders van vermaak op het water tegen vergoeding. Het
tarief in 2014 is gelijk aan het tarief in 2013, namelijk € 0,60 per persoon voor rondvaartboten en € 0,30 per
persoon voor waterfietsen en stationerende vaartuigen.
De inkomsten uit vermakelijkheidsretributie in 2014 zijn conform begroting.
h. Afvalstoffenheffing
De gemeente is verplicht tot het ophalen van huishoudelijke afvalstoffen. In 2014 varieerden de tarieven voor het
ophalen en verwerken van het huishoudelijke nog per stadsdeel. Met ingang van 2015 geldt er gemeentebreed
één tarief voor eenpersoons- en meerpersoonshuishoudens.
Tarieven afvalstoffenheffing per stadsdeel
(Bedragen in euro’s)

Centrum

NieuwWest

Noord

Oost

West

Zuid

Zuidoost

Eenpersoonshuishoudens

246,48

251,06

275,47

246,60

251,62

246,75

264,00

Meerpersoonshuishoudens

328,32

334,75

367,30

328,80

335,49

329,00

351,96

De Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam heeft voor de stadsdelen in 2014 voor meer dan € 120 miljoen aan
aanslagen afvalstoffenheffing opgelegd. Voor het grootste deel betreft dit aanslagen die betrekking hebben op
2014. Voor een klein deel (€ 0,9 miljoen) gaat het om aanslagen die betrekking hebben op de jaren 2013 en
2012.
Kwijtscheldingsbeleid
Het aantal toegewezen verzoeken om kwijtschelding is ten opzichte van 2013 stabiel gebleven. De begrote
bijdrage voor 2014 van de centrale stad bedroeg € 1,6 miljoen. De dekking van de kwijtscheldingen voor de
afvalstoffenheffing door middel van de (ongewijzigde) solidariteitsbijdrage van € 60,83 per huishouden, is in 2014
niet toereikend gebleken. In de 8-maandsrapportage werd voorzien dat het tekort, na aftrek van de begrote
bijdrage, € 1,5 miljoen zou bedragen. Uiteindelijk was dit tekort – mede doordat het gemiddeld toegekende
bedrag lager uitviel – iets kleiner: € 1,3 miljoen.
i. Reinigingsrecht
Reinigingsrecht heeft betrekking op het inzamelen en verwerken van bedrijfsvuil. De tarieven voor 2014 staan in
de tabel hieronder. Met ingang van 2015 geldt er één tarief gemeentebreed.
Tarieven reinigingsrecht per stadsdeel
Centrum

NieuwWest

Noord

Oost

West

Zuid

Zuidoost

Regulier (5 tot 9
vuilniszakken per week)

724,32

758,53

871,80

657,60

868,26

639,40

537,12

Laag (minder dan 5
vuilniszakken per week)

328,32

337,12

367,30

328,80

395,65

319,70

n.v.t.

(Bedragen in euro’s)
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De Dienst Belastingen heeft voor de stadsdelen in 2014 voor € 12 miljoen aan aanslagen reinigingsrecht
opgelegd. Voor het grootste deel betreft dit aanslagen die betrekking hebben op het jaar 2014. Voor een klein
deel (€ 1,1 miljoen) gaat het om aanslagen die betrekking hebben op de jaren 2013 en 2012).
j. Precariobelasting (waaronder liggeld)
Op grond van precariobelastingverordening wordt precariobelasting geheven voor het hebben van voorwerpen
onder, op of boven gemeentegrond. Wanneer het om een schip, woonboot of vlot in gemeentewater gaat, wordt
precario liggeld genoemd. De gehanteerde tarieven in 2014 staan hieronder.
Tarieven precario per stadsdeel

Algemeen tarief voor een jaar per m²
(Bedragen in euro’s)

Precario

Centrum

NieuwWest

Noord

Oost

West

Zuid

Zuidoost

38,58

36,85

35,20

34,65

41,02

38,50

37,14

De Dienst Belastingen heeft voor de stadsdelen in 2014 voor meer dan € 10 miljoen aan precariobelasting
opgelegd, waaronder € 1,5 miljoen aan liggelden. Voor het grootste deel betreft dit aanslagen die betrekking
hebben op 2014. Daarnaast had voor € 3,5 miljoen aan aanslagen betrekking op 2013 en voor € 0,4 miljoen aan
aanslagen op 2012.
k. Reclamebelasting
Voor openbare aankondigingen in letters en symbolen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg wordt
reclamebelasting geheven.
Tarieven reclamebelasting
(Bedragen in euro’s)

Onverlicht reclamebord

jaar

Onverlicht reclamebord

week

Verlicht reclamebord, in toonkasten,
uitstalkasten, vitrines en dergelijke

jaar

Verlicht reclamebord, in toonkasten,
uitstalkasten, vitrines en dergelijke

week

A.
B.
C.

A

B

C

30,92

13,25

4,86

2,93

1,54

0,93

69,83

33,93

17,33

5,51

2,90

1,63

Winkelstraten en winkelcentra in de stadsdelen Centrum, Zuid en Zuidoost
De directe ring rond het centrum en de grote winkelcentra in de stadsdelen
Elders in de stad

De Dienst Belastingen heeft voor de stadsdelen in 2014 voor € 4,9 miljoen aan reclamebelasting geheven. Het
grootste deel, € 3,3 miljoen, betreft aanslagen die betrekking hebben op 2014; € 1,6 miljoen betreft aanslagen
die betrekking hebben op 2013.
l. Parkeerbelasting
De Parkeerbelasting wordt in twee groepen verdeeld, namelijk de parkeertarieven per uur voor bezoekers en de
parkeervergunningen per half jaar voor bewoners en bedrijven. Het hoogste parkeertarief van € 5 per uur geldt in
de oude binnenstad en het laagste uurtarief van € 0,10 geldt in een aantal winkelstraten en bij een paar
sportvelden en begraafplaatsen. Als gevolg van de wijziging van het bestuurlijk stelsel is de taak ‘parkeerbeheer’
per 19 maart 2014 overgegaan naar de centrale stad.
De werkelijke opbrengsten betaald parkeren van stad en stadsdelen zijn in 2014 ten opzichte van de begroting
(als daar de inkomsten van de stadsdelen van vóór 19 maart bij opgeteld worden) gestegen met ruim € 6 miljoen.
De redenen voor deze stijging zijn:

een toename van de inkomsten uit vergunningverlening met name als gevolg van de verhogingen van de
tarieven in de stadsdelen Centrum en West

een groter aantal betalende bezoekers

uitbreiding van het fiscaal gebied in stadsdeel Noord

over reeds afgesloten belastingjaren (tot en met 2009) is € 0,6 miljoen meer geïnd dan begroot (€ 0,9
miljoen in plaats van € 0,3 miljoen)

Gemeente Amsterdam Jaarrekening 2014

382

➥

i

m. Leges
In goed overleg is in 2014 de tabel van de stadsdelen samengevoegd met die van de centrale stad. Op basis van
de uitgevoerde kostprijsonderzoeken zijn kostendekkende tarieven gehanteerd (met een enkel tarief per
legesproduct), met uitzondering van leges burgerzaken omdat deze gebaseerd zijn op landelijke
overheidstarieven. Naast de aanpassingen vanwege kostprijsonderzoeken zijn in 2014 de reguliere
aanpassingen op basis van de wettelijke vereisten doorgevoerd.
Nota bene. De begroting en realisatie (inclusief heffing en inning) van legesinkomsten (publiek- bouw- en overig)
vindt decentraal plaats, bij de zeven stadsdelen. Deze informatie is op basis van de bijdragen van de stadsdelen
in het kader van de Jaarrekening 2014 niet te genereren. Zie voor een uiteenzetting van de gevolgen van de
overgang (per 19 maart 2014) naar het nieuwe bestuurlijke stelsel op de manier van verslagleggen in deze
jaarrekening, hoofdstuk 3. Technische toelichting 2014.
n. Marktgelden
Marktgelden worden geheven voor het innemen van een plaats op de als markt aangewezen gemeentegrond
voor de verkoop van goederen. Elk stadsdeel heeft zijn eigen prijzen en regeling per markt. Zo kost een plaats
van vier strekkende meter per dag op de Albert Cuypmarkt € 19, 57 en op de Fazantenhof € 15,82.
Nota bene. De begroting en realisatie (inclusief heffing en inning) van marktgelden vindt decentraal plaats, bij de
zeven stadsdelen. Deze informatie is op basis van de bijdragen van de stadsdelen in het kader van de
Jaarrekening 2014 niet te genereren. Zie voor een uiteenzetting van de gevolgen van de overgang (per 19 maart
2014) naar het nieuwe bestuurlijke stelsel op de manier van verslagleggen in deze jaarrekening, hoofdstuk
3. Technische toelichting 2014.

3.2 Lokale lastendruk
Over de lokale lastendruk wordt jaarlijks door diverse organisaties gepubliceerd. In de publicaties
wordt bij het bepalen van de lastendruk veelal uitgegaan van verschillende gegevensverzamelingen
en verschillende berekeningsmethoden. We volstaan met de vergelijking van de verschillende
tarieven met die in de andere grote steden.
De tabel Woonlasten 2010-2014 geeft de standaardwoonlasten weer voor een
meerpersoonshuishouden met een woning van gemiddelde waarde, zoals opgenomen in het
Belastingoverzicht Grote Gemeenten 2014 van COELO (Rijksuniversiteit Groningen). Onder de
woonlasten wordt het gemiddelde bedrag verstaan dat een huishouden betaalt aan onroerendezaakbelasting, rioolheffing en reinigingsheffing (waaronder ook de afvalstoffenheffing en het
reinigingsrecht vallen). Bij rioolheffing wordt uitgegaan van de gemiddelde omvang van de
huishoudens in de betreffende gemeente. Met erfpacht wordt geen rekening gehouden voor de
lokale lastendruk.
Het gemiddelde bedrag dat een huishouden betaalt in is Amsterdam ten opzichte van het
gemiddelde 5% lager. Gemiddeld bedragen de woonlasten in de grote gemeenten € 669 (tabel 5).
Dat is 0,4% (€ 3) meer dan in 2013.
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Woonlasten 2010-2014

Amsterdam
(gemiddelde van
zeven stadsdelen
en Westpoort)

Rotterdam

Den Haag

Utrecht

Gemiddel
d

Amsterdam
t.o.v.
gemiddelde

Woonlasten in 2010

571

620

523

694

602

-5%

Woonlasten in 2011

621

625

551

705

626

-1%

Woonlasten in 2012

631

685

543

720

645

-2%

Woonlasten in 2013

628

720

547

731

657

-4%

Woonlasten in 2014

624

738

546

707

654

-5%

(Bedragen in euro’s)

Bron: Belastingoverzicht Grote Gemeenten 2014 van COELO (Rijksuniversiteit Groningen)

Belastingtarieven grote steden 2010-2014 meerpersoonshuishoudens
Amsterdam

(Bedragen in euro’s)

OZB eigendom
woningen

Rioolheffing
(gemiddelde van
eigenaren en
gebruikers)

Afvalstoffenheffing/
Reiningingsrecht

Rotterdam Den Haag Utrecht

Landelijk
gemiddelde

Amsterdam t.o.v.
landelijk
gemiddelde

2010

0,05

0,11

0,06

0,09

0,08

-33%

2011

0,06

0,11

0,06

0,09

0,08

-31%

2012

0,06

0,12

0,06

0,09

0,08

-30%

2013

0,06

0,12

0,06

0,09

0,11

-48%

2014

0,06309 *

0,128

0,0669

0,1016

0,11777

-46,43%

2010

145,46

173,08

274,92

183,48

194,24

-25%

2011

147,93

183,20

126,47

216,99

168,65

-12%

2012

149,41

187,70

126,47

220,22

170,95

-13%

2013

150,90

195,80

130,34

223,29

155,00

-2,6%

2014

149,41

177,00

132,30

227,37

155,00

-3,70%

2010

331,71

259,04

293,52

256,20

285,12

16%

2011

334,86

263,60

293,52

259,68

287,92

16%

2012

349,80

315,40

290,64

269,88

306,43

14%

2013

343,48

339,90

290,64

281,04

291,00

18%

2014

339,3

372,50

287,64

252,96

287,00

18%
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9.4 Verbonden partijen
9.4.1. Inleiding

De paragraaf Verbonden Partijen geeft inzicht in aan de gemeente verbonden partijen, het belang dat de
gemeente hierin heeft, alsmede de financiële positie van de verbonden partij. In de paragraaf komt tot uiting op
welke wijze de verbonden partij een bijdrage levert aan de realisatie van de beleidsdoelstellingen van de
gemeente. Dit wordt inzichtelijk gemaakt door het publieke belang dat met behulp van rechtspersonen wordt
behartigd toe te lichten, alsmede de belangrijkste resultaten die door de verbonden partij zijn behaald toe te
lichten.
Een verbonden partij is een rechtspersoon waarin de gemeente een financieel én 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 belang’ en ‘financieel belang’ wordt aangesloten bij de definities
zoals opgenomen in het BBV en bijbehorende circulaires en toelichtingen daarop. Er is sprake van een financieel
belang als een aan een verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag niet verhaalbaar is bij faillissement, of
waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt. Dit is bijvoorbeeld
het geval indien de gemeente een lening heeft verstrekt, een garantie heeft afgegeven, aandeelhouder is of een
subsidie heeft verstrekt. 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.

9.4.2. Beleid verbonden partijen

In aanvulling op het deelnemingenbeleid Doelgericht op Afstand II, is in 2014 door de raad als addendum bij
Doelgericht op Afstand II de Kaderstelling Verbonden Partijen vastgesteld.

9.4.3. Nieuw bestuurlijks stelsel - stadsdelen

Met ingang van 19 maart 2014 is het bestuurlijke 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. De
verbonden partijen van de stadsdelen werden voorheen begroot en verantwoord in de stadsdeelrekeningen, maar
zijn met ingang van 2014 integraal opgenomen in de gemeentebegroting en de jaarrekening.

9.4.4. Herijking deelnemingen 2015

Het college van B en W is in 2014 gestart met de herijking van de Amsterdamse deelnemingen, conform het
gemeentelijke deelnemingenbeleid. Elke deelneming is ooit aangegaan om een specifiek gemeentelijk publiek
belang te behartigen. Tijdens een herijking worden de deelnemingen geëvalueerd, waarbij wordt gekeken of het
publiek belang, waarvoor de deelneming ooit is aangegaan, nog steeds actueel is. Ook wordt gekeken of een
deelneming nog steeds de beste manier is om dit publieke belang te behartigen en dus aangehouden kan worden,
of dat de deelneming beter afgestoten kan worden.
Voor de gemeentelijke deelnemingen is gekeken of het primaire publieke belang aansluit bij de doelstellingen uit
het coalitieakkoord. Daarbij is beoordeeld of gemeentelijk aandeelhouderschap noodzakelijk is om dit belang te
behartigen. Uitgangspunt daarbij is dat de gemeente alleen in geval van marktfalen zelf de markt wil betreden met
een deelneming.
Uitkomst herijking 2015
Voor die deelnemingen, die bijdragen aan de behartiging van een publiek belang en waarbij gemeentelijk
aandeelhouderschap noodzakelijk is, is het advies aanhouden.
Indien het publiek belang niet meer actueel is, of als het publiek belang niet noodzakelijk via een gemeentelijke
deelneming behartigd hoeft te worden, dan zal in na herijking (2015 en verder) onderzocht worden of de
deelneming kan worden afgestoten (verkoop, liquidatie of wijziging rechtsvorm). Van de volgende deelnemingen is
besloten de afstootmogelijkheden te onderzoeken.
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Deelneming

Advies

AEB Holding NV

Afstoten onderzoeken

Alliander NV

Afstoten onderzoeken

Scheepsexploitatie Maatschappij Bavo NV

Afstoten onderzoeken

Beurs van Berlage CV/BV

Afstoten onderzoeken

Exploitatiemaatschappij Carré BV

Afstoten onderzoeken

Cition BV

Afstoten onderzoeken

Clipper VOF/BV

Afstoten onderzoeken

De Amsterdamse Compagnie NV (DAC)

Afstoten onderzoeken

Glasvezelnet Amsterdam BV

Afstoten onderzoeken

NV Het Havengebouw Amsterdam

Afstoten onderzoeken

NV Maatschappij Exploitatie Hotel en Café ‘Hollandais’

Afstoten onderzoeken

Life Sciences Fund Amsterdam BV (LSFA)

Afstoten onderzoeken

ODE Energie BV

Afstoten onderzoeken

RAI Holding BV

Afstoten onderzoeken

NV Stadion Amsterdam (Arena)

Afstoten onderzoeken

NV (VGA)

Afstoten onderzoeken

NV Zeedijk

Onderzoeken mogelijkheden
naar opschaling groter
geheel (1012 Inc)

Een advies ‘afstoten onderzoeken’ betekent overigens nog niet dat nu besloten wordt dat deze deelneming
daadwerkelijk afgestoten zal worden. Het gaat initieel alleen om het onderzoeken van de mogelijkheden tot
afstoten. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek, kan besluitvorming over verkoop, liquidatie of wijziging
rechtsvorm van een afzonderlijke deelneming plaatsvinden.
Bijzonderheden enkele individuele deelnemingen
Van een aantal deelnemingen worden in deze paragraaf de belangrijkste onderwerpen toegelicht.
AEB Holding NV
Per 1 januari 2014 is de dienst Afval Energie Bedrijf verzelfstandigd (AEB). In 2014 heeft AEB gedurende het hele
jaar het gemeentelijk (bedrijfs)afval verwerkt en energie en warmte geleverd, ondanks enkele operationele en
technische tegenvallers en negatieve marktontwikkelingen. AEB heeft zich naast de reguliere bedrijfsvoering in
2014 gericht op de ontwikkeling van (innovatieve) transitie projecten, zoals bijvoorbeeld de na-scheidingslijn
huishoudelijk afval, stoomnet, opschonen bodemassen.
Het lager dan verwachte resultaat heeft ertoe geleid dat over 2014 geen dividend wordt uitgekeerd. Om meer
inzicht te krijgen in de zekerheid van toekomstige dividenden heeft de gemeente in overleg met AEB een externe
adviseur ingeschakeld om de meerjaren prognoses van AEB te valideren. Tevens is een waarderingsanalyse van
de onderneming uitgevoerd, de ondernemingswaarde is hierbij vastgesteld op € 95,4 miljoen.
AEB laat momenteel een onderzoek uitvoeren naar de technische staat van de oudste centrale (in gebruik sinds
1993), waarvan de uitkomst naar verwachting medio 2015 bekend zal zijn. Op grond hiervan zal door de
gemeente worden beoordeeld of dit dient te leiden tot aanpassingen van de ondernemingswaarde. In de
gemeentelijke rekening is voor het waarderingsrisico een voorziening gevormd van € 25 miljoen.
Alliander NV
Alliander heeft de ambitie te groeien om grote investeringen, onder meer in de digitalisering van
energievoorziening, beheersbaarder te maken. Voor groei in Duitsland bleek in 2014 onvoldoende draagvlak te
zijn bij de aandeelhouders, waaronder de gemeente Amsterdam. Afgesproken is om in eerste instantie te
focussen op samenwerking en sectorconsolidatie in Nederland. In 2014 is een samenwerking met Eneco en
Stedin aangegaan om samen te investeren in een techniek die de communicatie van de slimme meter gaat
verzorgen in meer dan de helft van Nederland.
Het financiële netto resultaat van Alliander is gestegen in 2014, ondanks een daling van de gereguleerde tarieven
in 2014. Deze stijging werd veroorzaakt door twee bijzondere posten. Gegeven het gereguleerde karakter van het
merendeel van de bedrijfsactiviteiten van Alliander, de huidige reguleringsmethodiek en de tariefontwikkeling in
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2015, verwacht Alliander in 2015, onverwachte en eenmalige ontwikkelingen uitgesloten, ten opzichte van 2014
een lager bedrijfsresultaat.
Cition
Sinds februari 2014 is de handhavingsketen volkomen digitaal; tot aan februari 2014 werden naheffingaanslagen
nog fysiek opgelegd. Daarnaast bereidt Cition haar bieding voor op de aanbesteding van de Amsterdamse
parkeeractiviteiten.
GVB Holding NV
Ten aanzien van GVB Holding NV heeft 2014, naast de operationele implementatie van de concessieafspraken, in
het teken gestaan van de uitwerking van de inhouse-constructie. Daarbij zijn werkafspraken tussen de Stadsregio
en de gemeente gemaakt met betrekking tot de doorslaggevende zeggenschap van Stadsregio over GVB
Exploitatie BV.
In 2015 zal het dividendbeleid worden herijkt evenals de concessieafspraken tussen Stadsregio en GVB. De grote
uitdaging voor het GVB is de (aan te passen) concessieafspraken te implementeren. Door de dalende subsidie,
nog in te vullen efficiencydoelstellingen, systeemsprongen (waaronder de NZ-Lijn en de Amstelveenlijn) en de
hogere kwaliteitseisen is het een uitdaging de financiële doelstellingen waar te maken.
Havenbedrijf Amsterdam
De totale overslag van de Amsterdamse haven komt in 2014 uit op 79,7 miljoen ton. Dat is een stijging van 1,4%
ten opzichte van 2013 (78,5 miljoen ton). De overslag heeft nog nooit deze omvang bereikt.
Eind 2014 is een overeenkomst gesloten tussen het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincie NoordHolland en de gemeente Amsterdam om een nieuwe grotere zeesluis in IJmuiden aan te leggen. Eind 2019 is het
mogelijk voor grote schepen om de haven van Amsterdam in te varen. De nieuwe sluis vervangt de bijna 100 jaar
oude Noordersluis (1929) en zal ruimte gaan bieden aan verdere groei voor het Havenbedrijf Amsterdam. De
bereikbaarheid van de haven van Amsterdam zal verbeteren en de economie in de regio wordt gestimuleerd.
RAI Holding BV
Het dividendbeleid voor de jaren 2013-2018 is in 2014 vastgesteld.
SADC NV en Gem Lutkemeer BV
In totaliteit heeft de gemeente € 27,1 miljoen aan financiële vaste activa, waarvan € 20 miljoen betrekking heeft op
het eigen vermogen van de Schiphol Area Development Company (SADC) en € 7,1 miljoen op het eigen
1
vermogen van Gem Lutkemeer . Deze bedragen zijn het gevolg van een transactie in 2013 waarbij het grootste
deel van de grond van Lutkemeer 3 is ingebracht in Gem Lutkemeer. De inbreng van grond in 2013 is terug te
voeren op bestuurlijke afspraken die in 2009 zijn gemaakt. De uit Gem Lutkemeer en de SADC voortkomende
resultaten met betrekking tot de ingebrachte grond Lutkemeer 3 komen voor rekening en risico van het
Vereveningsfonds.
Er is door verschillende ambtelijke vertegenwoordigers van de aandeelhouders aangedrongen op een extern
onderzoek (second opinion) naar de waardering van de ingebrachte en ontwikkelde grondexploitaties van SADC.
In 2015 zal naar verwachting extern onderzoek worden verricht naar de waardering. Het doel van dit onderzoek is
vast te stellen of de uitgangspunten bij de eerdere inbrengwaarden en de ontwikkelde gronden van SADC nog
juist zijn gewaardeerd met het oog op de veranderingen die in de achterliggende moeilijke jaren (2010-2013)
landelijk zijn opgetreden ten aanzien van grondexploitaties. In het weerstandsvermogen van het Vereveningsfonds
is rekening gehouden met het risico van afwaardering.
In 2014 is een extern onderzoek verricht naar de processen van NV SADC en heeft SADC verbetervoorstellen
opgesteld met betrekking tot

Op te stellen risicoanalyses

Het verbeteren van de transparantie in het bedrijfsplan

Het versterken van de afstemming tussen de projectdirecties en de 'ambtelijke' vertegenwoordigers van de
aandeelhouders

Het regelmatig door een onafhankelijk deskundige laten analyseren van de grondexploitaties
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9.4.5. Overzicht deelnemingen

Hierna is het overzicht opgenomen van de deelnemingen van gemeente Amsterdam. De belangrijkste
kerngegevens zijn per deelneming vermeld.
Naam
Amsterdam Clipper Beheer B.V.

Rechtsvorm
B.V.

Publiek belang behartigd

Stadspromotie.

Bestuurlijk belang
Financieel belang

Aandeelhouder (100%) in BV, via BV 33% eigenaar Clipper Amsterdam
Boekwaarde ultimo 2014 € 0,0 miljoen.

Financiële kengetallen

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat na belasting

2013

€ 2,8 miljoen

Geen.

Geen

Bereikte beleidsresultaten in 2014

Ingezet o.a. bij missiereis in de USA en in Londen en Hamburg.

Wijzigingen in 2014

Er is een overeenkomst tussen de aandeelhouders gesloten over winstverdeling bij een
eventuele verkoop van het schip.

Naam
AEB Holding NV

Rechtsvorm
NV

Publiek belang behartigd

AEB neemt een belangrijke rol in de regionale afval keten in en AEB is voor gemeente
Amsterdam een strategische samenwerkingspartner voor de gemeentelijke
duurzaamheidambities. AEB draagt zorg voor afvalinzameling, afvalverwerking en
reststoffenverwerking, alsmede de productie, distributie en levering van (duurzame) energie
en warmte. AEB bevordert de productie van duurzame energie met minimale uitstoot van
CO2 en bevordert recycling, afvalverwerking en energieopwekking die het milieu zo min
mogelijk belasten. Verder richt AEB zich op het zo effectief en duurzaam mogelijk gebruiken
van grondstofstromen en het herwinnen, produceren, distribueren en leveren van bruikbare
en mogelijk strategisch waardevolle grondstoffen, waarbij ingezet wordt op de ontwikkeling
en realisatie van nieuwe duurzame technologieën en processen.
100% aandeelhouder
Boekwaarde ultimo 2014 € 95,4 miljoen.
Verstrekte leningen € 452 miljoen ultimo 2014
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Resultaat na belasting

Bestuurlijk belang
Financieel belang
Financiële kengetallen
2013
Bereikte beleidsresultaten in 2014

Wijzigingen in 2014

Vestigingsplaats
Amsterdam

Vestigingsplaats
Amsterdam

Programma
Economie

Programma
Milieu en water

Beheer
EZ

Beheer
DMC

n.v.t. gemeentelijke
n.v.t. gemeentelijke
n.v.t. gemeentelijke
dienst
dienst
dienst
Per 1 januari 2014 is de dienst AEB verzelfstandigd. In 2014 heeft AEB gedurende het hele
jaar het gemeentelijk (bedrijfs-) afval verwerkt en energie en warmte geleverd, ondank een
aantal significantie operationele/technische tegenvallers. AEB heeft zich naast de reguliere
bedrijfsvoering in 2014 gericht op de realisatie van (innovatieve) transitie projecten, zoals
bijvoorbeeld de na-scheidingslijn huishoudelijk afval, stoomnet, opschonen bodemassen.
Verwachting is dat in 2015 een aantal projecten operationeel worden. Via de 50%
deelneming WestPoortWarmte (WPW) werkt AEB samen met Nuon aan de uitbreiding van
het stadswarmtenet.
In 2015 heeft een waarderingsanalyse plaatsgevonden, op basis waarvan de
ondernemingswaarde (voor gemeentelijke balans) ultimo 2014 is bepaald op € 95 miljoen.

Naam
Alliander NV

Rechtsvorm
NV

Publiek belang behartigd

Bestuurlijk belang
Financieel belang

Netwerkbedrijf Alliander wordt gevormd door regionale netbeheerders Liander en Endinet,
het kenniscentrum van Alliander Liandon en het Duitse Alliander AG, dat onder meer
verantwoordelijk is voor netbeheer en de aanleg en het onderhoud van openbare verlichting
en verkeersregelinstallaties. Daarnaast heeft Alliander een beperkt aantal overige
activiteiten. Netbeheer is de core business van Alliander. De netto-omzet komt voor circa
90% uit aansluitingen, meters en distributie van energie. De overige 10% van de nettoomzet komt uit activiteiten voor de aanleg en het onderhoud van complexe energieinfrastructuren en uit overige activiteiten. 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, 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 € 72,6 miljoen.

Financiële kengetallen

Eigen vermogen

Gemeente Amsterdam Jaarrekening 2014

Vestigingsplaats
Arnhem

Vreemd vermogen

Programma
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Naam
2013

Rechtsvorm
€ 3.375 miljoen

Vestigingsplaats
€ 4.173 miljoen

Programma
€ 288 miljoen

2014

€ 3.579 miljoen

€ 4.093 miljoen

€ 323 miljoen

Bereikte beleidsresultaten in 2014

De Energiekamer (EZ/ACM) reguleert Alliander, zodat Alliander gehouden is haar
activiteiten uit te voeren conform regelgeving. De ACM heeft in 2013 voor de periode 2014
tot en met 2016 lagere tarieven vastgesteld voor de doorberekening aan consumenten en
bedrijven. Gegeven het gereguleerde karakter van het merendeel van de bedrijfsactiviteiten
van Alliander, de huidige reguleringsmethodiek en de tariefontwikkeling in 2015, verwacht
Alliander in 2015, onverwachte en eenmalige ontwikkelingen uitgesloten, ten opzichte van
2014 een lager bedrijfsresultaat.
n.v.t.

Wijzigingen in 2014
Naam
Beurs van Berlage (Beurs van
Berlage Vastgoed BV,
Beurs van Berlage Exploitatie BV,
Palazzo Pubblico Amsterdam BV)
Publiek belang behartigd

Rechtsvorm
BV

Vestigingsplaats
Amsterdam

Programma
Cultuur en
monumenten

Beheer

Beheer
DMC

Financiële kengetallen

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-RokinVijzelstraat).
25% aandeelhouderschap
Boekwaarde ultimo 2014 € 0,1 miljoen.
Verstrekte leningen € 1,7 miljoen ultimo 2014.
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Resultaat na belasting

2013

€ 0,3 miljoen

€ 7,5 miljoen

€ 0,0 miljoen

2014 (conceptcijfers)

€ 0,3 miljoen

€ 8,0 miljoen

€ 0,0 miljoen

Bereikte beleidsresultaten in 2014
Wijzigingen in 2014

De Beurs van Berlage heeft een bescheiden positief resultaat behaald bij het uitoefenen
van haar doelstellingen (zie publiek belang behartigd).
n.v.t.

Naam
Exploitatiemaatschappij Carré BV

Rechtsvorm
BV

Vestigingsplaats
Amsterdam

Financiële kengetallen

Programma
Beheer
Cultuur en
DMC
monumenten
Het gemeentelijke aandeelhouderschap is de basis is die het mogelijk maakt afwisselende
en toegankelijke programmering in dit monumentale pand te bieden aan een brede
doelgroep.
100% aandeelhouder
Boekwaarde ultimo 2014 € 0,2 miljoen.
Verstrekte leningen € 7,2 miljoen ultimo 2014.
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Resultaat na belasting

2013

€ 0,0 miljoen

€ 28,3 miljoen

Bereikte beleidsresultaten in 2014

Zie publiek belang behartigd.

Wijzigingen in 2014

n.v.t.

Naam
Cition BV

Rechtsvorm
BV

Publiek belang behartigd

Bestuurlijk belang
Financieel belang

Parkeerbeheer Amsterdam: Cition voert in opdracht van het Parkeer Regie Orgaan (PRO),
waarin de stadsdelen en dienst IVV 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% aandeelhouder
Boekwaarde € 18.000

Financiële kengetallen

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat na belasting

2013

€ 1,8 miljoen

€ 16,8 miljoen

€ 3,2 miljoen negatief

Bereikte beleidsresultaten in 2014

Sinds februari 2014 is de handhavingsketen volkomen digitaal; tot aan februari 2014
werden naheffingaanslagen nog fysiek opgelegd. Daarnaast bereidt Cition haar bieding
voor op de aanbesteding van de Amsterdamse parkeeractiviteiten.
n.v.t.

Bestuurlijk belang
Financieel belang

Publiek belang behartigd
Bestuurlijk belang
Financieel belang

Wijzigingen in 2014
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Vestigingsplaats
Amsterdam

€ 0,4 miljoen negatief

Programma
n.v.t.

Beheer
DMC
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Naam
De Amsterdamse Compagnie NV

Rechtsvorm
NV

Vestigingsplaats
Amsterdam

Publiek belang behartigd

Exploiteren van kleinschalige bedrijfsruimten.

Bestuurlijk belang
Financieel belang

33% aandeelhouderschap.
Boekwaarde ultimo 2014 € 1,2 miljoen

Financiële kengetallen

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat na belasting

2013

€ 1,2 miljoen negatief

€ 26,4 miljoen

€ 4,5 miljoen negatief

2014 (concept)

€ 3,7 miljoen

€ 16,7 miljoen

€ 4,0 miljoen negatief

Bereikte beleidsresultaten in 2014

Beheerstaken uitgevoerd

Wijzigingen in 2014

In 2014 is een kapitaalstorting door de aandeelhouder gedaan, waarmee de swap is
afgekocht en leningen zijn afgelost, waardoor de solvabiliteit is verbeterd en rentedruk is
verlaagd. Eind 2014 is de boekwaarde van deelneming afgewaardeerd en in lijn gebracht
met de intrinsieke waarde van de deelneming.

Naam
GEM Lutkemeer:
- Gemeente Amsterdam Participatie
Lutkemeer B.V.
- GEM Lutkemeer C.V.
- GEM Lutkemeer Beheer BV
Publiek belang behartigd

Rechtsvorm
BV/CV

Vestigingsplaats
Amsterdam

Programma
Algemene middelen

Programma

Beheer
EZ

Beheer

Financieel belang

Samenwerking tussen Gemeente Amsterdam, Provincie Noord-Holland, Gemeente
Haarlemmermeer en Schiphol met als doel een gecoördineerde gebiedsontwikkeling van
luchthaven gebonden werklocaties in de regio, gericht op het optimaal benutten van de
nabijheid van een internationale luchthaven.
100% aandeelhouderschap in Gemeente Amsterdam Participatie Lutkemeer B.V., tevens
wordt directie gevoerd door een ambtenaar van de gemeente Amsterdam.
50% aandeelhouderschap in GEM Lutkemeer Beheer BV.
In Gem Lutkemeer is € 7,1 miljoen kapitaal gestort.

Financiële kengetallen

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat na belasting

2013

Nog niet bekend

Nog niet bekend

Nog niet bekend

Bereikte beleidsresultaten in 2014

Zie SADC. GEM Lutkemeer betreft ontwikkel vennootschappen met grond posities waar
SADC het management voert.
n.v.t.

Bestuurlijk belang

Wijzigingen in 2014
Naam
Glasvezelnet:
- Amsterdam Participatie
Glasvezelnet Holding B.V. (APG)
- Gemeenschappelijk Glas
Amsterdam B.V. (GGA)
- Glasvezelnet Amsterdam B.V.
(GNA)
Publiek belang behartigd

Rechtsvorm
BV

Vestigingsplaats
Amsterdam

Programma
Stedelijke ontwikkeling
en Wonen
(Structuurvisie en
Stedelijke
Beleidskaders)

Beheer
R&D

Bestuurlijk belang
Financieel belang

100% aandeelhouderschap in APG. APG houdt 50% in GGA en GGA houdt 30% in GNA.
Boekwaarde APG bedraagt € 6,1 miljoen ultimo 2014.

Financiële kengetallen

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat na belasting

2013 (o.b.v. vastgestelde
jaarrekening GNA)
Bereikte beleidsresultaten in 2014

€ 25,5 miljoen

€ 26,8 miljoen

€ 2,0 miljoen negatief

Aanleg open en toekomstbestendig breedband netwerk.

Wijzigingen in 2014

Aangesloten adressen 67.000 (+16%). Wijk Nieuw-Sloten aangelegd, 0 graafschades.
Aantal betalende abonnees met 35% toegenomen.
Nog geen vastgestelde en goedgekeurde jaarrekening 2013 (APG, GGA).

Naam
GVB Holding NV

Rechtsvorm
NV

Publiek belang behartigd

Het voorzien in de behoefte aan openbaar en overig collectief vervoer.

Bestuurlijk belang

100% aandeelhouder

Financieel belang

Boekwaarde € 78,83 miljoen.
Door de gemeente is een deel van de strategische activa van GVB gefinancierd d.m.v.
leningen (€ 232 miljoen per 31 december 2014).
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Vestigingsplaats
Amsterdam

Programma
Verkeer en vervoer

Beheer
DMC
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Naam
Financiële kengetallen

Rechtsvorm
Eigen vermogen

Vestigingsplaats
Vreemd vermogen

Programma
Resultaat na belasting

2013

€ 102,4 miljoen

€ 431,4 miljoen

€ 0,3 miljoen

Bereikte beleidsresultaten in 2014

De grote uitdaging voor het GVB is de (aan te passen) concessieafspraken te
implementeren. Door de dalende subsidie, nog in te vullen efficiencydoelstellingen,
systeemsprongen (o.a. NZ-Lijn en Amstelveenlijn) en de hogere kwaliteitseisen is het een
uitdaging om de financiële doelstellingen waar te maken. In 2015 zal het dividendbeleid
worden herijkt evenals de concessieafspraken tussen Stadsregio en GVB.
n.v.t.

Wijzigingen in 2014

Naam
Havenbedrijf Amsterdam NV

Beheer

Rechtsvorm
NV

Vestigingsplaats
Amsterdam

Programma
Economie en haven

Financiële kengetallen

Beheer
DMC,
Bestuursdienst
Bij Havenbedrijf Amsterdam NV (HbA) zijn twee hoofdtaken te onderscheiden:
verantwoordelijkheid 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 marktgeoriënteerde
taak.
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 hoofd-erfpachtrecht ter beschikking is gesteld door de gemeente
Amsterdam.
100% aandeelhouder
Boekwaarde ultimo 2014 € 304,9 miljoen.
Verstrekte leningen € 105 miljoen ultimo 2014
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Resultaat na belasting

2013

€ 365 miljoen

€ 283 miljoen

€ 50,1 miljoen

Bereikte beleidsresultaten in 2014

Wijzigingen in 2014

De totale overslag van de Amsterdamse haven komt in 2014 uit op 79,7 miljoen ton. Dat is
een stijging van 1,4% ten opzichte van 2013 (78,5 miljoen ton) en tevens een record. Eind
2014 is een overeenkomst gesloten tussen het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de
provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam om een nieuwe grotere zeesluis in
IJmuiden aan te leggen. Eind 2019 is het mogelijk voor grote schepen om de haven van
Amsterdam in te varen. De nieuwe sluis vervangt de bijna 100 jaar oude Noordersluis
(1929) en zal ruimte gaan bieden aan verdere groei voor het Havenbedrijf Amsterdam. De
bereikbaarheid van de haven van Amsterdam zal verbeteren en de economie in de regio
wordt gestimuleerd.
n.v.t.

Naam
NV Bank Nederlandse Gemeenten

Rechtsvorm
NV

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.

Bestuurlijk belang
Financieel belang

1,1% aandeelhouder
Boekwaarde € 1,4 miljoen

Financiële kengetallen

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat na belasting

2013

€ 3.430 miljoen

€ 127.753 miljoen

€ 283 miljoen

Bereikte beleidsresultaten in 2014

Zie ‘Publiek belang behartigd’.

Wijzigingen in 2014

n.v.t.

Naam
NV Het Havengebouw Amsterdam

Rechtsvorm
NV

Publiek belang behartigd
Bestuurlijk belang
Financieel belang

Geen. Het medeaandeelhouderschap in onroerend goed is geen publiek belang op zich
zelf.
100% aandeelhouder
Boekwaarde ultimo 2014 € 0,2 miljoen.

Financiële kengetallen

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat na belasting

2013

€ 3,9 miljoen

€ 2,2 miljoen

€ 0,7 miljoen

Publiek belang behartigd

Bestuurlijk belang
Financieel belang

Gemeente Amsterdam Jaarrekening 2014

Vestigingsplaats
Den Haag

Vestigingsplaats
Amsterdam

Programma
Algemene middelen

Programma
Algemene middelen

Beheer
DMC

Beheer
DMC
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Naam
Bereikte beleidsresultaten in 2014

Rechtsvorm
Vestigingsplaats
n.v.t., zie ‘publiek belang behartigd’.

Wijzigingen in 2014

De gemeente is er niet in geslaagd om haar aandeel tegen een realistische waarde te
verkopen. Derhalve wordt ingezet op betere governance van het Havengebouw en
verbetering van de liquiditeitspositie.

Naam
N.V. Maatschappij tot exploitatie van
het Hotel en Café Hollandais
Publiek belang behartigd

Rechtsvorm
NV

Vestigingsplaats
Amsterdam

Programma

Programma
Algemene middelen

Beheer

Beheer
OGA

Bestuurlijk belang
Financieel belang

Huisvesting Podiumkunsten (Kleine komedie en Bellevue) en het beheer van een aantal
woningen.
100% aandeelhouderschap. Voeren directie (door ambtenaar gemeente Amsterdam)
Boekwaarde ultimo 2014 € 1,2 miljoen

Financiële kengetallen

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat na belasting

2013

€ 2,2 miljoen

€ 0,1 miljoen

€ 0,9 miljoen

Bereikte beleidsresultaten in 2014

Beheer onroerend goed (makelaarsfunctie)

Wijzigingen in 2014

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.

Naam
Nuon Energy NV

Rechtsvorm
NV

Publiek belang behartigd

N.v.t., is daarom verkocht.

Bestuurlijk belang
Financieel belang
Bereikte beleidsresultaten in 2014

1,9% aandeelhouder, tot medio 2015
Het aandeel Nuon is verkocht, medio 2015 wordt de laatste betaling ontvangen ad € 189,7
miljoen
n.v.t., zie ‘publiek belang behartigd’.

Wijzigingen in 2014

n.v.t.

Naam
ODE Energie BV

Rechtsvorm
BV

Publiek belang behartigd

Zo goedkoop mogelijk en milieuvriendelijk energie leveren aan de Openbare bibliotheek.

Bestuurlijk belang
Financieel belang

17% aandeelhouder
Boekwaarde ultimo 2014 € 0,6 miljoen.

Financiële kengetallen

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat na belasting

2013

€ 1,2 miljoen

€ 4,5 miljoen

€ 2,0 miljoen negatief

Bereikte beleidsresultaten in 2014

n.v.t., zie ‘publiek belang behartigd’.

Wijzigingen in 2014

De waarde van de deelneming werd de afgelopen jaren berekend op basis van de
historische aanschafwaarde, verminderd met de duurzame waardevermindering en
bedraagt € 0,6 miljoen. Daarbij werd de waarde van het aandelenbelang van de gemeente
jaarlijks verlaagd, synchroon aan de verlaging van het eigen vermogen. Dit hing samen
met een jaarlijks negatief resultaat als gevolg van rente en afschrijvingen op de installatie.
Van deze systematiek is afgeweken doordat de exploitant Covely de BV ODE een boete
heeft opgelegd voor het niet tijdig beschikbaar komen van kavels. De boete is inmiddels
betaald en dit heeft tot een verlies geleidt (€ 2,0 miljoen), dat ten laste van het eigen
vermogen is gebracht. Tegelijkertijd is de exploitatieperiode van Covely verlengd en betaalt
zij bij het opleveren van enkele kavels in de komende jaren weer een vergoeding aan de
BV ODE. Door deze ontwikkeling zien we geen aanleiding tot afwaarderen van de waarde
van de aandelen, omdat er geen sprake is van duurzame waardevermindering.

Naam
RAI Holding BV

Rechtsvorm
BV

Publiek belang behartigd
Bestuurlijk belang
Financieel belang

Het creëren van economische bedrijvigheid als spin-off van de georganiseerde beurzen en
evenementen in het complex.
25% aandeelhouder
Boekwaarde ultimo 2014 € 22,7 miljoen.

Financiële kengetallen

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat na belasting

2013

€ 77,7 miljoen

€ 112,2 miljoen

€ 3,3 miljoen

Bereikte beleidsresultaten in 2014

In 2014 heeft de RAI diverse grote congressen gehuisvest. De RAI heeft samen met de
aandeelhouders het dividendbeleid voor de periode 2013-2018 vastgesteld.

Gemeente Amsterdam Jaarrekening 2014

Vestigingsplaats
Amsterdam

Vestigingsplaats
Amsterdam

Vestigingsplaats
Amsterdam

Programma
Algemene middelen

Programma
Algemene middelen

Programma
Algemene middelen

Beheer
DMC

Beheer
DMC

Beheer
DMC
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Naam

Wijzigingen in 2014

Rechtsvorm
Vestigingsplaats
Programma
Beheer
Begin 2014 is de zonnepaneleninstallatie van de RAI in gebruik genomen waarmee
jaarlijks circa 140 Amsterdamse huishoudens van elektriciteit kunnen worden voorzien. De
zonnepanelen zorgen voor een CO2-reductie van zo’n 150 ton per jaar.
n.v.t.

Naam
Life Sciences Fund Amsterdam B.V.
(LSFA)
Publiek belang behartigd

Rechtsvorm
BV

Bestuurlijk belang
Financieel belang

29% aandeelhouderschap.
Aanbevelingsrecht commissaris.
Boekwaarde ultimo 2014 € 1,6 miljoen

Financiële kengetallen

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat na belasting

2013

€ 9,7 miljoen

€ 0,0 miljoen

€ 4,7 miljoen

Bereikte beleidsresultaten in 2014

Bijdrage aan ontwikkeling Life sciences in metropool regio Amsterdam. Looptijd LSFA
loopt tot 2017.
Management van LSFA heeft opdracht gegeven aan onderliggende bedrijven om toe te
werken naar exit eind 2016.

Wijzigingen in 2014

Vestigingsplaats
Amsterdam

Programma
Economie

Beheer
EZ

Versterking economische potentieel Life Sciences cluster in regio Amsterdam

Naam
Luchthaven Schiphol NV

Rechtsvorm
NV

Publiek belang behartigd

Bestuurlijk belang
Financieel belang

Het publieke belang is dat Schiphol als ‘bestemmingenmachine’ met een uitgebreid
netwerk blijvend kan functioneren op de huidige locatie. Vooral deze
‘bestemmingenmachine’ is van groot belang voor het vestigingsklimaat van groot
Amsterdam en dus voor de economische ontwikkeling van Amsterdam.
20% aandeelhouder
Boekwaarde ultimo 2014 € 16,9 miljoen.

Financiële kengetallen

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat na belasting

2013

€ 3.309 miljoen

€ 2.519 miljoen

€ 227 miljoen

Bereikte beleidsresultaten in 2014

Het passagiersvolume op Amsterdam Airport Schiphol steeg in de eerste helft van 2014
met 4,2% naar 25,7 miljoen passagiers. Het aantal vliegtuigbewegingen op Amsterdam
Airport Schiphol stijgt met 2,6% naar 209.800. Vracht laat een stijging zien in volume tot
802 duizend ton (+8,8%).
n.v.t.

Wijzigingen in 2014
Naam
Scheepsexploitatiemaatschappij
BAVO N.V.
Publiek belang behartigd

Rechtsvorm
NV

Vestigingsplaats
Amsterdam

Vestigingsplaats
Amsterdam

Programma
Economie

Programma
Algemene middelen

Beheer
DMC, EZ

Beheer
OGA

Financieel belang

Sanering Volgermeerpolder. In stand houden van de landschapswaarde van het gebied en
beheer van landbouwgebieden in Waterland
99,7% aandeelhouderschap
Voeren directie (door ambtenaar van de gemeente Amsterdam)
Boekwaarde € 0,0 miljoen (afgerond)

Financiële kengetallen

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat na belasting

2013

€ 0,1 miljoen

€ 0,1 miljoen

Bereikte beleidsresultaten in 2014

Beheer onroerend goed (makelaarsfunctie).

€ 0,0 miljoen
(afgerond)

Wijzigingen in 2014

n.v.t.

Naam
Schiphol Area Development
Company N.V.
Publiek belang behartigd

Rechtsvorm
NV

Bestuurlijk belang

25% aandeelhouderschap. De andere partijen betreffen Schiphol, de gemeente
Haarlemmermeer en de provincie Noord-Holland.
Recht voordracht commissaris.
Boekwaarde ultimo 2014 € 5,8 miljoen.
Kapitaal ingebracht € 20 miljoen.
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Resultaat na belasting

Bestuurlijk belang

Financieel belang
Financiële kengetallen

Programma
Economie en
Stedelijke ontwikkeling
Gebiedsontwikkeling in het kader van economische structuurversterking.
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Naam
2013

Rechtsvorm
€ 117,6 miljoen

Vestigingsplaats
€ 17,2 miljoen

Bereikte beleidsresultaten in 2014

Er is circa12 hectare grond verkocht aan vooral logistieke bedrijven.

Wijzigingen in 2014

In totaliteit heeft de gemeente Amsterdam in het kader van de ontwikkeling van de
luchthavengebonden gebieden € 27,1 miljoen aan financiële vaste activa, waarvan € 20
miljoen betrekking heeft op het eigen vermogen van SADC en € 7,1 miljoen op het eigen
vermogen van Gem Lutkemeer. Deze bedragen zijn het gevolg van een transactie in 2013
waarbij het grootste deel van de grond van Lutkemeer 3 is ingebracht in Gem Lutkemeer.
De inbreng van grond in 2013 is terug te voeren op bestuurlijke afspraken die in 2009 zijn
gemaakt. De uit Gem Lutkemeer en de SADC voortkomende resultaten met betrekking tot
de ingebrachte grond Lutkemeer 3 komen voor rekening en risico van het
Vereveningsfonds. In de afgelopen jaren is discussie ontstaan over de waardering van de
gronden die zijn ondergebracht in de NV SADC en Gem Lutkemeer. In 2015 zal naar
verwachting extern onderzoek worden verricht naar de waardering.
In 2014 is een extern onderzoek verricht naar de processen van NV SADC en heeft SADC
verbetervoorstellen opgesteld met betrekking tot risicoanalyses, het verbeteren van de
transparantie in het bedrijfsplan, het versterken van de afstemming tussen de
projectdirecties en de 'ambtelijke' vertegenwoordigers van de aandeelhouders en
regelmatig door een onafhankelijk deskundige de grondexploitaties te laten analyseren.
Rechtsvorm
NV

Publiek belang behartigd

Financiële kengetallen

Realisatie/in standhouding van een multifunctioneel voetbalstadion.
Stadion Amsterdam NV heeft een gebroken boekjaar. Het meest actuele verslagjaar loopt
van 1 juli 2013 tot 30 juni 2014, welke in december 2014 is vastgesteld.
48% houder van certificaten van aandelen (zonder stemrecht).
Boekwaarde ultimo 2014 € 6,6 miljoen.
Recht voordracht commissaris.
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Resultaat na belasting

2013 (1 juli, gebroken boekjaar)

€ 100,9 miljoen

€ 33,4 miljoen

€ 0,5 miljoen

2014 (1 juli, gebroken boekjaar)

€ 101,4 miljoen

€ 33,8 miljoen

€ 0,9 miljoen

Bereikte beleidsresultaten in 2014

Ook afgelopen jaar bezochten meer dan 1,8 miljoen mensen het stadion (en werd
hoofdhuurder Ajax opnieuw landskampioen). Daarnaast is ook in 2014 verder gewerkt
aan de ambitie om in 2015 een klimaatneutraal stadion te zijn.
Gemeente is met Stadion Amsterdam NV in overleg over het dividendbeleid, maar heeft
eind 2014 nog geen overeenstemming bereikt, omdat de gemeente eerst de uitkomst van
het herijkingproces van gemeentelijke deelnemingen wil afwachten.

Wijzigingen in 2014

Naam
Matrix Innovation Center
Publiek belang behartigd
Bestuurlijk belang

Rechtsvorm
NV/CV

Programma
n.v.t.

Beheer

Naam
Stadion Amsterdam NV

Bestuurlijk belang
Financieel belang

Vestigingsplaats
Amsterdam

Programma
€ 0,2 miljoen

Vestigingsplaats
Amsterdam

Programma
Economie en
Stedelijke ontwikkeling
Startersbeleid en economische structuurversterking

Beheer
DMC

Beheer
EZ

Financiële kengetallen

25% aandeelhouderschap.
Recht voordracht commissaris.
Boekwaarde ultimo 2014 € 2,2 miljoen.
Lening verstrekt € 4,5 miljoen.
Eigen vermogen
Vreemd vermogen

Resultaat na belasting

2013 (NV en CV gezamenlijk)

€ 41,0 miljoen

€ 0,1 miljoen negatief

Bereikte beleidsresultaten in 2014

Voldoende bezettingsgraad Matrixgebouwen.

Wijzigingen in 2014

n.v.t.

Naam
NV Stadsherstel Amsterdam

Rechtsvorm
NV

Vestigingsplaats
Amsterdam

Financiële kengetallen

Programma
Beheer
Cultuur en
DMC
monumenten
Stadsherstel zorgt er door middel van het opkopen en restaureren van in verval geraakte
monumenten voor dat beeldbepalend erfgoed (in voornamelijk Amsterdam) wordt
behouden. Stadsherstel is een belangrijke partner voor de gemeente bij de 1012 aanpak.
13% aandeelhouder
Boekwaarde ultimo 2014 € 8,3 miljoen.
Garantie ad € 0,6 miljoen.
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Resultaat na belasting

2013

€ 175,9 miljoen

€ 79,9 miljoen

Financieel belang

Publiek belang behartigd
Bestuurlijk belang
Financieel belang

Gemeente Amsterdam Jaarrekening 2014
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Naam
Bereikte beleidsresultaten in 2014

Rechtsvorm
Vestigingsplaats
Zie publiek belang behartigd.

Wijzigingen in 2014

n.v.t.

Naam
NV VGA

Rechtsvorm
NV

Publiek belang behartigd

Financiële kengetallen

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% aandeelhouder
Boekwaarde ultimo 2014 € 9,4 miljoen.
Verstrekte lening € 0,8 miljoen.
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Resultaat na belasting

2013

€ 24 miljoen

€ 33 miljoen

€ 8,1 miljoen

2014 (concept)

€ 25,8 miljoen

€ 39,5 miljoen

€ 9,9 miljoen

Bereikte beleidsresultaten in 2014

Wijzigingen in 2014

VGA is afhankelijk van diensten en deelnemingen die zich (bij VGA) verzekeren. Bij
uitplaatsing van diensten vervalt de ‘plicht’ zich bij VGA te verzekeren. Als deelnemingen
besluiten niet langer klant van VGA te blijven kan dit de omzet en dekking van VGA
beïnvloeden.
n.v.t.

Naam
NV Zeedijk

Rechtsvorm
NV

Vestigingsplaats
Amsterdam

Bestuurlijk belang
Financieel belang

Programma
Beheer
Openbare orde en
DMC, 1012
veiligheid, Stedelijke
projecten
ontwikkeling
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% aandeelhouder
Boekwaarde ultimo 2014 € 6,5 miljoen.

Financiële kengetallen

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat na belasting

2013

€ 9,6 miljoen

€ 19,6 miljoen

€ 0,4 miljoen

Bereikte beleidsresultaten in 2014

Het economisch tij staat nog steeds tegen en het consumentenvertrouwen is gedaald.
Gecombineerd met de verschuiving naar internet aankopen, is de impact op de
detailhandel groot. Afgelopen jaar heeft een aantal van de ondernemers in de
detailhandel, die panden van de Zeedijk huurden, moeten besluiten hun onderneming te
stoppen; een aantal renovaties is afgerond en een aantal renovaties is gestart.
De gemeentelijke leningen zijn afgelost en de NV heeft zich door een bank laten
financieren.

Bestuurlijk belang
Financieel belang

Publiek belang behartigd

Wijzigingen in 2014
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Amsterdam

Programma

Beheer

Programma
Bedrijfsvoering

Beheer
DMC
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9.5 Onderhoud kapitaalgoederen
Deze paragraaf gaat in op het onderhoud van de kapitaalgoederen van de gemeente Amsterdam. De
kapitaalgoederen bestaan uit een aantal categorieën, zoals genoemd in de tabel hierna. In voorliggende
Jaarrekening 2014 zijn ook de onderhoudsbudgetten van de kapitaalgoederen van de bestuurscommissies
opgenomen.
Categorie

€ x 1 mln.

Wegen

23,2

Bruggen

9,9

Sluizen en oevers

2,4

Tunnels

3,9

Kades/steigers

2,7

Riolering

39,6

Water

6,1

Groen

14,0

Gebouwen

11,3

Materieel/ Objecten

2,2

Openbare verlichting

10,4

Verkeersregelinstallaties

7,2

Infrastructuur metro/tram

43,0

Installaties, machines en apparaten

9.5.1

7,8

Beheren op Niveau – de visie op het beheer van de stedelijke infrastructuur

De verdeling van de verantwoordelijkheden rond het beheer van de infrastructuur in Amsterdam is vastgelegd in
de nota ‘Stedelijke infrastructuur’. In deze nota staat aangegeven voor welke infrastructuur de stadsdelen
verantwoordelijk zijn en voor welke infrastructuur de centrale stad verantwoordelijkheid draagt. 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 – vier kwaliteitsniveaus onderscheiden:
minimum, sober, verzorgd en top. In de nota wordt per kwaliteitsniveau de mate van veiligheid, bereikbaarheid en
leefbaarheid beschreven die de stad mag verwachten. Deze kwaliteitsniveaus 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.
Effecten beheerniveaus

Minimum

Bereikbaarheid

Veiligheid

Sober

Verzorgd

Top

Omrijden door incidenten

Soms omrijden

Nauwelijks omrijden

Zelden omrijden

Veel stremmingen door
storingen

Stremmingen door
storingen

Klein aantal stremmingen
door storingen.

Zelden stremmingen door
storingen

Geen afstemming

Beperkte afstemming

Goede afstemming

Doorstroming verbetert
op gehele hoofdnetten

Doorstroming neemt af

Doorstroming wordt op
peil gehouden

Doorstroming verbetert,
met name op de
belangrijkste
verkeersaders

Veiligheid gewaarborgd

Verkeersveiligheid blijft
constant

Verkeersveiligheid neemt
toe

Verkeersveiligheid neemt
fors toe

Verkeersveiligheid neemt
af

Enige kans op
aansprakelijkheidsstelling

Nauwelijks kans op
aansprakelijkheids-stelling

Minimale kans op
aansprakelijkheidsstelling

Reële kans op aansprakelijkheidsstelling
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Leefbaarheid

Sober

Verzorgd

i
Top

Overlast geluid en lucht

Soms overlast geluid/
lucht

Overlast geluid/ lucht
neemt af

Geen overlast geluid/
lucht door slechte staat/
doorstroming

Slecht beheer is zichtbaar

Aanzien op sober
niveau

Toegankelijkheid OV
verbetert

Toegankelijkheid OV
verbetert fors

Veel ‘klad en plak’

Veel klad en plak,
alleen aanstootgevende teksten snel
verwijderd

Monumentale bruggen en
sluizen zien er mooi uit.

Snelle aanpak klad en
plak overal

Geen stadsilluminatie

Veel standaardmateriaal

Materiaal passend in
omgeving

Stadsilluminatie breidt uit,
ook naar groot-stedelijke
evenementen

Monumentale bruggen
en sluizen zien er niet
mooi uit.

De raad heeft in november 2013 ingestemd met Begroting 2014, waarin een bezuiniging is opgenomen op het
beheer- en onderhoudsniveau van de stedelijke infrastructuur. Door over te gaan van niveau ‘verzorgd’, naar
niveau ‘sober’. Door uitvoering van amendement 434 bij de Kadernota 2013 is het beheerniveau op bepaalde
onderdelen (waaronder de bestrijding van klad en plak) van een aantal arealen tijdelijk (2013-2014)
teruggebracht.
Via de invoering van asset management worden de effecten op de stedelijke infrastructuur nauwlettend gevolgd.
Asset management is een relatief nieuw instrument. Het doel hiervan is om kostenbewust en toekomstgericht om
te gaan met en optimaal benutten van de gemeentelijk assets (bijvoorbeeld bruggen, wegen en tramrails).
Hierdoor is een afweging tussen prestatie, kosten en risico van investeringen, beheer en onderhoud aan de orde,
passend bij het gebruik dat van de infrastructuur wordt gemaakt.

9.5.2. Auto

In de Meerjarenplanning Openbare Ruimte 2012-2016 staat aangegeven op welke wijze het groot onderhoud de
komende vijf jaar wordt uitgevoerd. Hierbij wordt prioriteit gegeven aan die wegen die het intensiefst worden
gebruikt, die van grote waarde zijn in het economisch verkeer en waarbij achterstallig onderhoud gaat leiden tot
exponentieel hogere onderhoudskosten dan die van het regulier onderhoud. Het gaat daarbij om wijk- of
gebiedsontsluitingswegen, onderdelen van het Hoofdnet Fiets of OV-routes
Om de technische staat van het Hoofdnet Auto te kunnen beoordelen wordt eens in de twee jaar een globale
visuele inspectie uitgevoerd. Deze is voor het laatst in 2013 uitgevoerd.
Dat wegen in onvoldoende technische staat verkeren is door de impact van beheerniveau ‘sober’ pas na langere
tijd (drie tot vijf jaar) zichtbaar. Recent zijn veel nieuwe projecten opgeleverd waardoor de gemiddelde kwaliteit
van de wegen licht is gestegen. In 2014 is bijvoorbeeld de Oostelijke Ontsluiting IJburg opgeleverd.

9.5.3. Bruggen en sluizen

Het areaal bruggen en sluizen in Amsterdam omvat 271 bruggen (41 beweegbare bruggen, 230 vaste) en 38
sluizen en waterkeringen. Het kwaliteitsniveau van beheer en onderhoud van bruggen en sluizen is in 2014
verder gedaald richting het niveau sober. Door uitvoering van het amendement 434 zijn de zichtbare gevolgen
(zoals toename van graffiti op de objecten) tijdelijk weggenomen in 2014.
Het is de taak van de stadsdelen de technische en verkeersveilige kwaliteit van de bruggen die bij hen in beheer
zijn, op niveau te brengen en te houden (met inachtneming van monumentale aspecten). Onderhoud vindt plaats
op basis van een meerjarig onderhoudsprogramma. Inspectie van de bruggen vindt periodiek plaats.
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Risico inventarisatie en evaluatie sluizen en bruggen
In 2014 zijn de inspecties in het kader van de risico-inventarisatie en evaluatie uitgevoerd. De kosten zijn
meegenomen binnen het budget beheer en onderhoud sluizen.

9.5.4. Oevers en scheepvaartvoorzieningen

Het areaal van de stedelijke oevers en scheepvaartvoorzieningen omvat ruim 42 strekkende kilometer aan kades
en walmuren en circa 250 scheepvaartvoorzieningen. Uitgangspunt voor het onderhoud is om kades, oevers en
bruggen sober en doelmatig in stand te houden. Hierbij blijft de veiligheid voldoende gewaarborgd.
Dit betekent dat vervanging alleen plaatsvindt wanneer de funderingen onherstelbaar zijn aangetast en de oever
of de kade duidelijk is verzakt en/ of instorting dreigt. Het onderhoud vindt plaats op basis van een meerjarig
onderhoudsprogramma.

9.5.5. Tunnels

Om alle tunnels aan de veiligheidswet te laten voldoen, wordt geïnvesteerd in de renovatie van installaties en
maatregelen. Nadat in de zomer van 2012 het grootste deel van de renovatie van de IJtunnel succesvol is
uitgevoerd, loopt de afronding door in 2015. In de Piet Heintunnel is in de zomer van 2014 de asfaltdeklaag
vernieuwd. Vanaf 2013 is ook gestart met het opstellen van de veiligheidsbeheersplannen van de tunnels,
waarmee de beheersorganisaties en de beheerprocessen inzichtelijk worden gemaakt en vervolgens aangepast
aan de wettelijke eisen.

9.5.6. Rioleringen

Beleidskader rioleringstaak
Het onderhoud van de rioleringen is onder te verdelen in onderhoud aan het rioolstelsel en onderhoud aan de
rioolgemalen. De onderhoudstoestand van het rioolstelsel en de rioolgemalen kan als ‘goed’ bestempeld worden.
Door middel van asset management vindt gericht onderhoud en vervanging plaats. Hierbij vormen de criteria
bedrijfszekerheid, veiligheid, kwaliteit, imago, milieu en schade het kader voor de beslissingen.
Rioolstelsel
De riolering wordt periodiek en toestandsafhankelijk schoongehouden om overlast voor de burgers, voor 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. Overlast door hevige neerslag (zoals in
de zomer van 2014) wordt geëvalueerd en wordt gebruikt om de bedrijfsvoering te verbeteren.
Rioolgemalen
Ten aanzien van de rioolgemalen is gekozen voor een onderhoudsbeleid waarbij het onderhoud wordt gepleegd
op basis van een 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.

9.5.7. Water

Beleidskader drinkwatertaak
De onderhoudstoestand van de bedrijfsmiddelen voor het drinkwater kan als ‘goed’ worden bestempeld.
Het drinkwaterleidingnet wordt toestandsafhankelijk onderhouden op basis van waterkwaliteitsmonitoring,
storingsanalyses en risicoanalyses. De drinkwaterwaterkwaliteit en de leveringszekerheid zijn daarin het
belangrijkst en maatgevend voor het onderhoud aan het leidingnet.
Op basis van risicoanalyses worden de drinkwaterproductielocaties onderhouden en vervangen. De
waterkwaliteitsmonitoring en de periodieke inspecties op het functioneren zijn doorslaggevend voor het uitvoeren
van het onderhoud.
Drinkwaterzuiveringsinstallaties
Het waterbeheer is een verantwoordelijkheid van Waternet. De stadsdelen hebben de volgende beheertaken:

beheer van de secundaire wateren (baggeren, schouw)

drijfvuilverwijdering voor alle wateren

beheer van alle oevers en beschoeiingen
Het onderhoud aan het water is vastgelegd in een meerjaren onderhoudsprogramma.
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9.5.8. Groen

Voor alle kapitaalgoederen in het Amsterdamse Bos geldt dat de kosten van dagelijks onderhoud betrekking
hebben op de het onderhoud van terreinen, gebouwen en installaties en op schoonmaken. Bij het onderhoud van
wegen en fietspaden moet het Amsterdamse Bos voldoen aan wettelijke eisen. Hiervoor is vanaf 2014 een
voorziening voor groot onderhoud getroffen. De werkzaamheden bestaan onder meer uit het opnieuw asfalteren
van wegen en paden. Het betreft noodzakelijke vervanging om een gelijkblijvend kwaliteitsniveau te handhaven.
De stadsdelen hebben bomen, groenvlakken, bosplantsoenen, vaste planten, borders en gazons in beheer. Het
beheer vindt plaats op basis van het beheerplan groen. Eind 2010 zijn de datasets ‘Groen’ van de voormalige
stadsdelen samengevoegd en sindsdien operationeel.

9.5.9. Objecten

De stadsdelen hebben diverse objecten (zoals fonteinen, toiletten, straatmeubilair, speelplaatsen en
kunstwerken) in beheer in de openbare ruimte. De onderhoudswerkzaamheden worden vaak in combinatie met
projecten of het gebiedsgericht onderhoud uitgevoerd.

9.5.10. Gebouwen

In 2014 is begonnen met het onderbrengen van al het gemeentelijk vastgoed bij het Gemeentelijke Bureau
Huisvesting (GBH). Voorheen waren de verschillende diensten en stadsdelen van de gemeente Amsterdam
integraal verantwoordelijk voor het vastgoed dat ten dienste stond van hun beleidsgebieden en taken.
Huisvestingsgebouwen
Stadhuis en Ambtswoning
Op basis van de nulmeting in 2012, de gewenste conditie en uitgaande van ongewijzigd beleid, is berekend dat
voor onderhoud de komende tien jaar gemiddeld € 1,8 miljoen meer nodig is dan geraamd.
De Bazel
Om de groot onderhoudskosten structureel te kunnen beheersen, is aan Monumentenwacht Noord-Holland
opgedragen een inspectierapport op te stellen, inclusief een dertigjaren onderhoudsprogramma met betrekking
tot het gebouw De Bazel. Op grond van dit programma wordt planmatig onderhoud gepleegd en blijft de
bouwkundige toestand van het gebouw De Bazel goed.
JGZ panden / OKC’s
Ten behoeve van de jeugdgezondheidzorg is in 2013 en 2014 een groot aantal OKC’s verhuisd naar nieuwe
OKC-locaties en multifunctionele centra.
Het beheer van de OKC’s lag in 2014 bij de stadsdelen. Vanaf 2015 gaat het beheer over naar het Facilitair
Bureau en de afdeling Vastgoed. In 2014 is bij deze locaties hoofdzakelijk regulier onderhoud en beheer
uitgevoerd.
Stadsbank van Lening
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
De Stadsbank van Lening maakt gebruik van twee particuliere huurlocaties: Bijlmerplein 133 en de Oudezijds
Voorburgwal.
Het structurele onderhoud wordt aan de hand van een tienjaren onderhoudsplan uitgevoerd. De uitvoering van
de geplande werkzaamheden ligt, voor zover uitvoering noodzakelijk wordt geacht, op schema.
Woonwagens en woonwagenlocaties
In 2014 is groot onderhoud aan woonwagens en woonwagenlocaties uitgevoerd. Dit, op basis van het meerjaren
onderhoudsplan voor het beheer van de woonwagens en woonwagenlocaties dat in 2012 is opgesteld. Het
geplande groot onderhoud is eind 2014 nagenoeg geheel afgerond. De hieraan verbonden kosten worden
gedekt uit ISV-middelen. In de Begroting 2014 is een aparte ISV-post voor achterstallig onderhoud woonwagens
opgenomen.
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Overige gebouwen
Foodcenter
Het beheer van het Foodcenter Amsterdam behelst het terrein aan de Jan van Galenstraat en de panden daarop.
Deze panden zijn opgenomen in het overzicht permanent beheer. De panden op het Foodcenterterrein worden
verhuurd aan bedrijven die gerelateerd zijn aan de activiteiten op het marktterrein en gaan, in het kader van de
herontwikkeling, op enig moment over naar een private exploitant van het nieuwe Foodcenter.
De geplande overdracht van gemeentelijke panden aan de ontwikkelcombinatie van de herstructurering
Foodcenter heeft in 2014 niet plaatsgevonden.
Stadstoezicht
Stadstoezicht verhuurt het pand aan de Nieuwpoortstraat nog steeds aan Cition. Het huurcontract is verlengd tot
eind 2015. Op basis van het meerjaren onderhoudsplan wordt onderhoud uitgevoerd. Cition, de huurder, maakt
bij aanpassingen aan het pand alleen gebruik van vaste huisinstallateurs. Het huurcontract loopt tot eind 2015.
De Nieuwe Ooster
Een groot deel van het park is rijksmonument. Deze status en de aard van de dienstverlening bepaalt voor deze
gebouwen in belangrijke mate het ambitieniveau van het onderhoud. In 2008 is een onderhoudsplan opgesteld.
Het onderhoud van de ‘oude’ gebouwen wordt conform dat plan uitgevoerd. Het dagelijks onderhoud wordt in
eigen beheer uitgevoerd volgens de beheermethoden die in 2007 zijn vastgesteld. Het resultaat is dat de
bezoeker een verbetering ziet in het onderhoud.
Voor wat betreft de gebouwen bevindt De Nieuwe Ooster zich aan het eind van een lange periode van ver- en
nieuwbouw. Na afronding van alle nieuwe- en verbouw activiteiten wordt in 2015 een nieuw meerjaren
onderhoudsplan opgesteld.
Stadsdelen
Tot en met 2014 hadden de stadsdelen ook vastgoed in bezit. Dit betreft tijdelijk en permanent bezit van
gebouwen, terreinen en waterpercelen. Aan de hand van meerjaren onderhoudsplannen wordt het onderhoud
uitgevoerd voor alle onderdelen.
Cultuurgebouwen
In de nota ‘Cultuur onder dak’ van 2008 heeft de gemeenteraad beleid vastgesteld omtrent het
onderhoudsniveau. Niveau 3 van de zespunten schaalverdeling die de Rijksgebouwendienst hanteert wordt
nagestreefd. In het Kunstenplan 2013-2016 is dit beleid voortgezet. De gemeente Amsterdam heeft 21
cultuurgebouwen in eigendom. Voor elf panden in het stadsdeel Centrum verzorgt de gemeente Amsterdam het
eigenaarsonderhoud. Voor alle gebouwen is een meerjaren onderhoudsplan (MOP) aanwezig. Deze plannen zijn
in 2013 en 2014 geactualiseerd.
Op 13 maart 2013 heeft de gemeenteraad een krediet van € 5,1 miljoen ter beschikking gesteld voor het herstel
van de fundering van De Waag. Dit project is in december 2014 afgerond. Naast de elf cultuurgebouwen heeft
DMO nog tien cultuurgebouwen in bezit, waarbij de huurders verantwoordelijk zijn voor alle eigenaarslasten,
inclusief die van groot- en vervangingsonderhoud. De gemeente Amsterdam ziet er op toe dat de gebruikers de
gebouwen in goede staat houden.
Sportgebouwen
Het beheer van de sportgebouwen in Amsterdam is tot en met 2014, op de Sporthallen Zuid na, belegd bij de
stadsdelen. De sportgebouwen hebben een grote maatschappelijke waarde voor de bewoners.
Voor het beheer van de sportgebouwen staat duurzaamheid, ecologie en veiligheid centraal. Dit is onder andere
terug te zien in verbetering van de toegankelijkheid, aangebrachte groene daken en zonnecellen, een
beheerplan ecologisch veldenbeheer, wegbewijzering, verlichting et cetera.
Sporthallen Zuid
De voorziening groot onderhoud wordt op basis van het MOP ingezet voor het dagelijks en groot onderhoud van
de Sporthallen Zuid. Begin december 2013 is een update van het MOP gerealiseerd waarin nu ook het terrein
rond het gebouw en de parkeerplaatsen zijn opgenomen. In het MOP is een duidelijke splitsing gemaakt tussen
klein (regulier) en groot onderhoud. In 2014 is geïnvesteerd in vervanging van het Gebouw Beheer
Klimaatsysteem en in vervanging van de mobiele tribune in Hal 2. In 2014 is het vervangingsonderhoud conform
planning gerealiseerd.
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Onderwijsgebouwen
De schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van de onderwijsgebouwen. Door wetswijziging zijn
de schoolbesturen in het onderwijs met ingang van 1 januari 2015 zelf verantwoordelijk voor het groot
onderhoud. De gemeente heeft hierin dan geen verantwoordelijkheid meer. Een uitzondering vormt het
onderhoud en de aanpassingen van de gymlokalen, waar de gemeente de financiële verantwoordelijkheid voor
houdt.
Onderwijsgebouwen Primair Onderwijs
Na de decentralisatie onderwijshuisvesting primair onderwijs is de gemeente Amsterdam in 2014
verantwoordelijk geweest voor het beschikbaar stellen van de middelen voor het onderhoud aan de buitenkant
van de onderwijsgebouwen voor het primair onderwijs. De schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de
uitvoering daarvan. Een beleidsvisie op het onderhoud is te vinden in het Integraal Huisvestingsplan. De
uitvoering van het onderhoud vindt plaats op basis van de jaarlijkse huisvestingsprogramma’s, waarvoor de
schoolbesturen aanvragen hebben ingediend.
Onderwijs gebouwen Voortgezet en Speciaal Onderwijs
De schoolbesturen van scholen voor voortgezet onderwijs dragen sinds 2005 de financiële verantwoordelijkheid
voor het gehele onderhoud. Voor het (voortgezet) speciaal onderwijs geldt dat de schoolbesturen voor het
onderhoud aan de buitenzijde van de gebouwen een vergoeding konden aanvragen tot en met 2014. De
aanvraagprocedure en de voorzieningen waarvoor een vergoeding kan worden aangevraagd liggen vast in de
Verordening huisvesting (Voortgezet) Speciaal Onderwijs en Voortgezet Onderwijs Amsterdam 2006. 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.
Parkeergarages
Voor het onderhoud van de openbare parkeergarages, inclusief installaties, is een meerjaren
onderhoudsbegroting (MJOB) opgesteld. De MJOB is gebaseerd op het uitgangspunt van het in sobere staat
houden van de garages.

9.5.11. Verkeersregelinstallaties en verkeersinformatiesystemen

Het beheer van de verkeersregelinstallaties (VRI) en verkeersinformatiesystemen (VIS) is in 2014 op het niveau
‘sober’ gebleven. Het areaal verkeert in betere staat. Het komende jaar zal een inspectieprogramma inzicht
geven in de benodigde beheerkosten voor het komende jaren. Dit als onderdeel van de implementatie van asset
management. In het afgelopen jaar is het ‘nee, tenzij’-beleid gecontinueerd. Als gevolg van deze nieuwe
werkwijze is minder geld besteed aan onderhoud. Ook is in 2014 een begin gemaakt met toestand-afhankelijk
onderhoud. In dit kader worden metingen gedaan om te bepalen of de VIS-VRI-objecten langer mee gaan dan
het tot op dat moment gehanteerde levensduur. Inmiddels is gebleken dat deze aanpak leidt tot een forse
reductie van het aantal te vervangen objecten.
Verkeersregelinstallatie
Bij de technische vervanging van een verkeersregelinstallatie wordt, mede in het kader van duurzaamheid,
gekeken en gemeten of de infrastructuur (masten, bekabeling) langer mee kan dan twintig jaar.
Verkeersinformatiesystemen
De huidige staat van de verkeersinformatiesystemen is in 2014 op veel plaatsen tussen niveau ‘verzorgd’ en
‘sober’. Zowel de vaste als de dynamische systemen zijn in twee stappen teruggebracht naar het niveau ‘sober’.
Dit betekent dat:
 de inwendige verlichting van bewegwijzering minder vaak wordt geïnspecteerd en uitval van lampen gaat
ontstaan
 de levensduur van masten met 1 jaar wordt verlengd
 meer projectkosten ten laste van derden worden gebracht
 schades minder snel worden gerepareerd
Binnen de vaste systemen worden auto-, fiets- en voetgangersbewegwijzering conform landelijke richtlijnen
aangelegd en onderhouden. De ontwikkeling van de afgelopen jaren met betrekking tot de meer dynamische
systemen is gekoppeld aan de ambities van verkeersmanagement.
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9.5.12. Openbare verlichting

Het beheer van de openbare verlichting is in 2014 op het niveau sober gebleven. De huidige staat van de
openbare verlichting zit momenteel op veel plekken tussen de niveaus ‘verzorgd’ en ‘sober’. Als gevolg van
enkele uitbreidingen is het areaal met circa 4.500 lichtmasten en 7.000 armaturen gegroeid.
Vanaf 1 september 2014 is begonnen met het opzetten van een nieuw regulier onderhoudsbestek, dat per 1
september 2015 in werking moet zijn. Aan de aannemers wordt gevraagd een specifiek voorstel te doen voor
informatiemanagement, zodat in 2017 dit goed voorsorteert op een serviceprovidercontract.
Openbare verlichting
Als gevolg van het ‘nee, tenzij’-beleid is minder besteed dan begroot in 2014. Zo wordt bijvoorbeeld het
vervangen van lampen uitgesteld. Daarnaast is er toestandsafhankelijk onderzoek uitgevoerd. Op basis daarvan
blijkt dat een omvangrijkere reductie kan worden gerealiseerd in de vervangingen van masten dan is begroot.
Dit onderzoek levert een verlenging van de levensduur op en is daarmee een eerste stap van asset
management. Omdat de implementatie van asset management zich nog in de beginfase bevindt, zijn uitgaven
nog moeilijk in te schatten, zeker met het oog op het nieuwe ‘nee, tenzij’-beleid.
Stadsilluminatie
Stadsilluminatie (SI) draagt bij aan de sfeer en beleving van de openbare ruimte van de stad ’s avonds en ’s
nachts en speelt daardoor ook een rol bij het gevoel van sociale veiligheid.
Doordat de technische levensduur van SI-installaties in sommige gevallen kan worden verlengd, wordt algehele
vervanging uitgesteld. Omdat de implementatie van asset managment zich nog in de beginfase bevindt, zijn
uitgaven nog moeilijk in te schatten, mede in combinatie met het nieuwe ‘nee tenzij’-beleid.
Stadsklokken
Het areaal stadsklokken is in 2014 ongewijzigd. De klokken worden op een zelfde wijze beheerd als de openbare
verlichting. Twee keer per jaar, mede in het kader van zomertijd en wintertijd, worden de klokken visueel
geïnspecteerd. Een keer per drie jaar vindt een integrale inspectie plaats waarbij door middel van een grondige
schouw de technische staat waarin de klokken verkeren wordt geanalyseerd. Op basis van deze inzichten wordt
het meerjaren vervangingsprogramma geactualiseerd.

9.5.13. Infrastructuur tram/metro/bus

Vanaf 2014 wordt de kwaliteit objectief vastgesteld aan de hand van een integrale kwaliteitsconditiemeting
De basis van de meetcampagne komt voort uit de asset managementmethodiek van Metro en Tram (AM Rail).
Voor alle daarin onderscheiden objecten van het railsysteem zijn unieke zogenoemde degradatiecurven
vastgesteld. Deze geven inzicht in het kwalitatief verloop (degradatie) van de conditie gedurende de levensduur
van elk object. De degradatie is meetbaar gemaakt door middel van meetprotocollen, die exact voorschrijven hoe
de conditieparameters van het object moeten worden gemeten. Ook is beschreven hoe de waarden van de
conditieparameters dienen te worden geïnterpreteerd om te komen tot een conditiescore. Deze metingen zijn
uitgevoerd volgens een generieke methodiek aan de hand waarvan de conditie, de levensduur en de
economische waarde van alle objecten is vastgesteld.
Metro
De gemeten kwaliteit van het metroareaal is ‘redelijk’ tot ‘zeer goed’ en is grotendeels in overeenstemming met
de te verwachten kwaliteit. Het beheersings- en beveiligingssysteem is niet gemeten omdat deze systemen de
komende jaren in zijn geheel worden vervangen (project ICT/S&C).
Tram
De gemeten kwaliteit van het tramareaal is ‘redelijk’ tot ‘zeer goed’; dat is beter dan verwacht.

9.5.14. Installaties, machines en apparaten
Parkeerautomaten
Alle parkeerautomaten zijn vanaf 2014 van hetzelfde type met touchscreen voor kentekeninvoer en zijn alleen
geschikt voor betalen met pin, creditcard of chipknip. In 2014 zijn 140 automaten uit de voorraad terugverkocht
aan de leverancier voor inzet in een andere gemeente.
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Apparaten
In 2013 is de nieuwe oven bij De Nieuwe Ooster in gebruik genomen. Een cruciaal apparaat waarbij het van het
grootste belang is dat het altijd naar behoren functioneert. Het dagelijks- en groot onderhoud wordt in overleg
door de leverancier op basis van een meerjarig onderhoudscontract uitgevoerd.
Machines
Voor het dagelijks beheer en onderhoud van het park De Nieuwe Ooster en graftechnische werkzaamheden zijn
een aantal machines in gebruik. Deze machines worden conform de specificaties van de leveranciers
onderhouden. Er is een meerjaren vervangingschema, dat jaarlijks op nut en noodzaak wordt geactualiseerd.
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9.6 Grondbeleid
Amsterdam voert een actief grondbeleid door locaties in de stad te (her)ontwikkelen en bouwrijpe grond in
erfpacht uit te geven. Via de uitgangspunten, vastgelegd in het grondprijsbeleid, wordt de hoogte van de
grondprijzen voor de ontwikkeling van nieuwe vastgoedbestemmingen bepaald. De grondopbrengsten als gevolg
daarvan en de omvang van de grondproductie zijn bepalend voor de te genereren dekking van ruimtelijke
investeringen. De manier waarop de gemeente deze actieve rol in gebiedsontwikkeling toepast, is primair
faciliterend, waarbij de gemeente zich vooral inzet om initiatieven van marktpartijen mogelijk te maken. Ten
opzichte van de periode tot 2009 is de nadruk daarbij verschoven van het initiëren van nieuwe grootschalige
gebiedsontwikkelingen naar transformatieprojecten, het uitontwikkelen van bestaande plannen en het uitgeven
van de al bouwrijpe kavels die op korte termijn een gunstig marktperspectief hebben en waarvan de opbrengsten
de kosten overstijgen.
Grondprijsbeleid
In de jaarlijkse Grondprijzenbrief worden de hoofdlijnen van de grondprijsbepaling voor de belangrijkste
ruimtelijke functies in Amsterdam weergegeven, samen met de bandbreedten van de grondprijzen voor de
verschillende bestemmingen.
Hoofduitgangspunten bij het vaststellen van de grondprijsbandbreedtes zijn

de functionele grondprijspolitiek en

de genormeerde residuele grondwaardebenadering
In de functionele grondprijspolitiek wordt de waarde van grond gerelateerd aan de daarop te realiseren
bestemming (functie).
De genormeerd residuele grondwaardebenadering (residuele methode) houdt in dat de grondprijs het verschil
(residu) is van de gemiddelde marktwaarde van een bestemming en de genormeerde kosten die moeten worden
gemaakt om het vastgoed te realiseren (stichtingskosten). Voor de bepaling van deze genormeerde residuele
grondprijsbepaling wordt elk jaar onderzoek gedaan naar marktontwikkelingen in de verschillende
vastgoedsegmenten. Daarnaast worden elk jaar de stichtingskosten van de verschillende typen vastgoed
onderzocht.
Rapportages over de gerealiseerde overeenkomsten in de periode januari 2013-juli 2014 lieten zien dat deze
genormeerde grondprijskaders ruim driekwart van de gronduitgiften direct afdekten en dat specifieke
projectomstandigheden vereisten dat voor het overige kwart de grondprijs nader moest worden vastgesteld via
een maatwerkadvies.
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9.7 Bedrijfsvoering
9.7.1

Inleiding

Bedrijfsvoering omvat de sturing, beheersing en ondersteuning van de gemeentelijke organisatie, op de
gebieden Personeel, Informatievoorziening, Juridisch, Organisatie, Financiën, Automatisering, Communicatie en
Huisvesting. De gemeentelijke organisatie ontwikkelt zich, zoals gesteld in de Begroting 2014, naar één flexibele,
effectieve en middelenefficiënte organisatie. Uitgangspunt is dat we met minder mensen en minder geld beter
werk leveren voor de bewoners en bedrijven in de stad. We investeren in de talenten en de mobiliteit van de
medewerkers zodat we hen flexibel kunnen inzetten. Het resultaat voor de stad staat daarbij voorop: alles wat we
doen, doen we voor de Amsterdammers.
Voor de realisatie van deze ambities is een flexibele bedrijfsvoering nodig, die meebeweegt met de organisatie.
Om dat te bewerkstelligen maakten we in 2014 de overgang van een bedrijfsvoering die was ingericht per dienst
en stadsdeel, naar een gebundelde en meer gestandaardiseerde bedrijfsvoering.
Drie onderwerpen die deel uitmaakten van de bedrijfsvoeringparagraaf in de Begroting 2014 zijn in de
voorliggende jaarrekening elders ondergebracht. De risicobeheersing is opgenomen in de verplichte paragraaf
9.1 Risico’s en weerstandsvermogen, de apparaatskosten in 10.2 Apparaatskosten en de subsidies worden
behandeld in 10.4 Subsidiestaat.

9.7.2

Organisatieontwikkeling

We voeren de veranderagenda 2013-2016 gefaseerd uit. In 2014 heeft de besluitvorming over de reorganisatie
plaatsgevonden en zijn de formele reorganisatie en de implementatie van de nieuwe werkwijzen voorbereid.
Bestuurlijk Kompas
In februari 2014 heeft het college de uitwerking van de hoofdstructuur vastgesteld, met als leidraad het
Bestuurlijk Kompas, waarmee de koers voor de organisatieontwikkeling is vastgelegd. Het kompas biedt richting
en laat zien wat de leidende principes zijn van het bestuur én de organisatie:

van buiten naar binnen: een flexibele, slagvaardige overheid

een dienstbare overheid die voorspelbaar en betrouwbaar is

één Amsterdamse organisatie, met één gezicht naar buiten

elke euro wordt efficiënt ingezet, de organisatie is niet duurder dan nodig; we doen geen dingen dubbel

samenspel van bestuur en organisatie

resultaatsverantwoordelijk: resultaten in de stad staan voorop

Amsterdam is een lerende organisatie en een goede werkgever
Fijnstructuur, selectie en plaatsing
In mei zijn na intensieve selectie de stedelijk directeuren benoemd, waarop het Gemeentelijk Managementteam
van start is gegaan. In juni zijn de rve-managers en stadsdeelsecretarissen benoemd. Mede op basis van een
positief advies van de Centrale Ondernemingsraad (COR) heeft het college op 2 september 2014 een definitief
besluit over de fijnstructuur genomen. Volgend op dat besluit ontvingen alle medewerkers een plaatsingsbrief. In
december zijn alle medewerkers met een contract administratief overgezet van de oude naar de nieuwe
organisatie.
Huisvesting en facilitair
De meest zichtbare verandering was de verhuizing van medewerkers. Voor urgente werkplekbehoeften per 1
januari 2015 zijn gemeente breed kantoorruimtes aangepast. De in 2014 in de Huisvestingsvisie aangekondigde
verbouwingen en verhuizingen zijn volgens planning uitgevoerd. Het bestuur keurde in 2014 de nieuwe
businesscase Stadhuis goed, die cruciaal is voor de planning van de huisvesting voor 2015 en verder.
In samenwerking met de stadsdelen is de overname voorbereid van de facilitaire dienstverlening voor de
stadsdelen en het stadhuis. De gecentraliseerde dienstverlening komt in de Begroting 2014 nog voor als project
TransFM II, maar is inmiddels het reguliere werk van het in 2014 opgerichte Facilitair Bureau.
Investeren in leiderschap, talent en nieuwe werkwijzen
In juli startte de Amsterdamse School met de versterking van de professionaliteit en het vakmanschap van onze
medewerkers. Alle nieuwe managers hebben in 2014 een introductieprogramma gevolgd en ook het
leiderschapsprogramma voor het topmanagement is begonnen. Daarnaast hebben meer dan 2.000
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medewerkers de Talenten Motivatie Analyse (TMA) gedaan, zodat hun talenten en vaardigheden nu op uniforme
wijze kunnen worden vastgelegd in de personeelsdossiers.
Communicatie
De centrale regie op de communicatiefunctie van het concern is verankerd door de bundeling van
communicatiemiddelen, communicatiefuncties en expertise in het Communicatiebureau. De
organisatieontwikkeling is intern uitgedragen, met als uitgangspunten het Bestuurlijk Kompas en de vijf
werkzame principes van de nieuwe organisatie. Tijdens de campagne ‘1 week voor 1 Amsterdam’ hebben
collegeleden en stedelijk directeuren voor de verzamelde medewerkers inleidingen gegeven over de nieuwe
organisatie, waarna een korte film (de Corporate Story) werd vertoond. Het Bestuurlijk Kompas is bij alle
plaatsingsbrieven gevoegd en ook verder breed verspreid binnen de organisatie. Alle afzonderlijke intranetten
zijn omgezet naar één intranet, wat de medewerkers op eenduidige wijze informeert over alles wat speelt. De
implementatie van één gemeentelijke huisstijl is goeddeels afgerond.
Medezeggenschap personeel
De COR is intensief betrokken bij alle fasen van de organisatieontwikkeling. In juni en september sloot de
gemeentesecretaris convenanten af met de COR waarin afspraken over het adviesproces rond de
organisatieplannen bekrachtigd zijn. Het overleg tussen de COR en de gemeentesecretaris in zijn hoedanigheid
1
van WOR-bestuurder over een structuur van medezeggenschap die past bij het uitgangspunt van 1 Amsterdam
is gestart. Er wordt, in samenwerking met de COR, een medezeggenschapskalender voorbereid. Deze kalender
bevat de punten waarover de COR de komende twee jaar, gedurende het vervolg van de
organisatieontwikkeling, zal adviseren.
Actief omgaan met kritiek en tegenspraak
Begin 2014 verscheen de Gateway Review waarin – met het oog op de verbetering van de sturing op en de
kwaliteit van de organisatieontwikkeling – enkele stevige interventies werden voorgesteld, onder andere de
versterking van de programmaorganisatie op het gebied van regie en control, transitiemanagement en interne en
externe communicatie.

9.7.3

Financiën en control: ontwikkeling naar één financiële administratie in één
financieel systeem

In 2014 is de ontwikkeling van de financiële functie doorgezet met als einddoel één financiële administratie met
één financieel systeem, onder beheer van één organisatieonderdeel, met een bijhorende stevige controlfunctie
die zich uitstrekt over de gehele gemeentelijke organisatie.
Implementatie Amsterdams Financieel Systeem (AFS)
Eind 2014 werkten zeven stadsdelen en veertien van de 25 diensten met het Amsterdams Financieel Systeem
(AFS). Bij negen diensten zijn in 2014 de voorbereidingen afgerond voor de overgang op
1 januari 2015 op AFS. Bij alle onderdelen behalve GGD en DWI, is de implementatie van AFS afgerond; deze
laatste twee diensten volgen medio 2015.
Implementatie visie op control
De control-organisatie is aangepast aan de nieuwe organisatie. De rol van controllers is verschoven van
financiële control naar business control, waar het gaat om het beoordelen van processen op punten die
bestuurlijk – en voor het management – prioriteit hebben en daarover advies uit te brengen. De functionele
aansturing van controllers is verschoven van de diensten en stadsdelen naar de concern controller. De financieel
adviseurs zijn samengebracht in één afdeling. Omwille van de grote veranderingen in het kader van de drie
decentralisaties in het sociale domein, en om het risico te beperken dat zij door organisatorische veranderingen
afgeleid zouden worden van hun primaire taak, is een – tijdelijke – uitzondering gemaakt voor de financieel
adviseurs van het cluster Sociaal.
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Fiscaliteit
In 2014 is besloten tot herinrichting van de fiscale controlfunctie volgens het model van de ‘three lines of
defence’.
De gemeentelijke organisaties zijn eigenaar van fiscale control. In de eerste lijn zorgen de gemeentelijke
organisatieonderdelen zelf voor een adequate fiscale beheersing.
In de tweede lijn fungeert Bureau Fiscaal Advies & Control (FAC) namens de concerncontroller als fiscale
concerncontroller. FAC houdt zicht op alle onderdelen van de gemeente, de relevante fiscale risico’s, de
beheersing daarvan en rapporteert de belangrijkste risico’s aan de concerncontroller. In 2009 heeft de gemeente
Amsterdam het convenant ‘Horizontaal toezicht ‘met de Rijksbelastingdienst gesloten. In de jaren 2010 tot en
met 2012 heeft de gemeente de versterking van de fiscale beheersing projectmatig aangepakt. Aanvullende
maatregelen waren echter nodig, zoals ook gebleken is uit recente belastingcontroles.
Eén daarvan is de invoering in 2014 van het jaarlijks op te stellen fiscale controlplan en het jaarverslag fiscale
control, waarmee invulling wordt gegeven aan de fiscale controlfunctie in de tweede lijn.
In het Fiscale Controlplan 2014 zijn de volgende onderwerpen opgenomen:
 de werkkostenregeling
 de fiscale beheersing van de salarisadministratie
 beheer van het wagenpark
 de invoering van de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsondernemingen
 de btw-verwerking bij de decentralisaties in het sociale domein
 de btw-verwerking bij sportaccommodaties
FAC heeft in 2014 onderzocht of deze onderwerpen in fiscale zin voldoende worden beheerst en heeft daarvoor
kaders gesteld. Vastgesteld is dat de beheersing van de werkkostenregeling, het wagenpark en de btwverwerking nog niet op het gewenste niveau zit. Op deze onderwerpen loopt de gemeente een fiscaal risico,
waarvan de mogelijke financiële gevolgen zijn verwerkt in de jaarrekening.
Over de btw-verwerking van de decentralisaties in het sociale domein en de btw-verwerking bij
sportaccommodaties zijn afspraken gemaakt met de Rijksbelastingdienst. Het onderzoek naar de fiscale
beheersing van de salarisadministratie en de invoering van de vennootschapsbelastingplicht voor
overheidsondernemingen per 1 januari 2016 zijn onderwerpen die in 2015 zullen doorlopen.
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Vensters voor Bedrijfsvoering

Amsterdam participeerde in 2014 in de verdere ontwikkeling van Vensters voor Bedrijfsvoering, een benchmark
die wordt ingevuld door honderd gemeenten en diverse provincies en waterschappen. Deze biedt managers
handvatten om met elkaar in gesprek te gaan over ambities, keuzes en verbeterpunten van de organisatie. Ter
illustratie zijn hieronder voor achttien indicatoren de gegevens van Amsterdam weergegeven, afgezet tegen het
gemiddelde van de G4 (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht). De gegevens van de G4 zijn nog niet
definitief.
Omvang formatie per gemeente
Amsterdam :
Rotterdam :
Den Haag :
Utrecht :

Amsterdam :
t.o.v. 2013 :
G4 :
t.o.v. 2013 :

Omvang bedrijfsvoering (formatief)

Amsterdam :
t.o.v. 2013 :
G4 :
t.o.v. 2013 :

Amsterdam :
t.o.v. 2013 :
G4 :
t.o.v. 2013 :

Amsterdam :
t.o.v. 2013 :
G4 :
t.o.v. 2013 :

volgt
volgt
volgt
volgt

**
***
****

9.7.4

Amsterdam :
t.o.v. 2013 :
G4 :
t.o.v. 2013 :

nog
nog
nog
nog

13 %
1 %
12 %
1 %

€ 66.025
€ 1.253
€ 66.554
 € 1.863

2013
Betaaldiscipline
14,6%
gelijk
16 %
 2%

Huisvestingskosten per m2 (***)
Amsterdam :
t.o.v. 2013 :
G4 :
t.o.v. 2013 :

Medewerkers onder 35 jaar
Amsterdam :
t.o.v. 2013 :
G4 :
t.o.v. 2013 :

Amsterdam :
t.o.v. 2013 :
G4 :
t.o.v. 2013 :

Amsterdam :
t.o.v. 2013 :
G4 :
t.o.v. 2013 :

32,2 %
0,3 %
31,6 %
0,6 %

Amsterdam :
t.o.v. 2013 :
G4 :
t.o.v. 2013 :

€ 1.204
 € 503
€ 790
 € 225

Medewerkers 55 jaar of ouder
Amsterdam :
t.o.v. 2013 :
G4 :
t.o.v. 2013 :

29 %
2%
29 %
1%

ICT kosten per fte (**)
Amsterdam :
t.o.v. 2013 :
G4 :
t.o.v. 2013 :

€ 7.826
€ 225
€ 7.420
€ 650

Ruimtebeslag per fte (***)
74 %
niet bekend

85 %
 3%

Aantal werkplekken per fte

€ 302
 € 16
€ 391
 € 126

Omvang overhead (formatief)

Uitgave persoonlijke ontwikkeling
5,3 %
gelijk
6,0 %
gelijk

Gemiddelde loonsom per fte (*)

Kosten externe inhuur (*)
Amsterdam :
t.o.v. 2013 :
G4 :
t.o.v. 2013 :

Amsterdam :
t.o.v. 2013 :
G4 :
t.o.v. 2013 :

36 %
2%
36 %
gelijk

Apparaatskosten per fte

16,4 fte
0,7 fte
15,0 fte
0,3 fte

Ziekteverzuim

22,6 %
1,2 %
21,4 %
0,5 %

Vrouwen in leidinggevende positie

*

Formatie per 1.000 inwoners

13.516 fte
10.585 fte
6.530 fte
3.741 fte

Amsterdam : 0,8
t.o.v. 2013 : gelijk
G4 :
0,7
t.o.v. 2013 : gelijk
gelijk0Amsterdam:

Amsterdam :
t.o.v. 2013 :
G4 :
t.o.v. 2013 :

18 m2
niet bekend

15 m2
 12 m2

Social Return Inkoop (****)
Amsterdam :
t.o.v. 2013 :
G4 :
t.o.v. 2013 :

95 %
 15 %
82 %
 14 %

Vensters voor Bedrijfsvoering hanteert een andere formule om deze uitkomst te presenteren en
hierdoor wijkt dit gegeven vooralsnog af van andere bedragen in de jaarrekening.
Betreft een grove indicatie (voor Amsterdam op basis van gebruikerspopulatie Dienst ICT).
Voor Amsterdam zijn (nog) niet alle kantoorgebouwen meegenomen.
Amsterdam telt alleen contracten van € 207.000 of hoger mee en niet de contracten vanaf € 50.000.

ICT: Inrichting van een moderne ICT-infrastructuur en centrale
automatiseringsorganisatie

Programma ICT Centraal
Het einddoel van het programma ICT Centraal is een gezamenlijke ICT-infrastructuur voor de gehele
Amsterdamse organisatie. In 2014 zijn circa 4.000 accounts met de daarbij behorende infrastructuur van acht
organisatieonderdelen, gemigreerd naar de centrale omgeving (ADW). Het omzetten van alle e-mailaccounts
binnen de gemeente naar een uniform mailsysteem (@amsterdam.nl) is voor 80% gerealiseerd en de
centralisatie van alle groepsdata voor 60%. Hoewel nu een groot deel van de migratie is uitgevoerd, blijft de ICTinfrastructuur tot eind 2017 aandacht vragen.
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Metropolitan Area Netwerk (M@N)
In de Begroting 2014 is toegezegd dat eind 2014 het gemeentelijk netwerk vervangen zou zijn. Dit is grotendeels
gerealiseerd: in 2014 zijn 137 netwerkverbindingen tussen de gemeentelijke locaties vervangen en in beheer
genomen door de Dienst ICT, waarmee het eerste deelproject is afgerond. De uniformering van de
netwerkonderdelen in de gemeentelijke panden (LAN en WiFi) startte in 2014 en wordt voor de zomer van 2015
afgerond.
Tweede data center
De raad stemde in 2013 in met de investering in een tweede datacenter. Na Europese aanbesteding is de
opdracht in mei 2014 aan KPN gegund en in het laatste kwartaal van 2014 was het tweede data center
operationeel inzetbaar.
Reorganisatie automatiseringspersoneel
Op 1 juli 2014 is het plaatsing- en selectieproces afgerond voor de reorganisatie en centralisatie van het
automatiseringspersoneel. Deze medewerkers blijven de ICT-infrastructuur decentraal beheren, totdat die door
ICT Centraal wordt gemigreerd.

9.7.5

Inrichting gemeentelijke informatievoorziening

9.7.6

Inkoop

De gemeentelijke informatievoorziening was in de voorgaande jaren duurder dan nodig. Elke dienst en elk
stadsdeel had zijn eigen afdeling Informatisering en Automatisering (I&A) met eigen procedures en eigen
werkwijzen. Systemen en functionaliteiten overlapten elkaar en waren sterk wisselend van kwaliteit. Deze
2
versnippering was de aanleiding om de gemeentelijke IV-functie te herstructureren. De nieuwe structuur sluit
aan bij de nieuwe gemeentelijke inrichting van vier stedelijke clusters en de stadsdelen.

De raad wenst een efficiënte, rechtmatige en duurzame besteding van het gemeentelijke inkoopvolume (ruim
€ 1,5 miljard), om een maximalisering van de maatschappelijke waarde te kunnen realiseren tegen
marktconforme prijzen. De inkoopfunctie ondersteunt het bestuur en de gemeentelijke organisaties daarbij. De
gemeentelijk inkoop is in 2014 belegd bij vijf zogenaamde Lead Buyers op het gebied van:

Personeel

ICT

Facilitair bureau

Inkoop sociaal domein

Ingenieursbureau
De medewerkers van deze inkoopafdelingen zijn getraind in het toepassen van het vernieuwde inkoopbeleid. In
2014 zijn er achttien niet openbare Europese aanbestedingen, 63 openbare Europese en 43 nationale
aanbestedingen gepubliceerd en gegund, met een totale waarde van meer dan € 125 miljoen.
Voor projecten in de fysieke omgeving startte in 2014 het zogenaamde prestatiemeten, waarbij naast de
daadwerkelijke levering of vordering, regelmatig door beide partijen ook elkaars houding en gedrag worden
geëvalueerd. Daarnaast is de invoering van het programma ‘10 wegen’ geïntensiveerd.
De Tenderboard Fysiek heeft van 25 projecten met een waarde hoger dan € 5 miljoen de inkoopstrategie en de
kwaliteit van de stukken getoetst. Voor substantiële contracten wordt ter toetsing een (gemeentelijke) juridische
expertisegroep ingeschakeld. De aldus gegenereerde kennis wordt vastgelegd en is beschikbaar voor
medewerkers.

9.7.7

P&O kengetallen

De P&O kengetallen beschrijven de omvang en de samenstelling van het medewerkersbestand van de
gemeente Amsterdam.
De salariskosten, de salarisopbouw en de externe inhuur bespreken we in hoofdstuk 10.2 Apparaatskosten.
Personele omvang (bron P-net)
Eind december 2014 bedroeg de personele omvang 12.667 fte. De personeelsomvang is in 2014 netto
gekrompen met 277 fte. Daarnaast daalde de personeelsomvang met 558 fte door de verzelfstandiging van het
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AEB en de regionalisering van DMB. Hiermee daalde de omvang van de organisatie in 2014 bruto met 835 fte
(exclusief Griffie, Rekenkamer en Ombudsman).
Personele omvang in fte

Eind 2013
in fte
13.502
55
13.557

Personele omvang
Rekenkamer, Ombudsman en Griffie

Eind 2013
absoluut aantal
14.558
58
14.616
301

Politieke ambtsdragers

Eind 2014
in fte
12.667
51
12.718

Eind 2014
absoluut aantal
13.714
55
154

Onderstaande grafiek toont de ontwikkeling van de personeelsomvang (bezetting in fte) over de afgelopen jaren.
De peildatum is 31 december van elk jaar.

Verloop bezetting in fte 2010-2014 (excl. Griffie,
Rekenkamer en Ombudsman)
15.000
14.500
14.000
13.500
13.000
12.500
12.000
11.500

1-1-2010

1-1-2011

1-1-2012

1-1-2013

1-1-2014

Datum

31-12-2010

31-12-2011

31-12-2012

31-12-2013

31-12-2014

Aantal

14.771

14.334

14.003

13.502

12.667

Het aantal deeltijders is licht gestegen, van 35,1% naar 35,3%. Van de vrouwen had 56,3% een deeltijdbaan,
van de mannen was dat slechts 16%.
Leeftijdsopbouw
De belangrijkste trend in de leeftijdsopbouw van het personeelsbestand van de gemeente Amsterdam is de
vergrijzing. Het aandeel medewerkers jonger dan 35 is in 2014 1,5% gedaald, van 14,3% naar 12,8%. Dat
aandeel is kleiner dan het aandeel van de medewerkers van 60 jaar en ouder dat 13,5% is. Het percentage
medewerkers ouder dan 54 jaar is in 2014 gestegen van 27,2 naar 29. Ook de gemiddelde leeftijd is gestegen,
van 47 jaar eind 2013 naar 47,6 jaar eind 2014.
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Leeftijdsopbouw procentueel ultimo 2014

ouder dan 65;
0,3%
60-65;
13,2%

55-60; 15,5%

jonger dan 25;
0,4%
25-35;
12,4%

35-45; 25,3%

45-55; 32,9%

Diversiteit
Het college heeft in de nota ‘Gewoon Doen’ vastgelegd dat de doelen voor diversiteit primair het verhogen van
het percentage vrouwen en mensen met een niet-westerse achtergrond zijn, met extra aandacht voor de
vertegenwoordiging van deze groepen in leidinggevende posities. De registratie van mensen met een andere
etnische achtergrond gebeurt op basis van vrijwilligheid. Aangezien 34% van de medewerkers heeft aangegeven
bezwaar te hebben tegen de registratie is de resulterende steekproef niet representatief. De getoonde cijfers
geven dus geen juist beeld van de werkelijkheid. Met die kanttekening geven we in onderstaande tabellen geven
de ontwikkeling in 2014 weer.
Aandeel vrouwen

Streefcijfer in %

aandeel vrouwen in percentage van totaal aantal
aandeel vrouwen in percentage van totaal aantal in schaal 10-13
aandeel vrouwen in percentage van totaal aantal in schaal 13 en hoger

Aantal geregistreerden etnische
achtergrond (volgens Wet Samen)
Aantal geregistreerden
waarvan niet- westers
waarvan niet westers in S10-S13
waarvan niet westers in S13 en hoger

Streefcijfer in
%
2011 - 2014
27%
14%
11%

% van totaal

2011 - 2014

dec-13

dec-14

46%
47%
45%

47%
44%
41%

48%
45%
41%

% van totaal
geregistreerden
dec-13
68%
20%

% van totaal
geregistreerden
dec-14
66%
21%
12%
5%

Medewerkers met een arbeidsbeperking en arbeidsgehandicapten
De gemeente Amsterdam heeft in 2014 afgesproken dat zij jaarlijks 42 banen creëert, cumulerend tot 412 in
2023. Het ministerie van SZW heeft bepaald dat medewerkers uit de doelgroep die gedetacheerd of uitgeleend
zijn, meetellen bij de inlenende werkgever en dat één baan gelijk staat aan 25 uur. In 2014 zijn 55 banen
gecreëerd, eind 2014 zijn 44 medewerkers uit de doelgroep aan het werk, waarvan 23 in de Wajong en 21
gedetacheerd/WSW/RBA. Bij 11 van de 33 organisaties zijn in totaal 113 arbeidsgehandicapten werkzaam,
waarvan 60 bij de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO).
Ziekteverzuimpercentage
Het totale ziekteverzuimpercentage (inclusief langdurig verzuim) is in 2014 licht gestegen van 5,0% naar 5,3%.
Ook het kortdurend verzuim is licht gestegen met 0,5%. Op de lange termijn stabiliseert het verzuimpercentage
zich rond de 5%.
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Ziekteverzuimpercentage peildatum 31-12-2014, exclusief zwangerschaps- en bevallingsverlof
Verbaannorm 2014 kortdurend verzuim
Kortdurend verzuim in percentage

Rekening 2013

4,4%

Rekening 2014
4,6%
4,9%

Totaal ziekteverzuimpercentage

5,0%

5,3%

3

Openbaarmaking van topinkomens
De Wet Normering Topinkomens (WNT) schrijft voor dat (semi)publieke instellingen jaarlijks openbaar maken wat
(gewezen) topfunctionarissen verdienen en hoeveel ontslagvergoeding zij hebben ontvangen, ongeacht of dit
meer of minder is dan de toepasselijke norm. Van overige functionarissen moeten instellingen de gegevens
publiceren als de bezoldiging of de ontslagvergoedingen het bezoldigingsmaximum (in 2014: € 230.474)
overschrijdt.
Wet Normering Topinkomens
Topfunctionarissen:
Topfunctionaris

Dienstverband

Naam

Gemeentesecretaris
Vast
Dhr. Mr A.H.P. van Gils
Griffier
Vast
Mw. M. Pe
Overige functionarissen: norm € 230.474: geen

Beloning

€ 152.135
€ 130.483

Vaste/ variabele
onkostenvergoedingen
nvt
nvt

Beloningen
betaalbaar
op termijn
€ 26.591
€ 21.830

Totaal

€ 178.726
€ 152.313

Vertrekregelingen
Een vertrekregeling is iedere financiële of andere afspraak rond ontslag die afwijkt van de reguliere
mogelijkheden die de Nieuwe Rechtspositieregeling Gemeente Amsterdam (NRGA) biedt.
De mogelijkheden om een vertrekregeling overeen te komen zijn in 2014 verruimd als gevolg van afspraken
vastgelegd in het Flankerend Beleid. Aanleiding voor deze aanvullende afspraken was de organisatiewijziging
per 1 januari 2015. Het gaat om maatregelen die uitstroom bevorderen voor diegenen voor wie dat de meest
passende oplossing is en waarbij boventalligheidsproblematiek wordt opgelost.
Er zijn bij dertien diensten en stadsdelen totaal zevenendertig vertrekregelingen gesloten. Daarvan vielen
drieëndertig regelingen onder het Flankerend Beleid.
Zestien vertrekregelingen blijven onder het bedrag van € 35.000, eenentwintig regelingen kwamen boven de €
35.000. In de meeste gevallen is advies gevraagd aan de Directie Juridische Zaken (DJZ), in een aantal gevallen
niet. Met de betreffende diensten en stadsdelen zal DJZ contact opnemen om de procedure bij de
vertrekregelingen te bespreken.
Het totaal opgegeven kosten als gevolg van deze regelingen ligt rond de € 1,8 miljoen. Volgens berekeningen
zouden de loonkosten, als de betreffende medewerkers tot datum pensioen in dienst zouden zijn gebleven, een
bedrag van ongeveer € 6,71 miljoen hebben bedragen.
Verder is in een aantal gevallen in overleg met DJZ gekozen voor een interne oplossing, zoals een traject dat
gericht is op verbetering van het functioneren of het zoeken naar een andere passende functie.
Begeleiding werk naar werk
Eind 2014 waren er 194 boventalligen, dit is een daling met 20% (48) ten opzichte van de stand eind 2013 (242).
In 2014 zijn 159 mensen boventallig geworden. Deze hoge instroom kwam voornamelijk voort uit het opnemen
van medewerkers van DMB (37) en de reorganisaties bij Dienst Facilitair Management en bij Parkeergebouwen.
In 2014 zijn als gevolg van de gemeentelijke reorganisatie (nog) geen medewerkers boventallig geworden, omdat
het plaatsingsproces in 2014 nog niet was afgerond.
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Boventalligen (absolute aantallen)
Totaal

Totaal
31-12-2013
242

Instroom

Uitstroom

159

207

Totaal
31-12-2014
194

Stages
Binnen de gemeente Amsterdam is de afspraak dat elke gemeentelijke organisatie op iedere 50 fte drie
stageplekken aanbiedt, waarvan minimaal één op (v)mbo niveau. In 2014 moesten zodoende in ieder geval 760
stageplekken aangeboden worden, waarvan minimaal 250 op (v)mbo niveau. Eind 2014 waren in totaal 780
stagiairs geplaatst. Van de in totaal 780 stageplekken waren er 420 betaald. Ruim 37% van de betaalde
stageplekken en het merendeel van de onbetaalde stageplekken (360) was voor jongeren met een
opleidingsniveau van (v)mbo.
Traineeprogramma
e
In 2014 is de 14 traineepool gestart, met 28 nieuwe trainees; besloten is dat er in 2015 21 Amsterdamse
trainees en vier regionale trainees geworven gaan worden.
Directies naar de werkvloer
Het college vindt het belangrijk dat directeuren van diensten en bedrijven jaarlijks enkele dagen actief zijn op de
werkvloer om het verlies van inhoudelijke kennis tegen te gaan. De inhoud van deze dagen wordt in overleg met
de ondernemingsraad vastgesteld. In 2014 hebben 21 diensten gerapporteerd over de aanwezigheid van
directies op de werkvloer. Daarvan hebben er twaalf afspraken gemaakt met hun ondernemingsraad. Bij één
dienst was er geen OR, bij vier diensten bezocht de directeur op eigen initiatief de werkvloer. De overige
directeuren bereiken het doel van ‘terug naar de werkvloer’ doordat ze flexwerken dan wel doordat hun
werkzaamheden sterk verbonden zijn met het primaire proces binnen hun organisatie. De meest voorkomende
afspraak was het afleggen van werkbezoeken, om zo inzicht te krijgen in het dagelijkse werk (tien diensten).
Verder werden ‘deelnemen aan werkoverleg’ en ‘beleggen van extra overlegmomenten en
informatiebijeenkomsten’ als veel voorkomende vormen van contact met de werkvloer genoemd. Bij vijf diensten
zijn bijeenkomsten georganiseerd om medewerkers te informeren over de ontwikkeling van de organisatie.
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10.1 Duurzaamheid
10.1.1 Inleiding

In 2014 is de Agenda Duurzaamheid opgesteld. Deze agenda geeft doelen, ambitie en richting op de thema’s
‘duurzame energie’, ‘schone lucht’, ‘circulaire economie’ en ‘klimaatbestendige stad’. De agenda omvat naast
doelen en ambities ook een uitvoeringsparagraaf en een monitor. In de monitor wordt aangegeven op welke
wijze en op welke momenten het college van B&W rapporteert over de doelen, inspanningsverplichtingen en
resultaatsafspraken. De Agenda is op 11 maart 2015 vastgesteld door de gemeenteraad.
Tot eind 2014 werd uitvoering gegeven aan het duurzaamheidprogramma Amsterdam Beslist Duurzaam 20112014. Dit programma kende vier pijlers of focusgebieden Klimaat& energie, Duurzame bereikbaarheid &
luchtkwaliteit, Duurzame innovatieve economie en Materialen en consumenten.
In deze duurzaamheidsparagraaf wordt een overzicht gegeven van de resultaten die zijn bereikt en de initiatieven
die werden ontplooid binnen het in 2014 geldende duurzaamheidsbeleid. Ook de resultaten van de eigen
organisatie komen daarbij aan de orde, waarbij gefocust wordt op de uitvoering van de routekaart gemeentelijke
organisatie CO2-neutraal
De resultaten van de stedelijke Duurzaamheidsindex worden voor het laatst in de huidige vorm in de jaarrekening
opgenomen. De jaarlijkse duurzaamheidspublicatie van de gemeente zal een gewijzigde index bevatten.
De in onderhavige jaarrekening opgenomen duurzaamheidsindex omvat tien indicatoren die gerelateerd zijn aan
de vier pijlers van het in 2014 geldende duurzaamheidsbeleid.
Deze index is gericht op meerjarige monitoring en laat voor 2014 geen grote verschillen zien ten opzichte van het
basisjaar 2010. Wel is een trend zichtbaar in de richting van een meer duurzame stad.
De tabel geeft een overzicht van de hoofdthema’s en doelstellingen van de Agenda Duurzaamheid. Ter
vergelijking zijn daarnaast de pijlers en doelstellingen van programma Amsterdam Beslist Duurzaam 2011-2014
geplaatst.
Agenda Duurzaamheid

Amsterdam Beslist Duurzaam

Schone Lucht
De Lucht in Amsterdam wordt gezond met zo min mogelijk
stikstofoxide, fijnstof en roet

Duurzame bereikbaarheid en luchtkwaliteit
Amsterdam is een bereikbare stad onder voorwaarde dat het
verkeer- en vervoersysteem duurzaam is

Circulaire Economie
Stimuleren van Innovatie onderzoek en circulaire bedrijvigheid
Meer grondstoffen en materialen terugwinnen

Materialen en consumenten
Amsterdam is een vitale stad waar inwoners en bedrijven
grondstoffen effectief gebruiken, waar bewoners en bezoekers
duurzaam kunnen consumeren en de gemeente zelf het goede
voorbeeld geeft

Duurzame Energie
20% Meer duurzame energie produceren ten opzichte van
2013
20% minder energieverbruiken per inwoner.

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 innovatieve economie
(Inter)nationale bedrijven kiezen voor Amsterdam omdat
duurzaam ondernemen in Amsterdam goed mogelijk is
Klimaatbestendige stad
Vanaf 2020 is klimaatadaptatie in het relevante gemeentelijke
beleid verankerd
Gemeente Duurzaam
Gemeente bespaart 45% CO2 per 1/1/2025 op de
gemeentelijke bedrijfsvoering en de gemeentelijke inkoop
voldoet aan doelen Agenda Duurzaamheid

10.1.2 Thema’s duurzaamheid

Het vervolg van deze paragraaf vermeldt de resultaten van de diverse projecten die zijn uitgevoerd in het kader
van het in 2014 geldende duurzaamheidsbeleid. We hebben ervoor gekozen om de indeling van deze paragraaf
zo veel mogelijk aan te laten sluiten bij de thema’s uit de Agenda Duurzaamheid. Daarbij geldt dat
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klimaatadaptatie, zoals dat in de Agenda Duurzaamheid aan de orde komt onder de noemer ‘Klimaatbestendige
Stad’, in 2014 nog geen onderdeel was van het duurzaamheidsprogramma.
Het thema duurzaam ondernemen is niet als afzonderlijk thema opgenomen in de Agenda Duurzaamheid. Omdat
het wel een belangrijke pijler was in het duurzaamheidsprogramma Amsterdam Beslist Duurzaam wordt hierover
apart gerapporteerd onder de noemer Duurzame Innovatieve Economie.
Duurzame Energie
Amsterdams Investeringsfonds
In 2014 heeft het Amsterdams Investeringsfonds (AIF) circa € 22 miljoen geïnvesteerd in Amsterdamse
energieprojecten van burgers en bedrijven. Daarbij werd €15 miljoen ingezet via het Amsterdams Klimaat en
Energiefonds (AKEF). Het AKEF wordt extern beheerd en heeft in 2014 o.a. in de volgende projecten
geïnvesteerd: Orange Gas, Zon op de Amsterdam ArenA, BioMassa Powerplant, WKO de Hallen, FastNed,
WKO Royaal Zuid en MisterGreen.
Vanuit het deel van het Amsterdams Investeringsfonds dat bestemd is voor ‘maatschappelijke’ projecten is circa
€ 7 miljoen ingezet. Via vijf tenderrondes zijn laagrentende leningen toegekend aan 32 projecten van
coöperaties, verenigingen, bedrijven, woningcorporaties en Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) ter financiering
van energiebesparende maatregelen, of voor het aanbrengen van bijvoorbeeld zonnepanelen. Een zesde ronde
heeft opengestaan vanaf 15 november 2014 tot 18 januari 2015.
Enkele voorbeelden van projecten waarvoor leningen zijn verstrekt: duurzaamheidsmaatregelen in de plannen
van CPO Schoon Schip, Zon op het IJburgcollege en Zon voor 1000 Huurders van EigenHaard.
In 2014 is een regeling ingesteld voor zonnepanelen bij broedplaatsen. Aan zes broedplaatsen is een lening
toegekend.
Verminderen energieverbruik utiliteit- datacenters
Energiebesparing was in 2014 onderdeel van verschillende afspraken met sectoren in de stad (zorg,
ziekenhuizen, culturele instellingen -Groene Plantage-, theaters, evenementenorganisaties, supermarkten,
datacenters, ArenA). Over de resultaten wordt gerapporteerd in de paragraaf Duurzame Innovatieve Economie
(1.2.4) waarbij de focus ligt op de doelgroep zorg.
Verminderen energieverbruik (sociale) woningvoorraad
Bouwen aan de Stad 2 is uitgevoerd met als resultaat dat in een groot aantal woningen het comfort, de
gezondheid, de veiligheid en de energiezuinigheid zijn verbeterd. In 2014 is in Amsterdam voor een kleine
10.000 labelstappen subsidie beschikt. Voor de niet-corporatie woningen (grofweg de andere helft van de
woningvoorraad) is onder meer de energielening ingesteld. Het blijkt dat tot en met 2014 ongeveer €10 miljoen is
beschikt.
Windvisie
Met de door het nieuwe college gekozen koerswijziging in de samenwerking met de provincie Noord-Holland is
het eind 2014 gelukt om locaties voor windenergie goedgekeurd te krijgen. Met deze wijziging kan de stilgevallen
planvorming, zoals vervolgonderzoek naar de effecten van het nieuwe Luchthaven Indelingsbesluit voor
windturbines, weer worden opgestart. Of locaties ook daadwerkelijk tot ontwikkeling kunnen worden gebracht
moet nog blijken.
Zonvisie
De gemeente stimuleert zonne-energiedoor projecten van burgers en bedrijven te faciliteren. In 2014 heeft dat
onder andere op de volgende manieren plaatsgevonden:

investeren vanuit het Amsterdams Investeringsfonds (AIF), het Amsterdam Klimaat- en Energiefonds (AKEF)
en de Energielening in zonprojecten van burgers, bedrijven, VvEs, corporaties, coöperaties en ook van
broedplaatsen

via de zon-website van de gemeente (www.amsterdam.nl/zon) worden Amsterdammers geholpen om hun
zonsysteem aan te leggen
Stadswarmte
In 2014 is de verordening interferentiegebieden bodemenergie vastgesteld. Deze verordening zorgt ervoor dat
ondergrondse warmte-koude opslagsystemen in delen van de stad met een drukke ondergrond niet met elkaar
interfereren en dus beter presteren.
In 2014 zijn in totaal 4.600 woningequivalenten (weq) aangesloten op het warmtenet.
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Hiervan zijn 2.000 weq aangesloten op Westpoort Warmte (50% bestaande bouw en 50% nieuwbouw) en 2.600
weq op NuonWarmte (40% bestaand en 60% nieuwbouw).
Schone Lucht
Luchtkwaliteit en elektrisch vervoer
Ter verbetering van de luchtkwaliteit zet Amsterdam in op maatregelen die vervuilende uitstoot van vooral
(zakelijke) veelrijders verminderen en elektrisch vervoer stimuleren.
In 2014 is zeer intensief contact onderhouden met de grootste veelrijders in de stad over het realiseren van slim
en schoon vervoer. Met de top-400 bedrijven en organisaties die verantwoordelijk zijn voor de meeste kilometers
bestel- en vrachtverkeer in de stad zijn bestaande voordelen (privileges, subsidies) duidelijker onder de aandacht
gebracht. Dit leidde onder andere tot 475 toegewezen subsidieaanvragen.
Dankzij de Schiphol Taxi concessie rijden 170 volledig elektrische taxi’s tussen Amsterdam en Schiphol.
Ook worden volledig elektrische bestelwagens gepromoot: Nissan heeft bijvoorbeeld zijn nieuwe bestel- en
taxivoertuigen voor lange tijd op proef aangeboden bij meer dan 100 gebruikers in Amsterdam met behulp van
subsidies van de gemeente en van het Rijk. Via het Europese Frevue-project worden zestien elektrische
vrachtauto’s ingezet in Amsterdam, door TNT en Heineken.
Eind 2014 is de subsidieregeling voor elektrische voertuigen aangepast. Ook publieke organisaties kunnen nu
subsidieaanvragen. Dit heeft al geresulteerd in een aanvraag voor tien voertuigen uit het eigen gemeentelijke
wagenpark.
e
Het aantal openbare oplaadpunten breidt snel uit op basis van de toenemende vraag en eind 2014 is het 1.000
oplaadpunt gerealiseerd. Per maand wordt er voor meer dan 1 miljoen kilometer geladen op het openbare
netwerk in meer dan 25.000 laadsessies. Ook het aantal oplaadpunten buiten de openbare ruimte stijgt snel.
Eind 2014 is een proef begonnen op de Stadhouderskade die gericht is op een betere doorstroming van het
verkeer om zodoende de luchtkwaliteit te verbeteren. Dit als onderdeel van de locatiespecifieke maatregelen.
In 2014 is de rondvaartsubsidieregeling aangepast waardoor alleen nog 100% zero-emissie boten worden
gesubsidieerd. De regeling is zeer succesvol gebleken: er zijn ruim 100 vaartuigen gesubsidieerd.
Amsterdam Fietsstad
De al jaren stijgende populariteit van de fiets onder de Amsterdammers moet om meerdere redenen toegejuicht
worden: fietsen 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 2014 is verder gewerkt aan het eind 2012 vastgestelde Meerjarenplan Fiets. Uitbreiding van de
stallingscapaciteit op drukke (stations-)locaties staat hierin centraal. In 2014 zijn 1.200 plekken op Amsterdam
Centraal station opgeleverd en 700 extra plekken op station Muiderpoort. Tot en met eind 2014 zijn er in
totaal 6.340 extra fietsparkeerplekken (inpandig en op maaiveld) gerealiseerd. Daarnaast zijn er nog eens 20.000
ingepland voor de komende jaren. De stalling Mahlerplein is aanbesteed en de ontwerpfases van de stallingen
Leidseplein en Beursplein zijn inmiddels gestart.
Op de Vijzelstraat is een pand gehuurd ten behoeve van fietsparkeren. De Verkenning fietsparkeren op water is
afgerond en aan alle deelnemers gestuurd.
Openbaar vervoer
Openbaar vervoer is ruimtebesparend en levert bij een goede bezettingsgraad minder uitstoot van vervuilende
stoffen op dan individueel autogebruik. Gestreefd wordt naar tot 35% meer reizigers in het openbaar vervoer in
de komende 10 jaar.
In 2014 zijn de laatste 34 Openbaar Vervoerbussen van het GVB versneld verschoond naar Euro VI.
Circulaire Economie
Afval is grondstof
In 2014 zijn er weer stappen gezet op de lange weg van de transitie Van Afval Naar Grondstof (VANG). Eind
2014 is gestart met het project ‘gescheiden inzamelen van de GF’ (groente/fruit-fractie). Omdat met de huidige
inzamelmethodiek de middellange termijn-doelstelling hoogstwaarschijnlijk niet haalbaar is, is de methodiek van
de ‘multistroom’ –inzameling ontwikkeld.
In 2014 is een aanbesteding en gunning geweest van de textielinzameling in de hele stad. Met betrekking tot grof
huishoudelijk afval is van belang dat inmiddels vier inzameldiensten van stadsdelen gestart zijn met het apart
inzamelen van hout. Naast de milieudoelen en de kwaliteit van de dienstverlening krijgen ook de bedrijfsvoering
en de daarmee gemoeide kosten aandacht.
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In 2014 heeft de lobby van het fosfaatnetwerk bereikt dat de EU-regelgeving zo is aangepast, dat struviet niet
meer als afval, maar als meststof wordt aangemerkt. Hierdoor worden de toepassingsmogelijkheden van struviet
en daarmee de marktwaarde aanzienlijk verbeterd. Daarnaast is in 2014 onderzoek gedaan naar het toepassen
van brandstofcel-techniek op ongemengde urinestromen om daarmee energie te winnen en fosfaat en andere
nutriënten te scheiden.
Samenwerking in Amsterdamse bouwsector
Op 5 maart 2014 heeft het vorige college de intentieverklaring ‘De Circulaire Stad’ getekend met zeven koplopers
in de bouwsector. De partijen gaan samenwerken om kringlopen te sluiten bij sloop, renovatie en
nieuwbouwprojecten.
Duurzame innovatieve economie
In 2014 is er verder gewerkt volgens de uitgangspunten van het Werkprogramma Duurzame Innovatieve
Economie 2011/2012.
Internationale Acquisitie
In 2014 heeft amsterdam inbusiness opnieuw een aantal internationale ondernemers aangetrokken of
uitbreidingen gefaciliteerd van bedrijven voor wie duurzaamheid leidend is. Voorbeelden zijn bedrijven voor
elektrisch vervoer (Tesla) en windenergie (Gemini/Northland, SIA partners). Daarnaast werkt Amsterdam aan het
ontwikkelen en versterken van een duurzaam industriële cluster dat ‘Slimme Chemie’ mogelijk maakt.
Dit wordt bereikt met bedrijven die zich richten op biobased groene chemie (Orgaworld, Alba, Sita, Icova), maar
ook met bestaande chemische bedrijven als Albemarle, en Chemtura die ook veel doen aan duurzaamheid.
Versterking vindt ook plaats door bijvoorbeeld de vestiging van het hoofdkantoor van Corbion (biobased,
beursgenoteerd bedrijf), Shell lab, Avantium en het Matrix labs op Science Park.
Website duurzaam ondernemen
In 2014 is een begin gemaakt met het verbeteren van de informatievoorziening over duurzaamheid en duurzaam
ondernemen, door zoveel mogelijk gemeentelijke informatie die voor ondernemers relevant is, te verzamelen op
één site: www.amsterdam.nl/ondernemen/duurzaam-ondernemen
Doelgroepenbeleid
In 2014 werd onder de noemer doelgroepenbeleid verder samengewerkt aan duurzaamheid met een aantal
branches van Amsterdamse bedrijven en instellingen op thema’s als energie, afval, water en vervoer.
Er lopen twee projecten voor de verduurzaming van de zorgsector.
Het project rondom de grote zorgorganisatie met vele kleinere locaties (Care) gaat voor één deelnemer het
laatste jaar in. Voor de overige deelnemers is het project afgerond. De resultaten zijn positief. Concreet zijn er op
meer dan 27 grote locaties in de Care-sector milieukeurmerken behaald. Deze locaties ‘verdienen’ daarmee ook
minder milieutoezicht. Het via de 'De Milieuthermometer’ behaalde milieukeurmerk staat voor tal van concrete
milieumaatregelen. Deze variëren van energie tot afvalbesparing en van milieumanagement tot duurzaam
inkopen. Aanzienlijke milieuwinst, kennistoename en kwaliteitsverbetering in de bedrijfsvoering zijn het resultaat.
Voor de ziekenhuizen (Cure) geldt dat hun convenant dit jaar afloopt, maar ook dat zij allemaal hun certificaat
hebben behaald. Door de ziekenhuizen zijn twee bronzen keurmerken gehaald, vier zilveren (waaronder de
beide academische ziekenhuizen) en zelfs één gouden (het OLVG, in februari 2015).
Veel kennis en vaardigheden is opgedaan in deze projecten door de betrokken deelnemers. Ook is een goede
samenwerking met de gemeente tot stand gebracht en is een kenniskring met ook externe partners opgebouwd.
Er zijn workshops gehouden en er is samengewerkt om de invoering te versnellen.
Klimaatbestendige stad
Intentieverklaring Ruimtelijke Adaptatie
In het nationale Deltaprogramma is door overheden een gezamenlijke ambitie voor ruimtelijke adaptatie
afgesproken: klimaatbestendig en waterrobuust inrichten moet een vanzelfsprekend onderdeel worden bij
ruimtelijke (her)ontwikkeling op alle schaalniveaus. Hierdoor worden steden leefbaarder en wordt schade in de
toekomst voorkomen. Op 9 oktober 2014 heeft de gemeente Amsterdam de intentieverklaring ruimtelijke
adaptatie ondertekend, samen met 100 marktpartijen, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en
individuele overheden. Zij vertegenwoordigen met elkaar ongeveer 10.000 organisaties die samen de ‘coalition of
the willing’ vormen.
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Winnaar Peilstok 2014
De Peilstok is een prijs van het ministerie van Infrastructuur en Milieu voor projecten die anderen inspireren om
klimaatbestendig en waterrobuust te denken en handelen. De Peilstok 2014 is uitgereikt aan het project
Rainproof Betondorp, een samenwerking van Oost, Waternet en Tauw, gestart tijdens het programma
WATERgraafsmeer.
In Betondorp leveren de gemeente en Waternet een bijzondere prestatie door in een regulier gepland groot
onderhoud van wegen en riolering, aanpassingen mee te nemen om het gebied meer rainproof te maken. Op
een aantal plekken in de openbare ruimte zijn of worden aanpassingen gedaan om regenwater tijdelijk vast te
houden, of te geleiden naar plaatsen waar het geen schade veroorzaakt. Geïnspireerd hierdoor heeft
woningcorporatie Ymere ondertussen in Betondorp 400 schuurtjes voorzien van een groen dak.
Gemeente duurzaam
Social return
Het college wil dat de investeringen die zij doet in de stad naast het ‘gewone’ rendement ook een
maatschappelijke opbrengst (return) opleveren. Via social return verbindt de gemeente contractueel vastgelegde
sociale voorwaarden aan een opdracht. Deze voorwaarden verplichten de opdrachtnemers een bijdrage te
leveren aan het vergroten van de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt,
bijvoorbeeld door hen werk(ervaring)plekken en stageplaatsen aan te bieden of trainingen te geven.
De manier waarop social return wordt toegepast en uitgevoerd is maatwerk. Het moet zo goed mogelijk
aansluiten bij de desbetreffende aanbesteding en de markt. Potentiële opdrachtnemers weten voordat zij
inschrijven op een aanbesteding of, en voor welke waarde, de gemeente social return toegepast wil zien. Na
gunning maken de opdrachtgever en de opdrachtnemer afspraken over de manier waarop aan de social
returnverplichting wordt voldaan.
Ontwikkeling 2014
In 2014 is verder gegaan met Social Return 2.0. De kern hiervan is dat wanneer een traditionele invulling niet
mogelijk is – het beschikbaar stellen van werk(ervarings)plekken – er ruimte moet zijn voor contract overstijgende
afspraken en andere vormen van sociaal rendement. Social return wordt ook ingezet om een duurzame
samenwerking met de markt tot stand te brengen. Een voorbeeld van dat laatste is het in 2014 afsluiten van acht
nieuwe convenanten met bouwondernemers. In die convenanten zijn meerjarige afspraken gemaakt over social
return, waar normaliter per gunning nieuwe afspraken worden gemaakt.
Resultaten 2014
In 2014 zijn effectief 1.046 duurzame werk(ervarings)plekken gerealiseerd. In 2013 waren dat er 1.258 en 347 in
2012. Deze fluctuaties vallen te verklaren door enerzijds een verschil in het aantal aanbestedingen – en daarmee
ook de totale waarde aan social returnverplichtingen in dat jaar – en anderzijds door het aflopen van langlopende
grote contracten. Dat laatste was in 2013 het geval. Aan het eind van de looptijd van een contract wordt het
contractmanagement doorgaans intensiever (om voor het vestrijken van de termijn aan de afspraken te kunnen
voldoen) en is de invulling van de Social Returnverplichting meestal groter.
Aantal effectief gerealiseerde werkplekken
Reguliere
arbeidsplaatsen

BBL1

BOL2

Opleiding
overig
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16
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1.046
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10
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Verplichtingen
De waarde van alle social returnverplichtingen in de contracten die in 2014 actief waren, is niet volledig in geld uit
te drukken. Van ongeveer 92% van de contracten is de social returnverplichting wel weergegeven in een bepaald
percentage van de opdrachtwaarde. Voor 2014 komt dit neer op circa € 9,1 miljoen aan verplichtingen binnen de
nog lopende contracten. Aan het eind van 2014 was hiervan ongeveer € 5,3 miljoen (58%) ingevuld.
De meeste contracten hebben een langere looptijd. Dat geeft de leveranciers meerdere jaren de tijd voor
invulling van hun social returnverplichtingen. In de meeste gevallen wordt pas een jaar of langer na de afsluiting
invulling gegeven aan een contract. Bovendien is de invulling van de verplichting pas financieel gerealiseerd op
3
het moment dat daadwerkelijk betaalde loon- en begeleidingskosten zijn gecontroleerd en gedeclareerd . De
verwachting is daarom gerechtvaardigd dat het openstaande bedrag (van € 3,8 miljoen) alsnog wordt ingevuld.
Duurzaam inkopen
Voldoen aan doelstelling opnemen minimumeisen
Sinds 2008 hebben gemeenten een afspraak met het Rijk over duurzaam inkopen. Het aantal gemeentelijke
contracten waarin de landelijk vastgestelde minimumeisen van productgroepen zoals papier, hardware en wegen
zijn opgenomen, dient jaarlijks toe te nemen tot (circa) 100% in 2015. Deze monitor is uitgevoerd voor
inkoopcontracten van boven € 0,2 miljoen (een bedrag dat is afgeleid van de drempelbedragen voor de Europese
aanbestedingsgrens voor leveringen en diensten). In 2013 was het percentage contracten dat voldeed aan dit
criterium hoger dan 90%.
Begin 2014 heeft het Rijk besloten de kwantitatieve monitoring van deze afspraak te staken. Op grond van het
4
geldende gemeentelijke beleid en de zogenaamde Vensters op bedrijfsvoering blijft het percentage duurzame
inkoop van belang. Diensten en bedrijven vullen daarvoor jaarlijks het zgn. format 12 in. Bij deze vraag worden
interne leveringen en subsidies buiten beschouwing gelaten. De monitor over 2014 levert een verbeterd resultaat
op ten opzicht van 2013: 97% van de gerapporteerde contracten voldoet aan de landelijke minimumeisen.
Project resultaten duurzaam inkopen
In 2014 zijn in het kader van duurzaam inkopen onder meer als resultaten behaald:

koffie, thee en aanverwante producten voor de gemeente, worden voortaan met elektrisch vervoer geleverd

het afvalinzamelingscontract voor kantoren zorgt voor meer gescheiden afvalfracties

betonnen straatstenen en stoeptegels worden voortaan geproduceerd met 30 tot 50% gerecycled betonen
bij de productie wordt zo'n 20% minder CO2 uitgestoten
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Advisering bij inkooptrajecten
Concrete adviezen over duurzaam inkopen zijn in 2014 geleverd voor:
 facilitaire inkooptrajecten, zoals levering van elektriciteit, afvalinzameling op kantoren, bio-kerosine (biofuel) in
vliegtuigen, catering, warme drank- en foodautomaten, printstraten, verhuizingen, en dienstreizen
 duurzame inkooptrajecten in de Grond- weg- en waterbouw-sector zijn gehanteerd voor betonnen
straatstenen, tegels, banden, straatkolken en duurzaamheidscans voor onder andere het Weesperplein, de
busbaan Zaancorridor, het groot onderhoud aan de Houtmankade en de herinrichting van het Leidseplein.
Routekaart gemeentelijke organisatie CO2-neutraal
In onderstaande rapportage van de voortgang van de Routekaart CO2 neutraal zijn energiebesparende
maatregelen en de resultaten van deze maatregelen in 2014 opgenomen.
Energiemonitoring TEAM energie
Binnen de gemeentelijke gebouwen beschikten 18 gasaansluitingen en 45 elektra aansluitingen over een slimme
meter. Deze, voornamelijk grootverbruik aansluitingen, kunnen worden vergeleken met het verbruik in 2013 en
2014 en de daarbij behorende CO2 uitstoot.
Electriciteit

2013

2014

besparing

kWh

58.606.617

50.798.523

13%

CO2 uitstoot in kg*

33.171.345

28.751.964

Gas

2013

2014

besparing

m3

3.104.731

2.440.495

22%

CO2 uitstoot in kg

5.495.374

4.319.676

De verschillen zijn als volgt te verklaren:
 er zijn veel personele mutaties geweest in gebouwen
 enkele gebouwen zijn af gestoten of staan geheel dan wel gedeeltelijk leeg
 andere gebouwen verbruiken juist meer door opnieuw in gebruik nemen of een hogere bezettingsgraad
De grote besparing in het gasverbruik is te verklaren doordat 2014 een aanzienlijk warmer jaar is geweest dan
2013. Daarnaast zijn er enkele panden overgegaan op stadswarmte, wat de besparing in gasverbruik verklaart.
Vanaf 2014 is ook het verbruik van stadswarmte inzichtelijk.
In de loop van 2013 en 2014 zijn er binnen de gemeentelijke organisatie honderden energiemeters van slimme
meters voorzien. De verwachting is dat in de volgende jaarrekening een accurater overzicht gepresenteerd kan
worden van de energieverbruiken, inclusief warmte verbruik en duurzame opwek.
Optimalisatie Mobiliteit
De pilot met de autopool personenvoertuigen, gedaan met 21 voertuigen die beschikbaar zijn gesteld door
diensten en stadsdelen, is met een positieve evaluatie afgerond. Verdere uitrol van de pilot wordt na
besluitvorming ingezet.
ICT en CO2-reductie
In 2014 zijn op basis van het programma ICT Centraal rond de tien datacenters en kleinere computerruimtes
ontmanteld en verplaatst naar het centrale data center Amstel 1, dat mede als gevolg hiervan momenteel
nagenoeg maximaal wordt geëxploiteerd. Deze optimale bezettingsgraad heeft geleid tot een zeer gunstige
PUE1. van 1,072. Om deze PUE te kunnen realiseren, zijn tot eind 2014 alle migraties van computerapparatuur in
het kader van het programma ICT Centraal naar dit rekencentrum gegaan.
Het tweede datacenter (DC2) van de gemeente is in 2014 aanbesteed en gegund. De energiezuinigheid was één
van de gunningscriteria en daarbij is een marktconforme PUE van minder dan 1,3 bereikt, wat veel beter is dan
de decentrale datacenters. De ingebruikname van DC2 is in 2014 voorbereid. Op moment van schrijven wordt
gewerkt aan de realisatie van een veilige breedbandige verbinding (backbone) van DC2 met Amstel1 en het
M@N-netwerk.
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10.1.3 Duurzaamheidsprogramma-duurzaamheidsindex
Overwegingen vooraf
De stedelijke duurzaamheidsindex is bij uitstek een monitoringsinstrument die over een langere tijd de mate van
verduurzamen van de stad zichtbaar maakt. Ook in dit vierde jaar gaat het dan ook om een primair feitelijke
weergave van de resultaten over 2014 en kan slechts een beperkte vergelijking met het basisjaar worden
gemaakt. Twee indexcijfers worden in 2014 niet ingevuld. Het gaat om ‘de aantrekkelijkheid van Amsterdam voor
vestiging nieuwe bedrijven’ en ‘de leefomgevingsindicator groen/tevredenheid’. De meting van deze gegevens is
niet gecontinueerd waardoor een vergelijking over de jaren voor deze indicatoren niet mogelijk is.
3. CO2-cijfers
De CO2 emissie is ten opzichte van het basisjaar 2010 gedaald en het energieverbruik is de afgelopen vier jaar
verminderd. De berekening van de CO2 -uitstoot is verbeterd en de cijfers voor de jaren 2010-2013 zijn aangepast
op basis van deze nieuwe berekening. De daling van de uitstoot in 2013 ten opzichte van 2012 zet zich voort in
2014.
De trendbreuk door de herdefiniëring van zakelijke en particuliere aansluitingen tussen 2012 en 2013 is net als
vorig jaar zichtbaar in de reeksen.
Uit brongegevens blijkt dat het energiegebruik per particuliere aansluiting jaar op jaar licht daalt. Dit is in
overeenstemming met de landelijke trend.
Er is in 2014 minder duurzame energie opgewekt in Amsterdam dan in de voorgaande jaren. De oorzaak hiervan
ligt in technische problemen bij de energieopwekking in de afvalovens van het AEB. Omdat de index in het geval
van duurzame energieopwekking een inverse betreft, is de index hierdoor toegenomen.
Voor de toegevoegde waarde van de economie is met terugwerkende kracht een nieuwe definitie gehanteerd. Dit
heeft de vorig jaar ingezette trend, dat toename van economische activiteit niet automatisch meer leidt tot een
toename van CO2-uitstoot, onveranderd gelaten.
Mobiliteitscijfers
De concentratie NOx is op de tien meetpunten verleden jaar licht afgenomen. De indexwaarde is daarmee
gedaald van 86,4 (2013) naar 85,7 (2014). De geringere daling ten opzichte van andere jaren heeft mogelijk te
maken met de weersomstandigheden.
Het aandeel schone vrachtauto’s is sterk toegenomen (tot 94,2%), met name door een sterke toename van het
aantal zogenoemde ‘euro6 vrachtauto’s’ (vrachtauto’s met lage roetuitstoot). De indexwaarde daalt daarmee van
60,7 (2013) naar 51,6 (2014).
Voor het aandeel fiets zijn in 2014 geen nieuwe telgegevens beschikbaar gekomen. In 2015 zal opnieuw worden
geteld. Uit andere bronnen blijkt een lichte toename van het fietsaandeel. Daaruit volgt een indexgetal voor 2014
van 98 (in plaats van 98,4).
Economische cijfers
Energieverbruik per toegevoegde waarde
De economische groei van de metropoolregio Amsterdam bedraagt over 2014 + 2,0%. Dit is een voorlopig cijfer,
dat kan worden bijgesteld naar aanleiding van nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
Cijfers Materialen
Hoeveelheid huishoudelijk restafval per inwoner
Er werd in 2014 in Amsterdam 231.263 ton huishoudelijk restafval ingezameld. Dat is uitgaande van 811.185
Amsterdammers (1 januari 2014) 285,1 kg per inwoner. In 2010 (basisjaar) was dat 324 kg. De indicator is ten
opzichte van 2010 verbeterd van 100 naar 88.
Leefomgevingsindicator
De gemiddelde rapportcijfers zijn gebaseerd op twee vragen in de Amsterdamse Veiligheidsmonitor. De twee
benodigde vragen zijn niet meer in de vragenlijst van de Veiligheidsmonitor opgenomen. Voor 2014 is dan ook
geen indexcijfer ingevuld.
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De Duurzaamheidsindex 2014
Algemene indicatoren

8

9

10

Indexgetal
2014

7

2014

6

Indexgetal
2013

5

Indexgetal
2012

4

Indexgetal
2011

3

Indexgetal
2010

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 tien meetstations in μg/m3
(bron: metingen luchtkwaliteit GGD)
Klimaat en energie
Energieverbruik kleinverbruikers per inwoner
Energiegebruik particulieren in GigaJoule (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 vier 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

2010

1

5,84

100

97,1

97,9

96,2

5,49

94,0

64,5

100

97,8

95,4

86,4

55,3

85,7

17,13

100

96,5

94,1

98,7

16,23

94,7

2,82

100

91,0

93,3

95,8

2,49

113,4

57,1

100

99,5

99

98,4

55,6

98*

48

100

85,7

70,6

60,7

24,8

51,6

6

100

89,5

89,5

89,5

-

-

0,66

100

94,8

94,9

91,1

0,58

87,8

324

100

95,7

94

90

285.1

88

7,12

100

100,5

100,4

103,9

-

-

100

95,5

93,1

90,8

89,15

* Aandeel fiets in modal split betreft een schatting

Toelichting
De gebruikte indices zijn zo vorm gegeven dat de score in 2010 op het niveau 100 is gesteld. Alle
streefrichtingen zijn naar omlaag gedefinieerd, waardoor er een inverse is genomen als een stijging (bijvoorbeeld
van het fietsgebruik) als positief wordt gewaardeerd.
De inverse is van toepassingen voor de indicatoren Duurzame energieproductie/inwoner, Aandeel fiets in de
modal split, Aandeel schone vrachtauto’s en bestelauto’s, Leefomgevingsindicator groen/tevredenheid.
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.
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10.2 Apparaatskosten
10.2.1 Algemeen

Behoudens de salarissen en de externe inhuur is in het kader van Vensters op Bedrijfsvoering een beperkte
analyse gemaakt van de gemeentelijke apparaatskosten. Zoals al in de eerste hoofdstukken van deze rekening
is aangegeven, maakt de specifieke situatie van het rekeningjaar 2014 zowel de analyse op zich, als de
vergelijking met voorgaande jaren niet goed mogelijk.
In 2014 is intensief gewerkt aan de herschikking van de gemeentelijke financiële middelen. Het ging daarbij
vooral om de centralisatie van de bedrijfsvoeringsactiviteiten, de integratie van de stadsdelen in de
gemeentebegroting en –rekening en het opstellen van de budgetbrieven voor de nieuwe organisatie. Daarbij
kwam naar voren dat gemeentebreed door een aantal oorzaken in 2014 geen gedetailleerde analyse van de
specifieke apparaatskosten kan worden gemaakt:
 in 2014 waren kosten als ICT en huisvesting gedeeltelijk gecentraliseerd. Deze worden tegen integrale
tarieven doorbelast naar de gebruikers. Daar zitten dan ook andere kostenelementen in dan puur de
‘huisvesting’ of ‘ICT’ (bijvoorbeeld personele lasten en kapitaallasten). De post ‘huisvesting’ bij de
gemeentelijke eenheid de kantoorruimte afneemt representeert dus niet als vanzelf de huisvestingskosten in
enge zin
 daarnaast speelt dat in 2014 de stadsdelen op het niveau van het bestuurlijke programma in de
gemeenterekening zijn opgenomen, en dan op een zodanige wijze dat alleen de totalen van de baten en
lasten worden gepresenteerd. Er kan geen onderscheid worden gemaakt naar de onderliggende
kostencategorieën
Daardoor is op centraal niveau niet een directe optelling te maken van de apparaatskosten en is er ook geen
eenduidig inzicht in de detailopbouw naar kostencategorieën van de programmatotalen van de stadsdelen. Dat
maakt een integrale analyse van de gemeentebrede apparaatskosten vrijwel onmogelijk. Na het centraliseren
van de bedrijfsvoeringsactiviteiten en het bundelen ervan binnen specifieke organisatie-eenheden, zal wel een
direct inzicht ontstaan in de hoogte van de bedrijfsvoeringskosten. Dit is vanaf 1 januari 2015 het geval.
Omdat alle personele lasten centraal in één personeelsbestand zijn opgenomen, kan daarvan wel een
detailanalyse worden gemaakt.

10.2.2 Salarissen en externe inhuur
Salarissen en sociale lasten 2014
(Bedragen afgerond x 1 miljoen)

Realisatie
2013

Begroting
2014 na
actualisatie

Realisatie
salariskosten
2014

flexibele schil
(Inhuur op
vacatureruimte)

Diensten

€ 572,20

€ 563,30

€ 545,90

€ 20,11

Totaal
realisatie
inclusief
inhuur op
vacatureruimte
€ 566,01

Stadsdelen

€ 368,60

€ 332,30

€ 318,00

€ 13,33

€ 331,33

+ € 0,97

Totaal diensten en stadsdelen

€ 940,80

€ 895,60

€ 863,90

€ 33,43

€ 897,34

-/- € 1,74

Geconsolideerd
resultaat

-/- € 2,71

De salarisbegroting in de achtmaandsrapportage 2014 van de gemeente Amsterdam bedroeg € 895,6 miljoen.
1.
De uitgaven aan salarisbetalingen (inclusief de sociale lasten) bedroegen in 2014 € 863,9 miljoen Er was in
2014 sprake van een substantiële onderbezetting c.q. vacatureruimte. Dit, omdat er in verband met de
reorganisatie zeer terughoudend is omgegaan met het invullen van vacatures. Als gevolg daarvan is er in 2014
voor € 33,4 miljoen extern ingehuurd op vacatureruimte. De uiteindelijke realisatie 2014 laat een geconsolideerd
resultaat zien van circa -/- € 1,7 miljoen. Deze overschrijding is opgevangen binnen de budgetten.
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Externe inhuur
Het college vindt dat zorgvuldig afgewogen moet worden of inhuren van externen noodzakelijk is. De inhuur van
externen is soms nodig om de continuïteit van de werkzaamheden te garanderen, zoals bij piekbelastingen,
moeilijk vervulbare vacatures, of bij ziekte en zwangerschap, het realiseren van beleidsvoornemens of
prioriteiten, of voor specifieke expertise.
Voor de duiding van het begrip externe inhuur wordt verwezen naar de vigerende gedragscode externe inhuur
(collegebesluit dd. 2 juli 2013). De belangrijkste uitgangspunten zijn:

een maximumuurtarief van € 150

een maximumdagtarief van € 1.200

de contractwaarde van inhuurcontracten komen niet uit boven € 207.000

contracten die niet voldoen aan de hiervoor genoemde uitgangspunten worden vooraf via de vakwethouder
ter goedkeuring aan het college voorgelegd
Uit de opgave van de diensttakken blijkt dat de totale externe inhuur over 2014 € 179,8 miljoen bedroeg. Hiervan
betrof circa 18,6% inhuur op vacatureruimte.
De volgende tabel geeft een overzicht van de dekking en de besteding van de middelen voor externe inhuur.
Externe Inhuur

(Bedragen x € 1 miljoen)

Realisatie
2013
uitgave
externe
inhuur incl.
externe fin.

Diensten
Stadsdelen
Totalen

€ 89,80
niet
bekend

Begroting
2014

Realisatie 2014
uitgave externe
inhuur

€ 150,20

€ 115,10

Waarvan inhuur
op vacatureruimte
€ 20,11

Waarvan
ICT
€ 29,30

Inhuur t.l.v.
algemene
middelen excl.
ICT
€ 62,50

€ 64,70
€ 179,80

€ 13,33
€ 33,44

€ 0,40
€ 29,70

€ 55,80
€ 118,30

Inhuur bij Stadsdelen
Bij de stadsdelen is in 2014 voor € 64,7 miljoen extern ingehuurd, waarvan € 13,3 miljoen uit salarisbudget is
gefinancierd (flexibele schil) en € 8,5 miljoen uit externe financiering. In totaal is circa 77,3% uitgegeven aan
uitzendkrachten. Na aftrek van de externe financiering en de inzet van flexibele schil resteert een netto realisatie
aan externe inhuur van ruim € 43,7 miljoen.
Inhuur bij Diensten en Bedrijven
Bij de diensten is in 2014 voor € 115,1 miljoen ingehuurd, waarvan €20,1 miljoen uit salarisbudget is gefinancierd
(flexibele schil) en € 23,3 miljoen uit externe financiering. Het totaal laat een stijging ten opzichte van 2013 zien
met circa € 26 miljoen (inclusief externe financiering). In totaal is circa 55,4 % uitgegeven aan uitzendkrachten.
Na aftrek van de externe financiering en de inzet van flexibele schil op vacatureruimte resteert een netto
realisatie aan externe inhuur van ruim € 75 miljoen.
Toelichting inhuur ICT
Er is in 2014 in totaal € 29,7 miljoen uitgegeven aan inhuur voor automatisering (ICT). In totaal € 22,4 komt ten
laste van DICT, waarvan een belangrijk deel betrekking heeft op het programma ICT centraal.
Inhuur boven € 207.000 en boven het uurtarief van € 150
Uit de opgave van diensten en stadsdelen blijkt dat er in 2014 in twaalf gevallen sprake is van externe inhuur met
een contractwaarde boven de € 207.000 en in negen gevallen van een gecontracteerd tarief van meer dan € 150
per uur. In zeven van de 21 gevallen is geen gehoor gegeven aan de kaderstelling van de Gedragscode Externe
Inhuur. De betreffende diensttakken zijn inmiddels hierop bevraagd en daarbij is verzocht om deze gevallen
alsnog voor te leggen aan de vakwethouder en na te denken over het oplossen van deze situaties.
Categorieën inhuur
Wanneer de externe inhuur wordt onderverdeeld in de categorieën volgens de gedragscode externe inhuur blijkt
dat 63% van de externe inhuur de inhuur van uitzendkrachten betrof. Deze inhuur was vooral bedoeld om een
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flexibele opvang van piekbelastingen (zoals bij het CCA), van ziekteverzuim en van vacatureruimte. Circa 17%
van alle inhuur had betrekking op ICT.
De binnengemeentelijke inhuur bedroeg in 2014 € 62,2 miljoen.
Externe inhuur

(Bedragen x € 1 miljoen)

Interim (project)management
Organisatie- en formatieadvies
Beleidsondersteuning en beleidsexpertise
Communicatie
Totaal beleidsgevoelige inhuur
Juridisch personeel
Advisering automatisering & ICT
Advisering accountancy, financiën en AO
Totaal beleidsondersteunende inhuur
Totaal Uitzendkrachten
Totaal externe inhuur (incl. externe financiering)
Binnengemeentelijke inhuur

Gemeente Amsterdam Jaarrekening 2014

Diensten
2014
2,2
3,1
8,5
2,7
16,5
1,3
29,4
4,2
34,9
63,7
€ 115,2
€ 49,34

Stadsdelen
2014
5,3
0,7
4,7
0,3
11
1,9
0,3
2,1
4,3
49,3
€ 64,6
€ 12,85

Totaal 2014
7,5
3,8
13,2
3
27,5
3,2
29,7
6,4
39,3
113
€ 179,8
€ 62,19

Percentage
van totaal
4%
2%
7%
2%
15%
2%
17%
4%
22%
63%
100%
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10.3 Subsidiestaat
10.3.1 Inleiding
Tot vorig jaar werden alleen de subsidieverstrekkingen door gemeentelijke diensten verantwoord in de
gemeenterekening. Met ingang van 2014 maken de subsidieverleningen door stadsdelen ook deel uit van de
gemeenterekening.
Omdat in 2014 nog sprake was van het ‘oude’ bestuurlijke stelsel is er voor gekozen om twee verschillende
formats te maken: een voor stadsdelen en een voor gemeentelijke diensten.
Gemeenschappelijk is dat met de overzichten inzicht wordt verschaft in:

het totaal door de gemeente verleende subsidies

aan welke organisaties subsidies zijn verleend

voor welke activiteiten

aan welke producten/ doelstellingen uit de begroting deze subsidieverleningen hebben bijgedragen
10.3.2 Verleende subsidies
De gemeente Amsterdam heeft in 2014 in totaal voor circa € 600 miljoen aan subsidies verleend, inclusief € 17
1
miljoen aan binnengemeentelijke subsidiebijdragen .
Door de stadsdelen en bestuurscommissies is voor € 191 miljoen aan subsidies verleend, door de gemeentelijke
2
diensten voor ruim € 409 miljoen. In totaal zijn in 2014 circa 5.400 subsidies verleend .
10.3.3 Centrale stad
Onderstaand overzicht geeft de subsidieverlening door gemeentelijke diensten per programma aan (inclusief
subsidies uit kredieten en inclusief binnengemeentelijke bijdragen).
Verleend in 2014: Centrale stad
Programma

1. Openbare orde en veiligheid
2. Werk en inkomen

(Bedragen x 1 euro)

10.179.568
5.604.782

3. Zorg

81.700.047

4. Educatie, Jeugd en diversiteit

84.207.894

5. Verkeer en infrastructuur
6. Openbare ruimte, groen, sport en recreatie
7. Cultuur en monumenten
8. Milieu en water

2.960.016
15.707.388
112.068.786
772.557

9. Economie

13.642.344

11. Stedelijke ontwikkeling

34.526.466

12. Bestuur en concern
14. Algemene dekkingsmiddelen
Subsidies uit kredieten
Totaal
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Verleend bedrag per programma (Bedragen x € 1 miljoen)

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat het grootste bedrag aan subsidieverleningen binnen het programma Cultuur
en monumenten is verleend. Het grootste deel hiervan (€ 96 miljoen) betreft subsidies in het kader van het
Kunstenplan 2013-2016.
De subsidiestaat bij de Begroting 2014 sluit op een bedrag van € 341 miljoen. Subsidies uit kredieten (€ 43
miljoen) en Subsidies wonen en woonisolatie (€ 28 miljoen) waren niet opgenomen in de subsidiestaat bij de
Begroting 2014, maar brengen het totaal begrote bedrag aan subsidies op € 412 miljoen. Daarmee is de
realisatie in 2014 (€ 409 miljoen) in feite op een onderschrijding van € 3 miljoen uitgekomen.
10.3.4 Stadsdelen
De programma indeling van stadsdelen wijkt in 2014 nog af van de indeling voor de gemeentelijke diensten. In
onderstaand overzicht is de subsidieverlening door stadsdelen per programma weergegeven.
Verleend in 2014: Stadsdelen
Programma )

1. Dienstverlening
2. Openbare orde en Veiligheid
3. Verkeer en Infrastructuur
4. Werk, Inkomen en Economie

(Bedragen x 1 euro)

7.945
1.782.077
89.547
3.184.896

5. Onderwijs en Jeugd

90.073.042

6. Welzijn en Zorg

67.142.641

7. Sport en Recreatie

7.130.682

8. Cultuur en Monumenten

8.868.746

9. Openbare ruimte en Groen

980.427

10. Milieu en Water

717.987

11. Stedelijke ontwikkeling

5.715.530

12. Bestuur en Ondersteuning

2.575.278

Projecten
Totaal
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Verleend bedrag per programma (Bedragen x € 1 miljoen)

Van het totaal verleende subsidiebedrag door stadsdelen is 82% verleend binnen de programma’s Onderwijs en
Jeugd (47%) en Welzijn en Zorg (35%). Binnen het programma Onderwijs en Jeugd zijn vooral subsidies in het
kader van de voor- en vroegschoolse educatie (VVE) verleend.
10.3.5 Overzicht nog vast te stellen subsidies per 31 december 2014
Naast de verantwoording van de gemeentelijke subsidieverleningen 2014 is ook een inventarisatie gedaan naar
nog vast te stellen subsidies. De peildatum is 31 december 2014. Geïnventariseerd is:

hoeveel subsidies per organisatie nog vastgesteld moeten worden

op welk subsidiejaar deze betrekking hebben

een prognose in welk jaar deze subsidies naar verwachting worden vastgesteld
Uit de inventarisatie blijkt dat per 31 december 2014 in totaal 3.108 subsidies vastgesteld moeten worden. Het
betreft 1.891 subsidies bij de stedelijke diensten en 1.217 subsidies bij de bestuurscommissies. De verwachting
is dat ruim 90% van de openstaande subsidies in 2015 wordt afgewikkeld.
De vast te stellen subsidies worden vastgelegd in de monitoringstool van het Subsidiebureau Amsterdam. (SBA)
SBA zal de afwikkeling van deze subsidies periodiek monitoren en hierover rapporteren.
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10.4 Bezuinigingsmonitor en frictiekosten
Integrale bezuinigingsmonitor over de bezuinigingsoperaties
Inzet op Herstel 1 en 2 en 1 Stad 1 Opgave

Inhoud
Inleiding

433

Leeswijzer

434

1
1.1
1.2

Totaalbeeld
De totale bezuinigingsopgave
De voortgang in het realiseren van de bezuinigingen

435

2

Bezuinigingsmonitor Inzet op Herstel 1 en 2 per programma

440

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15

Openbare orde en veiligheid
Werk en inkomen
Zorg
Educatie, jeugd en diversiteit
Verkeer en infrastructuur
Openbare ruimte, groen en recreatie
Cultuur en monumenten
Milieu en water
Economie
Facilitair en bedrijven
Stedelijke ontwikkeling
Bestuur en concern
Dienstverlening
Algemene dekkingsmiddelen
Gemeentebrede maatregelen

3

1 Stad, 1Opgave

454

4

Frictiekosten

458
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Inleiding

De gemeenteraad heeft bij het vaststellen van de Begroting 2013 de motie Van Drooge en Verburg (nr. 788)
aangenomen, waarin het college wordt verzocht met vaste regelmaat een integrale monitor op alle lopende
ombuigingsoperaties op te stellen. Het college heeft vanaf die tijd elke vier maanden, bij de
verantwoordingsrapportages in de P&C cyclus, een bezuinigingsmonitor gepresenteerd. De monitor heeft als
doel de raad inzicht te geven in de voortgang en realisatie van de bezuinigingen die nu spelen en heeft daarmee
een signaleringsfunctie. De voorliggende monitor geeft informatie over de realisatie van de bezuinigingen tot en
met 2014; de monitor geeft geen voorspellingen voor 2015 en verder.
De opzet van deze Amsterdamse monitor is ontleend aan de zogeheten 30 miljard monitor van het Rijk. De
monitor heeft de indeling die ook gebruikt is in programmabegroting 2014 van de centrale stad.
De monitor beschrijft de bezuinigingsoperaties Inzet op Herstel 1 en 2 (gaan alleen over bezuinigingen centrale
stad) en 1 Stad 1 Opgave (gemeentebreed). De bezuinigingsmaatregelen in de bezuinigingsoperaties Inzet op
Herstel 1 en Inzet op Herstel 2 hebben vaak te maken met één doelstelling of één activiteit en zijn vaak aan één
organisatieonderdeel verbonden; met uitzondering van de gemeentebrede maatregelen. Deze bezuinigingen
worden bij de desbetreffende programma’s toegelicht. De maatregelen uit 1 Stad 1 Opgave hebben als kenmerk
dat ze veelal neerslaan in meerdere programma’s bij zowel bestuurscommissies als bij de centrale stad. In 2014
zijn de begrotingen van de bestuurscommissies en de centrale stad echter nog niet geïntegreerd, zoals dat in
2015 wel het geval is. De maatregelen van 1 Stad 1 Opgave kunnen daarom niet zomaar worden beschreven in
de programmastructuur van de centrale stad. Er is voor gekozen de maatregelen van 1 Stad 1 Opgave te
presenteren in een apart hoofdstuk (hoofdstuk 3).
De opzet van de monitor past goed bij de maatregelen uit de Inzet op Herstel operaties, maar is minder geschikt
voor de rapportage over gemeentebrede maatregelen. Daarom zal de monitor bij de Jaarrekening 2014 voor een
laatste keer in z’n huidige vorm verschijnen. Om de voortgang van de bezuinigingen vanaf 2015 te beschrijven,
wanneer ook de nieuwe besparingen uit het coalitieakkoord van kracht zijn, zal een nieuwe, meer passende
monitor ontwikkeld worden.
Opgemerkt moet nog worden dat de monitor alleen over de netto-effecten van de maatregelen op het
begrotingssaldo rapporteert. De monitor geeft niet weer hoe de uitgaven zich jaarlijks per programma
ontwikkelen. Het kan voorkomen dat, ook al zijn de bezuinigingsmaatregelen helemaal uitgevoerd, het totaal aan
uitgaven toch toeneemt. Die extra uitgaven worden in dat geval veroorzaakt door andere ontwikkelingen, zoals
conjuncturele ontwikkelingen, wijzigingen in wet- en regelgeving of afgesproken beleidswijzigingen.
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Leeswijzer
Hoofdstuk 1 begint met een totaalbeeld van de bezuinigingsopgaven en de voortgang. In hoofdstuk 2 is per
begrotingsprogramma een overzicht opgenomen waarin de voortgang van de maatregelen uit de
bezuinigingsoperaties Inzet op Herstel 1 en 2 zijn gepresenteerd. In hoofdstuk 3 is de voortgang op maatregelen
uit 1 Stad 1 Opgave beschreven. De toelichting spitst zich toe op de afwijkingen bij de beoogde besparingen, dat
wil zeggen op de onderdelen die niet zijn afgerond of niet op schema liggen. Hoofdstuk 4 gaat in op de
bijkomende kosten, de frictiekosten, die gemaakt worden om de besparingen te kunnen realiseren.
Verklaring van de staat van maatregelen
De voortgang van een maatregel is in een van de volgende zeven categorieën ingedeeld:
1. Afgerond: Een maatregel wordt als afgerond beschouwd als de implementatie van de maatregel is afgerond,
de ombuiging begrotingstechnisch is verwerkt en er voldoende maatregelen zijn genomen om de ombuiging
structureel en met zekerheid te realiseren.
2. Op schema: Een maatregel ligt op schema als het proces om een maatregel in te voeren in gang is gezet en
er geen vertragingen zijn opgetreden die de realisatie van de bezuinigingen in gevaar brengen.
3. Risico: Het doorvoeren van een maatregel of het verwezenlijken van een bezuinigingsbedrag kan onzeker
zijn. Wanneer de redenen daarvoor aanwijsbaar zijn, maar er nog geen alternatieve maatregelen zijn
vastgesteld, wordt de maatregel als ‘risico’ ingedeeld.
4. Incidenteel alternatief ingevuld: Maatregelen kunnen vertraging oplopen bij de invoering ervan, of er kunnen
bezuinigingen zich later voordoen dan aanvankelijk werd verwacht. In dat geval wordt er gezocht naar een
alternatieve maatregel of dekking. Deze alternatieven zijn tijdelijke invullingen van de maatregel. Wanneer de
raad via een motie of amendement besluit de invoering van een maatregel met één of twee jaar uit te stellen en
daarvoor ook een alternatieve dekking heeft voorgesteld, wordt de maatregel voor deze jaren eveneens in deze
categorie ingedeeld.
5. Structureel alternatief ingevuld: Het komt voor dat maatregelen niet gerealiseerd kunnen worden of dat er
betere alternatieven zijn. Het ombuigingsbedrag wordt wel structureel gerealiseerd, maar op een andere wijze
dan eerder bedacht. In dat geval wordt de maatregel ingedeeld bij ‘structureel alternatief ingevuld’.
6. Vervallen: Een maatregel vervalt als de gemeenteraad besloten heeft de maatregel niet meer uit te voeren.
7. Niet gerealiseerd: Als een maatregel niet wordt ingevoerd of als een de maatregel niet het gewenste bedrag
oplevert en er geen alternatief is gevonden, wordt de maatregel als ‘niet gerealiseerd’ ingedeeld. Dit kan ook
gaan om een gedeelte van de maatregel en het ombuigingsbedrag.

Gemeente Amsterdam Jaarrekening 2014

434

i

➥
1

Totaalbeeld

1.1
De totale bezuinigingsopgave
In het jaar 2014 zijn er drie bezuinigingsoperaties van kracht: Inzet op Herstel 1, Inzet op Herstel 2 en 1 Stad 1
Opgave. Inzet op Herstel 1 kent zijn oorsprong in het Programakkoord 2011-2014. In 2012 is bij de Kadernota
2013 met Inzet op Herstel 2 en 1 Stad 1 Opgave besloten tot aanvullende bezuinigingen.
De totale opgave van de drie bezuinigingsoperaties telt € 340 miljoen aan structurele bezuinigingen vanaf 2016,
dat wil zeggen bezuinigingen die vanaf 2016 voor elk jaar gelden. De bezuinigingen bestaan uit
uitgavenverminderingen en inkomstenverhogingen. Wanneer in deze monitor gesproken wordt over
bezuinigingen of bezuinigingsmaatregelen, kunnen zowel uitgavenverminderingen als inkomstenverhogingen
bedoeld worden. Tabel 1 laat de bij elkaar opgetelde (cumulatieve) bezuinigingsopgave in de jaren 2011 tot en
met 2016 zien. De bezuinigingen uit het nieuwe coalitieakkoord zijn hierin nog niet opgenomen (€ 33,5 miljoen in
2015 oplopend tot € 158,5 miljoen vanaf 2018, zie Begroting 2015 pag.13).
Tabel 1. Totale bezuinigingsopgave 2011-2016

2011

2012

2013

2014

2015

2016

82,9

128,5

163,0

192,5

192,5

192,5

Inzet op Herstel 2

-

-

18,0

18,6

18,9

19,5

1 Stad 1 Opgave

-

-

30,9

77,1

127,7

127,7

82,9

128,5

211,9

288,2

339,1

339,7

(Bedragen x € 1 miljoen)

Inzet op Herstel

11

Totaal

Voor 2014 gaat het om € 288 miljoen. Een extra bezuinigingsopgave van € 76 miljoen in vergelijking met 2013.
De figuur hieronder toont de verdeling van de bezuinigingsopgave over de drie verschillende operaties.

Naast de bezuinigingsoperaties Inzet op Herstel 1 en 2, kent elke bestuurscommissie in 2014 nog zijn eigen
bezuinigingstraject. Voor alle bestuurscommissies samen tellen deze op tot € 124 miljoen structureel; te
realiseren in de periode 2011-2014. Voor deze bezuinigingsmaatregelen kent elke bestuurscommissie haar eigen
monitorinstrument. Deze maatregelen zijn niet in de deze monitor opgenomen. Evenmin wordt hier gerapporteerd
over het gemeentebreed niet compenseren van nominale ontwikkelingen aan diensten en bestuurscommissies in
de jaren 2013 en 2014 (structureel € 50 miljoen). Deze ingehouden middelen zijn gebruikt om de reserve
frictiekosten voor 1 Stad 1 Opgave te vormen. De reserve wordt gebruikt om frictiekosten als gevolg van
bezuinigingsmaatregelen 1 Stad 1 Opgave te dekken. In hoofdstuk 4 is opgenomen om welke maatregelen het in
2014 gaat.
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1.2
De voortgang in het realiseren van de bezuinigingen
Om een sluitende meerjarenbegroting te behouden is het van belang dat alle afgesproken bezuinigingen ook
gerealiseerd worden. Als er problemen optreden, wordt ernaar gestreefd zo snel mogelijk een alternatieve
invulling te vinden.
In onderstaande tabel is de stand van zaken van de voortgang in het realiseren van de besparingsopgaven
ultimo 2014 gepresenteerd. De tabel laat zien dat het grootste deel van de maatregelen afgerond zijn of van een
alternatieve invulling zijn voorzien. In de paragrafen hierna wordt de voortgang per bezuinigingsoperatie
beschreven.
Tabel 2. Voortgang totale bezuinigingsopgave 2014

(Bedragen x € 1 miljoen)

Afgerond

Inzet op Herstel 1

156,3

Inzet op Herstel 2
Eén stad één opgave
Totaal

13,3
56,9
226,5

Op
schema

Structureel Incidenteel Risico
Niet
Vervallen Totaal
alternatief
alternatief
gerealiseerd
ingevuld
ingevuld
192,5
0
9,0
18,1
0
0,8
8,3
0
0

2,6
3,5
15,1

2,2
6,8
27,1

0
0

0,5
9,9
11,2

0
0
8,3

18,6
77,1
288,2

Uit de tabel blijkt dat € 226,5 miljoen inmiddels de status ‘afgerond’ heeft gekregen. Dit komt overeen met
ongeveer twee derde van de totale besparingsopgave. Ten opzichte van de 8-maandsrapportage 2014 is € 91,4
miljoen meer van de maatregelen afgerond in 2014.
De monitor laat zien dat dat eind 2014:

93 % van de besparingen gerealiseerd worden, al dan niet via een alternatieve invulling,

4 % van de besparingsopgave niet gerealiseerd is in 2014

3 % van de besparingsopgave is vervallen
Figuur 2 laat in percentages zien in hoeverre de bezuinigingen gerealiseerd zijn.
Voortgang bezuinigingen 2014

Vervallen; 3%
Niet gerealiseerd;
4%

Afgerond; 93%

Figuur 2 Percentuele verdeling van de voortgang in realisatie
De bezuinigingsmonitor toont aan dat een besparing van € 11,2 miljoen niet gerealiseerd is in 2014. Voor een
deel zijn deze realisatieproblemen eenmalig en is de verwachting dat deze in 2015 niet meer voorkomen. Voor
een deel zijn de realisatieproblemen blijvend en zullen ze ook in 2015 optreden. In onderstaande tabel wordt dit
toegelicht. De conclusie is dat voor een bedrag van € 4 miljoen er op voorhand geen problemen in 2015 verwacht
worden om de bezuinigingen te realiseren. Voor een bedrag van maximaal € 7,2 miljoen zullen de centrale stad
en de bestuurscommissies alternatieve maatregelen moeten nemen om de bezuinigingsopgave volledig te
kunnen realiseren dan wel binnen hun budget te blijven. Daartoe zal de raad bij de eerst volgende
begrotingswijziging 2015 een voorstel ontvangen.
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Tabel 3. Niet gerealiseerde besparingen 2014 en verder
Niet gerealiseerde maatregelen

Bedrag

Ook
probleem in
2015?

(Bedragen x € 1 miljoen)

Maatregel 1+4 sociaal domein

0,4

J

Maatregel 7+8 Herinrichting
openbare ruimte

1,4

N

Maatregel 9 Afval

1,0

N

Maatregel 17 Bestuur en
ondersteuning

0,3

N

Maatregel 22 bestuurlijk stelsel

1,3

N

Diverse Inzet op Herstel 1 en 2

1,3

J

1,5

J

4,0
11,2

J/N

Besparingen vallen elders en niet
ten gunste van algemene middelen
Diverse bij bestuurscommissies:
Maatregel 1+4: 0,7
Maatregel 5+6: 1,4
Maatregel 7+8: 0,3
Maatregel 10: 0,9
Maatregel 22: 0,35
Overig: 0,3
Totaal

Toelichting
Taakstelling sportaccommodaties was in 2014 nog
niet verdeeld. Het college zal bij de eerst volgende
begrotingswijziging 2015 (Voorjaarsnota) hier een
alternatieve invulling voor aandragen.
Vertraging in versneld afschrijven activa. Bij de
rekening 2014 zal dit gebeuren en daardoor vanaf
2015 besparingen opleveren
Verlaging van de kwijtscheldingsbijdrage van de
centrale stad bleek slechts beperkt mogelijk. Voor
2015 is deze maatregel onderdeel van de
bestuursopdracht Afval.
Deze maatregel is in de Begroting 2015 ingeboekt.
Er zijn geen aanwijzingen dat de bezuiniging in
2015 niet gerealiseerd zal worden.
Bedrag was in 2014 niet verdeeld over
bestuurscommissies, in de Begroting 2015 is dat
wel gebeurd.
Besparing wordt niet meer gerealiseerd. Het
college zal bij de eerst volgende
begrotingswijziging 2015 hier een alternatieve
invulling voor aandragen.
Dit is een structureel probleem waar nog geen
oplossing voor is. Het college zal bij de eerst
volgende begrotingswijziging 2015 (Voorjaarsnota)
hier een alternatieve invulling voor aandragen.
De bestuurscommissies ontvangen in 2015 een
budget waarin de taakstellende opgaven zijn
verwerkt. Indien een besparing niet gerealiseerd
kan worden, zal daarvoor door de betrokken
bestuurscommissie een alternatieve invulling
gevonden moeten worden.

1.2.1
Toelichting Inzet op Herstel 1
De totale bezuinigingsopgave van Inzet op Herstel 1 is € 192,5 miljoen. Het jaar 2014 is het laatste jaar van deze
operatie. In de jaren 2015 en verder worden geen nieuwe taakstellingen of bedragen toegevoegd. De totale
besparingsopgave van Inzet op Herstel 1 is en blijft € 192,5 miljoen.
Tabel 4. Voortgang Inzet op Herstel 1 in 2014
(Bedragen x € 1 miljoen)

Inzet op Herstel 1

Afgerond

Op
schema

Structureel
alternatief
ingevuld

0

9,0

156,3

Incidenteel Risico
alternatief
ingevuld
18,1

0

Niet
gerealiseerd

Vervallen

Totaal

0,8

8,3

192,5

Twee maatregelen zijn eerder al komen te vervallen. Bij de Begroting 2013 is de een bedrag van € 8 miljoen als
gevolg van een stelselwijziging rente komen te vervallen. Bij de Kadernota 2013 is besloten om de inhuur van 18
Sw-ers (€ 0,27 miljoen) bij het stadsarchief ten laste van de algemene dienst te brengen en niet binnen de
budgetten van het archief op te vangen.
De besparingen die in 2014 conform planning zijn gerealiseerd of structureel van alternatieve dekking zijn
voorzien, tellen op tot ruim € 165 miljoen (156,3 + 9,0). Dit komt overeen met 86% van de totale taakstelling van
Inzet op Herstel 1. De maatregelen die in de 8-maandsrapportage nog gekwalificeerd waren onder ‘op schema’
zijn allemaal ultimo 2014 afgerond.
Voor € 9 miljoen (5%) worden bezuinigingsbedragen via een andere invulling structureel gerealiseerd. Het gaat
om zes verschillende maatregelen.

De besparing van € 6 miljoen op de Grond-, Weg- en Waterbouw levert geen directe bijdrage aan de
algemene dienst. Daarom is gekozen voor een alternatief: € 4 miljoen extra baten door het afsluiten van een
nieuw reclamecontract voor de MuPi’s, € 1 miljoen inkoopvoordeel op asfalt (Puccini methode) en € 1 miljoen

Gemeente Amsterdam Jaarrekening 2014

437

i

➥






structurele vrijval mogelijk gemaakt door een voordeliger fiscaal convenant met het Rijk over de aanleg en
het onderhoud van railinfrastructuur.
In verband met de verzelfstandiging Haven worden vanaf 2013 alle besparingsmaatregelen bij de Haven via
de winstafdracht (€ 2 miljoen) gerealiseerd.
De taakstelling van € 0,3 miljoen op het onbevoegd toezicht op afstand 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.
Van drie taakstellingen is al langer bekend dat ze niet gerealiseerd kunnen worden en daarvan is bij de
Begroting 2014 besloten, die te compenseren met een verhoging van de taakstelling bij pontveren en het
inzetten van een structurele vrijval in het programma Openbare orde en veiligheid.

Voor een bedrag van € 18 miljoen (9%) is incidenteel een alternatieve invulling gevonden. Het betreft een drietal
maatregelen die in een ander ritme worden gerealiseerd dan eerder verwacht werd. Dat betekent dat er in de
eerste jaren nog niet volledig voldaan kan worden aan de taakstelling. Dit was bij het opstellen van de Begroting
2014 al bekend en omvat de besparingen ICT (€ 15 miljoen), huisvesting (€ 2,8 miljoen) en ACAM (€ 0,2
miljoen). Het bedrag van € 18 miljoen is in de Begroting 2014 eenmalig ten laste van de algemene middelen
gebracht.
Vier maatregelen worden in 2014 niet (volledig) gerealiseerd. In totaal is hier een bedrag van € 0,8 miljoen
(< 1%) mee gemoeid. Het gaat om de maatregelen: Efficiency indicatiestelling GGD/DWI (€ 0,15 miljoen),
Verhoging binnenhavengeld (€ 0,1 miljoen), besparing op de staffuncties bij bestuur en concern (€ 0,4 miljoen)
en ICT-besparing bij de GGD (€ 0,2 miljoen). Niet al de problemen om deze bezuinigingen te realiseren zijn
nieuw. Al in 2013 werd geconstateerd dat een deel van de maatregelen financieel niet haalbaar was. Bij de
Begroting 20142 is daarop besloten voor een bedrag van in totaal € 0,4 miljoen alternatieve dekking te vinden.
Het bedrag van € 0,4 miljoen was een optelling van – de toen bekende – niet meer te realiseren besparingen uit
Inzet op Herstel 1 en Inzet op Herstel 2. Het alternatief was een taakstelling op de maatregelen 18,19 en 21 uit
1 Stad 1 Opgave. Dit alternatief heeft in 2014 echter nog niet tot de gewenste extra besparingen geleid. Er is dus
geen alternatief voor de € 0,8 miljoen niet gerealiseerde bezuinigingen uit Inzet op Herstel 1 en dit bedrag wordt
daarom als ‘niet gerealiseerd’ opgenomen.
Geconcludeerd kan worden dat 99% van de maatregelen van Inzet op Herstel 1 tot en met 2014 is gerealiseerd,
financieel anders is ingevuld of naar eerdere besluitvorming is komen te vervallen.
1.2.2
Toelichting Inzet op Herstel 2
Inzet op Herstel 2 levert in totaal € 19,6 miljoen op vanaf 2016. De opgave voor 2014 is € 18,6 miljoen, de
overige € 1 miljoen wordt in de jaren daarna gerealiseerd.
Tabel 5. Voortgang Inzet op Herstel 2 in 2014
(Bedragen x € 1 miljoen)

Inzet op Herstel 2

Afgerond
13,3

Op Structureel Incidenteel
schema alternatief alternatief
ingevuld
ingevuld
0
2,6
2,2

Risico

Niet
gerealiseerd

Vervallen

Totaal

0

0,5

0

18,6

De besparingen die in 2014 volgens de planning zijn gerealiseerd of structureel van alternatieve dekking zijn
voorzien, tellen op tot € 15,9 miljoen (13,3 + 2,6). Dit komt overeen met 85% van de totale taakstelling van Inzet
op Herstel 2. De maatregelen die in de 8-maandsrapportage nog gekwalificeerd waren onder ‘op schema’ zijn
allemaal ultimo 2014 afgerond.
Evenals bij Inzet op Herstel 1 worden de besparingen bij de Haven gerealiseerd door een verhoging van de
winstafdracht van de verzelfstandigde Haven aan de gemeente. Het betreft de maatregelen toename
productiviteit Haven, verhogen binnenhavengeld beroepsvaart en verlagen Duurzaamheids- en Innovatiefonds
Haven. In totaal gaat het om € 2,1 miljoen hogere winstafdracht, in de tabel hierboven opgenomen in de
categorie ‘structureel alternatief ingevuld’. Daarnaast worden twee maatregelen, de heffing op rondvaartboten en
de interne tarieven zonder winstopslag, alternatief ingevuld door de eerder genoemde verhoging van de
taakstelling pontveren conform Begroting 2014 (€ 0,5 miljoen)
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Een kleine 12% (€ 2,2 miljoen) van de taakstelling is tot stand gekomen met een eenmalige andere invulling. Een
bedrag van € 1,15 miljoen is het gevolg van twee bij de Kadernota 2013 door de raad aangenomen
amendementen. De bezuiniging op drijfvuilvissen van € 0,15 miljoen is op basis amendement 432 teruggedraaid
voor de jaren 2013 en 2014. En met amendement 500 is de verlaging van het budget voor de aanvullende
tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten voor de jaren 2013 en 2014 met € 1 miljoen minder
verlaagd. Deze lagere besparingen zijn in de Begroting 2014 conform de amendementen opgevangen door een
hogere onttrekking aan de reserve meerwaarde afkoopsommen grondbedrijf.
Daarnaast bleek evenals in 2013 de structurele besparing van € 1 miljoen op de onderhoudskosten van het
stadhuis problematisch. De besparing is gerealiseerd door eenmalig € 1 miljoen minder uit te geven op het
beschikbare investeringsbudget.
Twee maatregelen zijn (deels) niet gerealiseerd voor een totaal van € 0,5 miljoen (3%). Het verhogen van het
binnenhavengeld van de pleziervaart heeft geleid tot € 0,8 miljoen extra inkomsten, waar op € 1 miljoen was
gerekend. Het niet realiseren van € 0,2 miljoen inkomsten, is het gevolg van een afname van het aantal klanten,
waarschijnlijk door de tariefsverhoging. De andere niet gerealiseerde maatregel is de besparing op de
jeugdparticipatie (€ 0,3 miljoen). Deze maatregel bleek dubbel te zijn opgenomen in besparingsoperaties.
De conclusie is dat 97% van de besparingsopgave 2014 uit Inzet op Herstel 2 zijn gerealiseerd. Sommige
maatregelen met een (eenmalige) alternatieve invulling.
1.2.3
Toelichting 1 Stad 1 Opgave
De totale bezuinigingsopgave van 1 Stad 1 Opgave is € 127,7 miljoen vanaf 2015. Deze besparing wordt in drie
jaar tijd (2013-2015) gerealiseerd. De opgave voor 2014 is € 77,1 miljoen. De bestuurscommissies en de centrale
stad werken samen om deze bezuinigingsopgave voor elkaar te krijgen.
Tabel 6. Voortgang 1 Stad 1 Opgave in 2014
(Bedragen x € 1 miljoen)

1 Stad 1 Opgave

Afgerond
56,9

Op Structureel Incidenteel
schema alternatief alternatief
ingevuld
ingevuld
0
3,5
6,80

Risico

Niet
gerealiseerd

0

9,9

Vervallen Totaal
0

77,1

De besparingen die in 2014 conform planning zijn gerealiseerd, tellen op tot € 56,9 miljoen. Dit komt overeen met
bijna 74% van de totale taakstelling van € 77,1 miljoen.
Onderstaande tabel toont welke bijdrage de centrale stad en de bestuurscommissies leveren voor de
besparingen in 1 Stad 1 Opgave.
Tabel 7. Voortgang 1 Stad 1 Opgave in 2014, per bestuursorgaan
(Bedragen x € 1 miljoen)

Centrum
Noord
Zuid
Zuidoost
Oost
West
Nieuw west
Centrale stad
Totaal

Afgerond

Op
schema

7,9
2,1
10,9
<0,1
5,0
7,7
4,0
19,4
56,9

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Structureel Incidenteel
alternatief alternatief
ingevuld
ingevuld
1,2
0,4
0
<0,1
0
0,3
0
1,3
1,4
0
0
0
0
0,8
0,8
4,0
3,5
6,8

Risico

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Niet
gerealiseerd
0,9
0,9
0,7
1,4
0
0
0
5,9
9,9

Vervallen

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Totaal

10,4
3,1
11,9
2,7
6,4
7,7
4,8
30,1
77,1

De besparingsmaatregelen in 1 Stad 1 Opgave kenmerken zich door hun gemeentebrede karakter. De totale
besparing van een maatregel bestaat veelal uit een optelling van talrijke kleinere bedragen bij diverse
organisatieonderdelen van de gemeente. Een toelichting op de voortgang kan daarom het beste per maatregel
worden gegeven. Hiervoor wordt u verwezen naar hoofdstuk 3.
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Bezuinigingsmonitor Inzet op Herstel 1 en 2 per programma

In dit hoofdstuk worden de bezuinigingen uit Inzet op Herstel 1 en 2 per begrotingsprogramma gepresenteerd.
De programma’s zijn gelijk aan de programmabegroting 2014 van de centrale stad. Aan het eind van dit
hoofdstuk is een paragraaf met gemeentebrede maatregelen toegevoegd. Dit hoofdstuk laat zien dat de meeste
maatregelen uit beide operaties inmiddels zijn afgerond. De toelichtingen beperken zich tot de maatregelen die
(nog) niet zijn afgerond of (nog) niet op schema liggen. Voor een beschrijving van de afgeronde en op schema
liggende maatregelen wordt u verwezen naar de bezuinigingsmonitor die bij de Jaarrekening 2013 aan de raad is
aangeboden. Hoofdstuk 3 bevat een toelichting op de voortgang van alle maatregelen uit 1 Stad 1 Opgave.
2.1
Openbare orde en veiligheid
In het programma Openbare orde en veiligheid zijn alle maatregelen van Inzet op Herstel 1 afgerond. Voor Inzet
op Herstel 2 zijn geen maatregelen binnen dit programma vastgesteld.
Tabel 8. Voortgang maatregelen Openbare orde en veiligheid
Maatregel (Bedrag x € 1000)
1. Heroverwegingen
Bestuursdienst
2. Informatie huishouding
radicalisering

Voortgang

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Afgerond

300

300

300

300

300

300

Afgerond

250

250

250

250

250

250

3. Veiligheidsmanager
4. Verlagen
Brandweerzorgnorm
Totaal Inzet op Herstel 1
Totaal Inzet op Herstel 2
Eindtotaal

Afgerond

100

100

100

100

100

100

Afgerond

650
650

650
650

1.000
1.650
1.650

2.750
3.400
3.400

2.750
3.400
3.400

2.750
3.400
3.400

2.2
Werk en inkomen
Bij het programma Werk en Inkomen zijn alle maatregelen uit Inzet op Herstel 1 afgerond en één deel van een
maatregel is vervallen. Voor Inzet op Herstel 2 zijn alle maatregelen afgerond, waarbij één maatregel in 2014 een
deels incidenteel andere invulling heeft gekregen naar aanleiding van een raadsamendement.
Tabel 9. Voortgang maatregelen Werk en inkomen
Maatregel

Voortgang

2011

2012

2013

2014

2015

2016

-

1.221

1.221

1.221

1.221

1.221

1.500

270
1.700

270
1.700

270
1.700

270
1.700

270
1.700

1.500

3.191

230
3.421

230
3.421

230
3.421

230
3.421

-

-

105

360

540

720

-

-

75

-

-

-

-

-

700

700

1.700

1.700

1.500

3.191

1.000
300
2.180
5.601

1.000
300
2.360
5.781

300
2.540
5.961

300
2.720
6.141

(Bedrag x € 1000)

1. Inhuur Sw-ers

Afgerond

1. Inhuur Sw-ers
Vervallen
2. Stelpost werk
Afgerond
3. Stichting bijzondere noden,
beëindigen
apparaatskosten
Afgerond
Totaal Inzet op Herstel 1
4. Afbouwen budget
gesubsidieerd werk
Sargentini
Afgerond
4. Afbouwen budget
gesubsidieerd werk
Incidenteel
Sargentini
alternatief ingevuld
5. Verlaging budget aanvullende tegemoetkoming
chronisch zieken en
gehandicapten
Afgerond
5. Verlaging budget aanvullende tegemoetkoming
chronisch zieken en
Incidenteel
gehandicapten
alternatief ingevuld
6. Versoberen stadspas
Afgerond
Totaal Inzet op Herstel 2
Eindtotaal
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Vervallen maatregelen
1. Inhuur Sw-ers (€ 270.000)
Vanaf 2012 wordt de inhuur van de Sw-ers door gemeentelijke instanties (€ 1,5 miljoen) niet meer vergoed uit de
begroting Werk en inkomen. De inhuur van Sw-ers moet vanaf 2012 binnen de begroting van het betrokken
gemeenteonderdeel worden opgevangen. Voor het Stadsarchief, waar 18 Sw-medewerkers werkzaam zijn, is dit
niet (geheel) op te brengen. Bij de Begroting 2012 is hiervoor een incidentele prioriteit opgenomen van € 0,3
miljoen. Bij de Kadernota 2013 is besloten het bedrag dat het archief niet zelf kan bekostigen (€ 270.000)
structureel ten laste te brengen van de algemene middelen.
Incidenteel alternatief ingevulde maatregelen
5. Verlaging budget aanvullende tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten ( € 1.000.000)
Bij de Kadernota 2013 heeft de raad amendement 500 aangenomen waardoor voor de jaren 2013 en 2014
incidenteel een compensatie van € 1 miljoen beschikbaar is gesteld. Vanaf 2015 wordt het gehele bedrag van
€ 1,7 miljoen op de aanvullende tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten bespaard.
2.3
Zorg
In het programma Zorg zijn de meeste maatregelen van Inzet op Herstel 1 afgerond; één maatregel is niet
gerealiseerd. De maatregelen van Inzet op Herstel 2 zijn voor 2014 allemaal afgerond.
Tabel 10. Voortgang maatregelen Zorg
Maatregel

Voortgang

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Afgerond
Afgerond
Afgerond
Afgerond

1.160
70

1.160
500
70

1.160
500
70

1.160
500
300
70

1.160
500
300
70

1.160
500
300
70

Afgerond
Afgerond

250

250
250

250
250

250
250

250
250

250
250

Afgerond
Niet
gerealiseerd

0

150

150

150

150

150

-

-

150

150

150

150

Afgerond
Afgerond

-

-

880

190
880

190
880

190
880

Afgerond
Afgerond
Afgerond
Afgerond

90
-

180
-

270
370
-

270
50
370
200

270
50
370
200

270
50
370
200

-

300

900

1.800

1.800

1.800

70

50

-

-

-

-

Afgerond
Afgerond

390

20
390

70
390

70
390

70
390

70
390

Afgerond

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Afgerond

4.030

5.320

7.410

290
9.340

290
9.340

290
9.340

Afgerond

-

-

90

90

90

90

Afgerond

-

-

80

80

80

80

Afgerond

-

-

200

200

200

200

(Bedrag x € 1000)

1. Ambulancedienst FLO
2. Ambulancedienst NRGA
3. Ambulancedienst OOV
4. Antwoord
5. Dienstverl. Niv.
huisuitzettingen
6. Differentiatie PGB
7. Efficiency indicatiestelling
DWZS
8. Efficiency indicatiestelling
overige diensten GDD/DWI
9. Infectieziektebestr.
Efficiency
10. Inkomensverhoging DBC
11. Kostendekkend maken
activiteiten Boedelbeheer
12. Luchtmeetnet
13. Methadonbus
14. Methadon arrestanten
15. Ombouw MO intramuraal
naar kleinschalig begeleid
wonen
16. Rechtswinkel
16. Rechtswinkel
zeemanswelvaren
17. Verlaging bedrag OKC
18. Verlaging Wmo
voorzieningen
19. Voorlichting migranten
eigentaal
Totaal Inzet op Herstel 1
20. Afstoten pand Nieuwe
Prinsengracht
21. Automatisering
methadonverstrekking
22. Beperken weglekeffecten
GGD

Afgerond
Incidenteel
aAlternatief ingevuld
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Maatregel

Voortgang

2011

2012

2013

2014

2015

2016

4.030

5.320

150
200
720
8.130

150
200
720
10.060

150
200
720
10.060

150
200
720
10.060

(Bedrag x € 1000)

23. Kwetsbare huishoudens/
Samen Doen
Afgerond
24. Opbrengst Entgelden JGZ Afgerond
Totaal Inzet op Herstel 2
Eindtotaal

Niet gerealiseerde maatregelen
8. Efficiency indicatiestelling overige diensten (GGD/DWI) (€ 150.000)
Deze besparing is niet mogelijk omdat de gemeenteonderdelen waar de maatregel is ondergebracht zulke
indicatiestellingen niet uitvoeren. Daar waar wel indicatiestellingen worden uitgevoerd is via maatregel 7 (zie de
tabel hierboven) al een besparing doorgevoerd. Ook de komende jaren zal deze maatregel niet tot besparingen
leiden.
2.4
Educatie, jeugd en diversiteit
Met uitzondering van één maatregel zijn alle maatregelen van Inzet op Herstel 1 en 2 in het programma
Educatie, jeugd en diversiteit afgerond.
Tabel 11. Voortgang maatregelen Educatie, jeugd en diversiteit
Maatregel

Voortgang

2011

2012

2013

2014

2015

2016

(Bedrag x € 1000)

1. Apolloloket
2. Beëindigen XXXS card
3. Bibliotheek
4. Burgerschap en Diversiteit
5. Efficiency apparaat jeugd
6. Efficiency apparaat
Onderwijs
7. Het Gespuis
8. Jeugd Beëindigen
innovatie/leuk en
spannend/jouw idee maak
het waar
9. Jeugd Beëindigen
Onderzoek
10. Leerlingenvervoer:
invoeren wettelijke
grensafstand en
aanscherpen indiceren
11. Mozeshuis
12. Onderzoeksbudget
onderwijshuisvesting VO
13. Organisatie Leerplicht
14. PvA Diversiteitsbeleid
15. Stedelijk Jongerenwerk
Amsterdam
16. Verlaging bedrag OKC
17. Wijzigen org OKC en
invoeren gereduceerd
basispakket
Totaal Inzet op Herstel 1
18. Beëindigen subsidierelatie
Mozeshuis
19. Beëindigen subsidierelatie
Wereldpand
20. Beëindigen
subsidieverordening SIP
21. Jeugdparticipatie

Afgerond
Afgerond
Afgerond
Afgerond
Afgerond

840
100

840
600
500
200
100

840
600
1.000
200
100

840
600
1.000
200
100

840
600
1.000
200
100

840
600
1.000
200
100

Afgerond
Afgerond

150
-

300
42

300
42

300
42

300
42

300
42

Afgerond

-

240

240

240

240

240

Afgerond

240

240

240

240

240

240

Afgerond
Afgerond

-

550
100

550
100

550
100

550
100

550
100

Afgerond
Afgerond
Afgerond

150
300
100

150
300
100

150
300
100

150
300
100

150
300
100

150
300
100

Afgerond
Afgerond

1.310

1.000
1.310

1.000
1.310

1.000
1.310

1.000
1.310

1.000
1.310

Afgerond

800
3.990

800
7.372

800
7.872

800
7.872

800
7.872

800
7.872

Afgerond

-

-

50

150

150

150

Afgerond

-

-

490

490

490

490

Afgerond
Niet gerealiseerd

-

-

100
270

400
270

400
270

400
270

22. Kwetsbare huishoudens/

Afgerond

-

-

495

495

495

495
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Maatregel

Voortgang

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Afgerond

-

-

1.500*

Afgerond

-

-

200

200

200

200

Afgerond

-

-

500

500

500

500

-

-

2.105

2.505

2.505

2.505

3.990

7.372

9.977

10.377

10.377

10.377

(Bedrag x € 1000)

Samen Doen
23. Minder VVE middelen
Voor Stadsdelen
24. Preventiebudget
radicalisering verlagen
25. Verlaging diverse
beleidsbudgetten jeugd en
onderwijs
Totaal Inzet op Herstel 2
Eindtotaal

* Dit is een incidentele besparing en daarom niet meegeteld in de totaaltelling

Niet gerealiseerde maatregelen
21. Jeugdparticipatie (€ 270.000)
De bezuiniging van € 0,27 miljoen was per abuis twee keer ingezet als dekking, eenmaal als bezuinigingsvoorstel
zoals hier gepresenteerd en eenmaal als oplossing voor een financieel knelpunt binnen de portefeuille jeugd.
Omdat het bedrag inmiddels al opnieuw bestemd was voor het knelpunt kan deze maatregel niet nogmaals
meegeteld worden als besparing.
2.5
Verkeer en infrastructuur
In het programma Verkeer en Infrastructuur zijn alle maatregelen van Inzet op Herstel 1 afgerond in 2014. Voor
Inzet op Herstel 2 zijn geen maatregelen binnen dit programma vastgesteld.
Tabel 12. Voortgang maatregelen Verkeer en Infrastructuur
Maatregel

Voortgang

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Afgerond

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Afgerond

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Afgerond

500

500

500

500

500

500

Afgerond
Afgerond
Afgerond
Afgerond
Afgerond

500
1.150
1.000
-

1.000
2.300
3.000
200

1.000
2.300
3.000
200

1.000
2.300
3.000
2.500
200

1.000
2.300
3.000
2.500
200

1.000
2.300
3.000
2.500
200

Afgerond

14.150
14.150

500
18.500
18.500

1.000
19.000
19.000

1.000
21.500
21.500

1.000
21.500
21.500

1.000
21.500
21.500

(Bedrag x € 1000)

1. Aanvullende bezuiniging
DIVV (baak)
2. Afromen parkeerinkomsten
uit bezoekersparkeren
3. Afschrijvingsmethodiek
Exploitatie
parkeergebouwen
4. Kostendekkendheid
bestaande P+R
5. Lager beheer niveau
6. Sociale veiligheid OV
7. Synergie pontveren
8. Toezicht activa BV
9. Verbeterd contract
MUPI/Abri IVV
Totaal Inzet op Herstel 1
Totaal Inzet op Herstel 2
Eindtotaal

2.6
Openbare ruimte, groen, sport en recreatie
Bij het programma Openbare ruimte, groen, sport en recreatie zijn de maatregelen van Inzet op Herstel 1
afgerond of zijn sinds 2011 al structureel alternatief ingevuld. Voor Inzet op Herstel 2 zijn de maatregelen
afgerond of nog niet aan de orde voor 2014.
Tabel 13. Voortgang maatregelen Openbare ruimte, groen, sport en recreatie
Maatregel

Voortgang

2011

2012

2013

2014

2015

2016

(Bedrag x € 1000)

1. Amsterdamse Bos
(personeelslasten)

Afgerond

200

200

200

200

200

200

2. Amsterdamse Bos

Afgerond

-

50

50

50

50

50
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Maatregel

Voortgang

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Afgerond
Afgerond
Afgerond
Structureel
alternatief
ingevuld

170
-

450
340
100

900
340
200

900
340
200

900
340
200

900
340
200

50

75

100

100

100

100

-

30

30

30

30

30

25

50

100

150

150

150

50
495

50
1.345

50
1.970

50
2.020

50
2.020

50
2.020

-

-

-

-

-

600

Afgerond

-

-

50

50

50

50

Afgerond

495

1.345

50
100
2.070

50
100
2.120

50
100
2.120

50
700
2.720

(Bedrag x € 1000)

aanpassen openingstijden
bezoekerscentrum
3. Artis
4. efficiency apparaat sport
5. Hortus
6. Inzet Stadstoezicht lager
Beheersniveau
7. Stopzetten bijzondere
subsidieverordening
sportevenementen
8. Verminderen
groenbeleid/ecologie/OR

9. Westpoortbeheer
Totaal Inzet op Herstel 1
10. Inkomsten parkeren
A'damse Bos
11. Inkomsten Sporthallen
Zuid
12. Stopzetten subsidieverordening ervoer
jeugdteams
Totaal Inzet op Herstel 2
Eindtotaal

Afgerond
Afgerond
Structureel
alternatief
ingevuld
Niet aan de
orde voor 2014

Structureel alternatief ingevulde maatregelen
6. Inzet Stadstoezicht lager beheersniveau (€100.000)
Door het verlagen van het toezicht in het Westpoort havengebied wordt bespaard. Omdat het havenbedrijf in
2013 is verzelfstandigd, wordt de bezuiniging nu blijvend ingevuld door de winstafdracht van de Haven aan de
gemeente.
9. Westpoortbeheer (€ 50.000)
Door de verlaging van het onderhoudsniveau in Westpoort wordt € 0,2 miljoen bezuinigd. Een bedrag van € 0,05
miljoen valt binnen dit programma. Een bedrag van € 0,15 miljoen valt in het programma Economie en haven.
Omdat het havenbedrijf is verzelfstandigd wordt de bezuiniging nu blijvend ingevuld door een verhoging van de
jaarlijkse winstafdracht van de Haven aan de gemeente.
2.7
Cultuur en monumenten
In het programma Cultuur en monumenten zijn alle maatregelen van Inzet op Herstel 1 afgerond. Voor Inzet op
Herstel 2 is er één maatregel incidenteel alternatief ingevuld.
Tabel 14. Voortgang maatregelen Cultuur en monumenten
Maatregel

(Bedrag x € 1000)

Voortgang

1. Beperking wettelijke taken
BMA
Afgerond
2. Efficiency apparaat kunst
en cultuur
Afgerond

2011

2012

2013

2014

2015

2016

100

100

400

400

400

400

200

200

200

200

200

200

3. Kunstenplan

Afgerond

-

-

9.000

9.000

9.000

9.000

4. Kunstenplan AFK
5. Vergroting eff
Monumenten/archeologie

Afgerond

-

-

800

800

800

800

Afgerond

130

130

130

130

130

130

430

430

10.530

10.530

10.530

10.530

Totaal Inzet op Herstel 1
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Maatregel

Voortgang

6. Verlagen onderhoudskosten Stadhuis

Incidenteel
alternatief
ingevuld

(Bedrag x € 1000)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

-

156

156

156

156

-

-

156

156

156

156

430

430

10.686

10.686

10.686

10.686

-

Totaal Inzet op Herstel 2
Eindtotaal

Incidenteel alternatief ingevulde maatregelen
6. Verlagen onderhoudskosten Stadhuis (€ 156.000)
Een structurele bezuiniging op het onderhoud is niet mogelijk, omdat versobering van groot onderhoud ervoor
zorgt dat de staat van het pand snel achteruit gaat. Bij uitstel van groot onderhoud zijn de
onderhoudsinvesteringen om het pand weer in de huidige staat terug te brengen hoger, dan wanneer het
onderhoud in de loop van de jaren bijgehouden wordt. De bezuiniging is in 2013 incidenteel gerealiseerd op
esthetisch onderhoud (schilderwerk, vloerbedekking). In 2014 is eveneens terughoudendheid betracht op het
plegen van onderhoud, gegeven de opgelegde taakstelling en de verdere uitwerking van de businesscase
huisvesting III-A. Daarmee is de besparingsopgave in 2014 gerealiseerd.
De taakstelling van in totaal € 1 miljoen komt ten laste in de programma’s Facilitair en bedrijven, € 0,844 miljoen,
en in Cultuur en monumenten, € 0,156 miljoen (deel Muziektheater).
2.8
Milieu en water
Bij het programma Milieu en Water zijn de maatregelen van Inzet op Herstel 1 afgerond of structureel anders
ingevuld. Er is één maatregel ten dele niet gerealiseerd. Voor Inzet op Herstel 2 zijn de meeste maatregelen
afgerond, één maatregel is (deels) alternatief ingevuld als gevolg van een raadsamendement en één maatregel
is (deels) niet gerealiseerd.
Tabel 15. Voortgang maatregelen Milieu en water
Maatregel

Voortgang

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Afgerond
Afgerond
Niet gerealiseerd
Afgerond
Afgerond

70
700
100
100
1.000

70
700
100
100
1.000

70
700
100
100
1.000

70
700
100
100
1.000

70
700
100
100
1.000

70
700
100
100
1.000

30
350

30
350

30
950

30
950

30
950

30
950

1.077

1.077

1.077

1.077

1.077

1.077

-

40

40

40

40

40

Afgerond

500

500

500

500

500

500

Afgerond
Structureel
alternatief
ingevuld

400

400

400

400

400

400

4.327

4.367

120
5.087

120
5.087

120
5.087

120
5.087

Afgerond
Incidenteel
alternatief ingevuld

-

-

470

470

470

470

-

-

150

150

-

-

Niet voor 2014

-

-

-

-

150

150

Afgerond

-

-

300

300

300

300

(Bedrag x € 1000)

1. Beperking
bestuursondersteuning
2. Binnenhavengeld
2. Binnenhavengeld
3. Bodemsanering
4. Bodemsanering (nazorg)
5. Budget analyse bedr.
Afvalwater
6. Fusie BBA/waternet
7. Grondwaterkosten in
rioolheffing
8. Overname inning
binnenhavengeld BBA
9. Slimmer uitvoeren
milieutaken
10. Structureel Budget
klimaatbureau
11. Vermindering
sluiswachters
Totaal Inzet op Herstel 1
12. Amsterdamse taken
waterbeheer
13. Minder drijfvuil vissen
(1 van de 6 boten minder)
13. Minder drijfvuil vissen
(1 van de 6 boten minder)
14. Veiligheidsmarge rioolrecht 0,5% verlagen

Afgerond
Afgerond
Afgerond
Structureel
alternatief
ingevuld
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Maatregel

Voortgang

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Afgerond

-

-

1.000

1.000

1.000

1.000

Niet gerealiseerd

-

-

200

200

200

200

Afgerond

-

-

2.500

2.500

2.500

2.500

Afgerond

4.327

4.367

1.800
6.420
11.507

1.800
6.420
11.507

1.800
6.420
11.507

1.800
6.420
11.507

(Bedrag x € 1000)

15. Verhogen BHG
Pleziervaart
15. Verhogen BHG
Pleziervaart
16. Verlengen afschrijvingstermijn AEC
17. Verminderen formatie
met 45 fte (RUD/DMB)
Totaal Inzet op Herstel 2
Eindtotaal

Structureel alternatief ingevulde maatregelen
8. Overname inning binnenhavengeld BBA (€ 40.000)
Deze maatregel is gerealiseerd in 2013 en in verband met de verzelfstandiging van de Haven verwerkt als
verhoging van de winstafdracht van de Haven aan de gemeente.
11. Vermindering sluiswachters (€ 120.000)
Deze maatregel is gerealiseerd in 2013 en in verband met de verzelfstandiging van de Haven verwerkt als
verhoging van de winstafdracht van de Haven aan de gemeente.
Incidenteel alternatief ingevulde maatregelen
13. Minder drijfvuil vissen (1 van de 6 boten minder) (€150.000)
De bezuiniging op drijfvuilvissen van € 0,15 miljoen is met amendement 432 teruggedraaid voor de jaren 2013 en
2014. De bezuinigingsmaatregel gaat per 2015 in.
Niet gerealiseerde maatregelen
2. Binnenhavengeld (€100.000)
De verhoging van de binnenhavengelden voor de pleziervaart heeft geleid tot € 700.000 extra opbrengsten. Dit is
€ 100.000 minder dan het bedrag waarop gerekend was. Waarschijnlijk heeft de tariefsverhoging geleid tot een
afname van het aantal klanten, waardoor de besparingen niet gerealiseerd worden.
15. Verhogen binnenhavengeld pleziervaart (€ 200.000)
Een verdere verhoging van de binnenhavengelden heeft geleid tot € 1.000.000 extra inkomsten. Net als bij de
eerdere verhoging, is dit minder dan waarop werd gerekend. Er is een blijvende daling van het aantal klanten en
kleinere vaartuigen, waarvoor lagere havengelden worden geïnd. Daarnaast blijkt de vervanging van het 3-dagen
vignet door het afmeervignet een negatief effect te hebben op de totaalopbrengst. Een bedrag van € 0,2 miljoen
wordt niet gerealiseerd.
2.9
Economie
In het programma Economie zijn de meeste maatregelen uit Inzet op Herstel 1 en 2 structureel alternatief
ingevuld, één maatregel staat op afgerond. Het zijn vrijwel allemaal besparingsmaatregelen die te maken hebben
met het Havenbedrijf Amsterdam. In verband met de verzelfstandiging van de Haven worden al deze
besparingen gerealiseerd door een hogere winstafdracht van de Haven aan de gemeente.
Tabel 16. Voortgang maatregelen Economie
Maatregel

Voortgang

2011

2012

2013

2014

2015

2016

-

-

85

85

85

85

200

200

200

200

200

200

123

133

133

133

133

-

200

200

200

200

(Bedrag x € 1000)

1. Afstoten Clipper
2. Agentschappen Dui/UK
Beëindigen
3. Contributies en bijdragen
Afbouwen
4. Differentiëren

Structureel
alternatief
ingevuld
Structureel
alternatief
ingevuld
Structureel
alternatief
ingevuld
Structureel
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Maatregel

Voortgang

2011

2012

2013

2014

2015

2016

15

30

30

30

30

30

500

500

500

500

500

500

-

140

280

375

375

375

(Bedrag x € 1000)

zeehavengelden

5. Doorbelasten personeel
6. Efficiency in taakuitvoering

7. Implementatie walradar

8. Parkeerbeheer

9. Reclame MUPI's
10. Verminderen formatie
interne controle

11. Westpoortbeheer

12. Windmolens inkomsten
Totaal Inzet op Herstel 1
13. Toename productiviteit
Haven
14. Verhogen BHG
beroepsvaart
15. Verlagen Duurzaamheidsen Innovatiefonds Haven
Totaal Inzet op Herstel 2
Eindtotaal

alternatief
ingevuld
Structureel
alternatief
ingevuld
Afgerond
Structureel
alternatief
ingevuld
Structureel
alternatief
ingevuld
Structureel
alternatief
ingevuld
Structureel
alternatief
ingevuld
Structureel
alternatief
ingevuld
Structureel
alternatief
ingevuld
Structureel
alternatief
ingevuld
Structureel
alternatief
ingevuld uld
Structureel
alternatief
ingevuld
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140

140

140

140

140

140

45

45

45

45

45

45

-

-

40

40

40

40

150

150

150

150

150

150

200

225

250

250

250

250

1.250

1.553

2.053

2.148

2.148

2.148

-

-

500

500

500

500

-

-

100

100

100

100

-

-

1.500

1.500

1.500

1.500

1.250

1.553

2.100
4.153

2.100
4.248

2.100
4.248

2.100
4.248
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2.10
Facilitair en bedrijven
Bij het programma Facilitair en Bedrijven zijn de meeste maatregelen van Inzet op Herstel 1 en 2 afgerond. Twee
maatregelen zijn structureel alternatief ingevuld en twee maatregelen zijn incidenteel alternatief ingevuld.
Tabel 17. Voortgang matregelen Facilitair en bedrijven
Maatregel

Voortgang

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Afgerond
Afgerond

74
34

74
34

74
34

74
34

74
34

74
34

Afgerond
Structureel
alternatief
ingevuld
Afgerond

38

38

38

38

38

38

300
360

300
360

300
360

300
360

300
360

300
360

Afgerond

200

200

200

200

200

200

Afgerond
Structureel
Alternatief
ingevuld

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

400

400

400

400

400

400

Afgerond
Incidenteel
alternatief
ingevuld

715

1.320

1.530

1.690

1.900

1.900

85

580

370

210

150
1.922

150
4.622

150
4.956

150
4.956

150
4.956

150
4.956

-

-

1.922

4.956

844
844
5.860

844
844
5.800

844
844
5.800

844
844
5.800

(Bedrag x € 1000)

1. Dienstauto's
2. Efficiency VGA
3. Heroverwegingen
Bestuursdienst
4. Onbevoegd toezicht op
Afstand
5. Openingstijden stadhuis
6. Opheffen kenniscentrum
A'dam
7. Optimalisatie huisvesting
Stadhuis

8. Procesbegeleiding bewoners
9. Reductie inzet accountantscontrole/vermindering niet
wettelijke audits/Efficiency
9. Reductie inzet accountantscontrole/vermindering niet
wettelijke audits/efficiency
10. Rendabiliteit
Materiaaldienst
Totaal Inzet op Herstel 1
11. Verlagen onderhoudskosten Stadhuis
Totaal Inzet op Herstel 2
Eindtotaal

Afgerond
Incidenteel
alternatief
ingevuld

Structureel alternatief ingevulde maatregelen
4. Onbevoegd toezicht op afstand (€300.000)
De bezuiniging ten gunste van de algemene dienst is te realiseren via de invoering van onbevoegd toezicht op
afstand; de bezuiniging komt dan bij de opdracht gevende bestuurscommissies terecht en besparingen komen
dan niet ten gunste van algemene middelen van de centrale stad. De besparing is structureel ingevuld binnen de
exploitatie van de dienst stadstoezicht.
8. Procesbegeleiding bewoners (€400.000)
De bezuiniging was reeds in de begroting 2010 verwerkt toen deze als besparingsmogelijkheid werd opgevoerd.
Hierdoor kon de besparing niet meer meetellen voor Inzet op Herstel 1. Dit is al langer bekend. Daarom is bij de
Begroting 2014 besloten tot een andere structurele invulling. Daartoe is de taakstelling voor de pontveren van €
2,5 miljoen structureel met € 1 miljoen verhoogd naar € 3,5 miljoen. De extra besparing is mogelijk door lagere
kosten voor groot onderhoud en revisie van de veren op het Noordzeekanaal. Deze verhoging levert dekking
voor vier niet gerealiseerde besparingen in het kader van Inzet op Herstel 1 en 2 en voor een bedrag van € 0,15
miljoen voor deze maatregel. De overige € 0,25 miljoen wordt gecompenseerd door een structureel voordeel dat
zich bij de Begroting 2014 voordeed binnen het programma Openbare orde en veiligheid (Bij de maatregel
procesbegeleiding deed zich een dubbelboeking met negatief effect voor, bij OOV eveneens, maar dan met
positief effect. Beide dubbelboekingen zijn bij de Begroting 2014 tegen elkaar weggestreept.)
Incidenteel alternatief ingevulde maatregelen
9. Reductie inzet accountantscontrole/vermindering niet wettelijke audits/efficiency (€ 210.000)
De bezuiniging bij de accountantsdienst van de gemeente wordt ingevuld door top down controle in te voeren,
door te werken met minder accountantsverklaringen, en door werkprocessen te stroomlijnen. Hier is minder
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formatie voor nodig. De besparingen kunnen echter niet in het tempo worden doorgevoerd als bij de Begroting
2011 verwacht werd. Dit leidt in de jaren 2011 t/m 2014 tot incidentele tekorten. In 2014 is het tekort € 210.000.
Vanaf 2015 wordt het volledige besparingsbedrag gehaald.
11. Verlagen onderhoudskosten Stadhuis (€ 844.000)
Een structurele bezuiniging op het onderhoud is niet mogelijk, omdat versobering van groot onderhoud ervoor
zorgt dat de staat van het pand snel achteruit gaat. Bij uitstel van groot onderhoud zijn de
onderhoudsinvesteringen om het pand weer in de huidige staat terug te brengen hoger, dan wanneer het
onderhoud in de loop van de jaren bijgehouden wordt. De bezuiniging is in 2013 incidenteel gerealiseerd op
esthetisch onderhoud (schilderwerk, vloerbedekking). In 2014 wordt er kritisch en terughoudend gekeken naar de
noodzaak van het te plegen onderhoud, gegeven de opgelegde taakstelling en wetende dat in 2014 besluiten
worden genomen over de business case huisvesting III-A. Zodoende wordt de besparingsopgave in 2014
mogelijk geacht.
De taakstelling van in totaal € 1 miljoen slaat neer in de programma’s Facilitair en bedrijven ad € 0,844 miljoen en
in Cultuur en monumenten ad € 0,156 miljoen (deel Muziektheater).
2.11
Stedelijke ontwikkeling
Bij het programma Stedelijke ontwikkeling zijn alle maatregelen van Inzet op Herstel 1 en 2 afgerond.
Tabel 18. Voortgang maatregelen Stedelijke ontwikkeling
Maatregel

Voortgang

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Afgerond

-

239

1.139

1.139

1.139

1.139

Afgerond

-

150

150

150

150

150

Afgerond

-

-

600

600

600

600

Afgerond
Afgerond
Afgerond
Afgerond

100
200
950
620

200
200
950
620

350
200
950
620

600
200
950
620

600
200
950
620

600
200
950
620

Afgerond
Afgerond

100

200

400
200

600
200

600
200

600
200

Afgerond

370

370

370

370

370

370

Afgerond
Afgerond

600
2.940

225
600
3.754

225
600
5.804

225
600
6.254

225
600
6.254

225
600
6.254

Afgerond

-

-

200

200

200

200

Afgerond

-

-

90

90

90

90

Afgerond

2.940

3.754

1.200
1.490
7.294

1.200
1.490
7.744

1.200
1.490
7.744

1.200
1.490
7.744

(Bedrag x € 1000)

1. Aanvullende taakstelling
scenario’s woonruimteverdeling
2. Beëindigen vergunningverlening WKB
3. Handhavingstaak gem.
verordeningen zoals
huisvestingsverordening
4. Middelen RO-beleid
stedelijke samenhang
5. Ombuiging Spa
6. Vastgoedadvies
7. Verhoging Leges
8. Verlagen gemeentelijke
Bemoeienis
9. Verlaging formatie WZS
10. Verminderen Bestuurlijke
Begeleiding ZA
11. Vermindering subsidie
ASW/HA
12. Zuiderkerk
Totaal Inzet op Herstel 1
13. Opheffen resterend deel
jaarprogramma/
portefeuille RO
14. Verkeerslichtenregelaars
naar DIVV
15. Verminderen formatie met
45 fte (RUD/DMB)
Totaal Inzet op Herstel 2
Eindtotaal

2.12
Bestuur en concern
In het programma Bestuur en concern zijn de maatregelen voor Inzet op Herstel 1 afgerond, waarbij één
maatregel deels structureel alternatief is ingevuld. Voor Inzet op Herstel 2 zijn geen maatregelen binnen dit
programma vastgesteld.
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Tabel 19. Voortgang maatregelen Bestuur en concern
Maatregel

Voortgang

2011

2012

2013

2014

2015

2016

70

70

70

70

70

70

3.980

3.980

3.980

3.980

3.980

3.980

-

-

251

251

251

251

1.800

2.249

3.049

3.049

3.049

(Bedrag x € 1000)

1. Budget Representatiekosten wethouders
2. Heroverwegingen
Bestuursdienst
3. Meerjarige Bestuursdienst
Posterioriteiten
3. Meerjarige Bestuursdienst
Posterioriteiten
4. Raadsonderdelen
5. Uitvoering voormalig
Werkgeverschap
6. Vermindering
basisbudget O+S
Totaal Inzet op Herstel 1
Totaal Inzet op Herstel 2
Eindtotaal

Afgerond
Afgerond
Structureel
alternatief
ingevuld
Afgerond
Afgerond

475

475

475

475

475

475

Afgerond

516

1.101

1.984

2.249

2.249

2.249

Afgerond

5.041
5.041

120
7.546
7.546

225
9.234
9.234

225
10.299
10.299

225
10.299
10.299

225
10.299
10.299

Structureel alternatief ingevulde maatregelen
3. Meerjarige Bestuursdienst posterioriteiten (€ 251.000)
Onderdeel van de besparingsmaatregelen bij de Bestuursdienst is een besparing op de kosten voor
communicatie. De maatregel is volledig geïmplementeerd. Een deel van de besparingen deed zich echter voor bij
de stadsdelen en niet bij de centrale stad. Dit was in de tijd dat het nieuw bestuurlijk stelsel nog niet was
ingevoerd, waardoor de besparingen niet ten gunste van de algemene middelen kwam. Daarom is bij de
Begroting 2014 besloten tot een andere invulling. Daartoe is de taakstelling voor de pontveren van € 2,5 miljoen
structureel met € 1 miljoen verhoogd naar € 3,5 miljoen. De extra besparing is mogelijk door lagere kosten voor
groot onderhoud en revisie van de veren op het Noordzeekanaal. Deze verhoging levert dekking voor vijf niet
gerealiseerde besparingen in het kader van Inzet op Herstel 1 en 2, waaronder deze.
2.13
Dienstverlening
In het programma Dienstverlening zijn drie maatregelen in het kader van Inzet op Herstel 1 vastgesteld. Twee
maatregelen zijn afgerond, één maatregel is structureel alternatief ingevuld. Voor Inzet op Herstel 2 zijn geen
maatregelen binnen dit programma vastgesteld.
Tabel 20. Voortgang maatregelen Dienstverlening
Maatregel

Voortgang

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Structureel
alternatief
ingevuld

-

30

60

100

100

100

Afgerond

30

30

30

30

30

30

Afgerond

120
150
150

240
300
300

360
450
450

480
610
610

480
610
610

480
610
610

(Bedrag x € 1000)

1. Kostendekkend maken
Leges
2. Leges verhoging naar 100%
3. Vermindering kwaliteit
Stadsdelen, beheer
distributie, advies
Totaal Inzet op Herstel 1
Totaal Inzet op Herstel 2
Eindtotaal
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Structureel alternatief ingevulde maatregelen
2. Kostendekkend maken leges (€ 100.000)
Bij Stadsarchief werd in 2013 geconstateerd dat het niet mogelijk is de inkomsten van de leges verder te
verhogen. De leges waren al kostendekkend. Daarom is bij de Begroting 2014 besloten tot een andere invulling.
Daartoe is de taakstelling voor de pontveren van € 2,5 miljoen structureel met € 1 miljoen verhoogd naar € 3,5
miljoen. De extra besparing is mogelijk door lagere kosten voor groot onderhoud en revisie van de veren op het
Noordzeekanaal. Deze verhoging levert dekking voor vijf niet gerealiseerde besparingen in het kader van Inzet
op Herstel 1 en 2, waaronder deze.
2.14
Algemene dekkingsmiddelen
De maatregelen van Inzet op Herstel 1 en 2 die vallen binnen de algemene dekkingsmiddelen zijn bijna allemaal
afgerond. Er is één maatregel vervallen en twee maatregelen zijn structureel alternatief ingevuld. Opgemerkt
wordt dat de ISV gelden (rijksmiddelen) vanaf 2015 vervallen. Hier is in de Begroting 2015 rekening mee
gehouden. De ‘besparing’ van € 8 miljoen is vanaf 2015 ten laste van de algemene middelen gebracht en
daarmee komt deze besparingsmaatregel na 2014 feitelijk te vervallen.
Tabel 21. Voortgang maatregelen Algemene dekkingsmiddelen
Maatregel

Voortgang

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Afgerond
Afgerond
Afgerond

8.000
100

8.000
100

8.000
500
100

8.000
1.000
100

8.000
1.000
100

8.000
1.000
100

Afgerond
Afgerond

200
75

200
75

200
75

200
75

200
75

200
75

Vervallen

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

Afgerond

650

650

650

650

650

650

Afgerond

100
17.125

100
17.125

100
17.625

100
18.125

100
18.125

100
18.125

-

-

200

200

200

200

Afgerond

-

-

1355

1355

1355

1355

Afgerond
Structureel
alternatief
ingevuld

-

-

50

50

50

50

-

-

300
1.905

300
1.905

300
1.905

300
1.905

(Bedrag x € 1000)

1. Bezuinigingen ISV
2. Efficiency apparaat
3. Infobalie
4. OOV strategische
Aankopen
5. Regeling Huisbewaring
6. Stelselwijziging rente
egalisatie reserve
7. Taakvermindering
erfpachtbeheer/
regie productie
8. Versobering
Bedrijfsvoering
Totaal Inzet op Herstel 1

9. Heffing rondvaartboten
10. Kwetsbare huishoudens/
Samen Doen
12. Terugdringen papieren
Opdrachtenstroom
13. Transparante tarieven
zonder winstopslag
(cluster OBI)
Totaal Inzet op Herstel 2

Structureel
Alternatief
ingevuld

Eindtotaal

16.000

16.000

19.530

20.030

20.030

20.030

Vervallen maatregelen
6. Stelselwijziging rente egalisatie reserve (€ 8.000.000)
In Inzet op Herstel 1 is vanaf 2011 een bezuiniging van € 8 miljoen opgenomen als gevolg van de stelselwijziging
rente. In het kader van de ‘opschoning van de begroting’ is in 2012 besloten geen structurele begrotingsposten
meer te dekken met in hun aard incidentele middelen. De bezuiniging als gevolg van de rentestelselwijziging is
daarom niet meer als structurele begrotingsruimte ingezet. De maatregel is hiermee komen te vervallen. Hiertoe
is in de 8-maandsrapportage van 2012 besloten.
Structureel alternatief ingevulde maatregelen
9. Heffing rondvaartboten (€ 200.000)
Al in 2013 werd geconstateerd dat deze maatregel niet gerealiseerd kan worden. Daarom is bij de Begroting
2014 besloten tot een andere invulling. Daartoe is de taakstelling voor de pontveren van
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€ 2,5 miljoen structureel met € 1 miljoen verhoogd naar € 3,5 miljoen. De extra besparing is mogelijk door lagere
kosten voor groot onderhoud en revisie van de veren op het Noordzeekanaal. Deze verhoging levert dekking
voor vijf niet gerealiseerde besparingen in het kader van Inzet op Herstel 1 en 2, waaronder deze.
13. Transparante tarieven zonder winstopslag (€ 300.000)
De dienst Advies en onderzoek voldoet aan de taakstelling van € 300.000 door een hogere winstafdracht aan de
algemene middelen van de gemeente. Al in 2013 werd geconstateerd dat deze maatregel niet gerealiseerd kan
worden. Daarom is bij de Begroting 2014 besloten tot een andere invulling. Daartoe is de taakstelling voor de
pontveren van € 2,5 miljoen structureel met € 1 miljoen verhoogd naar € 3,5 miljoen. De extra besparing is
mogelijk door lagere kosten voor groot onderhoud en revisie van de veren op het Noordzeekanaal. Deze
verhoging levert dekking voor deze maatregel vanaf 2015.
2.15
Gemeentebrede maatregelen
De bezuinigingsopgave bij de gemeentebrede maatregelen loopt op van € 25,0 miljoen in 2011 naar
€ 88,5 miljoen in 2016. De gemeentebrede maatregelen omvatten alleen de deelmaatregelen uit Inzet op Herstel
1. Het zijn maatregelen die deels een effect hebben op de bedrijfsvoering en deels op de verschillende
programma’s. De meeste maatregelen zijn afgerond. Drie maatregelen zijn alternatief ingevuld en twee
maatregelen worden niet gerealiseerd. Inzet op Herstel 2 heeft geen gemeentebrede maatregelen.
Tabel 22. Voortgang gemeentebrede maatregelen
Maatregel

Voortgang

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Afgerond
Incidenteel
alternatief
ingevuld
Structureel
alternatief
ingevuld

4.550

8.150

5.540

8.010

10.750

10.880

-

-

2.610

2.870

130

-

1.200

2.400

3.500

6.000

6.000

6.000

Afgerond
Afgerond

300

600
300

900
300

1.100
300

1.100
300

1.100
300

Afgerond

1.500

2.500

3.500

4.500

4.500

4.500

Afgerond

-

370

370

370

370

370

Afgerond

1.000

3.000

5.000

7.500

7.500

7.500

Afgerond

-

700

700

700

700

700

Afgerond

200

500

1.000

1.500

1.500

1.500

Afgerond

-

600

600

1.700

1.700

1.700

400

400

2.000

6.204

12.204

21.204

1.600

6.000

10.400

15.000

9.000

-

-

300

300

196
300

196
300

196
300

(Bedrag x € 1000)

1. Bedrijfsvoering
Huisvesting
1. Bedrijfsvoering
Huisvesting
2. GWW: Inkoop- en
aanbestedingsstrategieën
3. Inkoop- en
aanbestedingsstrategieën
4. . Inkoop: 48uurs Post
5. Inkoop: Centrale
coördinatie inkoop
6. Inkoop: Centralisering
Werving
7. Inkoop: optimaliseren
Proces invulling flexibele
krachten en externe
inhuur
8. . Inkoop: Reduceren
leveranciers
communicatiemiddelen
9. Inkoop: Reduceren
Wagenpark
10. Inkoop: versoberen,
normeren en
optimaliseren
facilitaire zaken plus
gebruik en onderhoud
gebouwen
11. Invoering van een nieuw
ICT
11. Invoering van een nieuw
ICT
11. Invoering van een nieuw
ICT
12. Minder advertenties

Afgerond
Incidenteel
alternatief
ingevuld
Niet gerealiseerd
Afgerond
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Maatregel

Voortgang

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Afgerond

500

1.500

3.000

4.000

4.000

4.000

Afgerond

9.700

9.700

9.700

9.700

9.700

9.700

Afgerond

-

500

1.100

1.100

1.100

1.100

Afgerond

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

Afgerond

-

6.900

7.400

7.900

7.900

7.900

Afgerond

-

3.603

3.603

3.603

3.603

3.603

24.950

397
52.420

397
65.920

397
88.450

397
88.450

397
88.450

24.950

52.420

65.920

88.950

88.950

88.950

(Bedrag x € 1000)

13. Personeel: afname
Inactieven
14. Personeel: externe
Inhuur
15. Personeel: minder
communicatie fte's
16. Personeel:
Opleidingsbudget 2%
17. Personeel: sobere
Arbeidsvoorwaarden
18. Staffuncties bestuur en
Concern
18. Staffuncties bestuur en
Concern
Totaal Inzet op Herstel 1

Niet gerealiseerd

Totaal Inzet op Herstel 2
Eindtotaal

Structureel alternatief ingevulde maatregelen
2. GWW: Inkoop- en aanbesteding strategieën (€ 6.000.000)
De besparing van € 6 miljoen op de Grond-, Weg- en Waterbouw levert geen directe bijdrage aan de algemene
dienst. Daarom is gekozen voor een alternatief: € 4 miljoen extra baten door het afsluiten van een nieuw
reclamecontract voor de MuPi’s, € 1 miljoen inkoopvoordeel op asfalt (Puccini methode) en € 1 miljoen
structurele vrijval, mogelijk gemaakt door een voordeliger fiscaal convenant met het Rijk inzake de aanleg en het
onderhoud van railinfrastructuur.
Incidenteel alternatief ingevulde maatregelen
1. Bedrijfsvoering Huisvesting (€ 2.870.000)
De besparingen op de huisvestingskosten worden in een trager tempo gerealiseerd. Dit was bij de Kadernota
2014 al bekend. Bij de Kadernota 2014 is daarom besloten om de besparingen die door de vertraging (nog) niet
gerealiseerd worden in 2014 en 2015 te dekken uit de algemene middelen van de gemeente. In 2014 is dat bijna
€ 2,9 miljoen.
11. Invoering van een nieuw ICT (€ 15.000.000)
Ook de besparingen op de ICT worden in een trager tempo gerealiseerd. Dit was bij de Kadernota 2014 al
bekend. Bij de Kadernota 2014 is daarom besloten om de besparingen die door de vertraging (nog) niet
gerealiseerd worden in 2014 en 2015 te dekken uit de algemene middelen van de gemeente. In 2014 is dat bijna
€ 15 miljoen.
Niet gerealiseerde maatregelen
11. Invoering van een nieuw ICT (€ 196.000)
Een ICT-besparing van € 0,2 miljoen bij de GGD wordt wel gerealiseerd, maar komt niet ten gunste van de
algemene middelen van de gemeente. De besparingen leiden tot tariefdalingen die ten gunste komen van
externe partijen (bijvoorbeeld zorgverzekeraars).
18. Staffuncties bestuur en concern (€ 397.000)
Het Contactcentrum Antwoord werkt met een kostendekkende begroting. Het tarief dat de diensten en
stadsdelen per gesprek betalen, is gebaseerd op daadwerkelijke kosten voor personeel, huisvesting en ICT. Een
besparing op de ICT-kosten leidt dus tot lagere tarieven, waarbij de financiële voordelen niet bij het
Contactcentrum zelf komen. Dit maakt de realisatie van taakstellende bezuinigingsopgaven problematisch. Voor
de gemeentebrede maatregelen tezamen is dit bijna € 0,4 miljoen. Deze besparing wordt niet gerealiseerd ten
gunste van de algemene middelen.
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1 Stad 1 Opgave

In de tabel hieronder staat de realisering van de maatregelen uit 1 Stad 1 Opgave. De weergave in de tabel
betreft de financiële realisatie van de gehele maatregel, dus zowel het aandeel van de centrale stad als van de
bestuurscommissies. In de toelichting onder de tabel wordt ingegaan op de bedragen die niet gekwalificeerd zijn
als ‘afgerond’.
Tabel 23. Maatregelen 1Stad 1 Opgave
(Bedragen x € 1 miljoen)

1+4 Sociaal domein
2 Uniformering
subsidies
3 Schuldhulpverlening
5+6 Ruimtelijke sector
7+8 Herinrichting
openbare ruimte
9 Afval en inzameling
10 Parkeren
13 Personeel /
Arbeidsvoorwaarden
14 Inkoop overig
15 Huisvesting
16 Toezicht
17 Bestuur en
Ondersteuning
20 Waterketen
22 Bestuurlijk stelsel
Totaal

Afgerond

Op
schema

9,7

Structureel Incidenteel Risico
alternatief alternatief
ingevuld
ingevuld
0
0,7
0,5
0

1,1
1,3
2,9

0
0
0

<0,1
0
0,5

0,1
0,1
0,4

8,5
0
15,7

0
0
0

0,1
0,8
0,1

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

0
0
0
0

0,1
1,6
3,3
56,9

0
0
0
0

Niet
gerealiseerd

Vervallen Totaal

1,3

0

12,3

0
0
0

0,1
0,1
1,5

0
0
0

1,4
1,5
5,4

0,5
0
0,2

0
0
0

1,7
1,0
0,9

0
0
0

10,8
1,7
16,9

1,2
0,1
0
0

0,5
<0,1
3,9
0,5

0
0
0
0

0,7
0,4
0
0,3

0
0
0
0

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

0,1
0
0
3,5

<0,1
0
0
6,8

0
0
0
0

0,3
0
1,7
9,9

0
0
0
0

0,5
1,6
5,0
77,1

In de tabel ontbreken maatregelen 11, 12 18, 19 en 21. Dit heeft de volgende redenen.

Maatregel 11 is vroeg na de start van de bezuinigingsoperatie 1 Stad 1 Opgave komen te vervallen

Maatregel 12 Dienstverlening heeft in 2014 nog geen besparingsopgave

Maatregelen 18 Stedelijke vastgoedstrategie, 19 Facturatie en Incasso, 21 Huisvesting hebben een
gezamenlijke opgave van € 2,5 miljoen, waarvan minimaal € 0,4 miljoen in 2014. In de Begroting 2014 is
opgenomen dat deze € 0,4 miljoen dekking zouden geven voor een deel van de besparingen uit Inzet op
Herstel 1 en 2, die niet meer gerealiseerd zullen worden. Deze drie maatregelen hebben echter in 2014 nog
niet tot besparingen geleid
Maatregel 1+4 Sociaal domein
Door het eenduidiger neerleggen van taken en bevoegdheden bij de centrale stad en bestuurscommissies wordt
bespaard op beleids- en regiecapaciteit. Concreet betekent dit onder andere dat onderwijsbeleid en
onderwijshuisvesting vanaf 2014 centraal wordt georganiseerd, het opdrachtgeverschap van bibliotheken
centraal wordt georganiseerd en het beheer van sportaccommodaties wordt geprofessionaliseerd.
Een bedrag van € 9,7 miljoen is zonder problemen gerealiseerd. Voor € 0,8 miljoen zijn, grotendeels eenmalige,
alternatieve invullingen gevonden bij drie bestuurscommissies. Centrum en Oost geven aan structureel
alternatieve dekking te hebben gevonden voor in totaal € 0,7 miljoen.
Naar de huidige inzichten zal € 1,3 miljoen besparing niet gerealiseerd worden/vervallen. Dat ligt bij een viertal
organisaties. Ten eerste bij de GGD, waarvoor geldt dat een groot deel van de besparingen tot tariefsverlagingen
voor derden leiden, waardoor de voordelen niet ten gunste van de algemene middelen komen (€ 0,3 miljoen).
Ten tweede is een besparing (€ 0,36 miljoen) op het onderhoud van sportaccommodaties nog niet verdeeld over
bestuurscommissies waardoor de besparing niet gerealiseerd is. Tot slot geven Noord en Zuidoost aan voor een
totaal van € 0,7 miljoen de besparing niet te realiseren, onder andere omdat bestaande inkoopcontracten op het
gebied van welzijn aangepast moeten worden, en dat kan pas vanaf 2015.
Maatregel 2 Uniformering subsidies
De subsidieverlening wordt efficiënter georganiseerd. De in de gemeentelijke organisatie aanwezige expertise is
samengebracht en informatieprocessen zijn geüniformeerd. In 2014 heeft dit geleid tot de opening van één
centraal (digitaal) subsidieloket. De besparing voor 2014 is € 1,4 miljoen.
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In 2014 wordt een klein deel (€ 0,07 miljoen) nog niet gerealiseerd, omdat de verlaging van subsidies nog niet
kon plaatsvinden of omdat de subsidies vanuit geoormerkte budgetten worden verstrekt (zoals het
Mobiliteitsfonds) waardoor geen middelen vrij komen ten gunste van de algemene middelen. Voor een bedrag
van € 0,1 miljoen is door bestuurscommissies incidenteel een andere invulling gegeven aan het
besparingsbedrag, bijvoorbeeld door het inleveren van vacatureruimte.
Maatregel 3 Schuldhulpverlening
De opgave is om met professionalisering van de schuldhulpverlening in 2014 € 1,5 miljoen te besparen. Een
bedrag van € 1,3 miljoen wordt naar verwachting gerealiseerd.
Cliënten hebben wettelijk recht op schuldhulp. De groei van het aantal cliënten en het gegeven dat hulpinstanties
worden afgerekend op basis van het aantal geleverde diensten, zorgt voor onzekerheid over het uiteindelijk aan
eind van het jaar verleende subsidiebedrag. Zuid meldt dat zij geen wachtlijsten willen laten ontstaan en daarom
de besparing voor € 0,1 miljoen eenmalig anders hebben ingevuld. Zuidoost meldt dat € 0,07 miljoen niet
gerealiseerd zal worden.
Maatregel 5+6 Ruimtelijke sector
Werkwijze en –processen in de ruimtelijke economische sector worden slimmer ingericht. Zo vindt
beleidsvorming en kaderstelling nog maar op één plek in de gemeentelijke organisatie plaats, wordt
eigenaarschap van projecten bestuurlijk en ambtelijk eenduidiger belegd en wordt kennis en kunde gebundeld in
zogenaamde expertisepools die stadsbreed inzetbaar zijn. Hiermee werd voor 2014 een besparing van € 5,4
miljoen mogelijk geacht.
Een besparing van € 2,9 miljoen is zonder problemen gerealiseerd.
Een aantal stadsdelen heeft aangegeven dat een deel van de besparingen (€ 1,5 miljoen) nog niet gerealiseerd
konden worden, omdat de onderliggende maatregelen nog niet (volledig) geïmplementeerd zijn. Dit betreft onder
andere de oprichting van de expertisepools. Uitstel van de reorganisatie van de gemeentelijke organisatie en van
de oprichting van RVE’s van 1 juli 2014 naar 1 januari 2015 heeft dit proces vertraagd. Voor andere stadsdelen is
dit aanleiding geweest de besparingen incidenteel of structureel anders in te vullen.
Maatregel 7+8 Herinrichting openbare ruimte
In de openbare ruimte worden besparingen gerealiseerd door drie deelmaatregelen: kiezen voor duurzaam
onderhoud (pas vervangen wanneer het echt nodig is), standaardisatie van onderhoudswerkzaamheden
(Puccini) en centralisatie van inkoop. De totale besparingsopgave voor 2014 is € 10,8 miljoen, waarvan
€ 9 miljoen door bovenstaande maatregelen gerealiseerd moet worden en € 1,8 miljoen door het versneld
afschrijven van activa.
Een besparing van € 8,5 miljoen is zonder problemen gerealiseerd. De stadsdelen Nieuw West, Noord en
Zuidoost geven aan voor een bedrag van € 0,5 miljoen te kiezen voor een incidenteel andere invulling. Centrum
doet dit structureel voor € 0,1 miljoen.
Een besparing van € 1,7 miljoen wordt naar verwachting niet gerealiseerd in 2014. Noord en Zuidoost realiseren
samen € 0,3 miljoen niet en de overige € 1,4 miljoen wordt veroorzaakt doordat activa later dan gepland wordt
afgeschreven. In de Begroting 2014 is aangegeven dat een bedrag van € 21 miljoen is gereserveerd voor het
versneld afschrijven van activa en dat daarmee een structurele besparing te realiseren is van € 1,8 miljoen. Van
dit bedrag is € 6 miljoen ingezet voor de Amsterdamse bijdrage aan Zuidasdok, waardoor structureel
€ 0,4 miljoen kon vrijvallen3. Er resteert nu nog € 15 miljoen. In de 8 maandsrapportage 2014 is aangegeven dat
bij de Jaarrekening 2014 dit bedrag gebruikt wordt voor het afschrijven van activa. De resterende structurele
besparing van € 1,4 miljoen wordt daarom niet eerder dan in 2015 gerealiseerd.
Maatregel 9 Afval en inzameling
De besparingsopgave van € 1,7 miljoen wordt in drie delen gerealiseerd:
 € 1,2 miljoen verlaging gemeentelijke bijdrage kwijtscheldingskosten;
 € 0,2 miljoen verhoging dividend van AfvalEnergiebedrijf aan de gemeente;
 € 0,3 miljoen eenmalige bijdrage vanuit de algemene middelen.
De besparing van € 1,2 miljoen zou worden gerealiseerd door een combinatie van maatregelen op het gebied
van de afvaloverslag, de inzameling en verwerking van textiel, papier en karton, de in gebruik name van de
sorteerlijn voor grof huishoudelijk afval en het reinigingsrecht. Een hogere recyclinggraad en lagere netto kosten
leiden tot financiële voordelen, die zich vertalen in een verlaging van de tarieven afvalstoffenheffing
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(€ 1,2 miljoen, zie Begroting 2014 p.80). Een dergelijke verlaging van tarieven komt normaal gesproken ten
gunste van de inwoners van Amsterdam. Maar door de tarieven gelijk te houden, zouden de inwoners van
Amsterdam met dit bedrag extra bijdragen aan de zogeheten solidariteitsheffing ten behoeve van de
kwijtscheldingen aan arme Amsterdammers. De gemeentelijke bijdrage aan kwijtscheldingskosten zou dan
zonder problemen met € 1,2 miljoen kunnen worden verlaagd. Een besparing die – in tegenstelling tot de
tariefdaling voor bewoners - direct ten gunste van de algemene middelen komt. Gedurende 2014 is gebleken dat
alleen een verlaging van € 0,25 miljoen mogelijk is in plaats van € 1,2 miljoen. Een grotere daling zou leiden tot
een hoger tarief in 2014 dan in 2013, een bestuurlijk onwenselijke situatie. Een besparing van € 0,95 miljoen
wordt daarom niet gerealiseerd.
De dividendverhoging wordt in 2014 wel geheel gerealiseerd en ook de bijdrage vanuit de algemene middelen is
in de Begroting 2014 al verwerkt.
In totaal wordt dus deze maatregel in 2014 voor een totaal van € 0,75 miljoen wel gerealiseerd en voor
€ 0,95 miljoen niet.
Maatregel 10 Parkeren
In 2013 is één centraal Parkeerregie-orgaan (PRO) opgericht. Naast de volledige digitalisering van de fiscale
parkeerhandhaving, is door oprichting van PRO de regie op het uitvoerende deel van de parkeerketen sterk
verbeterd. De uitvoeringskosten dalen door de digitalisering en de vermindering van het aantal
parkeerautomaten. Tegelijkertijd stijgen de opbrengsten van het fiscaal parkeren door een toename van het
aantal controles (scans). Er konden daardoor goedkopere contracten met Cition worden afgesloten.
De gewenste besparingsbedrag voor 2014 is € 16,9 miljoen. De maatregel is voor een bedrag van € 15,7 miljoen
zonder problemen gerealiseerd. Dat geldt ook voor een bedrag van € 0,3 miljoen, zij het dat daarvoor bij twee
bestuurscommissies een alternatieve invulling is gegeven. Voor een bedrag van € 0,92 geeft stadsdeel Centrum
aan dat de maatregel niet wordt gerealiseerd. Dit komt onder ander doordat er (nog) geen hogere baten zijn
gerealiseerd als gevolg van de nieuwe vorm van handhaven.
Maatregel 13 Personeel / Arbeidsvoorwaarden
Een besparing van € 9,2 miljoen in 2014 wordt gerealiseerd door de uitgaven op secundaire
arbeidsvoorwaarden, naast de feitelijke salarisuitgaven, te beperken. Zo kunnen gemeenteambtenaren met
ingang van 2013 geen verlofuren meer verkopen voor extra salaris. Elk gemeentelijk organisatieonderdeel heeft
een taakstellend besparingsbedrag gekregen.
Een besparing van € 6,7 miljoen is zonder problemen gerealiseerd. Voor € 1,6 miljoen is een alternatieve
invulling gevonden, waarvan € 1,2 miljoen structureel. Centrum geeft bijvoorbeeld aan voor een andere invulling
te hebben gekozen, omdat de maatregel ‘overwerk nog maar voor 50% uitbetalen’ niet in 2014 is
geïmplementeerd. Zij wachten eerst de uitkomsten af van een onderzoek door de samenwerkende
reinigingsdiensten naar een stadsdeel overstijgende regie ten behoeve van de verbetering van een duurzame
inzetbaarheid van het reinigingspersoneel.
Voor een bedrag van € 0,7 miljoen levert deze maatregel problemen op en wordt niet gerealiseerd, bijna geheel
veroorzaakt doordat de besparingen wel gerealiseerd worden, maar niet ten gunste van de algemene dienst
komen. De besparingen leiden in dat geval tot tariefdaling, tot voordelen bij externe partijen of voordelen binnen
geoormerkte budgetten.
Maatregel 14 Inkoop overig
Door het professionaliseren van inkooptrajecten en gelijktijdig het aandeel gezamenlijke inkoop (op stedelijk
niveau) te verhogen, werd bij de Begroting 2014 een besparing van € 2 miljoen mogelijk geacht. Dit bedrag is
met een generieke verdeelsleutel aan de verschillende organisatieonderdelen taakstellend toebedeeld.
Voor een bedrag van € 1,5 miljoen worden geen problemen in de realisering hiervan verwacht. Voor € 0,2 miljoen
zijn invullingen bij drie bestuurscommissies gevonden die mogelijk als ‘alternatief’ te kwalificeren zijn, zoals een
daling van onderhoudskosten op de huisvesting door meer zelf te doen en minder uit te besteden.
Een drietal diensten geeft aan de besparing voor een totaal van een kleine € 0,3 miljoen niet te kunnen
realiseren, omdat de besparingen niet ten gunste van de algemene middelen komen. Dit geldt voor de GGD en
facilitair werkende organisatieonderdelen, waar voordelen grotendeels weglopen in lagere tarieven (voor
externen). Zuid heeft € 0,1 miljoen niet gerealiseerd door de afhankelijkheid van de organisatie veranderingen die
pas 1 januari 2015 zijn geëffectueerd.
Maatregel 15 Huisvesting
Door verkleining van het ambtelijk apparaat en herschikking van personeel binnen de huidige huisvesting kunnen
enkele huurcontracten (vroegtijdig) beëindigd worden. Voor 2014 werd hierdoor een besparing van € 5,1 miljoen
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berekend. De eigenaar van twee panden is echter niet akkoord gegaan met een vervroegde beëindiging van het
huurcontract. Ondanks dat zijn de organisatieonderdelen wel volgens planning verhuisd en staan de panden
leeg. De beheerkosten van de panden zijn daardoor minimaal. De huurkosten lopen nog door tot april 2017 en
worden tot die tijd gedekt uit de frictiereserve 1 Stad 1 Opgave (€ 3,9 miljoen per jaar, gekwalificeerd als
‘incidenteel alternatief ingevuld’). Verlaging van de exploitatie- en bewakingskosten zorgt voor een besparing van
€ 1,2 miljoen.
Maatregel 16 Toezicht
De handhavingscapaciteit wordt meer flexibel en efficiënt ingezet door te werken met informatie gestuurde
handhaving. Risicoanalyses en datamining vormen de basis om te bepalen waar en hoe handhavers worden
ingezet. Interventies worden op de doelgroep toegesneden. Daarbij wordt gewerkt met een flexibele schil van
20% van de handhavingscapaciteit die op specifieke prioriteiten wordt ingezet. De keten van de ‘wegsleep’ wordt
verbeterd en meer kostendekkend gemaakt. De totale besparingsopgave voor 2014 is € 3,8 miljoen.
Een besparing van € 3,1 miljoen is gerealiseerd, waarvan € 0,5 miljoen door een eenmalig andere invulling bij
een viertal bestuurscommissies (effect maatregel treedt pas in 2015 op).
Een bedrag van € 0,3 miljoen is niet gerealiseerd, doordat de besparingen niet ten gunste van de algemene
middelen komen. Dit geldt voor het deel dat is toegerekend aan de activiteiten van de GGD, waarbij een groot
deel van de besparingen leiden tot tariefsverlagingen voor derden en zodoende niet ten gunste de algemene
middelen komen. En het geldt voor de kosten die betaald worden uit geoormerkte budgetten, zoals het
Mobiliteitsfonds.
Maatregel 17 Bestuur en Ondersteuning
Als gevolg van het nieuw bestuurlijk stelsel, kunnen de kosten voor bestuur en griffie afnemen. Ook de kosten
voor bestuurlijke ondersteuning kunnen verlaagd worden. Voor 2014 is de besparing € 0,5 miljoen, waarvan € 0,3
miljoen bij de centrale stad (bestuursdienst) en € 0,2 miljoen bij bestuurscommissies.
De realisatie van deze besparing verloopt moeizaam. Bij de bestuursdienst wordt de beoogde besparing in 2014
niet gerealiseerd. De wijzigingen in het bestuurlijk stelsel en de reorganisatie van het ambtelijk apparaat hebben
in 2014 eerder geleid tot een grotere dan tot een kleinere vraag naar ondersteuning en capaciteit. Bij de
bestuurscommissies wordt de helft van het besparingsbedrag volgens plan gerealiseerd en de andere helft
incidenteel dan wel structureel met een andere invulling gerealiseerd.
Maatregel 20 Waterketen
Door efficiencyverbeteringen wordt een besparing van € 1,1 miljoen gerealiseerd op het onderhoud van
straatkolken. Daarnaast worden met ingang van 2014 de baggerkosten van de Amsterdamse grachten in de
rioolheffing doorbelast (€ 0,5 miljoen), zonder dat dit heeft geleid tot een verhoging van de rioolheffing. De
besparing van in totaal € 1,6 miljoen is in 2014 volledig gerealiseerd.
Maatregel 22 Bestuurlijk stelsel
In de Begroting 2014 is een besparing opgenomen op de bestuursorganen van € 5 miljoen in 2014 oplopend
naar structureel € 7,5 miljoen vanaf 2015. Op grond van de besluitvorming door de raad over de budgetten voor
de bestuurscommissies (12 februari 2014) zijn in de 4- maandrapportage de budgetten 2014 verlaagd voor een
totaalbedrag van € 3,7 miljoen. Er resteerde toen nog een taakstelling van € 1,3 miljoen, tijdelijk geparkeerd bij
de centrale stad. Bij de 8-maandsrapportage is besloten deze taakstelling niet alsnog bij de bestuurscommissies
neer te leggen (zie raadsvoordracht 8 maandrapportage 2014). Een besparing van € 1,7 miljoen is daarom in
2014 niet gerealiseerd.
Zuidoost heeft aangegeven dat bij hen relatief weinig bestuurskosten worden gemaakt, waardoor verlaging niet
mogelijk is. Een besparing van € 0,35 miljoen wordt hierdoor niet gerealiseerd. Tezamen met de geparkeerde
post van € 1,3 miljoen, leidt dit tot een bedrag van € 1,7 miljoen dat naar verwachting niet gerealiseerd wordt.
Overigens is voor de jaren 2015 en verder de gehele besparing van € 7,5 miljoen verdeeld over de
bestuurscommissies. Er zijn voor deze jaren geen onverdeelde taakstellingen meer.
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Frictiekosten

De bezuinigingsoperaties Inzet op Herstel 1 en 2 en 1 Stad 1 Opgave gaan gepaard met frictiekosten.
Frictiekosten zijn eenmalige kosten die gemaakt worden om structurele besparingen te realiseren. Frictiekosten
zijn in de volgende drie categorieën in te delen:
1) kosten die samengaan met personeelsreductie: boventalligheid en daarmee samenhangende talent- en
mobiliteitsontwikkeling en (om)scholingskosten
2) kosten als gevolg van innovaties op bedrijfsvoering met een rendabele grondslag
3) randvoorwaardelijke algemene proceskosten
Bij aanvang van de bezuinigingsoperaties was al duidelijk dat enkele jaren lang onvermijdelijk frictiekosten
zouden optreden. Daarom zijn bij Inzet op Herstel 1 en bij 1 Stad 1 Opgave reserves gevormd om deze kosten
op te vangen. De operatie Inzet op Herstel 2 is van relatief geringe omvang en daarom is daar geen aparte
frictiereserve voor gevormd. Eventuele frictiekosten bij Inzet op Herstel 2 worden gedekt uit de reserve Inzet op
Herstel 1.
Het college streeft ernaar de frictiekosten zo laag mogelijk te houden. Van alle gemeentelijke
organisatieonderdelen (bestuurscommissies en centraal stedelijke diensten) wordt verwacht dat zij zo veel
mogelijk zelf dekking vinden voor frictiekosten. Daar waar dat niet mogelijk is, kan een beroep gedaan worden op
de daarvoor bestemde reserves. Om druk te houden bij de diensten en bestuurscommissies op zo laag mogelijk
kosten zijn de frictiekosten bij de 4- en 8-maandrapportages wel geïnventariseerd, maar nu pas bij de
jaarrekening definitief vastgesteld op basis van de werkelijk gemaakte en op dat moment nog ongedekte kosten.
Op basis hiervan wordt een voorstel voor onttrekking aan de frictiereserve aan de raad voorgelegd. De
frictiekosten zijn in de jaarrekening verantwoord in de bewuste begrotingsprogramma’s als geaccordeerde
kostenoverschrijdingen.
Bij de door de gemeentelijke organisatieonderdelen opgegeven frictiekosten, is streng gekeken of er een direct
verband is tussen de maatregelen uit Inzet op Herstel 1 of 2 of 1 Stad 1 Opgave en de gemaakte kosten. Zo
komen kosten die samenhangen met de invoering van het nieuwe bestuurlijk stelsel, de rve-vorming of
aanpassing van de financiële administratieve organisatie niet in aanmerking voor dekking uit de frictiereserves.
Frictiekosten Inzet op Herstel 1 en 2
De tabel hieronder geeft het totaal aan (ongedekte) frictiekosten in het kader van Inzet op Herstel 1 en 2 in 2014.
Na de tabel volgt een korte toelichting.
Tabel 24. Frictiekosten Inzet op Herstel 1 en 2

Organisatieonderdeel

Bedrag

DFM
BDA
ICT
Diverse

0,4
1,0
0,4
0,6

DFM

-1,1

BDA
OGA

0,2
0,6

(Bedragen x € 1 miljoen)

Categorie 1 kosten personeelsreductie
Optimalisatie huisvesting Stadhuis
Bestuursdienst Nieuwe stijl
Deelplan personele aanpak
Overig
Totaal categorie 1
Categorie 2 Innovatiekosten
Efficiëntie in taakuitvoering
Totaal categorie 2
Categorie 3 Proceskosten
Innovatief inkoopbeleid
Advieskosten second opinion BC III-A
Totaal categorie 3
Totaal frictiekosten Inzet op Herstel 1 en 2

2,4

-1,1

0,8
2,1

Optimalisatie huisvesting stadhuis € 0,4 miljoen
Per 1 september 2012 is het stadhuis volledig gesloten in de nachtelijke uren en weekeinden. Hierdoor wordt een
structurele besparing op de personeelskosten gerealiseerd. Voor afbouw van formatie en roostertoeslagen
worden frictiekosten gemaakt. De uiteindelijke frictiekosten zijn conform de opgave bij de 8-maandsrapportage.
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Bestuursdienst Nieuwe Stijl € 1,0 miljoen
Het project Bestuursdienst Nieuwe stijl gaat gepaard met het ontstaan van boventallig personeel. De kosten die
met de afbouw van het aantal boventalligen zijn gemoeid, bedragen € 1,0 miljoen in 2014. Dit is € 0,3 miljoen
meer dan bij de 8-maandsrapportage werd voorzien.
Deelplan personele aanpak € 0,4 miljoen
Voor de overheveling en omscholing van de ICT-medewerkers van de diensten en stadsdelen naar centraal
stedelijke dienst ICT worden kosten gemaakt. Deze bedragen in 2014 € 0,4 miljoen. Het opgenomen bedrag is
conform de opgave bij de 8-maandsrapportage.
Overige kosten categorie 1 €0,6 miljoen
Op een aantal plekken in de gemeente worden kosten voor de afbouw van formatie gemaakt. Bij de GGD als
gevolg van het beëindigen van voorlichting aan migrantengroepen in de eigen taal, bij de dienst Wonen, Zorg en
Samenleven als gevolg van het verlagen van de gemeentelijke bemoeienis bij woonruimteverdeling, bij de dienst
Ruimtelijke Ordening voor het voormalig personeel in de Zuiderkerk en bij de gemeentelijke accountantsdienst
door de reductie van het aantal accountantscontroles. De kosten zijn in totaal € 0,6 miljoen, een ton meer dan bij
de 8-maandsrapportage werd verwacht.
Efficiëntie in taakuitvoering -€ 1,1 miljoen
Het resultaat op het beheer van panden gaat voordeliger uitvallen dan begroot door hogere baten wegens
minder leegstand, de latere invoering van bedrijfskleding en lagere schoonmaakkosten. Deze meevaller wordt
gebruikt om de in 2013 geclaimde kosten gedeeltelijk terug te laten vloeien in de reserve. Bij de 8maandsrapportage was al -€ 0,7 miljoen voorzien, bij de rekening blijkt nog een extra voordeel van € 0,4 miljoen.
Innovatief inkoopbeleid € 0,2 miljoen
In 2013 is gestart met de invoering van het programma ’10 wegen naar een innovatiever aanbestedingsbeleid en
professioneel opdrachtgeverschap’. Dit programma zal in 2015 worden afgerond. Voor dit programma is in de
Begroting 2014 € 0,4 miljoen uit de reserve frictiekosten bestemd (zie Begroting 2014 pag. 45). Het opgenomen
bedrag in de 8-maandsrapportage was € 0,4 miljoen. Het bedrag dat in de jaarrekening wordt voorgesteld is €
0,2 miljoen
Advieskosten second opinion Verbouwing Stadhuis BC III-A, € 0,6 miljoen
Conform Raadsbesluit d.d. 22-1-2014 worden de voorbereidingskosten BC III (Verbouwing Stadhuis) ten laste
gebracht van de frictiereserve Inzet op Herstel 1. Het betreffen advieskosten voor een inhoudelijke en financiële
second opinion BC III-A, het in kaart brengen van alternatieven, kosten voor start aanbestedingsprocedure
architect en installatieadvies en proceskosten.
Bij de Jaarrekening 2014 wordt voorgesteld de bovenstaande frictiekosten uit de reserve frictiekosten Inzet op
Herstel 1 en 2 te dekken de stand van de reserve wijzigt dan als volgt:
Tabel 25. Reserve frictiekosten Inzet op Herstel 1 en 2
(Bedragen x € 1 miljoen)

Stand ultimo 2013

Toelichting
9,3

Resultaatbestemming 2013
(zie Jaarrekening 2013 pag. 44)

+ 0,9

Lager benodigde onttrekking voor
frictiekosten 2013

Besluitvorming Begroting 2014
(zie Begroting 2014, pag. 321)

- 4,5

AFS, huisvesting, organisatie
ontwikkeling

Jaarrekening 2014

- 2,1

Aanvragen bij de jaarrekening 2014
(zie tabel 24)

Stand ultimo 2014

3,6

TransFM € 0,9 miljoen
Naast de reserve frictiekosten Inzet op Herstel 1 en 2 is er in 2013 een voorziening TransFM gevormd voor de
kosten (boventallig personeel) die gepaard gaan met de transitie van Facilitair Management in het kader van
Inzet op Herstel 2. In de Begroting 2014 is een onttrekking van € 1,3 miljoen opgenomen voor verwachte kosten
bij diverse organisatieonderdelen. Bij de jaarrekening heeft alleen de dienst Werk en Inkomen aangegeven voor
deze transitie € 0,9 miljoen kosten te hebben gemaakt. Dit heeft tot gevolg dat de onttrekking aan de voorziening
bij de rekening 2014 met € 0,4 miljoen verlaagd is.
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Frictiekosten 1 Stad 1 Opgave
De tabel hieronder geeft het totaal aan (ongedekte) frictiekosten in het kader van 1 Stad 1 Opgave, in 2014. Er
worden geen kosten in categorie 3 voorzien. Na de tabel volgt een korte toelichting.
Tabel 26. Frictiekosten 1 Stad 1 Opgave
(Bedragen x € 1 miljoen)

Organisatieonderdeel

Bedrag

BC Zuidoost

0,1

Categorie 1 kosten personeelsreductie
Boventalligheid in kader van nieuw bestuurlijk stelsel
Totaal categorie 1

0,1

Categorie 2 Innovatiekosten
Eén Stad één dienstverlening

DFM

-2,2

Centraliseren subsidies

DMO

0,8

Visie onderwijs

DMO

1,0

Sportaccommodaties

DMO

0,2

Overhead jeugd/kinderopvang, Overhead onderwijs

DMO

2,6

Totaal categorie 2

Totaal frictiekosten 1 Stad 1 Opgave

2,4

2,4
2,5

Boventalligheid in kader van nieuw bestuurlijk stelsel € 0,1 miljoen
De bestuurscommissie Zuidoost heeft in 2014 frictiekosten gemaakt door de boventalligheid van de griffie. Dit is
een gevolg van het nieuwe bestuurlijk stelsel. De besparingen op griffiekosten zijn als besparingen in het kader
van 1 Stad 1 Opgave opgenomen en de frictiekosten komen daarom in aanmerking voor dekking uit de reserve.
De overige bestuurscommissies hebben hiervoor geen claim op de frictiereserve gedaan.
Eén stad één dienstverlening - € 2,2 miljoen
De dienstverlening door de gemeente wordt mede in samenhang met het nieuwe bestuurlijke stelsel aangepast.
De stadsloketten waarbij de dienstverlening wordt gestroomlijnd zijn hiervan een goed voorbeeld. De totale
projectkosten van deze maatregel (maatregel 12 van 1 Stad 1 Opgave) bedragen in 2014 € 5 miljoen. In de
begroting waren de kosten nog begroot op € 7,2 miljoen, een verschil van € 2,2 miljoen. Het verschil wordt
veroorzaakt doordat coachings- en opleidingskosten deels worden doorgeschoven naar 2015. In dat jaar zullen
de kosten daardoor hoger zijn. Het bedrag dat doorschoven wordt is € 0,8 miljoen hoger dan bij de 8maandsrapportage werd verwacht.
Centraliseren subsidies, Visie onderwijs, Sportaccommodaties en Jeugd/kinderopvang € 4,6 miljoen
De centrale stad heeft een aantal taken op het gebied van subsidieverstrekking, onderwijs(huisvesting), Natuuren milieueducatie, Voor- en vroegschoolse educatie, jeugd en kinderopvang van bestuurscommissies
overgedragen gekregen. Deze taken zijn gecentraliseerd in het kader van de stedelijke herschikking (maatregel
1+4 van 1 Stad 1 Opgave). Verder ligt bij de centrale stad de regie op de stedelijke veranderaanpak bij het
beheer van sportaccommodaties.
Bij de veranderaanpak stedelijk beheer Sportaccommodaties worden frictiekosten gemaakt voor onderzoek,
aansturing, procesontwikkeling en implementatie. Bij de taken subsidiebureau en centralisering onderwijs worden
kosten op concernniveau gemaakt voor algemene aansturing, programmabureau, onderzoek procesontwikkeling,
monitoring en implementatie in het kader van de centrale rol bij de stedelijke hervorming. De totale opgave bij de
jaarrekening 2014 is € 4,6 miljoen, nagenoeg gelijk aan de opgave bij de 8-maandsrapportage.
Organisatieontwikkeling - € 1,1 miljoen
Naast de onttrekkingen in het kader van bezuinigingsmaatregelen 1 Stad 1 Opgave is in de 4-maandsrapportage
€ 10,5 miljoen onttrokken aan de reserve ten behoeve van het programma organisatie ontwikkeling. In 2014 zijn
de totale lasten uitgekomen op € 9,4 miljoen. De onttrekking aan de reserve voor 2014 kan daarom met € 1,1
miljoen naar beneden bijgesteld worden. Een aantal deelprojecten is ultimo 2014 nog niet volledig afgerond en
lopen de eerste helft 2015 door. De kosten verschuiven daarmee naar 2015.
Het voorstel is om bij de Jaarrekening 2014 de bovenstaande frictiekosten uit de reserve frictiekosten 1 Stad 1
Opgave te dekken. De stand van de reserve in 2014 zal als volgt wijzigen:
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Tabel 27. Reserve frictiekosten 1 Stad 1 Opgave
(Bedragen x € 1 miljoen)
Stand ultimo 2013
Resultaatbestemming 2013
(zie Jaarrekening 2013, pag. 44)
Besluitvorming Begroting 2014
(zie Begroting 2014 pag. 321)
Besluitvorming Begroting 2014
(zie Begroting 2014 pag. 321)
1e Begrotingswijziging 2014
(zie raadsvoordracht 1e Begrotingswijziging 12
februari 2014)
Bijstelling 4-maandsrapportage
(zie 4-maandsrapportage pagina 82/83)
Jaarrekening 2014
Jaarrekening 2014
Stand ultimo 2014

22,6
- 1,6
+ 55,1
- 11,1

-0,2
- 10,5
1,1
- 2,5
52,9

i

Toelichting

Hoger benodigde onttrekking voor frictiekosten 2013
Ingehouden nominale compensatie en risicomarge
bezuinigingen
Eén Stad één Dienstverlening (7,2) en huisvesting
(3,9)
Eenmalige dekking voor de lastenverhoging van
€ 0,2 miljoen als gevolg van de financiële verwerking
van maatregelen 1 Stad 1 Opgave.
Organisatie ontwikkeling
Vertraging organisatie ontwikkeling
Aanvragen bij de jaarrekening 2014 (zie tabel 26)

De toevoeging van € 55,1 miljoen betreft de in de Begroting 2014 verwerkte besluiten:
 de diensten en stadsdelen niet te compenseren voor loon en prijsbijstellingen en dit bedrag (€ 50 miljoen) toe
te voegen aan de frictiereserve
 de besparingen die eerder dan beoogd werd worden gerealiseerd als een risicomarge te bestemmen en toe
te voegen aan de reserve (€ 5,1 miljoen)
De risicomarge is bestemd voor het opvangen van maatregelen die (nog) niet gerealiseerd worden. Ondanks dat
uit de bezuinigingsmonitor bij de jaarrekening 2014 blijkt dat inderdaad een deel van de besparingen (nog) niet
gerealiseerd zijn in 2014, stelt het college voor dit niet te compenseren met een hogere onttrekking aan de
reserve frictiekosten (ten laste van de risicomarge). Het positieve rekeningresultaat geeft hier geen reden toe.
Bovendien acht het college een redelijk gevulde frictiereserve van belang voor de dekking van frictiekosten die
nog in 2015 en latere jaren volgen. Indien nodig kan de Raad voorgelegd worden de resterende frictiekosten in te
zetten voor meer dan alleen de bezuinigingsmaatregelen in het kader van 1 Stad 1 Opgave.
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10.5 De drie decentralisaties
De drie decentralisaties op het gebied van zorg, jeugd en de begeleiding naar werk van mensen met een
beperking zijn in de betreffende programma’s toegelicht. Omdat de operaties alle betrekking hebben op het
sociaal domein, biedt deze paragraaf een samenvatting op hoofdlijnen. Het geeft weer wat er is bereikt en wat de
grootste risico’s zijn.
Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA)
We houden steeds meer rekening met de raakvlakken tussen de verschillende domeinen. De MKBA voor de drie
decentralisaties is in 2014 eenmaal verschenen. De MKBA is een model gebaseerd op aannames waarin
duidelijk wordt of de gekozen interventies de gewenste effecten en besparingen opleveren en of de juiste
doelgroepen worden bediend. Het laat zien welke keuzes mogelijk zijn en of die keuzes op de middenlange
termijn van invloed zijn op het totaal en op de andere domeinen.
Begroting 2015 en het Fonds Zorg, werk en jeugdzorg
In de Begroting 2015 is voor het eerst een financieel kader voor de drie domeinen weergegeven en zijn de
inspanningen in samenhang beschreven. De knelpunten in de transitieperiode mogen niet leiden tot uitval van de
dienstverlening voor burgers. Om die reden is bij de Begroting 2015 het Fonds Zorg, werk en jeugdzorg ingericht.
De beheersregels van het fonds zijn opgenomen in de Begroting 2015. Eén van de regels is dat aanvragen uit
het fonds vergezeld gaan van concrete bijsturingsmaatregelen om budgetoverschrijdingen te corrigeren, zodat
herhaald beroep op het fonds voor eenzelfde knelpunt wordt voorkomen. De corrigerende maatregelen hebben
tot doel om binnen de meerjarige financiële kaders te blijven.
Voortgangsrapportage risicomanagement Sociaal Domein
In oktober 2014 is de Voortgangsrapportage risicomanagement Sociaal Domein met de gemeenteraad gedeeld.
Dit document toont op alle domeinen van de drie decentralisaties zowel de voortgang als de risico’s. Het was
duidelijk, voorafgaand aan de overgang van de rijksmiddelen en de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van
de taken naar de gemeente op 1 januari 2015, dat Amsterdam de komende jaren voor een omvangrijke opgave
staat met navenante risico’s. Afdoende voorbereidingen zijn getroffen om met vertrouwen de overkomst van
taken tegemoet te zien.
Meerjarenbeleidsplan
Het Meerjarenbeleidsplan sociaal (MJBP) schetst het beleid en de maatschappelijke doelen voor het sociaal
domein voor de komende jaren. Het vormt daarmee het beleidskader voor zowel de centrale
organisatieonderdelen, als de bestuurscommissies. In het najaar van 2014 is de voorbereiding van het
besluitvormingsproces en de inspraak afgerond. De bestuurscommissies hebben op dit kaderstellende document
geadviseerd. In maart 2015 is het MJBP aan de gemeenteraad voorgelegd.
Startgebieden Sociaal domein, gebiedsgericht werken en de wijkteams
De uitvoering van Zorg, Participatie en Jeugdzorg vindt grotendeels plaats in de 22 gebieden in de stad. De
synergie tussen de verschillende wijkteams moet de dienstverlening voor de burger verbeteren. Zij draagt
bovendien bij aan een groot deel van de besparingen. Om deze synergie te optimaliseren, zijn de Startgebieden
Sociaal Domein benoemd. In de zeven stadsdelen nemen we een gebied waar alle initiatieven samenkomen
(invoering wijkteams, basisvoorzieningen en dragende samenleving). We onderzoeken tot in 2015 of de
gewenste samenwerking daadwerkelijk tot stand komt en of de doelgroepen van de teams elkaar niet
overlappen. De Startgebieden Sociaal Domein zorgen voor verdere optimalisatie bij het werken in de gebieden
en bij de aansluiting van de dragende samenleving.
Afspraken basisvoorzieningen centrale stad – stadsdelen 2015/16
In 2014 is in samenwerking met de stadsdelen en de zorg- en welzijnspartners in het veld de ‘Nota Afspraken
basisvoorzieningen in de stadsdelen 2015/2016’ opgesteld. Hiermee geven we uitwerking aan de stedelijke
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afspraken met betrekking tot de basisvoorzieningen die in ieder gebied aanwezig dienen te zijn. Hiermee
verstrekken we informatie aan burgers, versterken we de vrijwillige inzet en ondersteuning van mantelzorgers en
bieden we voorzieningen aan kinderen en jongeren (maar ook aan volwassenen) waar het gaat om participatie in
dagbesteding en maatschappelijke ondersteuning (inclusief schuldhulpverlening). Met de nota weten we in de
kern ‘wat’ we in de gebieden aan voorzieningen wensen. Echter, ‘hoe’ dit te realiseren is de echte opgave. In
samenwerking zorgt Amsterdam voor de gewenste innovatie in de gebieden en brengt het een omslag teweeg.
Op die manier beweegt Amsterdam van ‘zelf organiseren en controleren‘ naar ‘het stimuleren en faciliteren van
initiatieven’. In het eerste kwartaal van 2015 vindt de definitieve besluitvorming in de gemeenteraad plaats.
In onderstaande alinea’s wordt voor de onafhankelijke domeinen weergegeven wat de hoofdpunten zijn in het
kader van de drie decentralisaties in 2014.
Zorg
In 2014 heeft Amsterdam zich voorbereid op de overkomst van de AWBZ-middelen Ambulante Ondersteuning en
Dagbesteding, waaraan een taakstelling van ruim 11% was gekoppeld. Met 54 aanbieders zijn
productieafspraken gemaakt. Hierbij ontvangen zij een maximaal budget om de zorg in 2015 te leveren,
waarmee zij ook de cliënten met overgangsrechten moeten bedienen. Door beperking van de toegang en slimme
oplossingen waarmee de zorgverlening aan nieuwe cliënten goedkoper wordt, kunnen de aanbieders binnen het
toegekende budget blijven.
Daarnaast is de hulp bij het huishouden (Hbh) herijkt om ondanks een majeure korting van rijkswege de Hbh toch
aan alle bestaande cliënten te blijven leveren.
De Wmo-verordening, de nadere regels en het financieel besluit zijn aangepast en bestuurlijk vastgesteld.
Evenzo zijn de organisatie, de processen en de ICT heringericht, zodat Amsterdam per 1 januari 2015 in staat is
alle extra taken uit te voeren.
Jeugd
Amsterdam heeft per 1 januari 2015 de verantwoordelijkheid voor de provinciale jeugdhulp, jeugd-GGZ, zorg
voor jeugd met een beperking (AWBZ), de jeugdbescherming en jeugdreclassering en de gesloten jeugdzorg. De
transitievoorbereidingen zijn afgerond. De inspanningen waren erop gericht om op 1 januari 2015 de jeugdhulp te
kunnen leveren zoals dat in de jeugdwet staat omschreven. Rond de zomer heeft de regio het regionaal
transitiearrangement afgesproken. Hierin is onder andere afgesproken blijvend te werken aan de transformatie
van de jeugdhulp.
Langs deze lijnen heeft het programma ‘Om het Kind’ binnen Amsterdam bijgedragen aan de implementatie van
het nieuwe stelsel. De pilots van de Ouder- en Kindteams (OKT’s) zijn doorgezet en uitgerold tot een dekkend
stelsel van lokale OKT’s op 1 januari 2015 in de 22 Amsterdamse gebieden. Een stelsel waarin 23 instellingen,
waaronder de GGD, samen werken aan laagdrempelige hulp op scholen, in Ouder Kind Centra’s (OKC’s) en in
de wijken en waar nodig zwaardere hulp kunnen inzetten. Er is gewerkt aan de inkoop van jeugdhulp waarnaar
de OKT’s (en Samen DOEN teams: SDT’s) vanaf 1 januari 2015 kunnen verwijzen. Er zijn in totaal meer dan 60
instellingen en 130 zelfstandigen en groepspraktijken gecontracteerd voor het leveren van de verschillende
vormen van jeugdhulp waar de gemeente verantwoordelijk voor is. Met hen zijn contractuele afspraken gemaakt
over de zorg die zij leveren, de kwaliteit daarvan, de totale productieomvang van de zorg voor bestaande en
nieuwe cliënten en de tarieven die daarvoor in rekening worden gebracht. De gemeentelijke verordening en
nadere regels zijn vastgesteld en hierin zijn de rechten en plichten voor de hulp vastgelegd. De (administratieve)
processen zijn georganiseerd en ingeregeld, waarmee de individuele beschikkingen worden vastgelegd,
casuïstiek in de OKT’s en SDT’s wordt geregistreerd, zorg wordt gemonitord, er bevoorschotting en controle
plaatsvindt en uiteindelijk kan worden afgerekend.
Participatiewet
De Participatiewet vervangt per 1 januari 2015 de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening
(Wsw) en een deel van de Wet arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). Het doel van de
Participatiewet is .meer mensen aan de slag te krijgen. Met de invoering van de Participatiewet wordt de
gemeente verantwoordelijk voor mensen met een arbeidsbeperking die hulp nodig hebben bij het vinden van
werk. In 2014 heeft Amsterdam het ingaan van de nieuwe wet voorbereid. Zo is uitgebreid aan de doelgroep en
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de intermediairs gecommuniceerd wat de veranderingen inhouden. Daarnaast zijn er contacten gelegd met
scholen voor Voortgezet Speciaal Onderwijs, die relatief veel jongeren met een (arbeids)beperking hebben. Tot
slot is in 2014 in een pilot ervaring opgedaan met het plaatsen van mensen naar loonwaarde. Dit houdt in dat
wanneer iemand niet dezelfde productiviteit kan leveren als collega’s in dezelfde functie, dit gemis aan
productiviteit wordt gecompenseerd.
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10.6 Stimuleringsfonds Volkshuisvesting
(gronddeel)
De basis van de afspraken met de woningcorporaties voor het Gronddeel van het Stimuleringsfonds
Volkshuisvesting ligt in het Erfpachtconvenant van 1998, dat doorloopt tot 2020. De middelen worden ingezet
voor stedelijke vernieuwing in de stadsdelen Nieuw-West, Noord en West. In beginsel gaat de helft naar de
afdekking van onrendabele investeringen in de grondexploitaties van de gemeente en de andere helft naar
onrendabele vastgoedexploitaties van de corporaties. De activiteiten vanuit het Stimuleringsfonds Gronddeel zijn
gericht op investeringen in de openbare ruimte in vastgestelde grondexploitaties en financiële bijdragen aan de
zogenaamde Raamovereenkomst. Deze overeenkomst bevat onder andere afspraken op basis waarvan
woningcorporaties de openbare ruimte herinrichten.

10.6.1 Resultaten 2014

De reservepositie van het Gronddeel is verbeterd, de benodigde voorzieningen konden worden verlaagd, terwijl
het onderhanden werk op een lager niveau is uitgekomen dan gedacht. De realisatie van de plannen en de
productie van woningen zijn in 2014 wel achtergebleven ten opzichte van de eerdere verwachtingen.
Prestaties in 2014
Vanuit het Gronddeel is in 2014 bijgedragen aan het afgeronde Uitwerkingsplan A-10 strook Zuid (in stadsdeel
Nieuw-West). Het gaat hierbij om nieuwbouw van 149 woningen, inclusief 43 sociale huurwoningen en
vernieuwing van de openbare ruimte. Ook is bijgedragen aan de aanpak van de openbare ruimte in de
Wildemanbuurt en in de Jan Voermanstraat (beide in Nieuw West) en in De Punt in stadsdeel Noord. Voor het
Zuidelijk Veld in de Kolenkitbuurt is in 2014 door het College een koerswijziging vastgesteld: in plaats van sloop
of nieuwbouw wordt de gewenste kwaliteitsslag in deze buurt gemaakt door 310 woningen van Stadgenoot en
Rochdale op hoog niveau te renoveren.
Inkomsten
Het Gronddeel en het Vastgoeddeel van het Stimuleringsfonds worden gelijkelijk gevoed door de
erfpachtinkomsten van woningcorporaties. Dit zijn inkomsten die ontstaan bij erfpachtherziening aan het einde
van het tijdvak. Zij bestaan uit het deel van de waarde van de afkoopsom van de tweede erfpachttermijn dat
uitstijgt boven de oorspronkelijke historische boekwaarde van de eerste gronduitgifte.
In de afgelopen jaren zijn – mede door de langdurige crisis in voorgaande jaren – afzonderlijke afspraken
gemaakt met de woningcorporaties. Deze afspraken worden aangeduid met ‘Bouwen aan de Stad 1’ en ‘Bouwen
aan de Stad 2’. Binnen deze afspraken is overeengekomen dat de gemeente Amsterdam bij splitsingen en
verkoop van woningen financiële bijdragen krijgt van de woningcorporaties. Deze bijdragen komen via
afgesproken verdeelsleutels ten goede aan het Stimuleringsfonds en aan het Vereveningsfonds. In 2014 zijn
voorbereidingen getroffen om in 2015 voor meerdere jaren nieuwe bestuurlijke prestatieafspraken en financiële
afspraken te maken met de woningcorporaties.
Bestedingen
Zoals in de vorige paragraaf is aangegeven komt het grootste deel van de inkomsten van het Gronddeel ten
gunste van de reserves. Deze reserves worden ingezet ten behoeve van:

vastgestelde gemeentelijke grondexploitaties met een financieel tekort binnen de vastgestelde gebieden. In
beginsel dienen de lopende grondexploitaties en geplande nieuwe grondexploitaties binnen de vastgestelde
financiële kaders te blijven. Door de crisis van de afgelopen jaren zijn aanvullende afspraken gemaakt om
aanvullende verliezen binnen het Stimuleringsfonds te dekken. In 2014 is € 8,4 miljoen binnen de
grondexploitaties ontvangen uit meerwaarden bij erfpachtconversie, eerste gronduitgiften en
stadsdeelbijdragen voor de openbare ruimte, terwijl € 16,2 miljoen is uitgegeven aan uitvoeringskosten en
ambtelijke proceskosten. Over de beginstand van het onderhanden werk wordt de omslagrente
toegerekend

vaste bijdragen aan afgeronde plannen van woningcorporaties; in 2014 betreft dit een bedrag van € 1
miljoen

een voorwaardelijke jaarlijkse bijdrage van € 8 miljoen aan het Vereveningsfonds, gelimiteerd tot een
cumulatief bedrag van € 87,5 miljoen (per 1-1-2010)

verschillende benoemde bestedingsdoelen in Nieuw-West, in 2014 een bedrag van € 0,4 miljoen
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Gronddeel: overzicht inkomsten en uitgaven 2014
In onderstaand overzicht zijn de totale kasstromen van het inkomsten en uitgaven van de reserves en
grondexploitaties weergegeven.
Inkomsten en uitgaven 2014

2014

(Bedragen x € 1 miljoen)

Inkomsten meerwaarden

15,9

Inkomsten grondexploitaties

8,4

Rente-inkomsten

8,6

Totaal inkomsten

32,9

Uitgaven grondexploitaties

-16,2

Bijdrage aan Vereveningsfonds

-8,0

Bijdragen Corporaties

-1,0

Bijdragen openbare ruimte Nieuw West

-0,4

Rentelasten

-3,2

Overige uitgaven

-0,1

Totaal uitgaven

-28,9

Saldo inkomsten en uitgaven

4,0

In de tabel zijn de inkomsten en uitgaven van de grondexploitaties en de afzonderlijke bijdragen bij elkaar
gebracht. Er is een positief saldo van € 4 miljoen ontstaan. De verwachting was dat in 2014 als gevolg van de
aantrekkende markt meer zou worden bijgedragen en worden gewerkt aan de grondexploitaties ten laste van het
Stimuleringsfonds Gronddeel. Vooral in stadsdeel Nieuw West is minder uitgegeven aan openbare ruimte dan
verwacht vanwege vertraging in de gebiedsontwikkeling.
Integraal overzicht reserves, voorzieningen en onderhanden werk Gronddeel
In onderstaand overzicht zijn de standen en mutaties van de reserves, de voorzieningen en het onderhanden
werk van de grondexploitaties van het Gronddeel weergegeven. De som van reserves en voorzieningen minus
het onderhanden werk wordt ook wel aangeduid als het ‘kassaldo’ van het Gronddeel.
Gronddeel
(Bedragen x € 1 miljoen)

Reserves
Voorzieningen
Onderhanden werk
Kassaldo

1-1-2014

+/- 31-12-2014

59

18

77

131

-/- 13

118

-/- 70

-/- 1

-/- 71

120

4

124

Halverwege 2013 is geraamd dat het kassaldo eind 2014 zou teruglopen naar € 70 miljoen. Verschillende
factoren hebben tot een hoger saldo geleid dan verwacht:

er zijn meer inkomsten gerealiseerd door meer erfpachtherzieningen uit splitsingen, waardoor de voeding
van de reserves hoger is

in 2014 is sprake van vrijval van € 7,8 miljoen door verbeteringen van de plansaldi bij een aantal
grondexploitaties en vrijval als gevolg van een in 2014 afgesloten plan

voorts zijn grondexploitaties vertraagd, waarbij niet alleen de inkomsten binnen de grondexploitaties later
worden verwacht, maar ook de uitgaven naar achteren zijn geschoven; dat heeft per saldo een positief
effect op de stand van de voorzieningen

geplande bijdragen zijn naar achteren geschoven door vertragingen in de werkzaamheden bij de
stadsdelen en de woningcorporaties
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10.6.2 Meerjarenraming

Gronddeel en Vastgoeddeel
Bij de begroting 2015 is een meerjarenraming opgesteld tot en met 2019 van enerzijds de voeding van het
Vastgoed- en Gronddeel van het Stimuleringsfonds en anderzijds het totaal van de bijdragen ten laste van deze
twee delen. Uit de meerjarenraming komt naar voren dat eind 2019 een reserve voor beide delen resteert van
€ 74 miljoen. Omdat gedeelten van de voeding aan het Stimuleringsfonds onzeker zijn, is ingeschat dat
1
cumulatief tussen 2014 en 2019 € 30 miljoen van de verwachte inkomsten niet zal worden ontvangen . Per saldo
resteert dan rekening houdend met deze derving in de voeding een bedrag van € 44 miljoen als vrije ruimte. In
2014 is binnen het Gronddeel overigens sprake van een incidenteel voordeel van € 7,8 miljoen door verbetering
in de plansaldi van een aantal grondexploitaties en een voordelig saldo van een planafsluiting. Naast de
berekende ruimte is ook een groot deel van de reservepositie nog niet benut, zoals de ruimten in de plankaders
en andere bestemmingsreserves. Deze zijn gereserveerd voor nieuwe initiatieven.
Meerjarenraming grondexploitaties
In onderstaande overzichten zijn de geraamde inkomsten en de uitgaven van de grondexploitaties opgenomen
en het programma dat in deze grondexploitaties is gepland.
Financiële meerjarenraming
grondexploitaties
(Bedragen x € 1 miljoen)

Inkomsten
Uitgaven

2015

2016

2017

2018

2019

2020 ev

Totaal

13,6

41,5

10,0

8,3

3,2

22,9

99,5

-21,8

-35,1

-16,8

-11,9

-4,6

-16,1

-106,3

-8,2

6,4

-6,8

-3,6

-1,4

6,8

-6,8

Saldo inkomsten-/-uitgaven

Vastgoedsegment

2015

2016

2017

2018

2019

Totaal

Woningen markt (aantal)

588

342

145

48

205

1.328

Woningen sociaal (aantal)

452

0

76

204

0

732

1.040

342

221

252

205

2.060

19.578

8.069

1.390

9.004

38.041

(Bedragen x € 1 miljoen)

Totaal wonen
2

Niet- wonen (m bvo)

Toelichting
De toekomstige uitgaven zijn ten opzichte van de verwachte inkomsten over het algemeen hoger, omdat sprake
is van verlieslatende plannen.
De afgelopen jaren is gebleken dat binnen de grondexploitaties sprake is van planoptimisme. Dit betreft niet
alleen de inkomsten, maar ook de uitgaven. Daarbij is het niet alleen waarschijnlijk dat vertragingen optreden,
maar is er ook kans dat uitval van toekomstige inkomsten zal optreden. Hiervoor zijn in andere reserves van het
Stimuleringfonds bedragen gereserveerd.
Het geprognosticeerde toekomstig verliessaldo van de grondexploitaties zonder risicoafslagen bedraagt € 9,5
miljoen. Dit verliessaldo zal naar verwachting hoger uitpakken, rekening houdend met de opmerkingen in de
vorige alinea. Binnen de huidige reserves en voorzieningen is voldoende ruimte om tegenvallers op te vangen.
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10.7 Vereveningsfonds

Binnen de grenzen van het Vereveningsfonds worden 104 grondexploitaties beheerd. Dit is ruim 60 % van het
totaal van alle gemeentelijke grondexploitaties. De overige 40% van de grondexploitaties zijn verspreid over het
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting, de Zuidas en de bestuurscommissies, die de grondexploitaties onder de vijf
miljoen euro voor hun rekening en risico uitvoeren. Het Vereveningsfonds is een gesloten fonds; dat wil zeggen
dat alle winsten en verliezen binnen de grondexploitaties worden verrekend met de voorziening voor plantekorten
en de reserve Vereveningsfonds algemeen deel. Een groot deel van de gebiedsontwikkeling wordt zo binnen het
Vereveningsfonds gerealiseerd zonder dat een beroep wordt gedaan op de algemene middelen van de
gemeente Amsterdam. In het kader van ‘Bouwen aan de Stad 2’ is met de woningcorporaties afgesproken dat
inkomsten tot en met 2020 vanuit het Stimuleringsfonds en financiële bijdragen bij verkoop van
corporatiewoningen ten gunste komen van het Vereveningsfonds. Ook de kosten van bodemsanering en de
coördinatiekosten van de Grondbank worden uit het Vereveningsfonds gedekt.
1

Hierna wordt eerst ingegaan op de gerealiseerde resultaten in 2014 en vervolgens op het verdere perspectief
van het Vereveningsfonds na 2014. In het laatste onderdeel van deze paragraaf worden ook de conclusies van
een zogenoemde ‘Dwarskijksessie’ weergegeven. Bij een dergelijke sessie wordt op basis van inzichten van
externe deskundigen bekeken wat goed gaat en wat kan worden verbeterd.

10.7.1 Resultaten in 2014
Inkomsten en uitgaven
In alle opzichten waren de resultaten in 2014 binnen het Vereveningsfonds zeer positief. De inkomsten in de
grondexploitaties zijn in 2014 als gevolg van de sterk aantrekkende marktvraag naar woningen en ander
vastgoed fors gestegen. De grondinkomsten zijn ten opzichte van 2013 meer dan 90% hoger. Sinds 2008 waren
zij niet meer zo hoog. Onderstaand zijn de inkomsten gespecificeerd naar vastgoedsegment.
Vastgoedsegment
(Bedragen x € 1 miljoen)

Woningen markt
Woningen sociaal

Realisatie
2014 (aantal)

Realisatie
2014 (m²)

Realisatie
2014

1.333

84

323

5
6.393

9

34.811

20

3.370

6

Winkelruimte

15.325

47

Overige bestemmingen

15.233

11

Kantoren
Bedrijfsruimte
Hotel

Overige inkomsten

47

Totaal inkomsten

229
-111

Uitgaven
Totaal

1.656

75.132

118

Resultaat 2014
De reserve algemeen deel van het Vereveningsfonds is in 2014 gestegen van € 103 miljoen naar € 169 miljoen.
Deze stijging is voornamelijk veroorzaakt door de winsten die door hoge grondinkomsten op verschillende kavels
zijn gerealiseerd (€ 51 miljoen) en de hoge inkomsten uit Bouwen aan de Stad (€ 38 miljoen). Inkomsten uit
Bouwen aan de Stad hebben betrekking op contractuele afspraken met de corporaties. Onderstaande tabel
vermeldt de posten die per saldo tot de stijging van de reserve hebben geleid.
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Ontwikkeling reserve en vereveningsruimte
(Bedragen x € 1 miljoen)

Reserve algemeen deel Vereveningsfonds 2013

103

Winstneming uit kavels

51

Proceskosten en apparaatskosten

-21

Bouwen aan de Stad

38

Verrekening Stadsdelen

16

Eenmalige uitname bezuinigingsopgave

-23

Overige

5

Resultaat per jaar

67

Reserve algemeen deel Vereveningsfonds 2014

169

Benodigd Weerstandsvermogen

31

Ruimte voor verevenen

138

Toelichting:

de winstnemingen uit kavels betreffen verschillende kavels waarvan de kavelinkomsten geheel zijn
ontvangen en die dus konden worden afgedragen aan de reserve algemeen deel;

de proces- en apparaatskosten betreffen de plankosten met betrekking tot grondexploitaties en de
apparaatskosten verbonden aan het beheer van het fonds

de inkomsten uit Bouwen aan de Stad zijn gebaseerd op afspraken met de woningcorporaties, waarbij
inkomsten worden overgeheveld uit het Stimuleringsfonds en bijdragen worden ontvangen uit verkoop van
woningen van de corporaties

in 2014 zijn tussentijdse verrekeningen van grondexploitaties met de stadsdelen gedaan met per saldo een
positief resultaat

in 2014 is in verband met de bezuinigingsopgave 1 Stad1 Opgave eenmalig € 23 miljoen onttrokken ten
behoeve van het afboeken van activa met maatschappelijk nut

de categorie ‘Overige’ betreft incidentele meevallers, tegenvallers en overige kosten. De incidentele
meevallers zijn hoger gebleken dan de tegenvallers en overige kosten
In 2014 is binnen het Vereveningsfonds een nieuw weerstandsmodel ingevoerd om te bepalen welk deel van de
reserve als buffer moet worden aangehouden en wat de ruimte is om te verevenen. De vereveningsruimte
bedraagt op basis van deze bestuurlijke afspraken eind 2014 € 138 miljoen.
Kassaldo
Als de reserve algemeen deel van het Vereveningsfonds wordt verminderd met de stand van het onderhanden
werk en vermeerderd met de voorzieningen voor plantekorten, ontstaat het bedrag dat ook wel wordt aangeduid
met ‘het kassaldo’. Dit kan worden gezien als indicator van wat het Vereveningsfonds in kas heeft.
Kassaldo

1-1-2014

+/-

31-12-2014

(Bedragen x € 1 miljoen)

Reserve

103

+ 66

169

-/- 76

+ 64

-/- 12

Voorzieningen

60

-/- 21

39

Kassaldo

87

109

196

Onderhanden werk

Het kassaldo is in 2014 met € 109 miljoen toegenomen. De grondinkomsten uit erfpacht, de subsidie-inkomsten
en de inkomsten uit Bouwen aan de Stad overtreffen in hoge mate de investeringen in de grondexploitaties, de
proces- en apparaatskosten en de eenmalige onttrekking in verband met de bezuinigingsopgave. De afgelopen
vijf jaren hebben de centraal stedelijke grondexploitaties geen positieve kasstroom gekend; de stijging in 2014 is
vooral veroorzaakt door het aantrekken van de marktvraag in dat jaar.
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10.7.2 Perspectief na 2014

Het perspectief van 2014 tot en met 2019 is dat de kasstromen de komende jaren positief blijven en dat de
reserve algemeen deel van het Vereveningsfonds verder stijgt. Op basis van de huidige inzichten bedraagt eind
2014 de geprognosticeerde toekomstige netto contante waarde van de portefeuille € 319 miljoen, waarbij
rekening is gehouden met risico’s.
Meerjaren doorkijk
De meerjarendoorkijk wordt op meerdere manieren gedaan. Hij wordt weergegeven aan de hand van drie
tabellen:
 de geraamde nominale inkomsten en uitgaven tot en met 2019 van alle grondexploitaties
 de geraamde grondproductie tot en met 2019 vertaald naar aantallen woningen en andere
vastgoedsegmenten in m²
 de meerjarenprognose van de reserve Algemeen deel van het Vereveningsfonds, prognose van het
benodigde weerstandsvermogen en de ontwikkeling van de vereveningsruimte
Bij deze meerjarenopstellingen is nog geen rekening gehouden met de versnellingslocaties, die de komende
jaren onderdeel worden van de actieve grondexploitatieportefeuille.
Geraamde saldo van nominale inkomsten en uitgaven t/m 2019

Bedragen x € 1 miljoen)

2015

2016

2017

2018

2019

Totaal

112

136

105

78

94

525

Woningen sociaal

10

9

12

6

16

57

Kantoorruimte

31

5

2

5

4

45

Bedrijfsruimte

29

10

10

15

12

66

Hotel

22

30

1

5

0

58

Winkelruimte

28

0

6

19

1

54

Overige bestemmingen

24

21

38

33

22

138

Overige inkomsten

40

16

14

23

3

96

Totaal inkomsten

297

227

188

184

150

1.039

-220

-134

-183

-137

-94

-768

77

93

5

47

56

271

Omschrijving
Woningen markt

Uitgaven
Saldo: inkomsten -/- uitgaven

Prognose jaarprogramma waarvoor uitgifte wordt verwacht binnen het Vereveningsfonds
2015

2016

2017

2018

2019

Totaal

Woningen markt (aantal)

1.416

2.047

2.318

1.767

1.550

9.098

Woningen sociaal (aantal)

1.046

382

403

349

414

2.594

Totaal wonen

2.462

2.429

2.721

2.116

1.964

11.692

Kantoren (m2 bvo)

27.854

-

4.500

17.283

10.936

60.573

2

124.105

29.983

50.631

48.120

49.816

302.654

13.500

68.020

5.750

11.200

-

98.470

31.064

7.939

10.140

16.578

5.033

70.754

196.523

105.942

71.021

93.181

65.785

532.452

Vastgoedsegment

Bedrijfsruimte (m bvo)
Hotel (m2 bvo)
2

Winkelruimte (m bvo)
Totaal niet wonen
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Meerjarenprognose reserve Algemeen deel Vereveningsfonds
2014

2015

2016

2017

2018

2019

103

169

220

243

276

335

57

36

50

75

35

-16

-16

-15

-15

-11

Tegenvallers/onvoorzien

-5

-5

-5

-5

-5

Apparaatskosten

-5

-5

-5

-5

-5

3

4

5

5

6

21

21

17

13

13

(Bedragen x € 1 miljoen)

Reserve algemeen deel
Winstneming uit kavels
Proceskosten

Rente
Bouwen aan de Stad
Bouwen aan de Stad garantieregeling

12

Bodemsanering

-5

-8

7

2

-6

-6

-8

-8

-8

Meevallers
Verrekening Stadsdelen
Overige uitgaven
Resultaat per jaar
Reserve Algemeen deel
Benodigd weerstandsvermogen
Ruimte voor verevenen ultimo jaar

5
-6

-6

-6

66

51

23

33

59

31

169

220

243

276

335

366

31

44

60

73

83

92

138

176

183

203

252

274

Uit de tabellen blijkt dat het perspectief voor de komende jaren positief is. Er wordt een positieve kasstroom
verwacht, er is sprake van goede afzetverwachtingen en de vereveningsruimte neemt toe. Hierbij zijn twee
kanttekeningen op zijn plaats:
 de ervaring leert dat sprake is van planoptimisme binnen de grondexploitaties, waardoor veelal een te gunstig
beeld van de toekomstige ontwikkelingen wordt gegeven. Omdat dit optimisme niet alleen de toekomstige
inkomsten, maar vooral ook de toekomstige uitgaven betreft – waarbij de toekomstige uitgaven grotendeels
uitstelbaar zijn – is het effect op de huidige portefeuille beperkt
 de aantrekkende marktvraag binnen Amsterdam heeft de realisatie verhoogd en het perspectief sterk
verbeterd. De bewegingen van de vastgoedmarkt zijn de afgelopen jaren onmiskenbaar groot geweest. Een
daling vergelijkbaar als in 2012-2013 zou op de korte termijn weer op kunnen treden. Als dat effect in de
nabije jaren wederom optreedt, is het nu echter mogelijk toekomstige investeringen te temporiseren tot
herstel weer optreedt
In onderstaande tabel is het toekomstige geprognosticeerde winstsaldo tegen netto contante waarde
opgenomen. In de tabel staan ook de risicoafslagen vermeld waarmee op basis van de huidige inzichten
rekening moet worden gehouden.
Risico

Afslag

Totale NCW

(Bedragen x € 1 miljoen)

Basisscenario portefeuille

417

Risico’s tot en met 2019

51

Risico’s vanaf 2020

25

Risicoafslag doorschuiven 1 jaar 30%
Risicoafslag indexering 2 jaar 0%
NCW na risicoafslag

5
17
319

Toelichting:
 de netto contante waarde geeft aan wat de huidige waarde is van de toekomstige inkomsten en uitgaven door
deze tegen de geldende rentevoet (en dat is binnen de gemeente de omslagrente) terug te rekenen naar het
heden
 het basisscenario is de opgetelde waarde van alle actieve grondexploitaties. Aangezien de ervaring leert dat
op portefeuilleniveau delen van plannen uitvallen of minder snel worden ontwikkeld, wordt rekening gehouden
met zogenaamde risicoafslagen
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de risico’s waarmee met risicoafslagen rekening wordt gehouden betreffen projectspecifieke risico’s en
verschillende generieke risico’s zoals renteschommelingen en loon en prijsstijgingen

10.7.3 Dwarskijksessie

Eind 2014 is een Dwarskijksessie georganiseerd conform het programma ‘Let Op’. Dit programma is
voortgekomen uit de tien lessen van de Noord/ Zuidlijn. De interne en externe deskundigen die deelnamen aan
deze sessie waren onder de indruk van de getroffen maatregelen en gerealiseerde verbeteringen en resultaten
met betrekking tot het Vereveningsfonds. Op basis van de Dwarskijksessie zijn voor het beheer van het
Vereveningsfonds door de deelnemers de volgende financiële conclusies en aanbevelingen geformuleerd:

behoud het systeem van kavelsturing omdat het inzicht biedt in de cashflow en financiële sturing mogelijk
maakt

schep daarbinnen meer ruimte voor gebiedsgewijze ontwikkeling en de daarbij bijbehorende investeringen,
accepteer langere terugverdientermijnen en verruim de kaders voor proceskosten

breng de ruimtelijke ambities van Amsterdam over een langere periode in kaart, zodat marktpartijen weten
waar zij kunnen investeren en houd tegelijkertijd rekening met de wensen in de markt

zorg voor een centraal fondsbeheer, dat tegelijk ruimte biedt voor decentrale aansturing van
stadsdeelprojecten door de bestuurscommissies

versterk het fondsbeheer op het gebied van de financiële strategie en zorg voor de daarbij passende
capaciteit

positioneer het fondsbeheer strategisch, dus dicht bij de stedelijk directeur Ruimte en Economie en het
bestuur

voorkom onnodige afdracht van vennootschapsbelasting door integraal te sturen
Deze aanbevelingen zullen worden betrokken bij de verdere ontwikkeling van de systematiek rond de financiële
sturing van de gebiedsontwikkeling.
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10.8 Centraal Mobiliteitsfonds
10.8.1 Voeding Centraal Mobiliteitsfonds

Amsterdam ontvangt via twee kanalen parkeerbelasting. Het eerste wordt gevoed uit de verkoop van
parkeervergunningen aan bewoners van Amsterdam en het tweede uit de verkoop van parkeerrechten op straat
aan bezoekers via week-, maand- en jaarkaarten, Parkeer en Bel (betalen via mobiele telefoon) en de
parkeerautomaat. Deze parkeerbelasting wordt geïnd door Cition. De stadsdelen dragen een deel van deze
inkomsten af aan het Centraal Mobiliteitsfonds (CMF). 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. Met
ingang van september 2013 berust het opdrachtgeverschap richting Cition bij het Parkeerregie-orgaan (PRO) en
worden de stadsdelen netto uitbetaald conform de afspraken rond 1S1O.
Reguliere geldstroom en Voorrang voor een Gezonde Stad (VGS)
Binnen het Mobiliteitsfonds zijn twee geldstromen verbijzonderd. Enerzijds betreft dat het reguliere
Mobiliteitsfonds zoals dat sinds de invoering van het betaald parkeren bestaat. Anderzijds is in 2009 een aparte
geldstroom ontstaan, namelijk de middelen gekoppeld aan VGS. Volgens dit plan worden de extra middelen uit
een veranderde tarievenstructuur sinds 2009 geoormerkt en ingezet voor het verbeteren van de luchtkwaliteit.
Met ingang van 2015 worden beide stromen samengevoegd.

10.8.2 Opbrengsten

In de actualisatie van het bestedingsvoorstel voor 2014 is voor het Mobiliteitsfonds € 49 miljoen aan
parkeerinkomsten begroot. Na afstemming met Cition, op basis van nog niet gewaarmerkte gegevens, is de
verwachting dat de inkomsten € 2,5 miljoen hoger zullen uitvallen dan begroot. Deze extra inkomsten zijn
conform de geldende beleidsregels gedoteerd aan de Algemene Reserve. De definitieve afrekening van de
parkeerinkomsten over 2013 is iets lager dan wat werd verwacht bij de Jaarrekening 2013.
Het positieve saldo van deze bedragen zal worden benut bij de actualisatie van het Meerjaren Werk- en
Investeringsprogramma (MWP).

10.8.3 Bestedingen

In het Meerjarenvoorstel Mobiliteitsfonds 2014-2018 is voor het reguliere deel in 2014 voor circa € 63,5 miljoen
aan uitgaven voorzien. De gerealiseerde uitgaven blijven hierbij met € 46,4 miljoen ruimschoots achter. € 1
miljoen valt vrij binnen het fonds en circa € 16 miljoen zal worden ingezet in de technische actualisatie van het
MWP (verschuiving van kasritmes voor projecten in een meerjarig perspectief).
Dit doorschuiven van de onderuitputting wordt vooral veroorzaakt door de programma’s die uit VGS worden
gedekt. De laatste herijking van het programma Luchtkwaliteit – waarbij middelen een andere bestemming
kregen – maakt dat er een onderuitputting is van ruim € 11 miljoen op dit programma en dat er nog geen 30%
van de begrote middelen is uitgegeven.
Het bestedingspercentage van het reguliere fonds exclusief VGS ligt met 94% historisch hoog. Net als in
voorgaande jaren wordt dit aan het oog onttrokken door de ontwikkeling van de geldstroom voor VGS, waarvoor
geldt dat per saldo een positieve kasstroom wordt behaald. In de tabel wordt dit gespecificeerd.
Doelstelling
(Bedragen in 1000 euro’s)

Budget
2014

Realisatie
2014

Resultaat

Actualisatie
MWP

Een verkeersveilige stad

5.653

Een sociaalveilige stad

2.350

5.045

608

493

2.478

-128

Goede bereikbaarheid van de stad

12.737

10.112

2.625

Goede mobiliteit in de stad

13.118

10.006

Een schone stad

16.303

5.218

2.492

2.297

195

Algemeen

10.828

11.264

-436

Totaal

63.481

46.420

17.061

Een hele en mooie stad
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Vrijval

Uitputting

115

89%

-128

105%

2.289

337

79%

3.112

1.890

1.223

76%

11.085

11.069

16

32%

277

-82

92%

0

-436

104%

16.018

1.046

73%
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Een verkeersveilige stad
Het resultaat bij deze doelstelling wordt bepaald door lagere uitgaven dan begroot bij het verkeersveilig maken
van blackspots. De lagere uitgaven komen voort uit het teruglopende aantal blackspots. Daarnaast zijn enkele
blackspots in het kader een grotere reconstructie aangepakt en zijn ook in financiële zin daarbij betrokken.
Een sociaalveilige stad
Er is een kleine overschrijding ontstaan op het Programma Taxi door achterblijvende inkomsten uit leges (onder
andere door ingetrokken vergunningen) enerzijds en door hogere kosten bij de verlening van vergunningen
anderzijds.
Goede bereikbaarheid van de stad
Het resultaat binnen de doelstelling ‘Goede bereikbaarheid van de stad’ is in belangrijke mate te verklaren door
lagere uitgaven bij de uitbreiding van het aantal P+R-plaatsen, zoals al vermeld is in de 8-maandsrapportage. De
realisatie van een P+R locatie op Sloterdijk is doorgeschoven naar 2015-2016. Verder trad er bij enkele OV- en
verkeersmanagementprojecten een afwijking in het kasritme op zonder dat dit gevolgen heeft voor de hoogte van
de integrale projectkosten.
Goede mobiliteit in de stad
De onderuitputting binnen deze subdoelstelling wordt voornamelijk veroorzaakt door afwijkingen op vier
activiteiten:

het project Fietsroute Van Hasseltweg is gunstig afgesloten waardoor een deel van het budget kan vrijvallen

de uitgaven van het Parkeerplan blijven, zoals gemeld in de 8-maandsrapportage, achter bij de begroting

de exploitatie van het fietsparkeren valt gunstiger uit vanwege een positieve eindafrekening met Pantar over
de afgelopen jaren

voor het programma ‘fiets’ zijn minder uitgaven gedaan dan verwacht, omdat de onderhandelingen over een
fietsenstalling bij metrohalte De Pijp nog niet zijn afgerond en omdat de uitvoering van het sub-programma
1
wachttellers is verschoven naar 2015.
Een schone stad
In 2014 is het programma Luchtkwaliteit herijkt, als onderdeel van de Agenda Duurzaamheid. In de begroting is
echter nog uitgegaan van door deze herijking achterhaalde aannames. Besloten is een aantal onderdelen aan te
passen en de daardoor vrijkomende middelen de komende jaren alternatief in te zetten. De herijking leidde in
2014 tot fors lagere lasten en baten en in het verlengde daarvan tot een lagere onttrekking aan de reserves.
Een hele en mooie stad
Over deze doelstelling is slechts te melden dat de bij de Kadernota 2014 toegekende bijdrage uit het
Mobiliteitsfonds aan de Rode Loper is vrijgevallen.
Algemeen
In 2013 zijn tussen opdrachtgever PRO en opdrachtnemer Cition geschillen gerezen over de uitwerking van
afspraken die in het kader van maatregel 10 van 1S1O (digitalisering parkeerketen en uitdunning automatenpark)
zijn gemaakt over het contract voor 2014. In een advies over dit geschil is ook de uitwerking meegenomen van
het door Cition te realiseren rendement. Dat rendementspercentage is vastgesteld op 7. Als gevolg hiervan
waren de kosten voor de uitvoering van de parkeerhandhaving in 2014 € 1,32 miljoen hoger dan begroot. Twee
derde deel van deze overschrijding is gedekt uit de parkeerfondsen van de stadsdelen en een derde deel is
gedekt uit het CMF. Het gevolg is een overschrijding op de post Algemeen.
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11. Balans met toelichting
11.1

Grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling

11.1.1 Algemene grondslagen
De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording
(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.
Vanaf 2014 is er sprake van één geïntegreerde rekening voor de gehele gemeente (zie ook de technische
toelichting in hoofdstuk drie). Door de eindbalans per 31 december 2013 van de gezamenlijke stadsdelen samen
te voegen met die van het concern is de beginbalans per 1 januari 2014 opgesteld. In die balans is een correctie
opgenomen voor de financiële relatie van de stadsdelen met het Concern ten aanzien van girosaldi, leningen en
externe schuld van het Concern. Er is niet gecorrigeerd voor het feit dat vorderingen en schulden tussen
gemeentelijke diensten en stadsdelen en tussen stadsdelen onderling administratief als ‘ buitengemeentelijk’
werden beschouwd en in 2014 als ‘ binnengemeentelijk’ moeten worden gezien. Bij de samenvoeging zijn de
bestaande boekwaarden overgenomen. De afschrijvingstermijnen voor vaste activa die door de voormalige
stadsdelen werden gehanteerd zijn gehandhaafd. Gebleken is dat er verschillen bestaan tussen de waarderingsen afschrijvingsgrondslagen van de stadsdelen en de centrale diensten. De harmonisatie van die grondslagen is
in 2014 nog niet gebeurd
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.
11.1.2

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. Onderstaande tabel bevat de richtlijn voor de afschrijvingstermijnen van enkele belangrijke
categorieën van vaste activa.
Met betrekking tot de objecten binnen een activumsoort kan in de eindbalans van 2014 sprake zijn van
verschillende afschrijvingstermijnen. Deze vloeien voort uit het hanteren van afwijkende termijnen door de per 19
maart 2014 opgeheven stadsdelen
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 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.
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Onderstaande tabel bevat de richtlijn voor de afschrijvingstermijnen van enkele belangrijke categorieën van vaste
activa.
Richtlijnen afschrijvingstermijnen activa
Activa

Afschrijvingstermijn

ICT-hardware
ICT-software

5 jaar
5 jaar

Meubilair

10 jaar

Openbare verlichting armaturen

20 jaar

Verkeersregelinstallaties

20 jaar

Brugdek

20 jaar

Bewegwijzering

25 jaar

Aanleg wegen, reconstructie

30 jaar

Tunnels: werktuigbouwkundige installaties

35 jaar

Gebouwen

40 jaar

Constructie bruggen

40 jaar

Sluizen

80 jaar

Beweegbare bruggen

80 jaar

Vaste bruggen

100 jaar

Walmuren

100 jaar

Tunnels

100 jaar

n aren)
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 vast te
stellen 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 woonrijp maken), 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. In 2013 is in de grondexploitaties van
de ‘Centrale Stad’ de kasstroomsturing op kavelniveau ingesteld. Het regime rond de afwikkeling van de
‘decentrale’ grondexploitaties is nadien bij de instelling van de bestuurscommissies veranderd. Het gehele regime
rond het beheer en de uitvoering van grondexploitaties is op dit moment nog volop in ontwikkeling. Dat betekent
dat ook op de waardering van de post ‘voorraden onderhanden werk’ nog een nadere harmonisatie moet
plaatsvinden.
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.
Vorderingen
De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte
voorzieningen voor het risico van oninbaarheid.
Liquide middelen
Liquide middelen worden tegen nominale waarde opgenomen.
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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.
11.1.3

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, 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 1. 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 reserve 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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Gemeentebalans per 31 december 2014
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PASSIVA

Eigen vermogen
Algemene reserve

Bestemmingsreserves
Resultaat
Voorzieningen
Vaste schulden
Obligatieleningen
Onderhandse leningen
van binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen

2014

2013

7.663.967.550,11

7.666.645.927,20

312.155.213,00

349.162.343,09

7.273.224.277,11

7.064.607.414,11

78.588.060,00

252.876.170,00

873.882.721,25

903.741.557,80

3.392.523.952,64

3.185.042.648,53

470.000.000,00

415.000.000,00

2.906.360.290,28

2.750.953.684,00

12.429.407,66

1.905.877,00

2.522.849.870,08

2.702.232.352,00

10.291.562,00

14.648.709,00

655.000,00

655.000,00

359.000.000,00

25.000.000,00

1.134.450,54

6.511.746,00

Waarborgsommen

16.163.662,36

19.088.964,53

Vlottende passiva

1.480.936.302,35

2.112.894.524,46

Netto-vlottende schulden

817.332.595,50

1.142.437.675,78

Overige kasgeldleningen

384.000.000,00

230.000.000,00

van binnenlandse banken en overige financiële instellingen
van binnenlandse bedrijven
van overige binnenlandse sectoren
van openbare lichamen
van buitenlandse banken

Banksaldi

20.691.710,61

54.485.908,01

Overige schulden

258.476.571,05

470.979.900,77

Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen

154.164.313,84

386.971.867,00

Overlopende passiva

663.603.706,85

970.456.848,68

Vooruitontvangen bedragen Rijk en EU

155.017.583,40

141.076.646,89

Overige overlopende passiva

508.586.123,45

829.380.201,79

-1.615.737,82

-207.605,80

Totaal passiva

13.409.694.788,53

13.868.117.052,19

Totaalbedrag garantieverplichtingen

12.844.000.000,00

13.075.000.000,00

Overige vlottende passiva
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11.3. Toelichting op de balans
Activa
Onderstaand overzicht geeft het verloop van de vaste activa weer (bedragen in euro’s). De ontwikkelingen op de
te onderscheiden categorieën worden daarna apart toegelicht.
Omschrijving van de
vaste activa

1 Immateriële vaste activa

Boekwaarde
aan het begin
van het
verslagjaar
2

a.
b.

Kosten van onderzoek en ontwikkeling
Kosten van het sluiten van geldleningen,
agio en disagio
Totaal rubriek 1

VERMEERDERINGEN
Uitbreidingen
Overdracht
in het
van
verslagjaar
vaste activa
in het
verslagjaar
3
4

VERMINDERINGEN
(extra)
afschrijvingen
in het
verslagjaar
5

6

Overdracht
van
vaste activa
in het
verslagjaar

Overige
verminderingen
in het
verslagjaar

Boekwaarde
aan het einde
van het
verslagjaar

7

8

9

6.446.616,10

794.724,48

0,00

2.557.448,29

0,00

0,00

4.683.892,29
0,00

6.446.616,10

794.724,48

0,00

2.557.448,29

0,00

0,00

4.683.892,29

6.268.354.080,07
6.088.002.395,38
6.900.893,02
1.743.046.833,55
486.167.193,22
218.059,90
219.684.893,04
173.286.885,20

279.811.617,59
0,00
1.312.000,00
145.838.730,29
38.632.073,46
50.378.083,80
34.388.565,69
43.535.743,02

1.246.398,19
0,00
356.885,95
77.129.640,41
23.790.020,75
9.997.868,80
28.004.030,69
28.702.483,84

39.634.116,20
0,00
0,00
400.151.219,31
1.441.327,00
0,00
9.877.483,92
25.139.286,23

-101.854,51
0,00
5.378,18
15.229.223,62
6.073.198,72
0,00
22.872.814,49
26.636.771,86

6.507.387.037,78
6.088.002.395,38
7.850.628,89
1.871.263.894,50
493.494.720,21
40.598.274,90
193.319.129,63
136.344.086,29

8.897.658.838,00

593.896.813,85

474.888.414,00

169.227.328,63

476.243.432,66

70.715.532,36

9.250.257.772,20

24.468.452,72
0,00
10.173.196,33
1.346.428.262,95

5.320.495,92
0,00
740.543,18
58.737.222,19

0,00
0,00
0,00
0,00

2.775.006,01
0,00
774.735,39
126.504.088,89

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
-245.342,00
14.900.000,00

27.013.942,63
0
10.384.346,12
1.263.761.396,25

1.381.069.912,00
10.278.728.750,00

64.798.261,29
658.695.075,14

0,00
474.888.414,00

130.053.830,29
299.281.158,92

0,00
476.243.432,66

14.654.658,00
85.370.190,36

1.301.159.685,00
10.551.417.457,20

694.699.374,71
43.037.812,95
38.934.254,68
881.998.266,40
971.236,00
138.365.583,63
262.399.093,53

143.620.700,25
8.916.170,83
0,00
0,00
483.293.027,00
0,00
12.364.142,07
14.875.548,13

0,00
0,00
865.154,70
0,00
0,00
0,00
55.159.999,31
0,00

0,00
0,00
0,00
35.008.444,55
0,00
4.536,00
223.970,89
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
76.659.999,31
0,00

168.405.077,89
7.922.573,08
0,00
0,00
538.280.682,00
220.000,00
61.421.366,71
865.154,70

669.914.997,07
44.031.410,70
865.154,70
3.925.810,13
827.010.611,40
746.700,00
67.584.388,10
276.409.486,96

34.325.933,03

-21.505.808,52

0,00

-2.661.115,12

0,00

Totaal rubriek 3

2.094.731.554,93

641.563.779,76

56.025.154,01

32.575.836,32

76.659.999,31

777.114.854,38

1.905.969.798,69

Totaal-generaal

12.379.906.921,03

1.301.053.579,38

530.913.568,01

334.414.443,53

552.903.431,97

862.485.044,74

12.462.071.148,18

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

474.888.414,00

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
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Deelnemingen
Gemeenschappelijke regelingen
Overige verbonden partijen
Leningen aan woningbouwcorporaties
Leningen aan deelnemingen
Leningen aan overige verbonden partijen
Overige langlopende leningen
Overige uitzettingen met een rentetypische
looptijd van één jaar of langer
Bijdrage aan activa in eigendom van derden

15.481.239,63

11.3.1
Immateriële vaste activa (€ 4.683.892)
De boekwaarde van de immateriële vaste activa neemt in 2014 af met € 1,8 miljoen. Dit hangt vooral samen met
de afschrijving op software in de ruimtelijke sector.

Mutaties immateriële vaste activa

x € 1 miljoen

Boekwaarde 31 december 2013
Investeringen

6,4
0,8

Subtotaal

7,2

Overdrachten
Afschrijvingen

2,5

Overige verminderingen

0,0

Afname

2,5

Boekwaarde 31 december 2014

4,7

De post heeft zich de afgelopen tien jaar als volgt ontwikkeld:

Gemeente Amsterdam Jaarrekening 2014

482

➥

i

11.3.2
Materiële vaste activa (€ 10.551.417.457)
Materiële vaste activa worden onderscheiden in vaste activa met economisch nut en vaste activa met
maatschappelijk nut. Ten opzichte van 2013 zijn zij gestegen met € 283 miljoen. De onderverdeling in de
materiële vaste activa is als volgt, waarbij bij elke post is aangegeven welk bedrag in de samengestelde
beginbalans vanuit de stadsdelen is geconsolideerd (bedragen x € 1 miljoen)
Onderverdeling materiële vaste activa
Boekwaarde per ultimo boekjaar

2013

10.278,8

2014

10.551,4

Waarvan:
Economisch nut

7.799,5

Integratie stadsdelen

1.098,2

Subtotaal Economisch nut

8.897,7

Maatschappelijk nut

1.341,5

Integratie stadsdelen
Subtotaal maatschappelijk nut

9.250,3

39,6
1.381,1

1.301,1

Materiële vaste activa met economisch nut
Mutaties materiële vaste activa economisch nut

x € 1 miljoen

Boekwaarde 31 december 2013
Investeringen
Overdrachten

8.897,7

Toename

1.068,8

Subtotaal
Afschrijvingen
Desinvesteringen
Overdrachten
Afname
Boekwaarde 31 december 2014

593,9
474,9
9.966,5
169,2
70,7
476,2
716,1

9.250,3

Onder materiële vaste activa met economisch nut worden begrepen:

gronden en terreinen (€ 6.507,4 miljoen, waarvan € 6.363 miljoen de waarde van in erfpacht uitgegeven
grond betreft)

bedrijfsgebouwen (€ 1.871,3 miljoen)

woonruimten (€ 7,9 miljoen)

grond-, weg- en waterbouwkundige werken (€ 493,5 miljoen)

machines, apparaten en installaties (€ 193,3 miljoen)
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overige (€ 136,3 miljoen); dit betreft een restcategorie waarin de niet nader onderverdeelde materiële vaste
activa zijn opgenomen

De onder de post ‘ overdrachten’ opgenomen bedragen hebben voor € 474 miljoen betrekking op de overdracht
van onderwijsgebouwen van de stadsdelen.
De desinvestering heeft vooral betrekking op de verzelfstandiging van het AEB.
Materiële vaste activa in de openbare ruimte met maatschappelijk nut
Mutaties materiële vaste activa maatschappelijk nut
Boekwaarde 31 december 2013
Investeringen
Overdrachten

x € 1 miljoen

1.381,1
64,8
0,0
64,8

Toename
Subtotaal

1.445,9

Afschrijvingen
Desinvesteringen
Overdrachten

130,1
14,6
0,0

Afname
Boekwaarde 31 december 2014

146,7

1.301,2

Onder de materiële vaste activa met een maatschappelijk nut worden begrepen:

gronden en terreinen (€ 27 miljoen)

overige materiële vaste activa; investeringen in de openbare ruimte (€ 1.263,8 miljoen)

woonruimten (€ 10,4 miljoen)
De daling van de waarde van activa met maatschappelijk nut hangt vooral samen met een vervroegde
afschrijving van € 87 miljoen die in het kader van onder andere de operatie 1 Stad 1 Opgave is gedaan in het
programma Infrastructuur, Verkeer en Vervoer.
De post materiële activa in totaal heeft zich de afgelopen tien jaar als volgt ontwikkeld:

De materiële vaste activa nemen toe met € 272,7 miljoen. De belangrijkste ontwikkelingen zijn als volgt:

Als gevolg van de aantrekkende vastgoedmarkt is de waarde van de in erfpacht uitgegeven grond gestegen
met € 239 miljoen

Er is per saldo € 30 miljoen geïnvesteerd in gebouwen

€ 1…

6000
4000 Materiële
2000
0 vaste activa
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De belangrijkste (categorieën) gemeentelijke bedrijfsgebouwen zijn:

Onderwijsgerelateerd bezit ter waarde van € 1.105 miljoen

Panden bedoeld voor gemeentelijke huisvesting (€ 99,2 miljoen)

het Stadhuis (€ 22 miljoen)

Bezit verbonden aan infrastructuur waaronder parkeergebouwen- en garages (€ 68,5miljoen)

het Stadsarchief (€ 20,8 miljoen)

Vastgoed in het bezit van stadsdelen (€ 470 miljoen)
De belangrijkste grond-, weg- en waterbouwkundige werken zijn:

rioleringswerken en -gemalen en de leidingen c.a. ten behoeve van de drinkwaterlevering (€ 435,1 miljoen)

grond-, weg- en waterbouwkundige werken in het havengebied (€ 13,4 miljoen)

grond-, weg- en waterbouwkundige werken bij stadsdelen (€ 38,6 miljoen)


De gemeente bezit voor € 40,4 miljoen aan vervoersmiddelen:

De belangrijkste machines, apparaten en installaties zijn:

de machines, apparaten en installaties ten behoeve van de drinkwaterlevering (€ 60,5 miljoen)

de parkeerautomaten. (€ 22,3 miljoen)

de installaties van de Dienst ICT (€ 13,5 miljoen)

de installaties van de stadsdelen (€ 54,2 miljoen)

Overige installaties ter waarde van € 34 miljoen
11.3.3

Financiële vaste activa (€ 1.905.969.799)

Mutaties financiële vaste activa
Boekwaarde 31 december 2013
Correctiepost binnengemeentelijk
Correctiepost stadsdelen naar kapitaalverstrekking
binnengemeentelijk
Gecorrigeerde boekwaarde 31-12-2013
Investeringen
Overdracht
Toename
Subtotaal
Aflossingen
Overdracht
Desinvesteringen
Afname
Boekwaarde 31 december 2014

x € 1 miljoen
3.340,0
21,5
-1.266,8
2.094,7
641,6
56,0
697,6
2.792,3
32,6
76,7
777,1
886,4

1.905,9

De boekwaarde bij het begin van het boekjaar 2013 is gecorrigeerd bij de overige verstrekte leningen voor een
binnengemeentelijke verstrekking en een opname. De binnengemeentelijke activapost is daarbij weggestreept
tegen de binnengemeentelijke passivapost. In 2014 is deze binnengemeentelijke kapitaalverstrekking
geëlimineerd. Als gevolg daarvan wordt de correctie van vorig jaar hier weer opgeheven.
Met ingang van 2014 zijn de stadsdelen volledig geïntegreerd in de gemeentelijke balans. Eerder werd de
kapitaalverstrekking verantwoord op de ‘financiële vaste activa overige uitzettingen met een rente typische
looptijd van één jaar of langer’. Deze post wordt in de openingsbalans gecorrigeerd en vervolgens geëlimineerd
als binnengemeentelijk verstrekt en opgenomen kapitaal.
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 ook
de toekomstige ontwikkelingen een rol spelen. Ook deze waarde is daarmee van beperkt belang.
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Onder financiële vaste activa worden begrepen:

overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van een jaar of langer (€ 276,4) miljoen waaronder:
- de langlopende vordering op Vattenfälls in verband met de verkoop van Nuon N.V. (€ 189,7 miljoen).
- De Amsterdamse Middensegmenthypotheken (€ 24,8 miljoen)
- Startersleningen (€ 29,5 miljoen)
- de vorderingen op de Europese Gemeenschap en de Rijksoverheid in het kader van de stedelijke
vernieuwing (€ 9,4 miljoen)
- Overige uitzettingen Amsterdams Investeringsfonds (€ 11,8 miljoen)
- Energieleningen (€ 4 miljoen)

de waarde van de gemeentelijke deelnemingen (€ 669,9 miljoen)

aan deelnemingen verstrekte leningen (€ 827 miljoen)

overige verstrekte langlopende geldleningen (€ 67,6 miljoen)

leningen aan gemeenschappelijke regelingen (€ 44,0 miljoen)

leningen aan woningbouwcorporaties (€ 3,9 miljoen)

bijdragen in activa van derden (€ 15,5 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:

Afgezien van de verplaatsing van de kapitaalverstrekking aan de stadsdelen (€ 1.268 miljoen) is de totale
boekwaarde van de financiële vaste activa per saldo met € 188,8 miljoen afgenomen. In kort bestek worden de
belangrijkste ontwikkelingen genoemd. De mutatie hangt samen met:





toevoeging van € 95,4 miljoen als gevolg van de nieuwe deelneming AEB Holding NV. Het betreft de
voormalige dienst Afval Energie Bedrijf (AEB) welke per 1 januari 2014 is verzelfstandigd. Begin 2015 is door
een extern adviseur in opdracht van de gemeente een waarderingsanalyse van de ondernemingswaarde van
AEB uitgevoerd, waardoor de boekwaarde van het in 2014 ingebracht financieel actief AEB van € 140,4
miljoen is bijgesteld naar de ondernemingswaarde van € 95,4 miljoen
de aflossing van de lening aan het Gemeentevervoerbedrijf (€ 50 miljoen), de aflossing van de lening aan het
Havenbedrijf (€ 20) en de aflossingen van woningbouwleningen (€ 35 miljoen)
Van de overige langlopende leningen werd de lening aan Leaseplan (€ 45 miljoen) afgelost

De verstrekte leningen aan derden tot een totaal van (€ 1.059 miljoen) bestaan uit de volgende onderdelen:

aan gemeenschappelijke regelingen (€ 44 miljoen)

aan deelnemingen (€ 670 miljoen)

aan overige verbonden partijen (€ 0,9 miljoen)

aan overige leningen (€ 67,6 miljoen)

aan overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer (€ 276,4 miljoen).
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In de jaarrekening wordt in de financieringsparagraaf uitgebreider ingegaan op de ontwikkeling van deze
leningen.
De overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer bevatten ook nog de volgende
onderdelen:

vordering op Vattenfälls (€ 189,7 miljoen)

diverse uitzettingen van de dienst Wonen Zorg en Samenleving in het kader van de stedelijke vernieuwing
(€ 6 miljoen).
De belangrijkste gemeentelijke deelnemingen per ultimo 2014 zijn:

NV Haven Amsterdam (€ 304 miljoen)

NV Afvalenergiebedrijf (€ 140,3 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 (€ 25,8 miljoen)

Matrix Innovation Center (€ 2,2 miljoen)

Participatie BV in gemeente Lutkemeer (€ 7,1 miljoen)

NV Glasvezel Amsterdam (€ 6 miljoen).
In de jaarrekening wordt in de paragraaf Verbonden partijen uitgebreider ingegaan op de ontwikkeling van de
deelnemingen.
11.3.4 Vlottende activa (€ 947.623.637)
De vlottende activa worden hier niet uitputtend toegelicht. Vlottende activa bestaan uit voorraden, liquide
middelen, vorderingen en overlopende activa.
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, bestaat uit in rekening-courant opgenomen middelen van
hoofdzakelijk verbonden partijen en de ING bank. Aangezien de saldi van de betrokken diensten en stadsdelen
gedurende het jaar actief werden beheerd was er geen sprake van overtollige middelen.
Mutaties vlottende activa
Boekwaarde 31 december 2013
toevoegen stadsdelen
Boekwaarde 31 december 2013 inclusief stadsdelen
afname
Boekwaarde 31 december 2014

x € 1 miljoen
1.033,20
476,50
1.509,70
562,1
947,60

waarvan:
Mutaties voorraden
Boekwaarde 31 december 2013

x € 1 miljoen
25,9

toevoegen stadsdelen

151,4

Boekwaarde 31 december 2013 incl stadsdelen

177,3

afname

209,9

Boekwaarde 31 december 2014

-32,6

Onderdeel van de post voorraden is het onderhanden werk van de gebiedsontwikkeling (het
‘grondproductiekapitaal’ van de grondexploitaties). Dit is in 2014 afgenomen met € 210 miljoen naar -/- € 32,6.
Het betreft de actuele boekwaarde van de in exploitatie genomen gronden bij stadsdelen en de centrale diensten
(inclusief de Zuidas). Daarnaast is nog beperkt sprake van voorraden handelsgoederen. De sterke afname van de
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post ‘voorraden’ hangt samen met de sterk aangetrokken gronduitgiften in 2014. De stijging op de post ‘ materiële
vaste activa’ die daar het gevolg van is vindt zijn tegenhanger in een navenante daling van het
grondproductiekapitaal. De grondwaarden worden in de grondexploitaties als bate geboekt, wat een neerwaarts
effect heeft op de stand van het grondproductiekapitaal. De negatieve waarde is een momentopname in het
gehele proces van gebiedsontwikkeling. Het geeft aan dat op dàt moment de in de grondexploitaties
verantwoorde (grond)opbrengsten de waarde van de investeringen in die grondexploitaties overtreffen. De
verwachting is overigens dat na de balanssanering van de gebiedsontwikkeling in 2013 en het werken met
kasstroomsturing op kavelniveau2 de stand van het grondproductiekapitaal gemiddeld genomen de komende
jaren rond ‘nul’ zal zijn.

Passiva
11.3.5

Vaste passiva (€ 7.663.967.550)

Reserves
Mutaties reserves
Boekwaarde 31 december 2013
toevoegen stadsdelen

x € 1 miljoen
6.989,60

418,70

Boekwaarde 31 december 2013 inclusief stadsdelen

7.408,30

Toevoeging

1.140,19

Subtotaal

8.548,49

Onttrekking
Boekwaarde 31 december 2014

963,11
7.585,38

De reserves zijn per saldo toegenomen met een bedrag van € 177 miljoen. Er is een bedrag van € 1.140 miljoen
aan de reserves gedoteerd en een bedrag van € 963 miljoen aan de reserves onttrokken. In 2014 zijn alle
reserves van de centrale organisatie-onderdelen en de stadsdelen samengevoegd. Ofschoon het niet apart
zichtbaar is op de balans, zijn de Algemene Reserves van de stadsdelen overgedragen aan de Algemene
Reserve van het Concern (voor een bedrag van € 45 miljoen).In het als aparte bijlage opgenomen overzicht van
reserves (12.2) worden de mutaties daarop toegelicht.
Op de balans is separaat het resultaat voor resultaatbestemming over 2014 opgenomen (€ 78,6 miljoen).
11.3.6

Voorzieningen (€ 873.882.721)

Mutaties voorzieningen
Boekwaarde 31 december 2013
toevoegen stadsdelen
Boekwaarde 31 december 2013 inclusief stadsdelen
Toevoeging
Subtotaal

x € 1 miljoen
810,10
99,60
909,70
171,70
1.081,40

Onttrekking

207,50

Boekwaarde 31 december 2014

873,90

De voorzieningen zijn per saldo afgenomen met een bedrag van € 35,8 miljoen. Er is voor een bedrag van
€ 171,7 miljoen aan de voorzieningen gedoteerd en in totaal is een bedrag van € 207,5 miljoen aangewend. Ook
voor de voorzieningen geldt dat die van de stadsdelen op basis van de eindbalans 2013 zijn samengevoegd met
die van de centrale organisatie-onderdelen. In bijlage 12.3 is een volledig overzicht opgenomen van het verloop
van alle voorzieningen.
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In totaal is een bedrag van € 932 miljoen aan voorzieningen getroffen. De voorzieningen voor dubieuze
debiteuren en voor afwaardering van activa zijn opgenomen aan de activazijde van de balans (in totaal een
bedrag van € 58 miljoen).
11.3.7

Vaste schulden (€ 3.392.523.953)

Mutaties vaste schulden

x € 1 miljoen
3.180,80

Boekwaarde 31 december 2013
toevoegen stadsdelen

4,20
3.185,00

Boekwaarde 31 december 2013 inclusief stadsdelen
Toevoeging

440

Subtotaal

3.625,00

Afname

232,5

Boekwaarde 31 december 2014

3.392,50

De langlopende schulden zijn in 2014 met € 207,5 miljoen toegenomen. De toename hangt vooral samen met de
afname van de opgenomen middelen van verbonden partijen (€ 184 miljoen). Onder de vaste schulden zijn de
langlopende leningen, de beleggingen van derden en de waarborgsommen opgenomen.
Deze post heeft zich de afgelopen tien jaar als volgt ontwikkeld:

Opgenomen langlopende leningen
4.000
3.500

x 1 mln.

3.000
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2.000
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500
0

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

De afname in 2009 hangt samen met de verkoop van Nuon, dat de investeringen compenseerde.
Kerncijfers leningportefeuille centrale stad
(Bedragen x € 1 miljoen)
Aantal geldleningen
Gemiddelde resterende looptijd in maanden
Gewogen gemiddeld rentepercentage

2010

2011

2012

2013

2014

140

154

118

119

121

87

92

104

104

96

4,06

3,94

3,86

3,66

3,02

In de financieringsparagraaf wordt meer informatie gegeven 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 2014 € 312,2 miljoen. In
de paragraaf Risico’s en weerstandsvermogen wordt nader ingegaan op de aan het weerstandsvermogen ten

Gemeente Amsterdam Jaarrekening 2014

489

➥

i

grondslag liggende ´overige risico’s´. Dat zijn 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
Ook voor de waardering van aandelen op de nominale of de verkrijgingswaarde geldt, dat deze kan leiden 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 20,6%-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 € 752,7 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:
11.3.8
Vlottende passiva (€ 1.480.936.302)
De vlottende passiva worden hier niet uitputtend toegelicht. De vlottende passiva nemen in totaal af met € 632,1
miljoen.
Mutaties vlottende passiva
Boekwaarde 31 december 2013
toevoegen stadsdelen
Boekwaarde 31 december 2013 inclusief stadsdelen
Afname
Boekwaarde 31 december 2014

x € 1 miljoen
2.277,50

-164,60
2.112,90
632,1
1.480,80

Voor de ontwikkelingen in de vlottende passiva geldt±
 De opgenomen kasgeldleningen nemen toe met € 154 miljoen
 De categorie overige schulden neemt af met € 212,5 miljoen
 De vooruit ontvangen rijksbijdragen nemen toe met € 13,8 miljoen
 De overige overlopende passiva nemen af met € 320,8 miljoen
 De overige vlottende passiva tenslotte, het saldo van de binnengemeentelijke schulden en vorderingen, neemt
af met € 1,8 miljoen tot een totaal van -/- € 1,6 miljoen. In dit saldo zijn de binnengemeentelijke vorderingen
€ 1,6 miljoen lager dan de binnengemeentelijke schulden, zodat het aan de creditzijde van de balans is
opgenomen.
Verstrekte garanties ultimo 2014
In 2014 is de omvang van de verstrekte garanties afgenomen met € 231 miljoen naar € 12.844 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
In 2014 is expliciet aandacht geschonken aan de problematiek van de binnengemeentelijke vorderingen en
schulden. In administratieve zin is het grootste verschil tussen stadsdelen en bestuurscommissies, dat de eerste
werden beschouwd als ‘ buitengemeentelijk’ (niet behorend tot de concernadministratie) en de tweede als ‘
binnengemeentelijk’ (integraal onderdeel van de concernadministratie). Dat hield in dat op 19 maart 2014 een
aanzienlijke wijziging is opgetreden in de rubricering van de onderlinge vorderingen en schulden van
gemeentelijke organisatie-onderdelen en stadsdelen en stadsdelen onderling. Administratief externe vorderingen
en schulden werden interne.
Bovendien heeft de gemeentelijke reorganisatie tot gevolg dat op 1 januari 2015 de oude gemeentelijke
onderdelen opgingen in nieuwe eenheden, waardoor het gevaar bestond dat binnengemeentelijke debiteuren en
crediteuren niet meer direct herkenbaar zouden zijn.
Om deze redenen is getracht de problematiek van de binnengemeentelijke verhoudingen zo klein mogelijk te
doen zijn, om onverhoopte afwikkelingsverschillen tot een minimum te beperken.

Gemeente Amsterdam Jaarrekening 2014

490

i

➥

Na een grondige analyse is gebleken dat binnengemeentelijke vorderingen en schulden in de gemeentebalans,
op een bedrag van € 1,6 miljoen na, tegen elkaar weg vallen. De afgelopen tien jaar heeft het
afstemmingsverschil zich als volgt ontwikkeld:
(bedragen x € 1 miljoen)
Verschil

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

-0,7

-0,9

-0,1

-0,4

0,4

1,0

1,3

23,1

10,8

1,6

De oorzaak van het verschil hangt samen met het boekingsvoorschrift dat binnengemeentelijke vorderingen na 1
december 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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12. Bijlagen
12.1

Baten en lasten per programma

495

12.2

Reserves

499

12.3

Voorzieningen

539

12.4

Overzicht kapitaallasten (toelichting renteomslagstelsel)

573

12.5

Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen

575
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12.1 Baten en lasten per programma
In de tabellen hierna worden allereerst de baten en lasten weergegeven voor de programma’s van de
gezamenlijke bestuurscommissies. De tweede tabel geeft de baten en lasten weer van de centrale programma’s.
In de eerste tabel (van de Bestuurscommissies) zijn de twaalf programma’s van Besturen zonder Ballast
opgenomen, met de daarbij behorende begrote bedragen en de rekeninguitkomsten. De begrote bedragen
beslaan de periode van de Bestuurscommissies (dus vanaf 19 maart 2014), de rekeninguitkomsten hebben
betrekking op het hele boekjaar. Het verschil tussen het begrote nadelige saldo van € 414 miljoen en het
gerealiseerde nadelige saldo van € 346 miljoen is de in de financiële hoofdlijnen genoemde saldoverbetering van
€ 68 miljoen die ten opzichte van de 8-maandsrapportage is opgetreden, waarbij rekening is gehouden met de
mutaties op de reserves van € 52 miljoen. Met de over de eerste drie maanden van 2014 door de stadsdelen
ontvangen stadsdeelfondsuitkering van € 153,7 miljoen is rekening gehouden in het onderdeel algemene
dekkingsmiddelen (van de bestuurscommissies).
Deze totalen zijn in de begroting en rekening integraal opgenomen binnen het stedelijke onderdeel algemene
dekkingsmiddelen.
In de tweede tabel zijn de baten en lasten van de dertien stedelijke programma’s opgenomen. Deze leiden – na
consolidatie met de algemene dekkingsmiddelen (waarbij het saldo van de stadsdelen in eerste instantie buiten
beschouwing wordt gelaten) en de dotaties en onttrekkingen aan de reserves – tot een positief saldo van € 425
miljoen.
Als vervolgens het nadelige saldo van de stadsdelen hierbij wordt betrokken (een saldo dat in de praktijk
opgenomen is binnen het onderdeel algemene dekkingsmiddelen) ontstaat het uiteindelijke gemeentelijke
rekeningsaldo over 2014 van € 424,6 miljoen -/- € 346,0 miljoen = € 78,6 miljoen.
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Baten en lasten per programma (bestuurscommissies)
Bedragen x € 1

Lasten per programma
bc 01. Dienstverlening
bc 02. Openbare orde en veiligheid
bc 03. Verkeer en infrastructuur
bc 04. Werk, inkomen en economie
bc 05. Jeugd en onderwijs
bc 06. Welzijn en zorg
bc 07. Sport en recreatie
bc 08. Cultuur en monumenten
bc 09. Openbare ruimte en groen
bc 10. Milieu en water
bc 11. Stedelijke ontwikkeling
bc 12. Bestuur en ondersteuning
Totaal lasten

Rekening 2013

Baten per programma
bc 01. Dienstverlening
bc 02. Openbare orde en veiligheid
bc 03. Verkeer en infrastructuur
bc 04. Werk, inkomen en economie
bc 05. Jeugd en onderwijs
bc 06. Welzijn en zorg
bc 07. Sport en recreatie
bc 08. Cultuur en monumenten
bc 09. Openbare ruimte en groen
bc 10. Milieu en water
bc 11. Stedelijke ontwikkeling
bc 12. Bestuur en ondersteuning
Totaal baten

Rekening 2013

Begroting 2014 Begroting 2014 na
incl. 1e begr.wijz. 8-maands
Rekening 2014
0
0
42.831.903
76.301.020
0
0
19.850.437
25.934.786
0
0
35.078.748
47.169.046
0
0
23.083.996
29.655.031
0
0
74.193.513
143.314.986
0
0
79.947.043
103.607.117
0
0
52.497.657
66.562.076
0
0
14.867.350
18.138.653
0
0
191.240.806
264.673.120
0
0
114.280.027
146.183.486
0
0
156.211.922
246.471.690
0
0
41.860.323
46.787.310
0
0
845.943.726
1.214.798.322

Begroting 2014 Begroting 2014 na
incl. 1e begr.wijz. 8-maands
Rekening 2014
0
0
31.420.438
57.793.012
0
0
1.511.824
3.023.507
0
0
61.366.343
101.668.917
0
0
8.758.688
11.932.270
0
0
3.927.775
41.877.979
0
0
16.853.188
27.558.699
0
0
10.763.962
14.071.343
0
0
455.277
1.550.362
0
0
36.061.667
55.783.446
0
0
96.077.957
120.712.403
0
0
94.334.893
188.107.056
0
0
781.062
11.781.587
0
0
362.313.071
635.860.581

Saldo van baten en lasten

0

0

-483.630.655

-578.937.741

Financiering en algemene dekkingsmiddelen
bc 13. Financiering en algemene dekkingsmiddelen
Totaal algemene dekkingsmiddelen

0
0

0
0

-5.443.734
-5.443.734

180.346.740
180.346.740

Resultaat voor reserveringen
Toevoegingen aan reserves Onttrekkingen aan reserves +
Totaal mutaties reserves
Resultaat na reserveringen (bestuurscommissies)

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

-489.074.389
126.818.548
201.859.349
75.040.800
-414.033.589

-398.591.001
206.501.307
259.059.451
52.558.144
-346.032.857
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Baten en lasten per programma (exclusief bestuurscommissies)
Bedragen x € 1

Lasten per programma
1. Openbare orde en veiligheid
2. Werk en inkomen
3. Zorg
4. Educatie, jeugd en diversiteit
5. Verkeer en infrastructuur
6. Openbare ruimte, groen, sport en recreatie
7. Cultuur en monumenten
8. Milieu en water
9. Economie
10. Facilitair en bedrijven
11. Stedelijke ontwikkeling
12. Bestuur en concern
13. Dienstverlening
Totaal lasten

Begroting 2014 Begroting 2014 na
Rekening 2013
incl. 1e begr.wijz. 8-maands
Rekening 2014
136.249.911
129.840.418
133.407.036
136.336.866
1.007.921.717
1.050.358.353
1.030.103.448
1.037.003.853
369.293.072
394.507.952
337.783.924
333.294.342
214.292.323
337.220.705
314.417.987
315.839.834
492.659.771
547.282.444
771.281.194
735.506.880
53.495.566
46.634.399
49.218.611
50.131.142
141.825.750
137.921.741
138.197.957
134.747.704
456.557.651
445.007.459
299.683.051
299.744.517
335.427.915
22.464.995
28.324.969
31.011.151
336.888.530
334.727.042
344.856.508
359.914.530
544.389.217
266.397.834
431.467.194
459.341.253
94.522.312
83.146.432
104.840.495
144.418.871
72.191.736
69.154.137
111.305.763
90.793.791
4.255.715.472
3.864.663.911
4.094.888.137
4.128.084.733

Baten per programma
1. Openbare orde en veiligheid
2. Werk en inkomen
3. Zorg
4. Educatie, jeugd en diversiteit
5. Verkeer en infrastructuur
6. Openbare ruimte, groen, sport en recreatie
7. Cultuur en monumenten
8. Milieu en water
9. Economie
10. Facilitair en bedrijven
11. Stedelijke ontwikkeling
12. Bestuur en concern
13. Dienstverlening
Totaal baten

Begroting 2014 Begroting 2014 na
Rekening 2013
incl. 1e begr.wijz. 8-maands
Rekening 2014
20.775.837
16.489.293
16.489.293
20.064.736
827.633.997
806.224.555
816.401.075
824.517.874
163.221.169
154.780.994
101.382.591
103.816.633
88.165.656
113.814.794
81.492.054
103.479.852
308.315.474
217.326.691
370.148.768
396.822.137
7.065.150
4.794.693
4.794.693
5.897.465
23.901.820
20.325.387
21.225.387
20.704.550
429.145.100
418.709.257
259.076.861
267.684.168
529.042.641
2.726.388
2.787.188
4.730.534
326.392.715
285.247.833
312.041.047
346.254.577
802.082.013
246.599.692
356.708.236
419.716.369
16.867.430
15.430.805
20.310.674
48.773.403
37.046.928
32.758.447
47.967.052
34.007.993
3.579.655.928
2.335.228.829
2.410.824.919
2.596.470.293

Saldo van baten en lasten

-676.059.545

-1.529.435.082

-1.684.063.218

-1.531.614.440

Algemene dekkingsmiddelen
14.1 Uitkering Gemeentefonds
14.2 Uitkering Stadsdeelfonds
14.3 Belastingen
14.4 Erfpacht
14.5 Financiering
14.6 Deelnemingen
14.7 Overige algemene dekkingsmiddelen
14.8 Amsterdams Investeringsfonds
Totaal algemene dekkingsmiddelen

1.502.113.885
-652.136.420
183.078.999
172.229.621
159.352.316
81.568.054
30.514.024
-6.388.338
1.470.332.141

1.539.854.345
-584.018.479
182.411.110
86.958.348
195.144.189
67.101.759
-33.122.118
-3.249.408
1.451.079.746

1.540.046.431
-126.097.100
186.528.598
149.210.720
177.963.971
88.555.759
209.313.840
-5.489.408
2.220.032.811

1.535.806.689
-153.657.527
195.967.843
170.503.498
184.403.768
81.411.154
178.765.631
-3.280.532
2.189.920.524

Resultaat voor reserveringen
Toevoegingen aan reserves Onttrekkingen aan reserves +
Totaal mutaties reserves
Resultaat na reserveringen (exclusief bestuurscommissies)
Resultaat na reserveringen (bestuurscommissies)
Resultaat na reserveringen (ten gunste van de algemene middelen)

794.272.596
1.523.900.108
992.113.196
-531.786.912
262.485.684
0
262.485.684

-78.355.336
496.134.007
574.489.343
78.355.336
0
0
0

535.969.593
808.011.623
731.475.734
-76.535.890
459.433.704
-414.033.589
45.400.114

658.306.084
885.974.960
652.289.795
-233.685.165
424.620.918
-346.032.857
78.588.061
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12.2 Reserves
In de bijlage ‘Reserves’ geven wij een overzicht van alle per ultimo 2014 op de gemeentebalans verantwoorde
reserves. Per reserve zijn de dotaties en onttrekkingen weergegeven en is een toelichting opgenomen.
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Programma

Nr. doelstelling

IDnummer

Naam reserve

Doel reserve

Jaar van systeeminstelling reserve

Maximaal
toegestane
omvang

Stand ultimo
2013

Dotatie 2014

Onttrekking
2014

Waarvan
vrijval

Ultimo 2014

Korte toelichting op toevoegingen en
onttrekkingen en afwijkingen ten opzichte
van de begroting

3.185.507

-

13.730.830

De betaling van planschades zijn op voorhand
moeilijk te voorspellen. De onttrekking betreft twee
uitkeringen van planschades eind 2014 en
proceskosten.

142.279

-

1.157.721

De onttrekking betreft kosten die betrekking hebben
op voorbereiding van de oprichting van 1012Inc.

01 Openbare orde en veiligheid

10003

Reserve project 1012

Het opvangen van de
planschade- en proceskosten in
het kader van Project 1012

2011

ja

01 Openbare orde en veiligheid

10075

Reserve 1012 Inc

Deze reserve is bedoeld voor
voorbereidingskosten die
worden gemaakt voor de
oprichting van 1012 Inc.

2014

nee

01 Openbare orde en veiligheid

10032

Gevolgen
vreemdelingenwetgeving

Ondersteuning van
vreemdelingen die in
Amsterdam in humanitair
schrijnende omstandigheden
verblijven.

2006

nee

113.914

113.914

-

01 Openbare orde en veiligheid

10044

Reserve OOV

Het dekken van een aantal
kosten in het kader van de 01
Openbare orde en Veiligheid

v.a. 2010

nee

1.007.450

417.528

-

Decentralisatiegelden
OOV

Het binzetten van middelen
voor de gefaseerde afbouw van
de inzet van SAOA en voor de
ombouw van de
recidivebeperkende trajecten
tot één programma - IFA- voor
de zwaardere doelgroepen
(Top600)

01 Openbare orde en veiligheid

10063

01 Openbare orde en veiligheid

10064

Decentralisatie uitkering
Pilot Coffeeshops

Het tegengaan van overlast en
het bevorderen van
transparantie van de
coffeshopbranche en een meer
evenwichtige spreiding van
coffeeshops.

01 Openbare orde en veiligheid

10069

Invoeringkaderwet
prostitutie

Het aanpakken va de
misstanden in de prostitutie

01 Openbare orde en veiligheid

02 Werk en inkomen

2.5

10070

Regie-unit OBT

De implementatie van
Organisatie 12 Bestuurlijk
Toezicht ( OBT) en vanaf 1
januari 2014 ook van het
project Informatie gestuurd
Handhaven (IGH)

1084

Reserve egalisatie
inkomensdeel en
conjunctuur

Het egaliseren van
overschotten en tekorten
voortvloeiend uit de uitvoering
van de Wet Werk en Bijstand
voor het inkomensdeel
(bijstandsuitkeringen)
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16.916.337

1.300.000

nee

1.918.009

2011

nee

20.543

2012

nee

539.831

2012

nee

2005

ja

niet gelimiteerd

725.005

496.000

-

-

Onttrekking uit dit fonds is conform begroting in
betreffen kosten voor Vreemdelingen.

Onttrekking uit deze verzamelreserve betreffen: €
0,3 mln bijdrage aan programma Treiter aanpak en
589.923 € 0,1 mln vrijval BiBop. Verschil met begroting is €
0,3 mln door minder onttrekking CCTR € 0,2 en
Horecasysteem € 0,1 mln.
Onttrekking uit deze reserve zijn gedaan voor
polarisatie en radicalisering ( € 0,1 mln) en voor
Saoa ( € 0,6 mln). Het verschil met de begroting
1.193.004
komt doordat zowel voor Saoa als voor poliarisatie
en readicalisering € 0,1 mln minder kosten zijn
gemaakt dan begroot.

-

20.543 nvt

-

De onttrekking is gedaan voor het programma
43.831 prostitutie ( € 0,5 mln). De werkelijke onttrekking is
nagenoeg gelijk aan de begroting.

403.610

2.500.000

671.062

-

57.659.000

39.100.000

5.400.000

-

De dotatie betreft een toevoeging van € 2,5 mln uit
1Stad1Opgave Toezicht waarin is besloten
informatie gestuurd handhaven (IGH) in de gehele
gemeente in te voeren. De onttrekking betreffen de
kosten voor het project IGH ( € 0,4 mln) en de vrijval
van het project OBT ( € 0,3 mln) waar een
reserveringsvoorstel bij de jaarrekening wordt
voorgelegd omdat in 2015 een incidenteel bedrag
2.232.548
nodig van € 0,26 miljoen dat is bedoeld om kracht te
zetten achter de realisatie en totstandkoming van de
stadsbrede inzet van de 12 Bestuurlijke afspraak om
twintig procent van de handhavingscapaciteit in de
stad flexibel en informatiegestuurd in te zetten. De
onttrekking is € 0,4 mln lager dan begroot omdat de
raming van de kosten, en dus de onttrekking, voor
IGH voor 2014 te hoog was.

91.359.000

De dotatie is € 5,1 miljoen hoger dan begroot door
een hoger resultaat op het Inkomensdeel bij de
dienst Werk en Inkomen. De hogere dotatie leidt tot
een € 0,2 miljoen lagere vrijval dan begroot
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Nr. doelstelling

IDnummer

02 Werk en inkomen

12.7

17002

WW (Ombudsman)

02 Werk en inkomen

2.1

45004

Het dekken van de onrendabele
Huisvesting kinderopvang top en aanloopkosten voor de
Triade
kinderopvang in het gebouw
Triade.

02 Werk en inkomen

2.5

80027

Reserve geïntegreerde
voorziening

Programma

Naam reserve

Doel reserve

Het dekken van kosten voor
WW en reintegratie

Het dekken van frictiekosten in
de huisvesting van
geintegreerde voorzieningen.

02 Werk en inkomen

2.1

80029

Bestrijding
Jeugdwerkloosheid

Het voorkomen en bestrijden
van jeugdwerkloosheid en
jongeren perspectief bieden op
de arbeidsmarkt.

02 Werk en inkomen

2.6

80037

Reserve frictiekosten GKA

Het dekken van de
salariskosten van de GKA.

02 Werk en inkomen

2.6

80038

Het dekken van de bijdrage aan
Reserve bijdrage DWI aan
de businesscase EE-dienstverlening en
dienstverlening en aan de
digitalisering stadspas
digitalisering bij de Stadspas.

Jaar van systeeminstelling reserve

Maximaal
toegestane
omvang

Stand ultimo
2013

2006

nee

2005

nee

n.v.t.

34.856

2009

nee

1073

986.673

2009

53.500

nee

€ 4,2 mln

nee

2011

1.666.224

377.509

nee

€ 0,9 mln

256.000

02 Werk en inkomen

2.6

80039

Het opvangen van de verlaging
van de budgetten vanaf 2012
Reserve Armoedestrijding
als gevolg van
Kindpakket
Rijksbesparingen bij
Armoedebestrijding.

2011

nee

02 Werk en inkomen

2.1

80043

Reserve preventieve
onderwijs uitgaven

Het dekken van preventieve
onderwijsuitgaven, die
voorheen gedekt werden uit het
participatiebudget.

2012

nee

21189

02 Werk en inkomen

2.6

80044

Reserve Atcg

Het dekken van de
programmakosten ATCG
(chronisch zieken).

2012

nee

€ 0,8 mln

2013

nee

€ 23,7 mln

19.040.677

2013

nee

1125

6.799.000

02 Werk en inkomen

2.4

80045

Reserve Taal en Werk

het bestrijden van de kosten
van intensiveringsmaatregelen
met Werk & Taal als
doelstelling .

02 Werk en inkomen

2.4

80046

Reserve
Uitvoeringskosten
Educatie Werkt

Het dekken van de
uitvoeringskosten van
inburgering en de
gemeentelijke volwasseneneducatie
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Dotatie 2014

€

477.000

-

-

Onttrekking
2014

Waarvan
vrijval

Korte toelichting op toevoegingen en
onttrekkingen en afwijkingen ten opzichte
van de begroting

53.500

53.500

-

De Ombudsman is per 1 januari 2014 een
gemeenschappelijke regeling. De gehele balans
moet per 1 januari 2014 naar nul geboekt worden.

34.856

34.856

-

Onttrekking is conform begroting

-

986.673 Instanthouding is conform begroting

2.182.819

-

In 2014 is er € 2.182.819,- onttrokken aan de reserve
Bestrijding Jeugdwerkloosheid. De onttrekking uit de
reserve wijkt af met € 131.000,- ten opzichte van de
aangegeven onttrekking in de 8-maandsrapportage,
380.051 de lagere onttrekking heeft betrekking op een lagere
uitputting in het kader van Jongeren Fit voor Werk
en Startersbeurzen. Met deze lagere onttrekking ad.
€ 131.000,- is er ultimo 2014 nog een bedrag
beschikbaar in de reserve van € 380.000,-.

-

152.023

-

225.486

-

256.000

-

896.646

-

120.000

1.940.000

2.060.000

13.689.125

750.000

7.400.000

-

800.000

-

800.000

Ultimo 2014

-

-

3.520.000

853.229

De werkelijke salariskosten, waarvoor de reserve is
gevormd, zijn in 2014 lager dan begroot.

-

De reserve wordt conform begroting volledig
onttrokken in 2014.

-

De reserve wordt volledig onttrokken. Doordat (1) bij
Project Alleenstaande ouders minder is uitgegeven
dan begroot en (1) de uitgaven bij het Kindpakket
door het lagere bereik, de lagere uitvoeringskosten
en de lagere prijs van de kledingvouchers veel lager
uitvallen dan begroot is sprake van een vrijval van
ruim 0,8 miljoen. Dit is inclusief de
reserveonttrekking die was begroot voor 2015. De
afrekening voor de activiteitvouchers vindt plaats in
2015. Voor die afrekening is een transitorium
gevormd.

7.039.125

-

De onttrekking is conform de begroting, er zijn lagere
kosten (€ 100.000) bij de Netwerkschool geweest.

Onttrekking is conform begroting

17.199.355

-

De realisatie 2014 op uitgaven Eductie werkt € 6,35
mln, bijdrage exploitatie Pantar ad € 2 mln. en div.
1.841.322 intensiveringen ad € 8,85 mln worden aan de reserve
onttrokken, in totaal € 17,2 mln. Voor het resterend
saldo worden bestemmingsvoorstellen voorbereid.

4.267.500

-

6.051.500 Dotatie en onttrekking zijn conform begroting
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Jaar van systeeminstelling reserve

Maximaal
toegestane
omvang

Stand ultimo
2013

Nr. doelstelling

IDnummer

02 Werk en inkomen

2.6

80047

Kinderen met overgewicht en
Reserve Jeugdsportfonds Obesitas uit minimagezinnen
te kunnen laten sporten

2013

nee

0

100.000

02 Werk en inkomen

2.6

80048

Reserve Gratis openbaar
vervoer voor minimaouderen

Het dekken van de kosten in de
tegemoetkoming van OVkosten voor minima

2013

nee

€ 0,5 mln

480.000

Het kunnen treffen van
betalingsregelingen voor
klanten in de bronheffing.

Programma

Naam reserve

02 Werk en inkomen

2.6

80049

Reserve
Betalingsregelingen
bronheffing CVZ

02 Werk en inkomen

2.1

80051

reserve toekomstige
ontwikkelingen RBA en
Participatiewet

02 Werk en inkomen

2.1

80053

Doel reserve

Reserve nazorg detentie
en treiteraanpak

2.1

80054

02 Werk en inkomen

2.7

80055

02 Werk en inkomen

2.1

80056

Reserve intensivering
schuldhulpverlening
Reserve Sociale Firma's

03 Zorg

3.6

23002

Reserve Health Valley

03 Zorg

3.6

23010

Reserve frictiekosten
GGD

De realisatie van de
besparingen van de GGD en
het beperken weglekeffect en
het verlagen van frictiekosten
ww e.d.

03 Zorg

3.6

23015

Reserve Research en
Development GGD

Het over meerdere jaren
verdelen van de kosten van
onderzoek en ontwikkeling van
de GGD
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nee

€ 0,3 mln

2014

nee

0

2014

Het dekken van toekomstige
ontwikkelingen in relatie tot het
Reserve invoering nieuwe
overkomen van RBA en de
wet WWB
implementie / uitvoering van de
Participatiewet.

02 Werk en inkomen

2013

2014

nee

7.200.000

-

100.000

-

-

480.000

7.200.000

-

1.100.000

-

€

Waarvan
vrijval

-

300.000

nee

Onttrekking
2014

Dotatie 2014

300.000

-

501.007

-

5.400.000

1.064.798

1.000.000

nee

-

1.000.000

2014

ja

-

1.400.000

2014

nee

-

8.000.000

2013

ja

-

524.253

2001

ja

2.468.721

-

-

390.000

200.000

-

Ultimo 2014

Korte toelichting op toevoegingen en
onttrekkingen en afwijkingen ten opzichte
van de begroting

-

Onttrekking is conform begroting. In 2015 vindt nog
wel de eindafrekening over 2013 en 2014 plaats.
Daartoe zijn nog geen gegevens beschikbaar.

-

De reserve wordt volledig onttrokken. Doordat de
kosten voor het gratis aanvullend openbaar vervoer
en de implementatie lager zijn dan bij de 8-maands
kon worden voorzien kan een groot deel van reserve
(€ 390.000) vrijvallen

-

De reserve wordt volledig onttrokken. Uit nadere
analyse en bestuderen van individuele casussen
blijkt dat de daadwerkelijk niet-ingehouden
(afgedragen) premies aan Zorginstituur NL veel lager
zijn dan initieel gecommuniceerd door ZiNL. Ulitimo
2014 is het beeld dat de afrekening € 0,1 miljoen
bedraagt.

7.200.000 De instanthouding is conform begroting

-

In juni 2014 heeft de gemeenteraad bij de 4maandsrapportage 2014 ingestemd met het voorstel
om ten laste van het rekeningresultaat 2013 voor €
1,1 miljoen een nieuwe reserve te vormen voor het
uitvoeren van de aanbevelingen van de Rekenkamer
inzake de nazorg detentie en treiteraanpak.
Halverwege het jaar is dus pas zekerheid gekomen
598.993
over het beschikbaar komen van deze middelen.
Gelet hierop konden niet alle activiteiten in het kader
van de nazorg detentie en treiteraanpak in 2014
worden uitgevoerd en zullen deze doorlopen naar
2015. De uitgaven in 2014 waren € 501.007,-. De
stand van de reserve is ultimo 2014:
€ 598.993,-).

-

Conform jaarrekeningbesluit 2013 is deze reserve
gevormd voor uitgaven in 2014 en 2015 ten behoeve
van activiteiten rondom het invoeren van de nieuwe
WWB. Onder verrekening met ontvangen
rijksmiddelen voor de invoering van nieuwe WWB
4.335.202
ad. € 436.000,- is in 2014 een bedrag van €
1.064.798 onttrokken aan de reserve. Na de
onttrekking aan de reserve in 2014, zal er nog een
bedrag in de reserve beschikbaar zijn van € 4,3
miljoen voor 2015

420.000

De reserve wordt conform begroting volledig
onttrokken in 2014.
1.400.000 Dotatie is conform begroting

-

8.000.000 nvt

524.253

-

-

1.072.228

-

De reserve is in 2014 geheel aangewend voor het
dekken van frictiekosten

1.396.493 Uitvoering R&D-projecten
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Nr. doelstelling

IDnummer

03 Zorg

3.6

23031

Reserve omvangrijke en
Het dekken van niet jaarlijks
niet jaarlijks terugke-rende
terugkerende kosten
kosten (GGD)

03 Zorg

3.6

23053

Gezond in de Stad 4-12jr

03 Zorg

3.6

23058

03 Zorg

3.1

03 Zorg

3.2

Programma

Naam reserve

Doel reserve

Jaar van systeeminstelling reserve

Maximaal
toegestane
omvang

Stand ultimo
2013

288.672

153.298

-

135.374

hogere onttrekking door verbouwing BSL 3 lab en
nieuwe klanten

287.298

De onttrekking is conform het projectplan Voeding &
Bewegen

Het uitvoeren van de
decentralisatie van de uitkering
van het Rijk voor Gezond in de
Stad

2010

nee

717.298

-

430.000

-

Reserve Stille Dilemma's

Het dekken van de kosten voor
de projecte Samen Stevig
Staan, begeleiding kind en
ongeving na screening LGV.

2011

nee

200.000

-

200.000

65.540

26047

Invoeringskosten AWBZ

Het dekken van de kosten
gemoeid met de decentralisatie
van de AWBZ

2013

nee

geen

1.256.439

656.439

-

26060

Reserve De Ruijsdael

Dekking van de risico's
verbonden aan de exploitatie
woonvoorziening de Ruijdael.

2010

nee

geen

984.720

984.720

-

2012

ja

3.2

26066

03 Zorg

3.2

26068

Reserve voorzieningen
begeleid wonen

Realiseren
opvangvoorzieningen

2012

nee

geen

3.625.000

03 Zorg

3.2

26069

Reserve Oranjehuis

Realiseren opvangvoorziening
slachtoffers huiselijk geweld.

2012

nee

geen

1.000.000

2013

nee

geen

2014

nee

geen

03 Zorg

3.1

26071

Frictiekosten AWBZ

Het opvangen van de risico's
verbonden aan de
decentralisatie van de AWBZ

03 Zorg

3.1

26077

Reserve
Stimuleringsgelden
informele respijtzorg

Reserve informele respijtzorg

26078

Het kunnen inzetten van
Stimuleringsfonds Sociale
middelen voor stimulering van
Firma's
het opzetten van sociale firma's

3.2

-

ja

03 Zorg

03 Zorg

Waarvan
vrijval

2001

Dekken van de
Reserve kapitaallasten
afschrijvingslasten van het
opvang R. Kochplantsoen
project "R. Kochplantsoen"

Gemeente Amsterdam Jaarrekening 2014

2014

nee

Investeringsbedrag R.
Kochplantsoen

geen

3.274.517

9.200.000

-

-

Korte toelichting op toevoegingen en
onttrekkingen en afwijkingen ten opzichte
van de begroting

Onttrekking
2014

Dotatie 2014

400.000

-

-

1.657.550

-

21.200.000

750.000

1.400.000

Ultimo 2014

-

Prioriteit stille Dilemma's in 2014 afgerond binnen
doelstellingen met minder kosten

Dit betreft de middelen van budget voor de
invoeringskosten AWBZ van het Rijk die niet zijn
1.000.000 besteed. Daarnaast zij er extra middelen ingezet
vanuit de WMO egalisatiereserve voor een
zorgvuldige invoering AWBZ.

-

Bij besluit van 2 november 2010 van het College van
B&W (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.

84.250

-

Een egalisatiereserve is gevormd ter dekking van de
aanschafkosten en de verbouwingskosten in 2012
van een pand aan het R.Kochplantsoen voor € 2,1
3.190.267 miljoen. De reserve valt vrij naar rato van de
afschrijvingen op het aangekochte pand. Het pand
heeft een bestemming als opvangvoorziening
maatschappelijke opvang.

185.556

-

5.096.994

1.000.000

-

-

200.000

1.400.000

-

-

1.400.000

-

De reserve is gevormd ter realisatie van
kleinschalige opvangvoorzieningen voor begeleid
wonen in de maatschappelijke opvang. Het vinden
van geschikte locaties gaat langzamer dan gepland.
De subsidie voor de realisatie van de
opvangvoorziening voor slachtoffers van huiselijk
geweld is verleend. De voorziening zal in 2015
worden gerealiseerd.

De toevoeging aan de reserve is goedgekeurd door
de raad bij de besluitvorming over het
rekeningresultaat 2013. De reserve dient ter dekking
30.400.000 van de risico's die samenhangen met de
decentralisatie van de AWBZ. In 2015 zullen deze
middelen tgv fonds Werk, Zorg Werk en Jeugdzorg
komen.

550.000

-

Dit betreft de middelen die bij de 1e
begrotingswijziging 2014 beschikbaar zijn gesteld
n.a.v. amendement 906' voor de informele
respijtzorg.
Bij de 4-maandsrapportage 2014 is besloten een
reserve te vormen voor het stimuleren van Sociale
firma's. Dit nav van amendement 330' aangenomen
bij de behandeling van kadernota 2014. Bij de 8maandsrapportage is besloten deze middelen onder
te brengen bij DWI.
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Programma

Nr. doelstelling

IDnummer

Naam reserve

Doel reserve

Het kunnen inzetten van
middelen voor de pilot
dagbesteding

03 Zorg

3.2

26675

Reserve Pilot
Dagbesteding

03 Zorg

3.2

26676

Egalisatiereserve
Dekking van de
kapitaallasten verbouwing afschrijvingslasten van de
noodhotel
verbouwing Noodhotel

03 Zorg

3.1

370044

Reserve egalisatie WMO

04 Educatie jeugd en diversiteit

4.3

38026

04 Educatie jeugd en diversiteit

4.1

370017

Jaar van systeeminstelling reserve

Maximaal
toegestane
omvang

2013

nee

2013

ja

investeringsbedrag

Het kunnen opvangen van de
fluctuaties in de WMOopeneinde regelingen

2007

ja

10% van de 1e
vastgestelde
begroting WMO

reserve Opleidingskosten
2014 Om het kind

Het dekken van de
opleidingskosten voor de Ouder
Kind Teams in 2015

2014

nee

niet bepaald

Reserve
Onderwijshuisvesting PO

Het dekken van een aantal
specifieke projecte voor
onderwijshuisvesting,
waaronder het Project frisse
scholen (Zuid),
Kwalificatiebeleid (Zuidoost),
Asbestsanering (Zuidoost),
Laing's Neckstraat (Oost): 1,0
miljoen en OHP voorgaande
jaren.

2014

ja

geen

niet bepaald

Stand ultimo
2013

2.000.000

51.963

11.989.099

-

-

Dotatie 2014

-

1.061.029

-

5.557.086

4.1

370019

Reserve centralisatie
onderwijs

Het verbeteren van de kwaliteit
van het primair onderwijs

2013

nee

04 Educatie jeugd en diversiteit

4.1

370025

Kwaliteit Voortgezet
Onderwijs

Het dekken van de uitvoering
van de kwaliteitstrajecten in het
VO en VSO.

2008

nee

04 Educatie jeugd en diversiteit

4.1

370058

Het ondersteunen van scholen
Reserve hoogbegaafdheid bij de signalereing van
hoogbegaafde leerlingen

2013

nee

-

200.000

04 Educatie jeugd en diversiteit

4.3

370064

Reserve Jeugd GGZ

2013

nee

-

142.000

Gemeente Amsterdam Jaarrekening 2014

jeugd GGZ nw jeugdstelsel

niet bepaald

4.500.000

Ultimo 2014

Korte toelichting op toevoegingen en
onttrekkingen en afwijkingen ten opzichte
van de begroting

-

-

2.078

-

1.110.914

550.024

-

Deze reserve is gevormd bij de 8-maandsraportage
2013

To.v. de begroting na 8-maandsrapportage komen de
11.439.075 Wmo openeinderegeling hoger uit dan begroot. Dit
wordt onttrokken aan de reserve

500.000

Bij de 8 maandsrapportage 2014 heeft de
gemeenteraad besloten € 500.000 toe te voegen aan
een nieuwe reserve ter dekking van de
opleidingskosten voor de Ouder Kind Teams in 2015.

1.727.401

De dotatie betreft de overdacht van balanspost
reserves vanuit de stadsdelen naar de centrale stad
confrom de besluitvorming bij de 83.829.685
maandsrapportage 2014. De onttrekking heeft
betrekking op de besteding van het project frisse
scholen in stadsdeel Zuid in 2014.

3.313.480

Bij de jaarrekening 2013 heeft de Raad ingestemd
met het vormen van een reserve Centralisatie
Onderwijs ad € 4,5 miljoen. In 2014 is € 3,3 miljoen
onttrokken, waarvan € 1,3 miljoen besteed is voor
Kwaliteit Basisonderwijs Amsterdam, € 0,7 miljoen
voor Schoolmaatschappelijk werk en € 1,3 miljoen
1.186.520
voor spoedaanvragen primair onderwijs.
In 2015 wordt € 0,6 miljoen ingezet om de kwaliteit
van het primair onderwijs te verbeteren. De overige
middelen worden aangewend om de uniformering
van onderwijshuisvesting primair onderwijs in 2015
verder te implementeren.

-

642.596

Waarvan
vrijval

Deze reserve is gevormd bij de 8-maandsrapportage
2013 voor de pilot dagbesteding. De te contracteren
2.000.000 inkoop van dagbestedingstrajecten die uit deze
reserve wordt gedekt zal in 2015 en 2016
plaatsvinden.

500.000

04 Educatie jeugd en diversiteit

-

Onttrekking
2014

De reserve is nodig voor de dekking van de
kwaliteitstrajecten in VO en VSO in de 1e 7 maanden
642.596 van 2015 (deel schooljaar 14-15), voor experts en
audits en voor Masterplan Techniek (schooljaar 1415).
De reserve hoogbegaafdheid wordt in 2015
200.000 aangewend om scholen te ondersteunen bij invoering
van (vroeg)signalering op school.

142.000

-

De middelen zijn besteed ten behoeve van Jeugd
GGZ.
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Programma

04 Educatie jeugd en diversiteit

Nr. doelstelling

4.4

IDnummer

374012

Naam reserve

LHBT Diversiteit

Doel reserve

Het verhogen van de
acceptatiegraad voor Lesbische
vrouwen, Homoseksuele
mannen, Biseksuelen en
Transgenders (LHBT)

Jaar van systeeminstelling reserve

2013

nee

Maximaal
toegestane
omvang

niet bepaald

Stand ultimo
2013

32.000

Dotatie 2014

Onttrekking
2014

Waarvan
vrijval

Ultimo 2014

Korte toelichting op toevoegingen en
onttrekkingen en afwijkingen ten opzichte
van de begroting

Van het ministerie zijn 2 bijdragen ontvangen voor
LHBT. De hiermee gemoeide uitgaven konden
volledig uit het structurele budget worden gedekt,
hetgeen betekent dat (nog) geen aanspraak hoefde
107.000 te worden gemaakt op de middelen van het
ministerie. Derhalve worden deze middelen
toegevoegd aan de reserve. In 2015 worden extra
uitgaven verwacht, waardoor inzet van de reserve
alsnog benodigd is.

75.000

Het programma wordt financieel neutraal uitgevoerd,
waarbij een verschil tussen lasten en baten middels
een reserve wordt vereffend. Het restant van de
reserve is benodigd om de risico's en kosten van het
programma in 2015 te dekken. ICT transitie platvorm
€180.000. WPB risico onderhanden werk en 2015,
792.477
€250.000. Verlengde arm werken jeugdzorg HVA
modules €100.000. Signs of Safety capaciteit
vergroten € 50.000. Introductie Dwang en drang €
100.000 in de vorm van teamtrainingen.
Administratieve ondersteuning registratie en
verwijzen €150.000.

04 Educatie jeugd en diversiteit

4.3

374013

Samen Doen

Het dekken van de kosten van
de uitrol van het programma
Samen Doen over de hele stad

2013

nee

niet bepaald

1.615.760

04 Educatie jeugd en diversiteit

4.3

374033

Reserve Matchpoint

Ontwikkeling van de applicatie
Matchpoint in de Jeugdzorg

2008

nee

niet bepaald

185.063

185.063

Geen onttrekking noodzakelijk in 2014 door lagere
uitgaven.

04 Educatie jeugd en diversiteit

4.3

374047

Om het Kind

Het dekken van de
transitiekosten in de jeugdzorg

2013

nee

niet bepaald

68.277

68.277

De bestedingen voor Om 't Kind waren lager dan
begroot, er zijn geen middelen onttrokken.

04 Educatie jeugd en diversiteit

4.5

374049

Reserve kapitaallasten
bibliotheek
Oosterdokseiland

Het dekken van een deel van
de kapitaallasten van de
Centrale bibliotheek (besluit
2003/039)

2002

ja

€ 13,7 miljoen

374083

Het tegengaan van
Tegengaan Radicalisering radicalisering en polarisatie op
en Polarisatie
basis van concrete
aanleidingen.

04 Educatie jeugd en diversiteit

4.4

04 Educatie jeugd en diversiteit

38023

Reserve onderwijs
huisvesting PO
(algemeen)

04 Educatie jeugd en diversiteit

38024

Reserve VVE (voorm.
Stadsdelen)

Gemeente Amsterdam Jaarrekening 2014

Het dekken van de kosten van
toekomstige afboekingen van
activa die in de periode 2015 2020 gesloopt gaan worden.

Het doen van aanpassingen
voor scholen (stadsdeel West)
en realisatie VVE-lokalen
(stadsdeel Nieuwwest)

2010

nee

€ 0,9 mln

823.283

402.550

13.284.454

12.881.904

De egalisatiereserve kapitaallasten Nieuwbouw
Bibliotheek is bestemd voor de dekking van een deel
van de kapitaallasten van de Centrale bibliotheek
(besluit 2003/039)

De aanpak radicalisering is risk based. In 2014 was
er geen sprake van extra calamiteiten en daardoor
geen noodzaak tot extra inspanningen of aandacht.
835.146
De uitgaven konden daardoor volledig uit het
structurele budget worden gedekt, waardoor
onttrekking aan de reserve achterwege kon blijven.

835.146

2014

nee

21.011.950

2014

nee

1.374.764

De dotatie betreft de overdacht van balanspost
reserves vanuit de stadsdelen naar de centrale stad
confrom de besluitvorming bij de 8maandsrapportage 2014.De reserve geeft onder
meer dekking voor::
21.011.950 - Kosten voor onderwijshuiusvesting in stadsdelen
(West: 2,6 mln; Oost 3,0 mln; Nieuw West 11,6 mln)
- dekking van rente van de Brede Reus stadsdeel
Centrum (1,5 mln)
- dekking van kaitaallasten van de Bockesprong
stadsdeel Zuid (3,3 mln)

1.374.764

De dotatie betreft de overdacht van balanspost
reserves vanuit de stadsdelen naar de centrale stad
confrom de besluitvorming bij de 8maandsrapportage 2014.
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Programma

Nr. doelstelling

IDnummer

Naam reserve

Doel reserve

Jaar van systeeminstelling reserve

Maximaal
toegestane
omvang

Stand ultimo
2013

Dotatie 2014

Onttrekking
2014

Waarvan
vrijval

Ultimo 2014

Korte toelichting op toevoegingen en
onttrekkingen en afwijkingen ten opzichte
van de begroting

Egalisatiereserve voor niet
geraamde inkomsten en
uitgaven van de
bestemmingsreserve
Mobiliteitsfonds. Minimum
omvang is bepaald op € 1,5
mln. (beslispunt JP 2008).

2005

ja

7.031.764

4.527.395

5.531.764

6.027.395

Zie toelichting paragraaf Financiën, onderdeel
Mobiliteitsfonds

54.196.764

47.464.088

74.975.020

Zie toelichting paragraaf Financiën, onderdeel
Mobiliteitsfonds

05 Verkeer en infrastructuur

5.4

95001

Reserve Mobiliteitsfonds
algemeen deel
(systeemreserve)

05 Verkeer en infrastructuur

5.4

95002

Reserve Mobiliteitsfonds
bestemd deel
(systeemreserve)

Dekking van de projecten die
passen in de doelstellingen uit
het uitvoeringsbesluit
Mobiliteitsfonds.

1998

ja

68.242.344

05 Verkeer en infrastructuur

5.4

95006

Gemeentelijk aandeel
auto-onderdoorgang/
busstation

Het dekken van het
gemeentelijk aandeel in de
aanlegkosten voor het
busstation / autoonderdoorgang.

2000

nee

13.535.914

05 Verkeer en infrastructuur

5.4

95023

Risicoreservering IJsei

Het dekken van de gevolgen
van de risico's van het project
Ijsei

2003

nee

4.900.000

4.900.000 Er hebben zich in 2014 geen mutaties voorgedaan

Dekking kosten van het
onderhoud van de stedelijke
infrastructuur

2008

ja

5.170.611

3.804.265

Het grootste deel van deze reserve is bestemd ter
dekking van de herprofilering Damrak als onderdeel
van de Rode Loper. De uitvoering loopt op schema.
1.366.346
De projectorganisatie Rode Loper verrekent de
kosten gedeeltelijk naijlend, waardoor de onttrekking
wat achter blijft op de begroting.
Onttrekking in 2014 is ten behoeve van project
Westerdoksdijk. Het restant van de reserve betreft
2.858.681 project de Ruyterkade. De uitgaven in 2014 zijn lager
dan begroot omdat de de Ruyterkade doorschuift in
de tijd.

4.546.902

Door lagere bestedingen in 2014 dan begroot (zie
8.989.011 o.a. het doelstellingenoverzicht), zijn de
onttrekkingen lager dan begroot.

05 Verkeer en infrastructuur

5.6

95060

Beheer stedelijke
infrastructuur (incl. CMF
reserves remmingwerken
Ijtunnel en GGO Europaboulevard),

05 Verkeer en infrastructuur

5.4

95063

Ijweg west (VE)

Dekking van de kosten van het
project IJweg west

2009

nee

3.417.643

558.962

05 Verkeer en infrastructuur

5.4

95067

Reserve
RealTimeParkeren (RTP)

Het dekken van het
omzetverlies door invoering
RTP in de Stadhuisgarage per
1 september 2011

2011

nee

98.089

98.089

-

Onttrekking betreft omzetverlies door invoering RTP
in de Stadhuisgarage per 1 september 2011.
Reserve is uitgeput, toekomstige verliezen moeten
gedekt worden uit de exploitatie.

05 Verkeer en infrastructuur

5.4

95069

Reserve P+R programma

Het realiseren van het P+R
programma

2011

nee

791.706

791.706

-

De reserve is in 2014 volledig aangewend ter
dekking van bijna 2.000 nieuwe P+R plaatsen.

05 Verkeer en infrastructuur

5.4

95070

Reserve verlaging
Westertoegang

Dekken van de kosten van het
project Wetsertoegang

2011

nee

733.402

Het dekken van de
aanloopverliezen van het
Parkeerschap Boven 'tIJ

05 Verkeer en infrastructuur

5.4

409005

Egalisatiereserve CAN
gebied (systeemreserve)

05 Verkeer en infrastructuur

5.4

409006

WW gelden
Parkeergebouwen

05 Verkeer en infrastructuur

5.5

19033

Fonds luchtkwaliteit

Gemeente Amsterdam Jaarrekening 2014

Het dekken van kosten voor
WW en reintegratie
Het dekken van de kosten van
het programmabureau
Luchtkwaliteit

733.402

De verdieping van de Westertoeging is opgenomen
in de scope van het project Stationseiland / De
Entree. De reserve is bestemd voor de voorbereiding
en wordt naar verwachting in 2015 volledig besteed.

310.018

Dotatie betreft de toevoeging van de ontvangen
rente over de stand per 31-12-2013 van deze
reserve. Onttrokken is een bedrag van € 0,574 mln.
5.010.553
uhv exploitatie De Bomen garage plus een
toevoeging van € 0,264 mln. ten laste van CAN
algemeen exploitatie.

259.640

20.876

238.764 Betreft kosten boventallig, niet-productief personeel

965.177

467.235

2009

ja

5.091.456

2006

nee
nee

229.116

497.942

Uit het fonds luchtkwaliteit worden de kosten voor het
programmabureau betaald.
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05 Verkeer en infrastructuur

05 Verkeer en infrastructuur

Nr. doelstelling

5.4

5.4

IDnummer

95077

96004

Naam reserve

Stationseiland

Doel reserve

Dekking van de projectkosten
Stationseiland / De Entree

Jaar van systeeminstelling reserve

2014 overgedragen
aan DIVV

Maximaal
toegestane
omvang

Stand ultimo
2013

ja

Reserve gemeentelijk
aandeel kosten noord/
zuidlijn (dienst Metro)

Het dekken van het
gemeentelijk aandeel in de
kosten van de Noord/ Zuidlijn

Het behouden van de kwaliteit
van het groen in en om de stad
en het versterken ervan, te
investeren in parken,
postzegelparkjes en het
instandhouden van
cultuurhistorisch landschap en
groen rond de stad.

2003

ja

niet bepaald

5.118.879

niet bepaald

773.788

2012

ja

06 Openbare ruimte, groen, sport en
recreatie

6.1

321004

Reserve incidentele
groenmiddelen

06 Openbare ruimte, groen, sport en
recreatie

6.2

321006

Reserve WW (DRO)

Het dienen als buffer voor
eventuele toekomstige
tegenvallers en/of
noodzakelijke incidentele
bijzondere uitgaven.

2005

nee

2014

nee

06 Openbare ruimte, groen, sport en
recreatie

6.1

321027

Reserve onderhoud
Vinkeveense plassen

Dekken van noodzakelijk
onderhoud Vinkeveense
Plassen t/m 2025, zoals
afgesproken bij uittreding door
Amsterdam uit het
recreatieschap

06 Openbare ruimte, groen, sport en
recreatie

6.3

376055

Reserve EK-Atletiek

Het dekken van de kosten voor
de voorbereiding en organisatie
van de EK atletiek in 2016.

2012

nee

06 Openbare ruimte, groen, sport en
recreatie

6.3

376080

Reserve
sportevenementen

Het dekken van de kosten voor
topsportevenementen

2014

nee

06 Openbare ruimte, groen, sport en
recreatie

6.3

401007

Reserve Sportplan 20132016

Inzet cofinanciering bij
ontvangen rijksgelden voor
uitbreiding buurtsportcoaches
tot 36,9 fte in 2017

2013

nee

07 Cultuur en monumenten

7.1

4026

Reserve WW Bureau
Monumenten en
Archeologie

Het dekken van kosten voor
WW en reintegratie

2011

nee

07 Cultuur en monumenten

7.1

4028

400 jaar grachten

Het leveren van een bijdrage
voor de viering van 400 jaar
grachten

2011

nee

Gemeente Amsterdam Jaarrekening 2014

N.v.t.

€

3.363.000

€ 2,1 mln

435.195.974

-

1.065.000

-

niet bepaald

Dotatie 2014

Onttrekking
2014

50.000

Ultimo 2014

Korte toelichting op toevoegingen en
onttrekkingen en afwijkingen ten opzichte
van de begroting

40.040.790

Conform Collegebesluit BD2014-002198 van 10 juni
2014 is de bestemmingsreserve Plan Openbare
Ruimte (POR) en grondexploitatiemiddelen (voor
het deel Stationseiland en Prins Hendrikkade) per 1
40.040.790 januari 2014 overgedragen van het OGA naar DIVV.
Hiervoor is een nieuwe reserve ingesteld. Er is in
2014 niet aan de reserve onttrokken omdat de
gemaakte kosten, conform geplande voortgang, uit
andere bronnen zijn gedekt.

10.200.000

De onttrekking betreft de mutatie gemeentelijk
aandeel NZL in 2013.
De toevoeging ad € 10 mln heeft betrekking op
besluitvorming res.bestemming jaarrekening 2013
ivm PG Rokin. Deze mutatie was reeds verwerkt in
310.602.565
de 4-maandsrapportage 2014.
De vrijval ad. € 5,7 mln heeft betrekking op
overdracht scope aan Project Rode Loper cf.
raadsbesluit van 10 september 2014. Deze mutatie
was reeds verwerkt in de 8-maandsrapportage 2014.

731.425

-

134.793.409

2.645.514

150.000

2.437.800

5.734.379

Lagere onttrekking wordt veroorzaakt door uitstel
brug Noorderpark en uitstel werkzaamheden
Rembrandtpark. Hogere dotatie wordt veroorzaakt
3.204.790
doordat het meer tijd kost, voor voedselvisie,
Bijlmerweide en ecologische knelpunten gereed en
afgerekend zijn.

623.788

Lagere onttrekking wordt veroorzaakt doordat de
regeling voor flankerend beleid voor veel
medewerkers niet in 2014 is geeffectueerd. De
kosten worden in 2015 verwacht.

In verband met de komende uittreding uit het
3.363.000 recreatieschap is instandhouden van deze reserve
noodzakelijk

3.363.000

700.000

De onttrekking is conform de 8e maandsrapportage
2.802.800 gedaan om het subsidiebedrag over het jaar 2014
aan stichting EK te dekken.
Conform de begroting is dit bedrag toegevoegd voor
5.000.000 toekomstige topevenementen (conform de motie Van
Dantzig c.s.)

5.000.000

288.000

92.742

Waarvan
vrijval

288.000

34.474

50.000

58.268

-

Zoals bij de 8 maandsrapportage gemeld is er een
verschuiving in de inzet van de middelen naar 2015
en 2016. Deze verschuiving is in tegenstelling tot wat
bij de 8 maandsrapportage gemeld was volledig.
De kosten zijn in 2014 lager, waardoor er ook een
lager bedrag onttrokken is.

De onttrekking is conform de begroting
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Nr. doelstelling

IDnummer

Naam reserve

07 Cultuur en monumenten

7.4

4035

Reserve Kunstvorming
Metrostation Rokin

07 Cultuur en monumenten

7.4

4036

Reserve onderzoek
naoorlogs erfgoed in beeld
en benut

07 Cultuur en monumenten

7.1

411003

Amsterdams
Restauratiefonds

Doel reserve

Jaar van systeeminstelling reserve

Het beheren en conserveren
van de Amsterdamse
archeologiecollectie

De instelling van een
revolverend fonds voor de
samenwerking met het
Nationaal Restauratiefonds

Maximaal
toegestane
omvang

nee

2009

nee

3.319.149

800.000

Het stimuleren van moderne
dans.

2014

nee

€ 0,5 miljoen

07 Cultuur en monumenten

7.2

43002

Reserve kapitaallasten
Stedelijk Museum

Het dekken van een deel van
de kapitaallasten van de veren nieuwbouw van het Stedelijk
Museum conform de besluiten
over nieuwbouw.

2005

ja

€ 23,5 miljoen

Reserve egalisatie
huisvestingslasten
Cultuurpanden

Het meerjarig budgettair
neutraal exploiteren van de
cultuurpanden, waarbij rekening
gehouden wordt met
onvoorziene gebeurtenissen en
benodigde werkzaamheden om
de panden functioneel te
houden..

2014

ja

niet bepaald

370024

2008

ja

niet bepaald

-

07 Cultuur en monumenten

7.2

370059

Egalisatiereserve
Kunstenplan

07 Cultuur en monumenten

7.2

374068

Onderhoud en
Investeringen Cultureel
Vastgoed

Oplossing van knelpunten op
het terrein van cultureel
vastgoed

2008

nee

niet bepaald

2.435.144

07 Cultuur en monumenten

7.2

374080

Reserve cultureel
beleggen

Op basis van de besluitvorming
bij het de implementatie van
het basispakket cultuur
Educatie in de periode 20132016.

2007

ja

niet bepaald

1.672.600

-

Korte toelichting op toevoegingen en
onttrekkingen en afwijkingen ten opzichte
van de begroting

De dotatie is conform begroting, besteding zal
plaatsvinden in de jaren 2015/2016/2017

4.109.149 De dotatie is conform begroting.

Op 13 maart 2014 heeft de gemeenteraad besloten
om € 0,5 miljoen aan te wenden voor een
Stimuleringsregeling Eigentijdse Dans voor
500.000 freelancende (beginnende) dansers en choreografen,
welke overal in de stad Amsterdam besteedbaar is
voor de huur van repetitie- en montageruimte. Dit
bedrag wordt besteed in de periode 2015 - 2019

616.160

22.804.247

De vorming van een een
weerbaarheidsfonds om
instellingen die in problemen
verkeren tegemoet te komen

Gemeente Amsterdam Jaarrekening 2014

10.000

500.000

345.622

Ultimo 2014

200.000

200.000

Reserve
Stimuleringsregeling
Eigentijdse Dans

Waarvan
vrijval

415.015

-

37050

Onttrekking
2014

De dotatie is conform begroting, besteding zal
plaatsvinden in de jaren 2015/2016/2017. . Deze taak
was tot 2012 ondergebracht bij het Amsterdam
Museum. en is nu overgedragen aan Bureau
Monumenten en ARcheologie (BMA). De reserve is
415.015
noodzakelijk omdat BMA nu in de overgangsfase zit
van de tijdelijke naar de structurele oplossing voor
het depot. Het grootste deel van de uitgaven t.b.v.
het depot zal pas vanaf 2015 gedaan worden.
Hiervoor is het volledige budget noodzakelijk

nee

7.2

7.2

Dotatie 2014

-

07 Cultuur en monumenten

07 Cultuur en monumenten

Stand ultimo
2013

De reserve kapitaallasten Nieuwbouw Stedelijk
Museum is bestemd voor de dekking van een deel
22.188.087 van de kapitaallasten van de ver- en nieuwbouw van
het Stedelijk Museum conform de besluiten over
nieuwbouw.

515.941

De dotatie aan de reserve is hoger dan begroot
vanwege een lagere dotatie aan de voorziening groot
onderhoud. De dotatie aan de voorziening is
verlaagd op basis van nieuwe MOP's.. Het gaat om
de Appel, de Balie, FOAM, de Hollandsche
Schouwburg, het Marionettentheater, de Melkweg,
861.563
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 en er zijn zijn in totaal negen woningen
aan verbonden

569.140

De dotatie aan de reserve is hoger dan geraamd
vanwege vrijval uit het Kunstenplan vanwege een
lager bedrag aan verleende subsidies. (NB Op 6
569.140 januari 2015 is vrijwel de gehele reserve ingezet als
dekking voor de verlening van de aanvullende
subsidies voor KPinstellingen die in zwaar weer
verkeren)

285.000

408.378

De onttrekking betreft de gedeeltelijke dekking van
2.150.144 de subsidie voor Stadsschouwburg (vlakke vloer). Dit
is conform de besluitvorming bij het Kunstenplan.

De inkomsten uit het Cultureel Beleggen waren
2.080.978 hoger dan begroot. Verder waren de kosten voor de
uitrol Basispakket lager dan begroot.
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07 Cultuur en monumenten

Jaar van systeeminstelling reserve

Nr. doelstelling

IDnummer

7.2

377075

Reserve
Talentontwikkeling

Toevoeging van middelen aan
het Jongerencultuurfonds

Het dekken van een deel van
de kapitaallasten van de
Vlakkevloerzaal.

2011

ja

Naam reserve

Doel reserve

2009

nee

Maximaal
toegestane
omvang

Stand ultimo
2013

niet bepaald

75.000

Dotatie 2014

Onttrekking
2014

Waarvan
vrijval

75.000

Ultimo 2014

-

Korte toelichting op toevoegingen en
onttrekkingen en afwijkingen ten opzichte
van de begroting
De reserve is volledig tot besteding gekomen en kan
worden opgeheven

Deze egalisatiereserve is bestemd voor de dekking
van een deel van de kapitaallasten van de
4.071.240 Vlakkevloerzaal conform het besluit over het
aanvullende krediet voor de aanleg van de zaal van
1 april 2009.

07 Cultuur en monumenten

7.2

377087

Reserve kapitaallasten
Stadsschouwburg

08 Milieu en water

8.2

31034

Reserve Diemerzeedijk
(OGA)

Het dekken van de nazorg- en
beheerskosten van (de
voormalige vuilnisstortplaats)
aan de Diemerzeedijk.

2013

nee

08 Milieu en water

8.2

321026

Reserve gewijzigde
verdeelsleutel
oprichtingskosten
Omgevingsdienst

Dekking voor de 12 Bestuurlijke
afspraak tussen gemeente en
provincie m.b.t. de
oprichtingskosten van de OD.

2014

nee

08 Milieu en water

8.5

63001

Reserve egalisatie
drinkwatertarieven
Waternet

Het creëren van een
Weerstandsreserve

2006

ja

08 Milieu en water

8.5

63011

Reserve voor verhoging
Leidsebrug

Het leveren van een bijdrage
aan de kosten voor verhoging
van de Leidsebrug

2014

nee

-

200.000

200.000

-

In 2014 zijn de uitgaven waarvoor deze reserve was
bedoeld volledig in de lasten opgenomen onder
volgnr 221.01.11. Deze uitgaven worden gedekt door
een (niet begrote) onttrekking uit de reserve.

08 Milieu en water

8.3

63012

Reserve voor extra inzet
Nota varen

2014

nee

-

300.000

300.000

-

In 2014 zijn de uitgaven waarvoor deze reserve was
bedoeld volledig in de lasten opgenomen onder
volgnr 221.01.11. Deze uitgaven worden gedekt door
een (niet begrote) onttrekking uit de reserve.

09 Economie

14.7

1165

Reserve financiering
deelneming Havenbedrijf
Amsterdam

2013

ja

Financiering deelneming Haven
Amsterdam NV.

09 Economie

9.3

56004

Reserve Fonds
Ontwikkelings
Maatschappij

Het fonds kan aangesproken
worden voor actualiteiten
passend binnen de doelstelling.

1985

ja

09 Economie

9.2

56006

Wachtgeldfonds (EZ)

Het dekken van toekomstige
uitkeringen en
reintegratiekosten

2003

nee

Reserve Holland Casino

Het verwezenlijken van de
marketingdoelen van zowel
Holland Casino, als de
gemeente.

09 Economie

9.3

56015

09 Economie

9.3

56022

09 Economie

9.1

56023

Het dekken van de kosten van
IBC (International
het IBC congres in de RAI in
Broadcasting Convention)
2015 en 2016 .
Reserve financiering
Het dekken van de risico's van
Amsterdam Science Park de investering Amsterdam
(FOM)
Science Park.

Gemeente Amsterdam Jaarrekening 2014

2009

ja

2010

nee

2010

ja

€ 4,5 miljoen

12.838.090

-

niet bepaald

De financiële
participatie in de
deelneming

304.824.235

206.835

551.190

€ 300.000

10.300.000

600.000

11.866.525

1.287.401

Niet bepaald

219.940

4.291.180

-

2.176.110

23.138.090 Dotatie is conform begroting

De afspraken op 12 Bestuurlijk niveau hebben nog
600.000 niet geleid tot financiële afwikkeling. Dit wordt
uiterlijk 2015 verwacht.

-

2.852.373

-

986.780

-

178.694

300.000

9.014.152

-

304.824.235 n.v.t.

Toegevoegd conform begroot bedrag. Onttrokken:
Entree van Gogh € 250.000 cfm CB en begroting,
Innovation lab € 49.995 uit begrote
1.713.142 vestigingspremies, kaptaallasten € 307.534 cfm
begroting. Begrote onttrekking SRON € 500.000 is
vertraagd tot Q1 2015. Lagere vestigingspremies als
begroot.

561.039

-

202.500

De onttrekking 2014 bedraagt € 2.852.373. Dit betreft
het nadelige resultaat 2014.

-

206.835 Er hebben zich in 2014 geen mutaties voorgedaan
Onttrokken zijn de i.o.m. HC bestedingen aan: Light
Festival 100.000; Boombankje Max Euweplein
50.000, Hotelnacht 45.000 en Chinees Nieuwjaar
527.384 7.500. Toegezegd zijn onder voorbehoud voor 2015:
Light Festival 75.000, Amsterdam City Index
sponsorcontract 7.500, Chinees Nieuwjaar
sponsorcontract 7.500
300.000

conform begroting voor de besteding in 2015 en
2016

2.176.110 Er hebben zich in 2014 geen mutaties voorgedaan
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Nr. doelstelling

IDnummer

Naam reserve

Doel reserve

Het dekken van de uitvoering
van de agenda van de
Amsterdam Economic Board.

Jaar van systeeminstelling reserve

09 Economie

9.1

56025

Reserve Amsterdam
Economic Board

09 Economie

9.1

56029

Het afdekken van het
Reserve Matrix Innovation
leegsatndsrisico van het
Center
laboratoriumgebouw (Matrix 6).

Voor de cofinanciering van de
uitvoering van de agenda van
de Amsterdam Economic
Board.

2013

nee

Maximaal
toegestane
omvang

Stand ultimo
2013

2011

ja

3.715.022

2012

ja

450.000

Dotatie 2014

9.1

56030

09 Economie

9.1

56031

Reserve Amsterdam
Metropolitan Solutions

Het kunnen voldoen aan de
verplichtingen voortvloeiend uit
het final contract ter realisering
van het Amsterdam
Metropolitan Solution.

2014

nee

-

16.000.000

09 Economie

9.3

56033

Reserve Economische
versterking Pro Congres

Het bevorderen van congressen
in de Amsterdamse regio in de
jaren 2015 en 2016.

2014

nee

-

900.000

09 Economie

9.1

56034

Proceskosten AMS

Het dekken van de
proceskosten in 2014 in het
kader van de realisering van
het Amsterdam Metropolitan
Solution.

2013

nee

400.000

09 Economie en haven

10060

Kosten verzelfstandiging
Haven

Verzelfstandiging van de Haven

2013

nee

320.478

10 Facilitair en bedrijven

10047

Reserve bedrijfsvoering
Bureau Integriteit

Het opvangen van
schommelingen in het
bedrijfsresultaat van Bureau
Integriteit

2009

ja

26.559

11003

WW en wachtgeld (SHI)

Het (gedeeltelijk) compenseren
van de lasten als personeel na
ontslag recht heeft op een WWuitkering

2006

nee

10 Facilitair en bedrijven

10.1

11016

Dekking kapitaallasten
investeringen (AO)

Het dekken van de
kapitaallasten als gevolg van
investeringen ten behoeve van
achterstallig onderhoud.

2010

nee

Gemeente Amsterdam Jaarrekening 2014

22.343.000

-

1.939.812

14.060.188

-

-

320.478

Korte toelichting op toevoegingen en
onttrekkingen en afwijkingen ten opzichte
van de begroting

Onttrokken zijn conform de begroting bijdragen:
Amsterdam Economic Board 335.000, projecten
onderwijs en arbeidsmarkt 584.000, Aloha 495.000,
Amsterdam Connect 300.000, Seamless connections
80.000 , Hotelstrategie 34.040, Zorg Inc 300.000,
Cobra Museum 70.000, vervoerskosten IBC 250.000.
Vervolgens zijn conform de voorschriften van de
BBV de resterende middelen 1.266.982 onttrokken
en toegevoegd aan de balanspost Vooruitontvangen
regionale middelen. Hiermee vervalt vanaf 1-1-2015
de systeemreserve. Besluitvorming over de
besteding van de middelen loopt via BO Pres en
vervolgens College van B&W.

Matrix Innovation Center heeft in 2014 aan zijn
betalingsverplichtingen voldaan.

Conform begroting is onttrokken de bijdrage aan de
Amsterdam Economic Board. De resterende
middelen dienen ter cofinanciering aan de regionale
2.065.125
bijdragen Amsterdam Economic Board. Hier zal
separate besluitvorming voor worden voorgelegd aan
de Raad.

300.000

2.365.125

€

Ultimo 2014

450.000

09 Economie

10.1

Waarvan
vrijval

3.715.022

Reserve Cofinanciering
Board projecten

10 Facilitair en bedrijven

Onttrekking
2014

320.478

Onttrokken zijn conform begroting het betaalde
voorschot in 2014. Het volledige bedrag van de
bestemmingsreserve AMS en het geoormerkte deel
in het AIF is verplicht op grond van het final contract.

900.000

conform begroting voor de besteding in 2015 en
2016

400.000

In 2014 zijn er geen externe proceskosten gemaakt
ter dekking uit de reserve. Verzocht wordt de reserve
te handhaven ter dekking van externe proceskosten
in de periode 2015 t/m 2023.

-

De reserve is vrijgevallen en kan worden opgeheven

26.559

-

Omdat Bureau Integriteit een negatief resultaat uit de
Bedrijfsvoering heeft in 2014, is de reserve geheel
onttrokken.

69.543

69.543

-

De reserve is geheel aangewend en kan worden
opgeheven

1.493.177

1.086.678

406.498
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Nr. doelstelling

IDnummer

Naam reserve

10 Facilitair en bedrijven

10.1

11017

Transitieplan (ICT
Centraal)

10 Facilitair en bedrijven

10.1

11019

Uitvoeringsplan
(Stabilisatieplan)

10 Facilitair en bedrijven

24003

Reserve bedrijfsvoering
DAO-ABC

10 Facilitair en bedrijven

24004

Reserve bedrijfsvoering
DAO-AGA

10 Facilitair en bedrijven

10.4

29001

10 Facilitair en bedrijven

10.4

29002

10 Facilitair en bedrijven

10.4

29005

Doel reserve
Het dekken van de uitrol van
een gestandaardiseerde
stadsbrede digitale werkplek,de
migratie van alle applicaties,
het centraliseren van het
desbetreffende personeel en
budget en het ontmantelen van
d
ht
bl
t
Het dekken van de kosten van
het stabiliseren van de ICT qua
techniek, financiën en
organisatie binnen de scope
van dienst ICT in de periode tot
april 2013.

Jaar van systeeminstelling reserve

Maximaal
toegestane
omvang

Stand ultimo
2013

Dotatie 2014

Waarvan
vrijval

Ultimo 2014

Korte toelichting op toevoegingen en
onttrekkingen en afwijkingen ten opzichte
van de begroting

Dotatie ICT Centraal 2014 (+12,9 mln) en
overheveling van Stabilisatieplan (3,2 mln).
21.406.014 bron: Kadernota incidenteel jaar 2014
Verschil begrote vs. gerealiseerde onttrekking betreft
doorbelasten incompliancy aan stadsonderdelen.

2010

nee

€

34.100.000

13.353.600

2010

nee

€

25.550.000

7.012.533

algemene bedrijfsreserve van
ABC bedoeld om risico's
voortvloeiend uit de facilitaire
werkwijze te dekken.

2012

ja

715.305

246.386

961.691 Toevoeging conform afspraak.

algemene bedrijfsreserve van
AGA bedoeld om risico's
voortvloeiend uit de facilitaire
werkwijze te dekken.

2012

ja

1.059.426

87.950

1.147.376 Toevoeging conform afspraak.

2005

ja

2.507.107

365.608

2.872.715 Toevoeging conform afspraak.

2006

ja

2.538.294

258.544

2.796.838

2004

nee

1.467.085

Reserve bedrijfsvoering
IBA algemeen
Reserve bedrijfsvoering
IBA winstreserve
Wachtgeld (IBA)

16.100.000

Onttrekking
2014

8.047.586

5.072.513

21.010

3.200.000

Overheveling van Stabilisatieplan naar ICT Centraal
1.940.020 (€ 3,2 mln).

Toevoeging 15% van het resultaat (winstverdeling
2014)

1.446.075 Onttrekking n.a.v. gemaakte kosten WW uitkeringen
De werkelijke ontrekking is € 8,2 miljoen lager. Dit
wordt voor € 5,8 miljoen veroorzaakt doordat de
overdracht van de gemeentelijke panden aan de
ontwikkelcombinatie van de herstructurering
11.745.334 Foodcenter niet in 2014 heeft plaatsgevonden. En
voor € 2,3 miljoen door vertraging in de aanleg van
het nieuwe terrein. De toevoeging ad € 622.000
betreft de rentetoevoeging aan de reserve en is
conform begroting.

10 Facilitair en bedrijven

10.4

31029

Gemeentelijke bijdrage
herstructurering Food
Center Amsterdam

Het mogelijk maken van het
door een externe partij
uitvoeren van het
vernieuwingsproject Food
Center Amsterdam.

10 Facilitair en bedrijven

10.3

34002

Reserve commerciële
bedrijfsvoering DBGA

Opvangen van schommeling in
tarieven en ontwikkeling nieuwe
activiteiten

1997

ja

10 Facilitair en bedrijven

10.2

46001

Reserve bedrijfsvoering
PMB

Het creëren van een
Weerstandsreserve

2008

ja

Geen maximum
in 2014, (1,5%
van omzet)

5.299.035

10 Facilitair en bedrijven

10.2

46002

Professionalisering PMB

Het dekken van de kosten in
het kader van
professionalsering PMBmedewewerkers

2006

nee

nvt

308.255

-

In het kader van de reorganisatie werd een
incidentele toename van de kosten
308.255 professionalisering verwacht (integratie organisatieonderdelen). Door de vertraging in de reorganisatie
wordt dit nu voorzien voor 2015 i.p.v. 2014.

10 Facilitair en bedrijven

10.2

46003

Het dekken van toekomstige
WW-verplichtingen (PMB) uitkeringen en
reintegratiekosten

2003

nee

489.600

-

489.600

Gemeente Amsterdam Jaarrekening 2014

2010

ja

13.835.465

622.596

1.995.104

186.501

549.930

€

389.600

2.712.726

-

2.181.605

De dekking is gevonden binnen het regulier inhuur
budget. De omzet van DBGA is hoger dan begroot.
25% van de omzet mag conform de voorschriften
worden toegevoegd aan de systeemreserve.

5.848.965

Het hoger dan begrote resultaat leidt tot een grotere
dotatie aan de bedrijfsvoeringsreserve dan voorzien.

Verwacht werd dat in het kader van de reorganisatie
een aanwending van de reserve zou plaatsvinden.
Door het uitstel van de reorganisatie wordt dit nu in
2015 en 2016 verwacht.
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Nr. doelstelling

IDnummer

Naam reserve

Doel reserve

Jaar van systeeminstelling reserve

Dekking vinden voor
Huisvestingsinvesteringen in
het kader van reorganisatie
voor zover deze niet gedekt
worden door BGH

2005

nee

Maximaal
toegestane
omvang

Stand ultimo
2013

10 Facilitair en bedrijven

10.2

46008

Huisvesting en meubilair
(PMB)

10 Facilitair en bedrijven

10.3

47001

Reserve bedrijfsvoering
ACAM

Het creëren van een
Weerstandsreserve

1992

ja

10% van de
omzet

10 Facilitair en bedrijven

10.2

49001

Reserve bedrijfsvoering
PMB/Wibautgroep

Het creëren van een
Weerstandsreserve

2007

ja

Geen maximum
in 2014, (1,5%
van omzet)

10 Facilitair en bedrijven

10.2

49002

WW-verplichtingen
(Wibautgroep)

2007

nee

15.774

10 Facilitair en bedrijven

10.3

50001

Bedrijfsvoeringsreserve
dienst Stadstoezicht

Het dekken van toekomstige
uitkeringen en
reintegratiekosten
Het creëren van een
Weerstandsreserve

€

149.600

Dotatie 2014

Onttrekking
2014

344.474

211.000

309.156

21.130

100.000

Dotatie: 50% positief rekening saldo.
Onttrekking: kosten ontwikkeling
concernauditprogramma in verband met de
omvorming van accountantsdienst naar auditdienst.

330.286

Hogere dotatie als gevolg van een hogere
exploitatiesaldo

15.774
4.860

4.860

4.860

1990

ja

3.149.963

2006

nee

1992

ja

geen

804.980

403.155

196.324

-

1.011.812

2004

ja

geen

4.352.847

172.500

10.006

-

De dotatie wordt veroorzaakt door de intrekking van
subsidies die weer terug vloeien in de reserve. De
4.515.342 reden voor de afwijking van de begrote onttrekking is
het feit dat er minder plannen voor subsidie door de
corporaties zijn ingediend.

10.2

406001

Reserve bedrijfsvoering
Materiaaldienst DIVV
(systeemreserve)

10 Facilitair en bedrijven

10.2

12016

Reserve WW (SHP)

betalen van ww-kosten van
voormalig personeel

11 Stedelijke ontwikkeling

11.5

26002

Reserve besluit
Het kunnen beschikken over
woninggebonden subsidies middelen voor
5e fonds
woninggebondensubsidies

11 Stedelijke ontwikkeling

11.5

26005

Reserve KTA-deel
Stimuleringsfonds
Volkshuisvesting

Stimulering van de
herstructurering en de
verbetering van de
woningvoorraad in Amsterdam

Stimulering van de
herstructurering en de
verbetering van de
woningvoorraad in Amsterdam

2004

ja

geen

40.793

70.173

11 Stedelijke ontwikkeling

11.5

26006

11 Stedelijke ontwikkeling

11.5

26019

Reserve Warme voeten
2014

Stimulering van
isolatiebesparende maatregelen
aan woningen

2014

nee

geen

-

1.250.000

11 Stedelijke ontwikkeling

11.10

26049

Hervorming stedelijke
vernieuwing

Het dekken van de kosten van
de Projecten Hervorming
Stedelijke Vernieuwing

2013

nee

geen

1.500.000

400.000

597.233

31002

Reserve
Vereveningsfonds
algemeen deel

Het reserveren van het
benodigde weerstandsvermogen in het kader van de
gebiedsontwikkeling en het
voor nieuwe investeringen
beschikbare vermogen.

103.070.791

113.108.370

47.245.996

2004

ja

89.326.174

-

3.149.963

Reserve vastgoeddeel
Stimuleringsfonds
Volkshuisvesting

Gemeente Amsterdam Jaarrekening 2014

455.474

ja

10 Facilitair en bedrijven

11.1

Korte toelichting op toevoegingen en
onttrekkingen en afwijkingen ten opzichte
van de begroting

De geplande aanpassing aan de huisvesting vindt in
149.600 overleg met de RVE Vastgoed pas in 2015 i.p.v.
2014 plaats.

-

149.600

Ultimo 2014

2000

De algemene reserve dient om
algemene bedrijfsrisico's en
schommelingen in de
exploitatie op te vangen.
Tevens dient de reserve als
financierings-instrument.

11 Stedelijke ontwikkeling

Waarvan
vrijval

19.885.302

37.585.808

-

Vrijval reserve gemeld bij de 8 maandsrapportage

Er vindt geen dotatie vanuit het exploitatieresultaat
plaats aan de algemene reserve. Het volledige
exploitatieresultaat wordt afgedragen aan de
gemeente.

29.380 WW-kosten voor een voormalige medewerker

11.900.000

De extra inkomsten komen door de ontvangsten van
stadsdelen en diensten van voorgeschoten bedragen
voor het tijdschrift 020 en de ontvangsten van
Waternet.

De hogere onttrekking dan begroot wordt veroorzaakt
door hogere uitgaven voor de subsidies labelstappen
en subsidies voor projecten. De reden voor de
71.625.668 hogere dotatie is dat de ontvangsten ivm
meerwaarde erfpacht conversies van het OGA
aanzienlijk hoger zijn dan begroot. De vrijval betreft
de middelen die zijn overgedragen aan OGA.

-

Bij de 8-maandsrapportage 2014 is besloten een
1.250.000 reserve te vormen n.a.v. amendement 328' warme
voeten voor amsterdammers.

-

1.302.767

Bij de jaarrekening 2013 is besloten € 0,4 miljoen toe
te voegen aan de reserve Hervorming Stedelijke
Vernieuwing. Het betreft middelen voor innovatieve
bewoners initiatieven.

Meer winstnemingen op kavels door hogere
inkomsten dan geraamd. Hogere inkomsten Bouwen
168.933.166 aan de Stad door een hogere bijdrage ivm meer
verkochte woningen door corporaties. De meevallers
zijn hoger dan tegenvallers was andersom begroot.
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Programma

11 Stedelijke ontwikkeling

11 Stedelijke ontwikkeling

Nr. doelstelling

IDnummer

11.1

31003

11.10

31004

Naam reserve

Reserve
Vereveningsfonds
bestemd deel

Reserve gronddeel
Stimuleringsfonds
Volkshuisvesting
grondexploitatie

Doel reserve

Het dekken van de kosten van
specifieke plannen of doelen
binnen de plannen

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.

Jaar van systeeminstelling reserve

2004

2004

ja

ja

11 Stedelijke ontwikkeling

11.5

31021

Aanjagen
woningbouwproductie

Het dekken van een deel van
de activiteiten van woningbouwregie (inclusief Zelfbouw).

2004

nee

11 Stedelijke ontwikkeling

11.1

31027

Het dekken van de kosten van
voorbereiding en uitvoering van
Zuidelijke IJ-oevers (POR) het Plan Openbare Ruimte
Zuidelijke IJoever (inclusief
Oosterdok en Stationsplein).

2009

ja

11 Stedelijke ontwikkeling

11.5

31031

Reserve
Studentenhuisvesting

Gemeente Amsterdam Jaarrekening 2014

Het dekken vande door de
Raad vastgestelde
stimuleringsbijdragen aan
studenten- en
jongerenhuisvesting.

2011

nee

Maximaal
toegestane
omvang

Stand ultimo
2013

9.122.651

58.865.922

Dotatie 2014

-

34.980.969

Onttrekking
2014

1.897.170

Ultimo 2014

Korte toelichting op toevoegingen en
onttrekkingen en afwijkingen ten opzichte
van de begroting

Marineterrein niet gedoteerd. Is al in 2013 gedaan
voor het hele bedrag dat uit AIF fonds komt.
7.225.481 Onttrekking is hoger door het vrijvallen van 1,5
miljoen tijdelijke studenten huisvesting.
Overgeheveld naar algemene reserve.

17.258.945

• Er is € 4,6 miljoen meer gedoteerd dan begroot. Dit
komt door:
- uit de voorziening Stimuleringsfonds gronddeel
vrijgevallen € 7,8 miljoen is gedoteerd (niet begroot);
- € 3,5 miljoen minder meerwaarde ontvangen van
Bureau Erfpacht dan begroot;
76.587.946 - € 0,2 miljoen niet begrote ACE meerwaarde en €
0,1 miljoen meerwaarde voor deelreserve Parkstad
ontvangen.
• € 3,2 miljoen minder onttrokken dan begroot, omdat
de declaraties van het stadsdeel Nieuw West € 3,2
miljoen lager was. Voornamelijk tussentijdse
afrekeningen i.p.v. eindafrekeningen.

• € 1,0 miljoen prioriteit ontvangen voor
garantiefonds bouwgroepen is niet gedoteerd, omdat
m.i.v. jaarrekening 2014 niet bestede prioriteiten
centraal worden gereserveerd. Voor het overhevelen
van deze incidentele middelen is format 23:
Overheveling incidentele middelen ingevuld. Dit
format bevat de noodzakelijke onderbouwing die
nodig is voor de beoordeling van de aanvraag. DMC
beoordeeld de aanvragen en verwerkt na
besluitvorming de mutatie op de reserve in de
90.871 jaarrekening.
• Conform begroting is € 0,23 miljoen onttrokken
i.h.k.v. uitvoering jaarrekeningbesluit 2013.
Daarnaast is € 0,19 miljoen onttrokken ter dekking
van de uitgaven zelfbouw en woninbouwregie.
Hiervoor was een onttrekking van € 0,32 miljoen
begroot. Lagere onttrekking van € 0,13 miljoen komt
door lagere uitgaven van zelfbouw. In de begroting
zelfbouw was namelijk extra budget begroot voor de
nieuwe ideeën van het nieuwe 12 Bestuur, wat niet is
benut omdat de coalitievorming lang duurde.

506.076

19.833

435.038

50.433.029

1.786.674

35.915.884

833.757

Waarvan
vrijval

318.199

Lagere lasten als gevolg van minder
16.303.819 werkzaamheden aan de openbare ruimte van het
Oosterdok. Project komt in 2015 tot uitvoering.

In 2014 zijn twee bedragen ontrokken:
• € 0,16 miljoen uitvoering jaarrekeningbesluit 2013.
Dit is conform begroting;
515.558 • € 0,16 miljoen ter dekking van de uitgaven 2014.
Hiervoor was € 0,2 miljoen begroot. Door uitstel start
bouw van een aantal projecten, is de uitbetaling van
stimuleringsbijdragen ook uitgesteld.
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Nr. doelstelling

IDnummer

Naam reserve

Doel reserve

Jaar van systeeminstelling reserve

Maximaal
toegestane
omvang

Stand ultimo
2013

Dotatie 2014

11 Stedelijke ontwikkeling

11.3

31033

Reserve Transformatie

Het dekken van del door de
Raad vastgestelde
Transformatie-exploitaties.

2012

ja

5.649.024

11 Stedelijke ontwikkeling

11.2

19037

Reserve Klimaat

Het dekken van de kosten van
de activiteiten van het
programmabureau Klimaat en
Energie voor de periode t/m
2014.

2009

nee

162.124

11 Stedelijke ontwikkeling

11.2

321024

Reserve energie
verduurzaming van
woningen

Het voorbereiden van
structuurversterking op het
terrein van
energieverduurzaming van
woningen

2014

nee

-

7.897.300

11 Stedelijke ontwikkeling

11.7

321025

Verevenen van kosten en
Reserve egalisatie kosten opbrengsten t.a.v.
bouwvergunningen
bouwvergunningen over de
jaren

2014

nee

-

1.000.000

11 Stedelijke ontwikkeling

11.1

33002

Reserve Zuidas bijdrage
dok en grondexploitaties

Dekking van de gemeentelijke
bijdrage aan het Zuidasdok

2009

ja

nvt

371202

Wijkaanpak

Het dekken van de
Programmakosten voor de
wijkaanpak

2010

nee

niet bepaald

12 Bestuur en concern

10018

WW (BDA)

Het dekken van de WW kosten
die vanaf 2014 zullen ontstaan
voor 2008
ten gevolge van boventalligheid

nee

487.197

12 Bestuur en concern

10019

Reserve bedrijfsvoering
Huisadvocaat

Het opvangen van tegenvallers
in de opleidngskosten van de
huisadvocaat

nee

38.512

12 Bestuur en concern

10042

Reserve
Bestuursondersteuning

Het ter beschikking houden
van de van bij voorschot
ontvangen bijdragen voor de
ontwikkeling van een juridisch
opleidings-programma voor de
stadsdelen.

nee

160.921

12 Bestuur en concern

10043

Reserve AFS

Het in vier tranches dekken van
het meerjarenprogramma AFS
te dekken.

2011

nee

634.579

12 Bestuur en concern

10073

Egalisatiereserve AFS

Het voorkòmen van
tariefschommelingen voor het
gebruik van AFS

2013

ja

11 Stedelijke ontwikkeling

11.8

Gemeente Amsterdam Jaarrekening 2014

2009

113.545.442

313.831

-

2.157.363

2.844.914

162.124

-

31.826.014

475.031

475.031

127.622

Onttrekking
2014

Waarvan
vrijval

Ultimo 2014

Korte toelichting op toevoegingen en
onttrekkingen en afwijkingen ten opzichte
van de begroting

• Dotatie van niet begrote rente baten van € 0,25
miljoen en € 59.624 ontvangen van trex Hamerstraat
i.h.k.v. jaarlijkse verrekening met de reserve
• Onttrekking van € 0,84 miljoen ter dekking van de
uitgaven Gemeentelijk Transformatieteam en
3.117.940 Kantorenloods. Hiervoor was € 1,3 miljoen begroot.
Daarnaast een niet begrote onttrekking van € 2,0
miljoen i.v.m. teruggave van € 2,0 miljoen aan
transformatieproject kantorenstrook Amstel III. Er is
vastgesteld dat dit project niet onder de spelregels
van trexen valt.

-

Begrote onttrekking 2013 is doorgeschoven naar
2014

7.897.300

Uitvoeren motie 825 ‘sterker uit de crisis’ van
7/12/12,

1.000.000

De verwachte meerkosten die samenhangen met de
bouwleges 2013 zijn vooralsnog opgevangen binnen
de lumpsum 2014. Naar verwachting zullen zich in
2015 wel meerkosten voor doen.

83.876.791 Verrekening historische kosten valt lager uit

-

De middelen voor de wijkaanpak zijn conform 4
maandsrapportage tot besteding gekomen.

487.197 Er hebben zich in 2014 geen mutaties voorgedaan

38.512

-

Door vermindere inzet bij de Huisadvocaat (HA) is
het resterende deel van de reserve volledig
onttrokken.

160.921 Er hebben zich in 2014 geen mutaties voorgedaan

5.000.000

310.119

105.924

5.528.655

De dotatie is conform het bestemmingsvoorstel in het
kader van de rekening 2013. Aanwending van de
bedragen gebeurt op basis van een nog vast te
stellen Plan van Aanpak.

Deze reserve is bedoel om tariefschommelingen
voor het gebruik van AFS te voorkomen. Deze
437.741 reserve wordt tot 2016 gevuld uit de doorbelastingen
aan de gebruikers. Vanaf 2016 dient deze reserve ter
dekking van de dan startende kapitaalslasten.
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Nr. doelstelling

IDnummer

Naam reserve

Doel reserve

Jaar van systeeminstelling reserve

Maximaal
toegestane
omvang

Stand ultimo
2013

12 Bestuur en concern

10045

Reserve kapitaallasten
Digitaal archief

Het dekken van de
afschrijvingsslasten van het
Digitaal Archief.

2008

nee

64.948

12 Bestuur en concern

10068

Verbetering
concerncontrol

Het dekken van de kosten van
het programma Letop
(voorheen 10 lessen
Noordzuidlijn).

2011

nee

52.225

12 Bestuur en concern

10074

Reserve
Opkomstbevordering

De opkomst van
Amsterdammers bij
verkiezingen te vergroten

2014

nee

10202

Reserve WW
(Raadsgriffie)

Deze reserve wordt
aangehouden om de WW
kosten ten gevolge van
boventalligheid te dekken.

2006

nee

12 Bestuur en concern

-

Dotatie 2014

Onttrekking
2014

Waarvan
vrijval

64.948

-

375.000

46.377

375.000

-

-

-

-

12.5

10203

Vierjarige reserve
Raadsgriffie

ter dekking van kosten
voortvloeiend uit de
raadsverkiezingen 2018.

2007

nee

€

207.564

154.907

51.891

12 Bestuur en Concern

12.7

10204

Raadsonderzoeken

Dekking van de kosten als de
raad besluit tot een onderzoek

2007

nee

€

1.500.000

1.500.000

-

12 Bestuur en Concern

12.1

12023

Reserve egalisatie
tarieven
personeelsvoorzieningen

2006

ja

42.813

13 Dienstverlening

13.2

20013

Gegevensverstrekking
basisregistraties

2013

nee

587.760

13 Dienstverlening

13.4

70001

Reserve goudprijsrisico
Stadsbank van Lening

2006

ja

NVT

4.873.463

-

-

-

13 Dienstverlening

13.4

70002

Reserve bedrijfsvoering
Stadsbank van Lening

Het zo laag mogelijk houden
van het tarief wat aan klanten
van de Stadsbank van Lening
wordt gevraagd

2006

ja

NVT

1.719.190

534.870

376.965

169.742

13 Dienstverlening

13.5

70012

Reserve WW (SBL)

Het dekken van kosten voor
WW en reintegratie

2004

nee

Het dekken van kapitaallasten

2010

ja

€

156.618

34.362

-

687.238 conform raadsbesluit nota reserves en voorzieningen

1995

nee

14 Algemene dekkingsmiddelen

14.4

1002

Meerwaarden
afkoopsommen
Grondbedrijf

Het genereren van een
jaarlijkse renteopbrengst die
structureel toevalt aan de
algemene dienst

1990

nee

€ 196 milj.

32.867.452

-

2000

ja

€ 7,3 miljoen

7.292.756

-

1987

ja

nvt

1.362.710

1008

Garantiefonds
Gemeentelijke
Kredietbank

Het dekken van door GKA af te
boeken delen van leningen

Gemeente Amsterdam Jaarrekening 2014

1.877.095 conform raadsbesluit nota reserves en voorzieningen

-

Een buffer voor het kunnen
opvangen van niet structurele
financiële tegenvallers

14.7

conform raadsbesluit nota reserves en voorzieningen
en beleidsnota 'goudprijsrisico'

721.600

Algemene Reserve

14 Algemene dekkingsmiddelen

4.873.463

146.614 conform raadsbesluit nota reserves en voorzieningen

1001

Reserve financiering
Bouwfonds

603.700

-

14.5

1006

-

De uitvoering voor de uitkeringen heeft een negatief
resultaat in 2014

10.004

14 Algemene dekkingsmiddelen

14.7

-

-

70013

14 Algemene dekkingsmiddelen

46.377 n.v.t.

-

-

-

De reserve is conform de begroting aangewend.

156.618

13.4

Het dekken van de
kapitaallasten van de
uitbreiding van de
gemeentelijke deelneming in de
NV Zeedijk en het verlies aan
dividend van Bouwfonds

Digitaal archief is geheel afgeschreven in 2014
waarmee de reserve het doel heeft bereikt.

conform begroot. In 2015 t/m 2018 wordt de reserve
jaarlijks aangevuld met € 51.891 ten behoeve van de
verkiezingen 2018
De raad heeft besloten tot het instellen van een
1.500.000 raadsenquete naar de gemeentefinancien. De
reserve zal daarvoor ingezet worden in 2015.

-

-

15.940

13 Dienstverlening

Niet bepaald

206.798

42.813

Reserve kapitaallasten
vestiging Osdorp
Stadbank van Lening

n.v.t.

Korte toelichting op toevoegingen en
onttrekkingen en afwijkingen ten opzichte
van de begroting

Doordat in 2014 incidenteel middelen beschikbaar
52.225 waren is de reserve niet aangesproken. Het
programma loopt in 2015 door.

12 Bestuur en Concern

Het dekken van de kosten van
de vervanging/ vernieuwing van
de gegevens in het
distributiesysteem DIVA voor
Het afdekken van het risico van
schommelingen van de
goudprijs

Ultimo 2014

268.932.005

44.923.208

300.000

1.700.000

1.700.000

9.650.000

9.650.000

De Algemene Reserve (het "weerstandsvermogen")
312.155.213 wordt nader toegelicht in de paragraaf
"Weerstandsvermogen en riscico's"

23.217.452

In 2014 is conform de begroting aan de reserve
onttrokken

-

-

7.292.756 Er hebben zich in 2014 geen mutaties voorgedaan

68.278

-

De dotatie is conform begroting, Er is € 0,2 miljoen
1.594.432 minder dan begroot onttrokken, omdat de werkelijk
gedeclareerde bedragen lager zijn.
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Maximaal
toegestane
omvang

Stand ultimo
2013

Dotatie 2014

Onttrekking
2014

nee

€ 69,9 miljoen

52.229.213

2.350.314

3.933.034

1950

ja

€ 60,0 miljoen

60.000.000

-

-

-

2012

nee

nvt

500.000

-

-

-

Reserve overheveling
vrijval 2013-2014 a.g.v.
verzelfstandiging Haven

2014

nee

1070

Het in 2015 ten gunste van de
Reserve prestatiedividend exploitatie kunnen brengen van
GVB
de tweede helft van het
prestatiedividend

2014

nee

niet gelimiteerd

1096

Reserve financiering
deelneming GVB

Financiering van de gemeentelijke deelneming in de NV
GVB

2007

ja

€ 78,8 miljoen

Het naar volgende boekjaren
meenemen van restanten van
incidenteel toegekende
middelen

2014

ja

nvt

Jaar van systeeminstelling reserve

Nr. doelstelling

IDnummer

Naam reserve

Doel reserve

14 Algemene dekkingsmiddelen

14.7

1010

Reserve fusie waterbeheer

Compensatie van de nagelaten
tariefsverhoging bij de fusie in
1997 gedurende een periode
van 50 jaar.

1997

14 Algemene dekkingsmiddelen

14.7

1017

Reserve egalisatie
kapitaallasten concern

Het tegengaan van
renteschommelingen bij
doorberekening van rentelasten
aan diensten en stadsdelen

14 Algemene dekkingsmiddelen

14.7

1060

Reserve IBOI Indexering
2de Zeesluis

Deze reserve dient ter dekking
van de indexatie van de
gemeentelijke bijdrage aan de
2e Zeesluis

14 Algemene dekkingsmiddelen

14.7

1069

14 Algemene dekkingsmiddelen

14.6

14 Algemene dekkingsmiddelen

14.7

Programma

-

3.200.000

-

6.500.000

78.830.374

-

14 Algemene dekkingsmiddelen

14.7

1072

Reserve
budgetoverheveling
restanten incidentele
middelen

14 Algemene dekkingsmiddelen

14.7

1097

Reserve financiering
lening Beurs van Berlage

Financiering van de
gemeentelijke lening aan de
Beurs van Berlage en de
boekwaarde van de deelneming

2008

ja

€ 5,9 miljoen

14 Algemene dekkingsmiddelen

14.7

1100

Reserve frictiekosten 1
Stad 1 Opgave

Dekking van de aan de operatie
1 Stad 1 Opgave verbonden
frictiekosten.

2013

nee

onbepaald

22.568.798

1102

Het beschikbaar houden van
het rekeningresultaat van enig
Reserve incidenteel jaar T jaar ten behoeve van de
uit rekeningresultaat jaar exploitatie (begroting) van het
(T-2)
2e jaar daaropvolgende
boekjaar waarin dit resultaat is
behaald (t+2)

2009

nee

nvt

63.516.752

2009

nee

nvt

77.494.406

-

-

14 Algemene dekkingsmiddelen

14.7

-

1.853.000

14 Algemene dekkingsmiddelen

14.7

1103

NUON-opbrengsten

Investeringsfonds ten behoeve
van een duurzame inzet van
grote incidentele
inkomstenmeevallers volgend
uit afstoten van gemeentelijk
bezit

14 Algemene dekkingsmiddelen

14.7

1109

Reserve Middelen t.b.v.
PMI en evenementen
2012-2014

Het beschikbaar hebben van
middelen om in Amsterdam een
passend aanbod aan
maatschappelijk vastgoed te
realiseren

2010

nee

onbepaald

2.000.000

14 Algemene dekkingsmiddelen

14.7

1110

Reserve Frictiekosten
Heroverwegingen 20112012

Dekking van de aan de operatie
Inzet op Herstel verbonden
frictiekosten.

2010

nee

onbepaald

9.256.880

Gemeente Amsterdam Jaarrekening 2014

15.860.000

-

3.200.000

Waarvan
vrijval

3.933.034

3.200.000

Ultimo 2014

Korte toelichting op toevoegingen en
onttrekkingen en afwijkingen ten opzichte
van de begroting

50.646.494 Mutaties zijn conform de begroting

60.000.000

Omdat de reserve zijn maximale omvang heeft
bereikt, wordt geen dotatie aan de reserve gedaan.

500.000 Er hebben zich in 2014 geen mutaties voorgedaan

-

Mutaties zijn conform de begroting

-

-

-

-

78.830.374 n.v.t.

-

-

15.860.000

6.500.000 De dotatie is conform de begroting

De raad heeft bij de 8-maandsrapportage 2014
ingestemd met de vorming van deze reserve om
restanten van incidentele middelen uit 2014 over te
hevelen naar 2015.
De vrijval van de reserve hangt samen met de
aflossing van een deel van een verstrekte lening.
Aflossingen leiden tot vrijval van de reserve van
gelijke omvang

145.000

145.000

55.100.000

23.280.640

23.280.640

54.388.158 Mutaties zijn conform de begroting

43.904.712

63.516.752

63.516.752

43.904.712

900.000

-

2.000.000

2.080.158

-

2.000.000

1.708.000

Het rekeningresultaat 2013 na bestemming is aan de
reserve gedoteerd, het rekeningresultaat 2012 valt
vrij uit de reserve. Beide mutaties zijn conform
begroting.

77.494.406 Er hebben zich in 2014 geen mutaties voorgedaan

-

Onttrekking is conform de begroting

Dotatie is conform de begroting. De onttrekking is
8.076.722 € 2,4 miljoen lager dan begroot, omdat het beroep op
deze reserve lager is dan verwacht.
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Nr. doelstelling

IDnummer

Naam reserve

Doel reserve

Jaar van systeeminstelling reserve

Maximaal
toegestane
omvang

Stand ultimo
2013

Dotatie 2014

1.227.518

Onttrekking
2014

Waarvan
vrijval

Ultimo 2014

Korte toelichting op toevoegingen en
onttrekkingen en afwijkingen ten opzichte
van de begroting

14 Algemene dekkingsmiddelen

14.1

1156

Het in 2015 kunnen opvangen
van de korting op het
Egalisatiereserve
Gemeentefonds voor het
kasschuif Gemeentefonds Nationaal
Uitvoeringsprogramma
Dienstverlening

14 Algemene dekkingsmiddelen

14.7

1158

Reserve financiering
lening NEMO

Financiering van de verstrekte
lening aan NEMO

2011

ja

€ 11,3 miljoen

11.344.506

-

-

11.344.506 n.v.t.

2013

nee

nvt

14.000.000

-

-

14.000.000 n.v.t.

2014

nee

niet bepaald

2011

nee

€ 4,9 miljoen

3.642.695

-

14 Algemene dekkingsmiddelen

14.7

1164

Het opvangen van de effecten
van het niet volledig
Reserve verzelfstandiging terugbetalen van de
AEB
achtergestelde lening ad € 138
miljoen door AEB met een
looptijd van 12 jaar

14 Algemene dekkingsmiddelen

14.7

1168

Reserve verbouwing
stadhuis

2012

ja

niet bepaald

120.557.779

18.663.115

23.663.115

2012

ja

niet bepaald

31.006.132

69.562.908

11.982.949

2004

ja

4.508.884.127

138.833.908

55.079.004

Dekking van de ongedekte
kosten in 2014-2017 van de
verbouwing van het stadhuis

-

14 Algemene dekkingsmiddelen

14.8

1560

Reserve AIF Financieel
deel

14 Algemene dekkingsmiddelen

14.8

1561

Reserve AIF
Maatschappelijk deel

14 Algemene dekkingsmiddelen

14.4

31001

Reserve afkoopsommen
erfpacht

Het financieren van de
grondwaarden van in erfpacht
uitgegeven grond waarvan de
canon middels een afkoopsom
is afgekocht.

1998

ja

1.422.485

2.190.736

14 Algemene dekkingsmiddelen

14.4

31009

Reserve afkoopsommen
2e termijn

Het financieren van de waarde
van canonbetalende rechten
waarvan de canon in een vorig
tijdvak was afgekocht.

14 Algemene dekkingsmiddelen

14.4

31022

Reserve egalisatie
splitsingsunit erfpacht

Opvangen van schommelingen
in het resultaat van de
Splitsingsunit

2004

ja

14 Algemene dekkingsmiddelen

14.7

31024

Reserve bedrijfsvoering
(OGA)

Het dekken van de kosten van
afwikkeling van subsidiebeschikking Samenwerking
project Volkshuisvesting
(BRASA) in Suriname.

2006

nee

Het dienen als buffer voor
eventuele toekomstige
tegenvallers en/of
noodzakelijke incidentele
bijzondere uitgaven.

2000

ja

14 Algemene dekkingsmiddelen

14.7

320001

Reserve bedrijfsvoering
DRO

14 Algemene dekkingsmiddelen

14.3

34009

Wegwerken voorraden
bezwaren en verzoeken

14 Algemene dekkingsmiddelen

14.3

34012

Reserve Migratie Data
Center

Gemeente Amsterdam Jaarrekening 2014

Het dekken van de kosten van
de migratie van het data center

2013

7.400.000

506.530

2.634.735

nee

0

nee

213.750

-

-

222.616

30.603

4.870.213 Dotatie is conform de begroting

7.400.000 Dotatie is conform de begroting

5.000.000

-

Dotaties en onttrekkingen zijn hoger dan begroot
door de gehanteerde boekingssystematiek van van
115.557.779 deze systeemreserve. De vrijval hangt samen met
het niet verstrekken van een lening, terwijl dat wel
was verwacht
Dotaties en onttrekkingen zijn hoger dan begroot
88.586.091 door de gehanteerde boekingssystematiek van van
deze systeemreserve

4.592.639.031

Door een aantrekkende markt is er meer nieuwe
grond uitgegeven in 2014. De bij erfpachtuitgifte
ontvangen afkoopsom is toegevoegd aan de reserve
afkoopsommen.

De reserve wordt gedoteerd met de grondwaarde van
het recht dat in een eerder tijdvak was afgekocht. Op
die manier blijft in stand dat voor het voormalige
1.929.014 afgekochte recht de grondwaarde niet hoeft te
worden gefinancierd. Deze dotatie was niet begroot
omdat moeilijk te voorspellen is in welke mate een
tijdvak vroegtijdig wordt beëindigd.
De hogere onttrekking van € 45,000 houdt verband
1.968.120 met de hogere kosten die in het jaar 2014 zijn
gemaakt.

30.603 n.v.t.

284.702

2.919.437

40% van het bedrijfsresultaat na resultaatverplichting
is gedoteerd.

0

300.000

In samenspraak met DICT is, wegens de technische
513.750 complexiteit van de migratie, de afronding naar 2015
doorgeschoven.
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14 Algemene dekkingsmiddelen

Nr. doelstelling

IDnummer

14.3

34013

Naam reserve

Reserve WOZ kadaster

Doel reserve
Het realiseren van aansluiting
van het WOZ-bestand op het
kadaster

Jaar van systeeminstelling reserve

2013

nee

Maximaal
toegestane
omvang
nvt

Stand ultimo
2013

Dotatie 2014

14 Algemene dekkingsmiddelen

14.7

375058

WW-uitkering en
reïntegratie (DMO)

Het dekken van kosten voor
WW en reintegratie

2003

nee

niet bepaald

780.233

-

14 Algemene dekkingsmiddelen

14.7

80018

Reserve WW (DWI)

Het dekken van toekomstige
WW-lasten.

2006

nee

1607

1.607.195

-

14 Algemene dekkingsmiddelen

14.7

95049

Reserve WW premie

Het dekken van toekomstige
WW-lasten.

2006

nee

15 Bestuurscommissies

bcc 13

81030

Algemene reserve
(Centrum)

Opvangen van financiële
tegenvallers tijdens het
begrotingsjaar en het vormen
van een weerstandsvermogen
voor risico's.

15 Bestuurscommissies

bcc 11

81035

Grondexploitaties (subnr.
806)

Het egaliseren van resultaten
van grondexploitatieplannen.

15 Bestuurscommissies

bcc 11

81036

Het bevorderen van het
woningbestand in de
binnenstad door het subsidiëren
Woningonttrekking (subnr. van de omzetting van
812)
bedrijfsruimten naar woningen
en het heffen van een
compensatiebijdrage voor de
omgekeerde beweging.

Gemeente Amsterdam Jaarrekening 2014

nee

2003

1997

ja

ja

14.568.620

€ 1,5 miljoen

Onbepaald

1.799.701

1.133.058

Waarvan
vrijval

380.000

380.000

197.939

Onttrekking
2014

-

3.474.690

-

183.753

200.000

-

-

129.742

-

705.564

18.043.310

-

De onttrekking is ter dekking van de uitgaven voor
2014. De reserve is geheel aangewend.

1.607.195 Instanthouding is conform begroting
-

-

Korte toelichting op toevoegingen en
onttrekkingen en afwijkingen ten opzichte
van de begroting

Kosten 2014 in verband met WW-uitkeringen en
reactivering zijn conform begroting aan de reserve
onttrokken. De voortzetting van het succesvolle
beleid gericht op reactivering van medewerkers heeft
de WW-kosten in 2014 beperkt gehouden. Door de
580.233
gemeentelijke organisatieontwikkeling en de nog te
realiseren bezuinigingen is onzeker of dit succesvol
kan worden voortgezet. Voor toekomstige
aanspraken op WW- en reïntegratievoorzieningen
wordt het restant van de reserve gehandhaafd.

-

77.862

18.043.310

Ultimo 2014

120.077

-

De onttrekking betreft kosten van WW-gerechtigden
en medewerkers met de RAP-status.

Het saldo van de Jaarrekening 2013 ad € 3,5 miljoen
is toegevoegd aan de Algemene Reserve primo
2014.
Conform de begroting 2014 is € 5,6 mln onttrokken
uit de algemene reserve om de begroting sluitend te
maken. Daarnaast is bij de nulde begrotingswijziging
€ 2,6 mln onttrokken uit de algemene reserve om
o.a. het negatieve effect van het stadsdeelfonds te
kunnen opvangen en nieuwe voorstellen te
financieren. Bij de jaarrekening 2013 is nog voor €
3,2 miljoen aan overhevelingsvoorstellen gedaan uit
de algemene reserve. Het startsaldo plus het saldo
van de jaarrekening 2013 minus de onttrekkingen
levert een restant van € 6,5 mln over te hevelen aan
de centrale stad.

Betreft uitgaven inzake de afwikkeling van de
1.669.959 afgesloten plannen Nw.Keizersgracht en
Noorderdwarstraat

Uit de reserve Woningonttrekking is in 2014 € 0,7
miljoen onttrokken. Te verdelen in € 0,3 miljoen voor
casco funderingsonderzoeken, € 0,2 voor
funderingssubsidies en € 0,2 miljoen voor subsidies
wonen boven bedrijven. Voor het project Wonen
boven bedrijven is in 2014 € 0,2 miljoen onttrokken
in plaats van de begrote € 0,6 miljoen. Dit wordt
611.247 veroorzaakt doordat er in 2013 voor wonen boven
bedrijven reeds aanvragen voor 2014 en 2015 zijn
beschikt en betaald uit de reserve.
Ondanks de nieuwe wetgeving (Huisvestingswet,
geen onttrekkingsvergunning meer nodig voor de
vrije sector in 2015) is er toch meer financiële
compensatie ontvangen voor woningonttrekking dan
verwacht. Deze is toegevoegd aan de reserve.
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15 Bestuurscommissies

15 Bestuurscommissies

15 Bestuurscommissies

15 Bestuurscommissies

Nr. doelstelling

bcc 10

bcc 10

bcc 09

bcc 09

IDnummer

Naam reserve

Doel reserve

81038

Het verevenen van
overschotten of tekorten inzake
de afvalstoffenheffing ten
Egalisatie
behoeve van de burgers die bij
afvalstoffenheffing (subnr.
de jaarrekening zijn ontstaan
815)
en, zo mogelijk, te verevenen
met een tarief in volgende
jaren.

81039

Egalisatie reinigingsrecht
(subnr. 816)

Het verevenen van
overschotten of tekorten inzake
de afvalstoffenheffing ten
behoeve van de bedrijven die
bij de jaarrekening zijn ontstaan
en, zo mogelijk, te verevenen
met een tarief in volgende
jaren.

81042

Bestedingen SVA (subnr.
813)

Het wagenpark efficienter en
Milieuvriendelijker te maken.

81043

Vernieuwen bruggen en
walmuren (subnr. 814)

Het door vernieuwing in stand
houden van de
waterbouwkundige werken,
zoals bruggen, walmuren en
glooiingen.

Jaar van systeeminstelling reserve

1996

2001

2012

2013

ja

ja

nee

Op basis van de
Heffingsverordening

Onbepaald

Onbepaald

ja

15 Bestuurscommissies

bcc 05

81044

Lokale overheidstaken
onderwijs (subnr. 808)

Egaliseren van de
kapitaallasten voor
onderwijshuisvesting.

2003

ja

15 Bestuurscommissies

bcc 05

81045

Dekking kapitaallasten
Brede Reus (subnr. 809)

Dekking van de kapitaallasten
die voortvloeien uit het extra
krediet van € 1,5 miljoen voor
de Brede Reus.

2012

ja

Gemeente Amsterdam Jaarrekening 2014

Maximaal
toegestane
omvang

> € 500.000

Onbepaald

€

1.500.000

Stand ultimo
2013

2.321.472

577.236

558.377

4.936.027

Korte toelichting op toevoegingen en
onttrekkingen en afwijkingen ten opzichte
van de begroting

Dotatie 2014

Onttrekking
2014

Waarvan
vrijval

155.000

421.211

-

Vanuit in 2013 vrijgevallen middelen Werf Reiniging
is, via een bestedingsvoorstel, €155.000
2.055.261 teruggevloeid naar de Egalisatiereserve ASH. Het
nadelig resultaat op ASH over 2014 bedraagt €
421.000. Dit bedrag is aan de reserve onttrokken.

-

Vanuit in 2013 vrijgevallen middelen Werf Reiniging
is, via een bestedingsvoorstel, € 90.000
teruggevloeid naar de Egalisatiereserve
Reinigingsrecht. Het nadelig resultaat op
reinigingsrecht over 2014 bedraagt € 759.000,
waarvan € 667.000 ten laste van deze reserve is
gebracht. Ultimo 2014 is de reserve daarmee
uitgeput.

90.000

-

5.899.632

667.236

Ultimo 2014

-

126.131

De middelen zijn besteed aan het gebruik van
electrische voertuigen (€ 44.000 leasekosten) en de
aanleg van oplaadsystemen ten behoeve van
432.246
elektrisch rijden (€ 51.000).
Daarnaast is € 31.000 geïnvesteerd in een
volgsysteem (GPS) voor voertuigen.

3.903.419

De begrote onttrekking voor deze reserve is € 4,0
miljoen te hoog geraamd. dit bedrag had begroot
moeten worden op de reserve Rode Loper ter
dekking van de kosten Natte Damrak. De kosten
voor dit project zijn op de Rode Loper gerealiseerd,
6.932.240 vandaar een voordeel van € 4,0 miljoen op deze
reserve. De resterende hogere onttrekking van € 0,7
miljoen wordt verklaard doordat het project
Prinsengracht even zijde Oudezijds Voorburgwal in
de uitvoering naar voren is gehaald in verband met
calamiteiten.

131.210

-

131.210

1.500.000

-

1.500.000

-

-

-

Vanaf 1 januari 2014 zijn de huisvestings-reserves
en -voorziening overgedragen aan de RVE
onderwijs. Conform afspraak met DMO zijn de
reserves en voorzieningen voor Onderwijs ten gunste
van het rekenigresultaat vrijgevallen. DMO vormt
haar reserves en voorzieningen ten laste van het
rekeningresultaat. Door deze met DMC afgestemde
boekingsgang is het resultaat binnengemeentelijk
budgetneu-traal. Vrijval van de reserve lokale
overheidstaken onderwijs t.g.v. DMO heeft middels
een ontrekking plaatsgevonden.

-

Vrijval van de reserve dekking kapitaallasten Brede
Reus t.g.v. DMO heeft middels een ontrekking
plaatsgevonden.
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Nr. doelstelling

IDnummer

Naam reserve

Doel reserve

15 Bestuurscommissies

bcc 03

81047

Het verbeteren van de
leefbaarheid en de kwaliteit van
de openbare ruimte en het
waarborgen van de
bereikbaarheid van de
binnenstad door inpandige/
Garagefonds (subnr. 804)
ondergrondse parkeervoorzieningen voor auto en
fiets te (helpen) realiseren c.q.
deze beter te benutten ter
vervanging van
straatparkeerplaatsen.

15 Bestuurscommissies

bcc 09

81048

Leidseplein (subnr. 807)

15 Bestuurscommissies

bc 09

81050

Het gecoördineerd uitvoeren
van de herinrichting van het
Leidseplein

Jaar van systeeminstelling reserve

2005

ja

€ 9,9 miljoen
plus de
toevoeging van
jaarlijks € 1,2
miljoen uit de
Parkeergelden
t/m 2016.

2007

ja

Onbepaald

Rode loper (subnr. 802)

Het rond de nieuwe stations
voor de noord-zuidlijn in BC
Centrum en BC Zuid opnieuw
inrichten van de openbare
ruimte vanwege de verandering
van de functie en slijtage van
de openbare ruimte door de
vele werkzaamheden.

2007

ja

2013

nee

15 Bestuurscommissies

bcc 09

81052

Groenfonds (subnr. 805)

Het kunnen uitvoeren van de
voorstellen voor het uitbreiden,
vernieuwen en verbeteren van
het groen en het daarmee
samenhangende beheer.

15 Bestuurscommissies

bcc 11

81053

Onrendabel onroerend
goed (subnr. 822)

Het dekken van begrote
exploitatietekorten van panden
die met een beleidsmatig doel
worden aangeschaft en van
panden die herontwikkeld zijn.

Gemeente Amsterdam Jaarrekening 2014

Maximaal
toegestane
omvang

2005

ja

Onbepaald

Niet bepaald

Onbepaald

Stand ultimo
2013

Dotatie 2014

Onttrekking
2014

Waarvan
vrijval

Ultimo 2014

Korte toelichting op toevoegingen en
onttrekkingen en afwijkingen ten opzichte
van de begroting

Het verschil lagere dotatie ad. € 0,8 miljoen komt
omdat de inhuur van garageplekken in de
Willempoortgarage (Haarlemmerplein) in 2014 niet
nodig was. Dit is betaald uit een subsidie voor
parkeerabonnementen voor ouderen dit het
stadsdeel al in 2006 heeft toegekend.
Door de afspraken uit het coalitie akkoord over de
gelimiteerde tariefstijging van de vergunningen voor
4.049.073 straatparkeren, zullen minder parkeerinkomsten
gegenereerd worden dan verwacht. Hierdoor is de
financiering van de garages Singelgracht en
Vijzelgracht en de fietsparkeergarage Beursplein
onzeker geworden. Hierdoor is een deel van de
voorbereidende werkzaamheden voor Singelgrachten Vijzelgrachtgarage stilgelegd in afwachting van
meer duidelijkheid over de financiële dekking.
Hierdoor is in totaal € 0,2 miljoen minder onttrokken.

9.877.831

1.440.665

7.269.423

-

15.365.473

3.589.375

1.358.801

-

17.596.047

-

Er wordt € 2,2 miljoen meer onttrokken aan de
reserve Rode Loper dan begroot.
De begroting voor de reserve Rode Loper is € 4,0
miljoen te laag opgenomen, dit bedrag is ten
onrechte als onttrekking aan de reserve Vernieuwen
bruggen en walmuren begroot. Het bedrag is bedoeld
voor dekking kosten Walmuurvernieuwing Natte
Damrak.
Een hogere onttrekking bij de Rode Loper ad € 5,5
59.080.811 miljoen komt door hogere lasten (per saldo € 1,5
miljoen meer) dan begroot voor de
Walmuurvernieuwing Natte Damrak ivm vele
obstakels in de ondergrond miljoen.
Lagere onttrekking is gedaan voor:
• € 1,8 miljoen voor verschuivingen van kosten in
o.a. het project Damrak / Rode Loper
• € 1,4 miljoen door extra bijdrage dIVV voor de
projecten Rokin (€ 0,2 miljoen) en Damrak (€ 1,2
miljoen).

Volgens het besluit van het AB op 2 juli 2014 zijn de
onderhoudskosten groen van het Wittenburgerplein
gedekt uit de algemene middelen i.p.v. het
Groenfonds, dit is gedeeltelijk de verklaring voor een
685.609
lagere onttrekking. Daarnaast zijn de kosten voor
Geschutswerf vergroenen in het boekjaar 2013
onterecht uit het Groenfonds onttrokken. Dit is in de
jaarrekening 2014 teruggedraaid.

41.059.155

482.816

-

26.284.886

8.263.230

360.000

157.207

-

3.665.000

197.000

-

In de begroting voor 2014 is geen rekening gehouden
met bijdrage van derden, zoals de Dienst IVV.
Hierdoor is aan de reserve Leidseplein € 1,5 miljoen
minder onttrokken dan begroot.

3.468.000 Conform begroting

520

i

➥
Programma

15 Bestuurscommissies

Nr. doelstelling

bcc 11

IDnummer

81061

Naam reserve

Verevening onroerend
goed (subnr. 811)

Doel reserve

Het dekken van de onrendabele
top van panden die met een
beleidsmatig doel worden
aangeschaft (zgn. strategische
aankopen) en het egaliseren
van exploitatieresultaten in de
vastgoedportefeuille van BC
Centrum.

15 Bestuurscommissies

bcc 03

81083

Parkeergelden (subnr.
810)

Het uitvoeren van het
parkeerbeleid en het
mobiliteitsbeleid, het
bevorderen van de
bereikbaarheid en het
onderhouden en herprofileren
van wegen binnen het
raamwerk van de Verordening
Mobiliteitsfondsen Amsterdam
2011.

15 Bestuurscommissies

bcc 13

nieuw

Overheveling oude
geoormerkte middelen

Het naar volgende boekjaren
meenemen van restanten van
binnengemeetelijke
doeluitkeringen

15 Bestuurscommissies

bcnw 13

82030

Algemene reserve

Opvangen van financiële
tegenvallers tijdens het
begrotingsjaar en het vormen
van een weerstandsvermogen
voor risico's.

82032

Egalisatiereserve
bouwleges (ID nr 82032)

Egaliseren van de uitgaven en
inkomsten mbt bouwleges

15 Bestuurscommissies

bcnw 01

Gemeente Amsterdam Jaarrekening 2014

Jaar van systeeminstelling reserve

1999

ja

Maximaal
toegestane
omvang

Niet bepaald

Stand ultimo
2013

12.970.787

1.004.307

1997

ja

Onbepaald

2014

nee

Onbepaald

nee

Niet bepaald

8.654.663

104.000

Niet bepaald

875.739

1.038.596

2012

ja

10.566.446

Dotatie 2014

-

24.436.849

2.533.242

Onttrekking
2014

6.319.955

24.937.951

-

8.758.663

-

Waarvan
vrijval

Ultimo 2014

Korte toelichting op toevoegingen en
onttrekkingen en afwijkingen ten opzichte
van de begroting

-

De dotatie bedraagt € 0,4 miljoen meer dan begroot.
Conform het handboek reserves en voorzieningen is
bij poorten en torens het saldo in de exploitatie ad. €
0,1 miljoen gedoteerd aan de reserve VOG.
Daarnaast is uit de verkoop van panden 0,3 miljoen
extra gedoteerd aan de reserve VOG. Conform het
handboek reserves en voorzieningen is het
7.655.139
exploitatiesaldo op Permanent Beheer ad. € 0,8
miljoen onttrokken aan de reserve VOG.
De onttrekking aan de reserve Verevening
Onroerend Goed ad € 1,4 miljoen is niet, zoals
begroot, gedoteerd aan de reserve Lokale
overheidstaken onderwijs, maar vrijgevallen in het
resultaat ten gunste van DMO.

-

De hogere dotatie ad. € 6,0 miljoen op het onderdeel
parkeren wordt veklaard doordat de voor € 6,0
miljoen via het Parkeer Regionaal Orgaan ontvangen
netto-parkeerinkomsten fors hoger zijn dan begroot.
De hogere onttrekking ad € 1,2 miljoen wordt
veroorzaakt door:
- € 0,6 miljoen door hogere lasten Dienst
Stadstoezicht voor het wegslepen van
foutgeparkeerde auto’s
- de projecten Bloemgracht (€ 0,7 mln), Amstel (€ 0,3
mln) en Koggestraat / Kattengat (€ 0,5 mln) in de
uitvoering naar voren gehaald en door lagere kosten
10.065.344
bij de Willemsstraat (min € 0,3 mln).
- De werkelijke netto-opbrengst voor PRO
(Parkeerregieorgaan) blijft € 0,6 miljoen achter op de
begroting, doordat door verschillende technische en
organisatorische oorzaken de digitale handhaving
nog niet optimaal functioneert. Voor de
tegenvallende parkeerinkomsten uit maatregel 10
Parkeren van de taakstelling 1S1O wordt daarom
incidenteel € 0,6 miljoen minder onttrokken uit het
Parkeerfonds, en komt deze ten laste van de
algemene middelen. Het saldo effect daarvan is
zichtbaar in programma 13.

-

De dotatie bestaat uit de niet in 2014 bestede
2.533.242 binnengemeentelijke middelen, bestaande uit
doeluitkeringen en ISV middelen.

-

Deze reserve is conform besluit 8-maandsrapportage
overgeheveld

In 2014 was een hogere omzet bij
omgevingsvergunningen als gevolg van de
1.914.335 ingediende aanvraagen voor een klein aantal grote
autonome projecten. De meeropbrengst bouwleges is
aan de systeemreserve toegevoegd.
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Maximaal
toegestane
omvang

Stand ultimo
2013

Dotatie 2014

nee

Niet bepaald

33.584

8.200

2011

ja

Niet bepaald

11.641.334

-

2012

nee

Niet bepaald

128.273

-

Het versterken van de voor- en
vroegschoolse op de
peuterspeelzalen en de
kleutergroepen van de
basisscholen

2012

nee

Niet bepaald

611.780

-

2012

nee

Niet bepaald

75.955

-

2012

nee

Niet bepaald

100.000

-

100.000

-

-

Deze reserve is conform doelstelling geheel ingezet
en kan opgeheven worden.

-

Deze reserve is conform doelstelling geheel ingezet
en kan opgeheven worden.

Jaar van systeeminstelling reserve

Nr. doelstelling

IDnummer

15 Bestuurscommissies

bcnw 04

82033

Vervanging
electravoorziening markt

Spreiden van de kosten voor de
vervanging van de electravoorziening markt '40-'45

2011

15 Bestuurscommissies

bcnw 05

82034

Egalisatie kap.lasten
onderwijshuisvesting (ID
nr 82034)

Het dekken van de
kapitaallasten van het
huisvestingsprogramma

Programma

Naam reserve

Doel reserve

Onttrekking
2014

-

11.641.334

Waarvan
vrijval

-

-

Ultimo 2014

Korte toelichting op toevoegingen en
onttrekkingen en afwijkingen ten opzichte
van de begroting

41.784

-

Deze reserve is conform besluit 8-maandsrapportage
overgeheveld

15 Bestuurscommissies

bcnw 05

82035

Het dekken van het geraamde
tekort van de herindeling van
Funke Küpperterrein (ID nr het Funke Küpperterrein en de
82035)
ingeschatte financiële risico's
ivm de bouw van de
Ichthusschool

15 Bestuurscommissies

bcnw 05

82036

VVE (ID nr 82036)

15 Bestuurscommissies

bcnw 05

82037

Jongerenservicepunt (ID
nr 82037)

15 Bestuurscommissies

bcnw 06

82039

Inburgering (ID nr 82039)

15 Bestuurscommissies

bcnw 06

82040

Gebiedsarrangementen
NW (ID nr 82040)

Bekostiging van de uitvoering
gebiedsarrangementen NieuwWest

2012

nee

Niet bepaald

12.064

-

12.064

-

15 Bestuurscommissies

bcnw 07

82041

Verevening sportcentrum
Ookmeer (ID nr 82041)

Dekking van verwachte
exploitatiekosten Sportcentrum
Ookmeer

2012

nee

Niet bepaald

365.000

-

60.000

-

15 Bestuurscommissies

bcnw 09

82042

Tuinen van West (ID nr
82042)

Reservering bijdrage
Rijkswaterstaat voor
beheerskosten natuurgebied in
Tuinen van West.

2013

nee

Niet bepaald

60.000

-

-

-

15 Bestuurscommissies

bcnw 09

82043

Interventies Sloterplas (ID Bekostiging van de interventies
nr 82043)
Sloterplas

2011

nee

Niet bepaald

134.432

-

22.325

-

112.107 Ingezet conform de doelstelling

15 Bestuurscommissies

bcnw 09

82044

Vervanging materieel
openbare ruimte (ID nr
82044)

2011

nee

Niet bepaald

227.215

-

-

-

227.215 Administratieve correctie

15 Bestuurscommissies

bcnw 09

82045

Egalisatiereserve MJOP
verhardingen (ID nr
82045)

2013

ja

Niet bepaald

19.075

1.243.260

-

-

1.262.335

15 Bestuurscommissies

bcnw 10

82046

2007

ja

Niet bepaald

1.111.153

1.804.000

-

-

2.915.153 Er waren geen extra kapitaallasten

15 Bestuurscommissies

bcnw 10

82047

2012

ja

Niet bepaald

3.608.660

99.000

2.402.400

-

Het resultaat van de afvalstoffenheffing 2014
1.305.260 bedraagt in 2014 € 99.000 positief. Dit bedrag is
toegevoegd aan de egalisatierserve.

15 Bestuurscommissies

bcnw 10

82048

2012

ja

Niet bepaald

259.000

235.000

98.642

-

Het verstrekken van een
aanvullende subsidie voor het
JSP
Risicodekking afrekening
inburgering

Deze reserve is bedoeld voor
een overbruggingsperiode
waarin verdere oplossingen
worden onderzocht en
geïmplementeerd

Dekken van de kapitaallasten
herprofilering openbare ruimte
voortkomend uit het
meerjarenplan verhardingen
Het dekken van de
Kap. Lasten ondergrondse kapitaallasten van
containers (ID nr 82046)
ondergrondse afvalcontainers
boven € 1,3 miljoen
Egalisatie
Egalisatie tarieven
afvalstoffenheffing (ID nr
afvalstoffenheffing
82047)

Baggeren (ID nr 82048)

Gemeente Amsterdam Jaarrekening 2014

Uitvoeren
baggerwerkzaamheden tbv
natuurvriendelijke oevers aan
de Sloterplas

-

611.780

-

-

-

-

128.273

-

De afwikkeling van de herindeling van het Funke
Küpperterrein heeft nog niet plaats gevonden.

Deze reserve is conform besluit 8-maandsrapportage
overgeheveld

75.955 De aanvullende subsidie was in 2014 niet nodig.

305.000 Uitgevoerd conform de planning

60.000 De inzet is gepland voor over circa 20 jaar.

395.358

Conform het doel van de reserve is het overschot op
de kapitaallasten mjopv gedoteerd en is een positief
saldo op de MOOR opbrengsten aan de reserve
toegevoegd.

In 2014 zijn werkzaamheden in gang gezet die in
2015 zullen leiden tot kosten.
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Programma

Nr. doelstelling

IDnummer

Naam reserve

Doel reserve

Jaar van systeeminstelling reserve

Maximaal
toegestane
omvang

Stand ultimo
2013

Dotatie 2014

Onttrekking
2014

Waarvan
vrijval

Ultimo 2014

Korte toelichting op toevoegingen en
onttrekkingen en afwijkingen ten opzichte
van de begroting

De lagere onttrekkingen bestaan uit: nog niet in
uitvoeringen genomen projecten ( Projecten met
10% bijdrage voor totaal € 5 ton, verbetering
veiligheid € 3,5 ton grootonderhoud € 1.1 miljoen
podium € 1.4 miljoen) en bedrag van € 4.4 ton
5.036.389 minder onttrokken voor lopende projecten. De
afsluiting van stadsdeel projecten heeft tot een
positiever resultaat geleid van € 235.000, dan
begroot. De begrote opbrengsten van zelfbouw
project "de Tjerp" ad € 1 miljoen worden in 2015
toegevoegd.

15 Bestuurscommissies

bcnw 11

82050

Vernieuwing NW (ID nr
82050)

Het opvangen van de risico's
binnen de stedelijke
ontwikkeling.

2012

nee

Niet bepaald

11.806.231

15 Bestuurscommissies

bcnw 11

82051

Huisvesting NW (ID nrc
82051)

Dekking kapitaallasten
renovatie Tuinstadhuis

2012

ja

Niet bepaald

1.880.011

-

-

-

15 Bestuurscommissies

bcnw 11

82052

Vastgoedreserve (ID nr
82052)

Het dekken van
onderhoudsuitgaven aan het
vastgoed

2012

ja

Niet bepaald

5.047.752

-

-

-

15 Bestuurscommissies

bcnw 12

82053

Bekostigen van in opdracht van
Reserve ondersteuning
de 12 Bestuurscommissie
Bestuurscommissie (ID nr
uitgevoerde onderzoeken door
82053)
externen

2012

nee

Niet bepaald

45.632

-

-

-

2012

ja

Niet bepaald

862.406

315.000

105.720

-

Als gevolg van strijdigheid met het BBV is de begrote
onttrekking van € 385.000 aan de reserve
vervanging automatisering niet volledig uitgevoerd.
Er is een bedrag van € 106.000 onttrokken ter gunste
1.071.686
de dekking kapitaallasten van 2013. De bedoelde
uitgaven 2014 zijn op de balans geactiveerd en
zullen met ingang van de begroting 2015 leiden tot
kapitaallasten.

2011

ja

Niet bepaald

2.758.614

2.940.000

4.282.000

-

De opbrengst uit parkeergelden zijn in 2014 €
1.416.614 689.000 lager dan begroot. Dit verklaart de hogere
onttrekking dan begroot.

-

Conform het B&W besluit mbt het instellen van een
speciale reserve waar in het stadsdeel de
intergemeentelijke ontvangen middelen vanuit de
9.960.554 balans in 1 reserve samenvoegen. In deze reserve
zijn de volgende stadsdeel middelen toegevoegd :
ISV € 3.2 miljoen; Focus € 3.1 miljoen; WMO € 2.3
miljoen; overige € 1.2 miljoen.

15 Bestuurscommissies

bcnw 12

82054

Egalisatie vervanging
automatisering (ID nr
82054)

Dekking van uitgaven voor
vervanging van ICT apparatuur
(telefoons, computers, servers
en netwerk)

15 Bestuurscommissies

bcnw 03

82083

Verkeersveiligheid en
Parkeerfonds (ID nr
82083)

Het reserveren van het saldo
van baten en lasten van fiscale
parkeren

82Meerdere Overheveling oude
Programma' geoormerkte middelen
s
JR2014

Het naar volgende boekjaren
meenemen van restanten van
binnengemeentelijke
doeluitkeringen

15 Bestuurscommissies

bcnw

15 Bestuurscommissies

bcn 13

83030

Algemene reserve (ID-nr
83030)

Opvangen van financiële
tegenvallers tijdens het
begrotingsjaar en het vormen
van een weerstandsvermogen
voor risico's.

15 Bestuurscommissies

bcn 05

83032

Res. exploitatie de
Bongerdschool (ID-nr
83032)

Gedurende de eerste zeven
jaar het exploitatie-tekort
dekken van de Brede
Bongerdschool.

Gemeente Amsterdam Jaarrekening 2014

2014

nee

-

nee

2011

ja

3.693.218

Niet bepaald

285.939

1.536.095

8.305.937

9.960.554

6.391.294

-

-

10.084.512

-

49.000

-

De begrote onttrekkingen zijn doorgeschoven naar
1.880.011 2015.Deze reserve wordt overgedragen aan de RVE
vastgoed
De begrote onttrekkingen zijn doorgeschoven naar
5.047.752 2015. Deze reserve wordt overgedragen aan de RVE
vastgoed

45.632

-

236.939

Er zijn in 2014 geen uitgevoerde onderzoeken uit
deze reserve bekostigd.

De onttrekking bestaat uit € 400.000
resulaatbestemming 2013, toekenning verbonden
posten en € 75.000 toevoeging aan vrije ruimte (VJN
2012); de toevoeging betreft de aanvulling van de
negatieve alg reserve tot € 0.

Gedurende de eerste zeven jaar het exploitatie-tekort
dekken van de Brede Bongerdschool.
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Programma

Nr. doelstelling

IDnummer

Naam reserve

Doel reserve

Jaar van systeeminstelling reserve

Maximaal
toegestane
omvang

Stand ultimo
2013

Dotatie 2014

15 Bestuurscommissies

bcn 09

83033

Res. egalisatie kwaliteit
openbare ruimte (ID-nr
83033)

Egalisatie uitgaven
onderhoudsprojecten in
openbare ruimte

2007

ja

Niet bepaald

4.470.930

3.592.661

15 Bestuurscommissies

bcn 01

83034

Res. kleine
woningaanpassingen (IDnr 83034)

Het subsidieren van
voorzieningen voor ouderen en
gehandicapten tbv langer
zelfstandig wonen

2002

ja

Niet bepaald

96.695

22.250

83035

Het dekken van de kosten van
Res. Werkgelegenheid (IDprojecten arbeid & scholing en
nr 83035)
kleinschalige bedrijvigheid

Financieren projecten die de
Economie van A'dam-Noord in
brede zin stimuleren

1993

nee

Niet bepaald

216.284

39.140

15 Bestuurscommissies

bcn 04

1990

nee

Niet bepaald

445.964

51.570

Onttrekking
2014

3.122.498

-

21.000

Waarvan
vrijval

Korte toelichting op toevoegingen en
onttrekkingen en afwijkingen ten opzichte
van de begroting

-

Vanuit de algemene middelen wordt de jaarschijf
gedoteerd + het verschil tussen inkomsten en
uitgaven voor het openbreken van wegen door
diensten en bedrijven gedoteerd. De jaarlijkse
onttrekkingen bestaan uit uitgaven in het kader van
4.941.093
projecten voor groot onderhoud. Deze projecten zijn
zijn benoemd in het Meerjarenplan Openbare ruimte.
Door vertraging in de uitvoering kan de werkelijke
onttrekking bij de jaarrekening afwijken van de
begrote onttrekking.

-

118.945 Ontvangen jaarlijkse bijdrage vanuit centrale stad.

-

De toevoeging is de jaarlijkse dotatie € 51.570. De
onttrekkingen zijn voor de verbouwing zolderetage
New Energy Docks € 16.000. Een cofinanciering met
476.534
het Economisch Stimuleringsfonds en 08
Milieufonds. Er is een start gemaakt met het
Deltaplan jeugdwerkeloosheid € 5.000

-

De toevoeging is de jaarlijkse dotatie van € 39.310.
De onttrekkingen zijn voor de ondernemersprijs
140.847 Noord € 13.000, Investeringsregeling Noord voor de
niet Focuswijken € 85.000 en de verbouwing van de
zolderetage Nwe Energy Docks € 16.000

15 Bestuurscommissies

bcn 04

83036

Res. economische
stimulering (ID-nr 83036)

15 Bestuurscommissies

bcn 05

83038

Res. brede school (ID-nr
83038)

Het dekken van kosten van
brede schoolactiviteiten

1999

nee

Niet bepaald

40.780

-

-

-

Het kunnen voldoen aan de
huisvestingsverplichting
onderwijs voortvloeiend uit de
zorgplicht voor openbaar en
bijzonder basisonderwijs van
het stadsdeel en het opvangen
van toekomstige calamiteiten

1998

ja

Niet bepaald

50.249

-

50.249

-

114.577

Ultimo 2014

40.780 Op deze reserve zijn geen mutaties geweest.

15 Bestuurscommissies

bcn 05

83039

Res. huisvesting primair
onderwijs (ID-nr 83039)

15 Bestuurscommissies

bcn 06

83040

Uitvoering geven aan het
Res. Activeringsfonds (ID- rapport "Weg uit de armoede":
nr 83040)
binnen 5 jaar halvering arme
huishoudens in A'dam

2012

nee

Niet bepaald

41.266

-

-

-

41.266 Op deze reserve zijn geen mutaties geweest.

15 Bestuurscommissies

bcn 08

83041

Financieren van projecten tbv
Res. kunst- en cultuur (IDkunst in de openbare ruimte en
nr 83041)
verlenen opstartsubsidies

2005

nee

Niet bepaald

139.489

-

-

-

139.489 Op deze reserve zijn geen mutaties geweest.

-

De toevoeging bestaat uit de jaarlijkse dotatie €
371.830. De onttrekkingen zijn ingezet voor het
sprookjesboek Huis aan Zee € 56.000, Danshuis €
50.000, huurM-lab € 175.000, Cultuurprijs € 7.500,
Mixed media matchmakers € 30.000, Stg.
Buiksloterkerk € 41.000, Tolhuistuin € 30.000, Stg.
546.620 Beheet NDSM werf € 45.000, Broedstraten € 40.000,
Boek over Waterlandse Vloed van 1916 € 15.000,
Cultuurtafel € 27.000, Banne Bruist € 50.000, De
schoolschrijver € 25.000, Film over jongeren in
Noord € 12.000, niet commerciële beurs voor jonge
kunstenaars € 10.000, De verhaalridder € 40.000 en
het Noorderparkfestival € 70.000.

15 Bestuurscommissies

bcn 08

83043

Res. stimulering culterele
projecten (ID-nr 83043)

Gemeente Amsterdam Jaarrekening 2014

Ondersteunen en stimuleren
van kunst en cultuur in A'damNoord in overeenstemming met
de beleidsvisie Kunst en
Cultuur 2013-2020.

2013

nee

Niet bepaald

905.790

371.830

731.000

-

Deze reserve is per 1-1-2014 overgegaan naar DMO.
Dit is de financiële afhandeling hiervan
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Programma

Nr. doelstelling

IDnummer

Naam reserve

Doel reserve

Jaar van systeeminstelling reserve

Maximaal
toegestane
omvang

Stand ultimo
2013

Dotatie 2014

Onttrekking
2014

15 Bestuurscommissies

bcn 10

83044

Res.Milieu (ID-nr 83044)

Het realiseren van een
structurele verbetering van het
milieu door duurzame
ontwikkeling

1990

nee

Niet bepaald

659.928

15 Bestuurscommissies

bcn 11

83045

Res. Sociale Pijler (ID-nr
83045)

Dekking proceskosten tbv
maatschappelijk vastgoed per
vernieuwingsgebied c.q. wijk

2004

nee

Niet bepaald

38.949

1988

nee

Niet bepaald

467

-

467

1996

nee

Niet bepaald

994.096

-

179.000

125.110

-

399.583

38.949

Waarvan
vrijval

-

949

Ultimo 2014

Korte toelichting op toevoegingen en
onttrekkingen en afwijkingen ten opzichte
van de begroting

De toevoeging bestaat uit de jaarlijkse dotatie €
125.110. De onttrekkingenzijn ingezet voor
Duurazme Ondernemersprijs € 95.000, verbouwing
zolderetage New Energy Docks € 16.000,
385.455 klimaatpaln 2008-2012 € 110.000, maatregelen eigen
vastgoed € 45.000, Energiesubsidies € 25.000,
Energie bewonersinitiatieven € 17.000, stadswarmte
de Bongerd € 68.000, kleine initiatieven op het
gebied van duuurzaamheid € 23.000

-

Incidentele inzet ter dekking van proceskosten ten
behoeve van maatschappelijk vastgoed per
vernieuwingsgebied.

-

Onttrekking ter dekking van negatieve eigen
grondexploitaties. De laatste onttrekking, waardoor
een nihil saldo is ontstaan, heeft plaatsgevonden ter
voeding van de voorziening Grex De Banne.
Zodoende is geen sprake van een meerjarig
karakter.

15 Bestuurscommissies

bcn 11

83046

Res. verevening sdn
grondexpl. (ID-nr 83046)

Verrekenen pos en neg saldi
tov vooraf vastgestelde
resultaat grexen en grexen met
kosten/opbr < € 5 mln

15 Bestuurscommissies

bcn 11

83049

Res. overige eigendom
(ID-nr 83049)

Fin dekking investeringen in
(ontwikk. gewenste nieuwe) ov.
eigendommen en onr. zaken en
afdekken risico's

2006

ja

Niet bepaald

57.606

-

3.000

-

Het BBV schrijft voor dat investeringen met een
economisch nut niet in z'n geheel maar op basis van
54.606 afschrijving dient plaats te vinden. Zodoende vindt
een jaarlijkse vrijval plaats ten gunste van de
exploitatie.

2006

ja

Niet bepaald

140.400

-

8.000

-

Het BBV schrijft voor dat investeringen met een
economisch nut niet in z'n geheel maar op basis van
132.400 afschrijving dient plaats te vinden. Zodoende vindt
een jaarlijkse vrijval plaats ten gunste van de
exploitatie.

1998

nee

Niet bepaald

794.484

-

658.170

15 Bestuurscommissies

bcn 11

83050

Res. riolering
Investering in de riolering van
volkstuincomplexen
de volkstuincomplexen
(investering) (ID-nr 83050)

15 Bestuurscommissies

bcn 11

83051

Res.Aankoop Broedplaats
Investering in de aankoop van
Berbisstraat (investering)
debroedplaats Berberisstraat
(ID-nr 83051)

15 Bestuurscommissies

bcn 12

83052

Res. geoormerkte
fin.ruimte (ID-nr 83052)

Dekking benoemde, maar nog
niet aan producten toegekende
incidentele middelen. Deze
reserve valt grotendeels vrij in
2014.

15 Bestuurscommissies

bcn 13

83053

Dekking incid. prio's voor de
Res.uitv 12
uitv. van het best.akkoordBestuursakkoord/verzacht Bouwen&Verbinden van BCO
en bezuinigingen (ID-nr
Noord dan wel het inc.
83053)
verzachten bezuin . Deze
reserve wordt in 2014 ingezet.

15 Bestuurscommissies

bcn 03

83083

Res. Parkeerfonds (ID-nr
83083)

Gemeente Amsterdam Jaarrekening 2014

Uitvoering geven aan Stedelijke
Verordening Mobiliteitsfonds.
Parkeerinkomsten worden
conform de parkeerverordening

2012

nee

Niet bepaald

1.375.000

2010

ja

Niet bepaald

100.000

-

1.867.038

467

-

543.000

1.375.000

50.000

1.899.418

-

815.096

Onttrekkingen als gevolg van nieuwe ontwikkelingen
en risico's ten aanzien van vastgoedexploitaties.

Onttrekking € 115.170 voor dekking kosten
telefooncentrale (inclusief ICT-infrastructuur). Een
136.314 bedrag van € 543.000 is vrijgevallen/onttrokken bij
de 8 maands I voor de financiele dekking van de
begroting 2014.

-

67.620

De onttrekking is conform bijlage B van de
programmabegroting stadsdeel Noord 2014 (€
1.415.000) verminderd met aangenomen moties (€
40.000). NB: Het begrotingsbedrag € 186.000 is niet
juist, zie format 2B (€ 1.589.479). Het verschil ad €
1.189.000 is onderdeel van format 2B, zie ook
bijgevoegd bestand Cijfers jaarrekening DMC - AFS,
tabblad begr.
Met de invoering van fiscaal parkeren in Noord is het
stadsdeel ingevolge de Stedelijke Verordening
Mobiliteitsfonds verplicht een Verordening op het
Parkeerfonds in te stellen. Bij raadsbesluit van 15
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Programma

Nr. doelstelling

15 Bestuurscommissies

bcn

15 Bestuurscommissies

bco 09

15 Bestuurscommissies

bco 10

15 Bestuurscommissies

bco 11

IDnummer

Naam reserve

Doel reserve

Jaar van systeeminstelling reserve

Maximaal
toegestane
omvang

Stand ultimo
2013

Dotatie 2014

Onttrekking
2014

Het naar volgende boekjaren
meenemen van restanten van
binnengemeentelijke
doeluitkeringen

2014

nee

Niet bepaald

84032

Doel van de reserve is de
Algemene bedrijfsreserve
opvang van fluctuaties in de
De Nieuwe Ooster BC
exploitatie van de De Nieuwe
Oost
Ooster (DNO)

2014

ja

Niet bepaald

691.278

-

691.278

84042

Reserve egalisatie
afvalstoffenheffing BC
Oost

Het afdekken van
schommelingen ten opzichte
van de begrote kosten en/ of
opbrengsten van de
afvalstoffenheffing.

1997

ja

Niet bepaald

3.109.607

-

730.075

84043

Reserve kaptaallasten
NSDH / Reserve
verbouwing
Stadsdeelkantoor
2014/2015 (1051.02)

Het verlagen van de
exploitatielasten van het
Stadsdeelkantoor, de Brede
School en de verplaatsing van
de werf.

83Meerdere
Res.HSV en
programdoeluitkeringen
ma's

De verevening van de
verschillen tussen schooljaar en
boekjaar bij de uitvoering van
het verdeel-voorstel in het plan
Jong Oost-Watergraafsmeer/
Onderwijs.
Voorzien in middelen voor
meerjarig integraal planmatig
onderhoud in de openbare
ruimte.

15 Bestuurscommissies

bco 05

84044

Reserve
Talentonwikkeling BC
Oost

15 Bestuurscommissies

bco 09

84045

Reserve
Meerjarenonderhoud
Openbare Ruimte BC
Oost

15 Bestuurscommissies

bco 11

84048

Reserve egalisatie
projecten Oost

15 Bestuurscommissies

bco 11

84051

Egalisatie van de kosten van
groot onderhoud voor de werf,
Reserve Groot Onderhoud het stadsdeelkantoor, het
vastgoed BC Oost
vastgoed en de sport- en
welzijnsaccommodaties.

Gemeente Amsterdam Jaarrekening 2014

Het afwikkelen van positieveen negatieve projectkosten op
het gebied van stedelijke
ontwikkeling

7.253.785

3.808.417

-

-

Waarvan
vrijval

Ultimo 2014

Korte toelichting op toevoegingen en
onttrekkingen en afwijkingen ten opzichte
van de begroting

Deze reserve is in 2014 ingesteld voor de
jaarovergang van de restant middelen HSV en de
door diensten beschikbaar gestelde doeluitkeringen.
Indien doelkuitkeringen niet volledig zijn uitgegeven
en nog moeten worden afgerekend, hierdoor bestaat
de mogelijkheid dat deze geretourneerd moeten
worden. Voor de HSV middelen zijn veel activiteiten
ingang gezet waarbij de uitvoering in 2015
7.253.785 plaatsvind. De dotaties bestaan uit: Restant HSVmiddelen € 6.032.000 Restant OKC proeftuin AtmZ
€ 26.110 Restant Maaltijdvoorzieningen DWZS €
4.311 Restant Maatschappelijke steunsystemen
DWZS € 74.972 Restant Woonservicewijken DWZS
€ 51.576 Restant Inburgering DWI trajectbegeleiding
€ 214.830 Restant Voorschakeltrajecten DWI 13-14 €
2.218 Restant WMO 2012 € 184.946 Restant WMO
2013 € 218.503 Restant WMO 2014 € 443.771

-

691.280

-

2.664.202

2.308.417

961.574

961.574

-

2.379.532

De reserve is in 2014 vrijgevallen

Er is in 2014 ten behoeve van de projecten Schonere
Containerlocaties en
Gescheiden Afvalinzameling onttrokken aan deze
reserve.

Vrijval cf raadsbesluit bij jaarrekening
2013(11/03/2014)Een deel van het restant is
1.144.215 aangewend ter financiering van aanpassingen in het
stadsdeelkantoor. Naar verwachting wordt het restant
€ 1,144,215 in het jaar 2015 besteed.

2014

nee

2007

nee

Niet bepaald

961.574

2007

ja

Niet bepaald

4.584.620

3.592.074

4.625.118

-

Er zijn extra toevoegingen gedaan in verband herstel
3.551.576 wegopbrekingen en extra bijdrage voor
werkzaamheden.

< 2005

ja

Niet bepaald

1.021.446

140.000

158.271

-

1.003.175

Onder verwijzing naar de systematiek van deze
reserve is de onttrekking in 2014 lager uitgevallen
omdat zich minder negatieve projectkosten hebben
voorgedaan dan verwacht

2010

ja

Niet bepaald

2.325.428

704.658

1.249.147

-

1.780.939

De voor onderhoud bestemde budgetten
Sportfondsenbad zijn toegevoegd aan de reserve go
vastgoed. Bovenop het begrote bedrag is een bedrag
van € 81.090 onttrokken

-

Vrijval cf raadsbesluit bij jaarrekeing
2013(11/03/2014) Door een systeemwijziging was
deze reserve niet langer nodig. In 2011 en 2012 zijn
er geen mutaties geweest
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Nr. doelstelling

IDnummer

Naam reserve

Doel reserve

Jaar van systeeminstelling reserve

Maximaal
toegestane
omvang

Stand ultimo
2013

Het door het reserveren van
opbrengsten uit verkoop van
maatschappelijk vastgoed
mogelijk maken van
investeringen in de Indische
Buurt .

2010

ja

Niet bepaald

490.316

15 Bestuurscommissies

bco 11

84053

Reserve Indische Buurt
BC Oost

15 Bestuurscommissies

bco 11

84055

Reserve Vastgoed
exploitatie BC Oost

Het in tien jaar opvangen van
de exploitatietekorten in de
begroting van vastgoedbeheer.

2010

Nee

Niet bepaald

1.587.773

15 Bestuurscommissies

bco 11

84056

Reserve
woningonttrekking BC
Oost

Het stimuleren van woningbouw
ter compensatie van de
woningen die aan de markt zijn
onttrokken.

2011

ja

Niet bepaald

185.100

15 Bestuurscommissies

bco 05

84057

Reserve onderhoud
onderwijshuisvesting BC
Oost

Het dekken van de kosten van
het wettelijk voorgeschreven
groot en klein onderhoud aan
de buitenkant van
schoolgebouwen.

2012

ja

Niet bepaald

2.023.628

Dotatie 2014

824.783

589.580

Waarvan
vrijval

-

361.244

Ultimo 2014

2.023.628

1.226.529

bco 08

84059

Reserve MuzyQ BC Oost

Het opvangen van
exploitatierisico's van MuzyQ

2013

Nee

Niet bepaald

2.087.199

215.000

15 Bestuurscommissies

bco 06

84061

Reserve knelpunten
sociaal domein BC Oost

Pro-actief inspelen op lopende
en komende wijzigingen en
bezuinigingen in de zorg en
welzijnsstructuur in
Bestuurscommissie Oost

2013

Nee

Niet bepaald

150.000

250.000

755.054

-

2.023.628

-

-

Korte toelichting op toevoegingen en
onttrekkingen en afwijkingen ten opzichte
van de begroting

Op grond van een besluit van de Stadsdeelraad van
Zeeburg van januari 2010 worden de opbrengsten uit
verkoop maatschappelijk vastgoed in de Indische
Buurt toegevoegd aan de reserve Indische Buurt. In
2014 dient nog een bedrag van € 825.000 gedoteerd
te worden, het betreft de boekwinst op de twee
laatste panden. Dit bedrag zal worden ingezet voor
investeringen in de IndischeBuurt, conform het
bestedingsplan dat op 31 januari 2012 door de
725.519 Stadsdeelraad van Oost is vastgesteld. Op dit
moment is het de verwachting dat de panden in 2014
verkocht zullen worden. Indien de verkoopopbrengst
in 2014 niet of niet volledig zal worden gerealiseerd
zal het restant uit de algemene middelen moeten
komen. Er hebben onttrekkingen plaatsgevonden
van € 589.580 ten behoeve van projecten in de
Indische Buurt. Dit conform het bestedingsplan dat
op 31 januari 2012 door de Stadsdeelraad is
vastgesteld.

185.100

15 Bestuurscommissies

Gemeente Amsterdam Jaarrekening 2014

Onttrekking
2014

-

De onttrekking heeft plaatsgevonden conform
begroting

In het jaar 2014 hebben er geen mutaties
plaatsgevonden.

In verband met centralisatie van
onderwijshuisvesting is deze reserve overgedragen.

Voor de aankoop van het Muziekmakers-centrum
heeft een erfpachtverrekening plaatsgevonden. De
afgegeven erfpacht is terugbetaald en het stadsdeel
ontvangt een bedrag ter hoogte van de grondwaarde.
Het verschil tussen de afgegeven erfpacht en het
bedrag voor de grondwaarde leidt tot een nadeel van
€ 215.000 voor het stadsdeel. Ter dekking van dit
1.547.145
verschil is een toevoeging van € 215.000 aan de
reserve MuzyQ gedaan. Met de huurder van het
pand Atlantisplein 1 zijn afspraken gemaakt over
financiële bijdragen voor verbetering van het casco.
Deze kosten worden gedekt uit de reserve MuzyQ.
Er is tevens een korte periode van huurgewenning
afgesproken

400.000

De toevoeging heeft plaatsgevonden conform de
begoting (motie 462 decentralisaties 3D)

527

i

➥
Nr. doelstelling

IDnummer

15 Bestuurscommissies

bco 09

84062

Reserve Masterplan De
Nieuwe Ooster BC Oost

15 Bestuurscommissies

bco 13

84063

Reserve
Uitvoeringsagenda 13/14
BC Oost

15 Bestuurscommissies

bco 13

84064

Reserve sail

84083

De bestemmingsreserve
parkeerfonds is ingesteld ter
Reserve Parkeerfonds BC dekking van de kosten van
Oost
inrichting, verandering en
onderhoud van de openbare
ruimte

Programma

15 Bestuurscommissies

15 Bestuurscommissies

15 Bestuurscommissies

bco 03

bco 04

bco 07

84onbekend

84onbekend

Naam reserve

Reserve De Kraanvogel
BC Oost

Kunstwerk Oostelijk
Havengebied BC Oost

Gemeente Amsterdam Jaarrekening 2014

Doel reserve

Het dekken van de kosten
verbonden aan het “Masterplan
De Nieuwe Ooster” (zeventien
herinrichtingsprojecten)
Het dekken van de kosten
verbonden aan de
Uitvoeringagenda 2013-2014
Het bekostigen van een deel
van de kosten van Sail 2015

Het reserveren van de
resterende boekwaarde van
basisschool De Kraanvogel in
de Laing’s Nekstraat

Het ontwikkelen van een nieuw
kunstwerk ten behoeve van de
openbare ruimte in het
Oostelijke Havengebied.

Jaar van systeeminstelling reserve

Maximaal
toegestane
omvang

Stand ultimo
2013

353.749

2001

Nee

Niet bepaald

2014

nee

Niet bepaald

2014

Nee

1997

2014

2014

ja

nee

nee

Niet bepaald

Niet bepaald

€ 350,00

Dotatie 2014

-

-

6.056.642

-

250.000

18.438.859

-

-

11.516.978

1.000.000

350.247

Onttrekking
2014

Waarvan
vrijval

175.468

-

1.841.498

-

-

11.403.086

1.000.000

33.036

-

-

1.000.000

-

Ultimo 2014

Korte toelichting op toevoegingen en
onttrekkingen en afwijkingen ten opzichte
van de begroting

In 2014 zijn er uitgaven gedaan voor de projecten
178.281 “Herinrichting voorterrein en Renovatie paden”
verwacht.(8-maandsrapportage 2014)

4.215.144

De toevoeging van € 6.056.642 is confoirm de
bestemmingvoorstellen uit de rekening over 2013

250.000 De toevoeging is conform de begroting en motie 450
De inkomsten uit parkeren op basis van de
realisatie van voorgaande jaren bedragen €
18.552.751 2.800.000. Deze meeropbrengsten worden
toegevoegd aan de reserve parkeerfonds.(zie
product 0399)

-

Voor de sloop van het gebouw van basisschool De
Kraanvogel op de locatie Laing’s Nekstraat 44 heeft
stadsdeel Oost in de jaarrekening 2013 een bedrag
van € 1.000.000 gereserveerd. Dit bedrag was nodig
om de boekwaarde per 31-12-2013 van het gebouw
af te boeken ten behoeve van nieuwbouw op de
bestaande locatie Het gebouw Laing’s Neckstraat 44
is in 2014 overgedragen aan DMO. In de gewijzigde
plannen die door DMO vastgesteld zijn wordt voor
bassischool de Kraanvogel een grondige verbouwing
van het bestaande schoolgebouw uitgevoerd. Omdat
een groot deel van het bestaande gebouw vervangen
wordt is DMO voornemens de resterende
boekwaarde versneld af te schrijven. Ter dekking
van de afboeking van de boekwaarde heeft Oost
middels de reserve het gereserveerde bedrag
van € 1.000.000 overgedragen aan DMO

Bij de jaarlijkse beoordeling transitorische posten is
gebleken dat deze post, naar aanleiding van het
gerealiseerde kunstwerk in de Bogortuin, voor een
bedrag van € 350.247 vrij kan vallen ten gunste van
het resultaat. Gelet op de voorwaarden van het ter
beschikking gestelde bedrag door AFK (Amsterdam
Fonds voor de Kunst) dient Stadsdeel Oost in
overleg te treden met DMO over de besteding van
317.211 het resterende bedrag. Het resterende bedrag kan
worden ingezet voor het oorspronkelijke doel,
namelijk het ontwikkelen van een nieuw kunstwerk
ten behoeve van de openbare ruimte in het
Oostelijke Havengebied. Het dagelijks Bestuur stelt
voor om deze middelen beschikbaar te houden en te
doteren in een bestemmingsreserve Kunstwerk
Oostelijke Havengebied.Toevoeging is conform
raadsbesluit bij JR 2013 en begroting BCO
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15 Bestuurscommissies

Nr. doelstelling

bco

IDnummer

Naam reserve

84onbekend Res Transitie BC Oost

Doel reserve

Het dekken van de kosten die
in 2014 zullen worden gemaakt
voor de transitie van
stadsdeelorganisatie naar
Bestuurscommissieorganisatie.

15 Bestuurscommissies

bco 13

84030

Algemene reserves Oost
(1021.01)

Opvangen van financiële
tegenvallers tijdens het
begrotingsjaar en het vormen
van een weerstandsvermogen
voor risico's.

15 Bestuurscommissies

bco 09

84032

Exploitatiereserve De
Nieuwe Ooster

Doel van de reserve is de
opvang van fluctuaties in de
exploitatie van de DNO

Jaar van systeeminstelling reserve

2014

nee

Maximaal
toegestane
omvang

Niet bepaald

nee

Niet bepaald

2014

Ja

Niet bepaald

2014

Nee

Stand ultimo
2013

-

21.378.673

Dotatie 2014

687.000

3.269.990

-

1.038.780

-

5.000.000

15 Bestuurscommissies

bco 11

84065

Op 31 oktober 2013 heeft de
deelraad besloten, middels
amendement 487, met het
Reserve FD, SD & VH BC
vormen van
Oost
bestemmingsreserve
Fysiek, Sociaal, Veilig 20142015.

15 Bestuurscommissies

bco 02

84067

OKC Oost BC Oost

Het realiseren van een goede
huisvesting van het OKC op
IJburg.

2014

Nee

Niet bepaald

-

154.439

15 Bestuurscommissies

bco

84nieuw

Bestemmingsreserve
Voormalige
binengemeentelijke
geldstromen BC Oost

Het naar volgende boekjaren
meenemen van restanten van
binnengemeentelijke
doeluitkeringen

2014

Nee

Onbepaald

-

5.346.872

2010

ja

Niet bepaald

34.044.622

524.064

15 Bestuurscommissies

bcw 03

85083

Parkeerfonds BC West

Het uitvoeren van projecten
mogelijk te maken waarmee
wordt beoogd de groei van
automobiliteit terug te dringen;
de leefbaarheid te verbteren
door (her)inrichting v/d
Verkeersruimte en het
realiseren van parkeergarages
en -terreinen

15 Bestuurscommissies

bcw 12

85064

ICT/I&A BC West

Het realiseren van ICTprojecten

2010

nee

Niet bepaald

15 Bestuurscommissies

bcw 09

85047

Strat. personeelsbeleid /
duurzaam inzetbaar BC
West

Het voor werfpersoneel
mogelijk maken ook op hogere
leeftijd de mogelijkheid te
geven deel te nemen aan het
arbeidsproces

2010

nee

Niet bepaald

100.000

15 Bestuurscommissies

bcw 05

85036

Huisvesting
basisonderwijs BC West

Het dekken van kapitaallasten
van scholen en
spoedaanvragen.

2010

ja

Niet bepaald

2.573.491

15 Bestuurscommissies

bcw 13

85030

Algemene reserve BC
West

Opvangen van financiële
tegenvallers tijdens het
begrotingsjaar en het vormen
van een weerstandsvermogen
voor risico's.

Gemeente Amsterdam Jaarrekening 2014

nee

12.633.212

17.796.146

Onttrekking
2014

Waarvan
vrijval

483.771

24.648.663

-

9.254.674

1.342.189

Er zijn kosten gemaakt voor de transitie van
Stadsdeel naar Bestuurscommissie ( € 105.000),
bovenformatieve medewerkers ( € 199.000) en voor
203.229
het wegwerken van achterstanden en op orde
brengen van de werkprocessen bij het cluster
Handhaving en Veiligheid (€ 180.000).

-

De vrijval van de reserves kapitaallasten NSDK en
talentontwikkeling in totaal groot € 3.269.990 is
toegvoegd aan de algemene reserve. Daarnaast
heeft er nog een aantal onttrekkingen conform
JR2013. Een bedrag van € 12.640.712 is
overgedragen aan de centrale stad. Hierdoor
bedraagt het saldo van de algemene reserve "0"

-

3.657.811

Toevoeging is conform begroting en amendement
487. De projecten zijn nog in uitvoering

-

154.439

Toevoeging is conform begroting en DB-besluit bij
JR2013 van 11/03/2014

4.749.921

reserve ingesteld bij raadsbesluit dd. 17 decemebr
2014

596.950

23.001.014

-

-

-

-

69.762

-

-8.087.898

Korte toelichting op toevoegingen en
onttrekkingen en afwijkingen ten opzichte
van de begroting

1.038.780

-

-2.573.491

Ultimo 2014

-

4.545.314

Er is een bedrag van € 17,8 miljoen toegevoegd. Dit
is ruim € 1 miljoen hoger dan begroot. Dit is het
saldo op het product parkeren. De onttrekking is €
28.839.754 6,1 miljoen lager dan begroot. De lagere onttrekking
is het gevolg van de lagere uitgaven op projecten, de
bijdrage van derden voor projecten en de lagere
uitgaven en hogere inkomsten op parkeergarages.

524.064 nvt

Het project wordt in 2015 stedelijk. Hieraan levert
30.238 West een bijdrage vanuit de in de afgelopen projectperiode en de beschikbare expertise.

2.573.491

-

Reserve is overgedragen aan DMO

12.633.000

-

Reserve is overgedragen aan het Concern
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15 Bestuurscommissies

Nr. doelstelling

IDnummer

bcw 01

85032

Naam reserve

Investering Wabo BC
West

Doel reserve

Het aanschaffen van hardware
voor de verwerking van WABOaanvragen.

Jaar van systeeminstelling reserve

2013

Maximaal
toegestane
omvang

ja

Stand ultimo
2013

107.000

Dotatie 2014

-

Onttrekking
2014

Waarvan
vrijval

In 2014 is dit budget niet onttrokken. Deze middelen
107.000 zullen ingezet worden voor de dekking van de
kapitaallasten bij de investering in de hardware.

300.000

-

De onttrekking uit deze reserve is veel hoger dan
begroot, omdat de kosten die in rekening zijn
gebracht door het omgevingdienst NZKG veel hoger
is dan was begroot. De bekostiging van de
Omgevingsdienst in 2014 is gebaseerd op een
lumpsum voor alle taken die de Omgevingsdienst
uitvoert voor Amsterdam. Daarnaast zijn meer
2.097.904
aanvragen ingediend dan begroot waardoor het
geplande afbouwen van de inhuurcapacateit nog niet
heeft kunnen plaatsvinden. De extra inkomsten van
vergunningen bouw is toegevoegd in de reserve.
Deze extra inkomsten zijn ontstaan doordat er veel
meer kleine vergunningaanvragen in de 2de helft
van het jaar zijn geweest dan was voorzien.

99.000

-

-

Reserve wordt opgeheven

200.000

-

-

Reserve wordt opgeheven

bcw 01

85033

Egalisatiereserve
bouwleges BC West

reserve is ingesteld om
eventuele tegenvallers in de
loop der jaren te kunnen
opvangen.

2013

ja

Niet bepaald

1.377.894

15 Bestuurscommissies

bcw 02

85034

Bestrijding radicalisering
BC West

Bestrijding radicalisering:
uitvoeren van het actieplan Vrij
West 2011 – 2015

2010

nee

Niet bepaald

99.000

15 Bestuurscommissies

bcw 05

85037

Proeftuin A-Z Jeugd

Proeftuin A-Z (besluit DB West
18 maart 2014, bestemming
rekeningresultaat 2013)

2014

nee

Niet bepaald

85042

Kapitaallasten sport BC
West

Het dekken van de
kapitaallasten van de bij de
begroting 2013 vastgestelde
investeringen Perron
Brediusbad en Kunstgrasveld
Transformatorweg (t/m 2016)

2013

ja

Niet bepaald

146.950

-

28.128

-

Het dekken van
sportinvesteringen in met name
de Spaarndammerbuurt en
omgeving middels
investeringsbijdrage aan
derden. Deze wordt niet
geactiveerd

2013

nee

Niet bepaald

967.411

-

900.000

-

15 Bestuurscommissies

bcw 07

-

-

200.000

118.822

15 Bestuurscommissies

bcw 07

85043

Sportinvesteringen
Spaarndammerbuurt BC
West

15 Bestuurscommissies

bcw 08

85045

Kunst in de Openbare
Ruimte BC West

Het na verloop van een aantal
jaren kunnen aanschaffen van
kunstwerken voor de openbare
ruimte

2010

nee

Niet bepaald

136.560

-

-

-

136.560

15 Bestuurscommissies

bcw 08

85046

Impulsregeling cultureel
erfgoed BC West

Het kunnen renoveren van
gebouwen in Bos en Lommer
met bijzondere culturele waarde

2011

ja

Niet bepaald

110.018

-

12.305

-

97.713

15 Bestuurscommissies

bcw 09

85048

Projecten BC West

Het doen van investeringen met
maatschappelijk nut in de
openbare ruimte

2011

ja

Niet bepaald

548.373

-

548.373

-

Gemeente Amsterdam Jaarrekening 2014

Korte toelichting op toevoegingen en
onttrekkingen en afwijkingen ten opzichte
van de begroting

-

-

15 Bestuurscommissies

1.020.010

Ultimo 2014

Ivm verteging uitvoering project Brediusbad zijn de
kapitaallasten in 2014 lager uitgevallen

67.411 onttrekking conform begroting

-

Betreft toegekend rijksubsidie aan voormalig sd Bos
enLommer voor het behoud van cultureel erfgoed.
Het geld is belegd met subsidie beschikkingen. Dit
jaar is € 12,305 uitbetaald tbv de Wereld bibliotheek,

Reserve wordt opgeheven
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Nr. doelstelling

IDnummer

Naam reserve

Doel reserve

Stand ultimo
2013

Dotatie 2014

Onttrekking
2014

Waarvan
vrijval

Ultimo 2014

Korte toelichting op toevoegingen en
onttrekkingen en afwijkingen ten opzichte
van de begroting

2011

nee

Niet bepaald

180.486

-

180.486

-

-

Werkelijke kosten zijn onttrokken. Reserve wordt
opgeheven

Het n 2014 inrichten van een
quarantaineruimte voor de
kinderboerderij Nieuw Bos en
Lommer, Wachterliedplantsoen.

2013

nee

Niet bepaald

50.000

-

50.000

-

-

Reserve wordt opgeheven

2013

nee

Niet bepaald

124.398

-

124.398

-

-

Reserve wordt opgeheven

2010

ja

Niet bepaald

2.454.518

2010

nee

Niet bepaald

48.007

15 Bestuurscommissies

bcw 09

85049

15 Bestuurscommissies

bcw 09

85051

A13.18 Quarantaine
kinderboerderij BC West

15 Bestuurscommissies

bcw 09

85052

A13.12 Intensivering
hotspotaanpak BC West

15 Bestuurscommissies

bcw 10

85053

Egalisatiereserve
afvalstoffenheffing BC
West

15 Bestuurscommissies

bcw 11

85056

Subsidie Particuliere
Woningverbetering BC
West

85057

Fonds woningtoevoeging / Het realiseren van nieuwe
- onttrekking BC West
woonruimte.

bcw 11

Maximaal
toegestane
omvang

Het reserveren van het
liquidatiesaldo van Stichting
Voertuigbeheer Amsterdam
(SVA) voor optimalisatie van
het wagenpark in de jaren 2012
e.v.

Optimalisatie wagenpark
BC West

15 Bestuurscommissies

Jaar van systeeminstelling reserve

Het intensiveren en uitbreiden
van de ‘hotspot-aanpak’ met
betrekking tot de
aanbiedlocaties voor grofvuil
Egalisatie van het tarief
afvalstoffenbelasting door
opvangen van schommelingen
in lasten en baten
afvalinzameling
Subsidieverstrekking ihkv het
lopende project Particuliere
Woningverbetering

2010

nee

Niet bepaald

329.175

1.446.022

-

592.787

-

-

48.007

48.007

572.000

3.900.540

-

Het product afvalinzameling vertoon eind 2014 een
positief resultaat van € 446.022. Dit bedrag is extra
toegevoegd. De geraamde onttrekking kon daardoor
vervallen

Reserve wordt opgeheven

-

Het beginsaldo per 01-01-2014 bedroeg € 329.175.
In 2014 is in deze reserve de totale opbrengst van de
financiële compensatie aan woningen, ruim
349.962
€ 592.787 toegevoegd en er is € 572.000 onttrokken
voor de proceskosten die gemaakt zijn tbv de
woningen.
In 2014 is onttrokken € 606.000 Garantstelling voor
CPO, €225.000 Bijdrage aan het GREX saldo van de
Hallen ivm met meer soc Huurwoningen, € 1.664.000
3.372.848 Voor aankoop van de Passage, € 16.000 Voor het
Oranje Huis, € 100.000 Voor extra proces kosten ivm
erfpachtrechten CPO, € 64,000 voor Kunst en
Overkapping in de Hallen

15 Bestuurscommissies

bcw 11

85058

De Hallen BC West

De ontwikkeling van de
voormalige Tramremise
(rijksmonument) Bellamybuurt
en bouw van ongeveer 390
woningen

15 Bestuurscommissies

bcw 11

85059

Speeltuin Bilderdijkpark
BC West

Het dekken van de
kapitaallasten verbonden aan
het realiseren van een nieuw
Speeltuingebouw aan het
Bilderdijkpark 10

2011

ja

Niet bepaald

475.000

-

2.221

-

472.779 Er is dit € 2.000 rente onttrokken

15 Bestuurscommissies

bcw 11

85060

Duurzaam Wonen BC
West

Het realiseren van het actieprogramma Duurzaam Wonen

2012

nee

Niet bepaald

550.000

-

-

-

550.000 In 2014 geen onttrekking begroot.

15 Bestuurscommissies

bcw 11

85062

A13.15 De Wissel BC
West

Ontwikkeling van voormalig
schoolgebouw de Wissel aan
de Cabralstraat, de Baarsjes.

2013

nee

Niet bepaald

350.000

-

21.284

-

328.716

15 Bestuurscommissies

bcw 12

85066

Buurtbudget

Buurtbudget (besluit DB West
18 maart 2014, bestemming
rekeningresultaat 2013)

2014

nee

Niet bepaald

-

150.000

-

-

Reserve wordt opgeheven

85068

A13.13 Verandering 12
Bestuurlijk stelsel BC
West

Het informeren van de
bewoners over de voor hen
relevante veranderingen in het
Bestuurlijk stelsel in
Amsterdam.

2013

nee

Niet bepaald

50.000

50.000

-

-

Reserve wordt opgeheven

15 Bestuurscommissies

bcw 12

Gemeente Amsterdam Jaarrekening 2014

2011

ja

Niet bepaald

6.049.000

-

2.676.152

-

150.000

-

Er is in 2014 een begin gemaakt mat de asbest
sanering en hiervoor is € 21.000 ontttrokken
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15 Bestuurscommissies

Nr. doelstelling

bcw 13

IDnummer

85070

Naam reserve

Doel reserve

Jaar van systeeminstelling reserve

Maximaal
toegestane
omvang

Stand ultimo
2013

Dotatie 2014

Onttrekking
2014

Begrotingsuitgaven 2013
BC West

Het hebben van een buffer voor
de realisatie van bestaande en
nieuwe taakstellingen en het
naar volgende boekjaren
meenemen van restanten van
binnengemeentelijke
doeluitkeringen

2011

nee

Niet bepaald

5.014.323

12.046.272

2012

nee

Niet bepaald

3.000.000

3.000.000

3.000.000

2014

nee

Niet bepaald

-

163.000

163.000

2014

nee

Niet bepaald

-

117.000

117.000

2014

nee

Niet bepaald

-

95.000

95.000

15 Bestuurscommissies

bcw 13

85071

Bezuinigingsreserve

Het invullen van de
besparingen met concrete
maatregelen. De reserve is
onderdeel van de
bestemmingsreserve
Begrotingsuitgaven.

15 Bestuurscommissies

bcw 05

85072

OKC

Het realiseren van het
binnenonderhoud van het OKC

15 Bestuurscommissies

bcw 07

85074

15 Bestuurscommissies

bcw 09

85075

Herinrichting speelplek De Herinrichting speelplek De
Boom
Boom
Graffitibestrijding
Het bestrijden van graffiti

-

Waarvan
vrijval

Ultimo 2014

Korte toelichting op toevoegingen en
onttrekkingen en afwijkingen ten opzichte
van de begroting

Aan de reserve zijn de vooruitontvangen
doeluitkeringen van de gemeente toegevoegd
(ongeveer 12 miljoen). Het was om adminstratieve
17.060.595 redenen niet mogelijk een aparte reserve aan te
maken. Dit zal in 2015 worden gedaan. De
onttrekking was niet nodig vanwege het positieve
rekeningresultaat 2014

-

-

3.000.000

163.000

Is samengevoegd met de reserve
begrotingsuitgaven, toevoeging conform begroting

-

Reserve wordt opgeheven

-

-

Reserve wordt opgeheven

-

-

Reserve wordt opgeheven

15 Bestuurscommissies

bcw 09

85076

Noodkap

Noodkap Canadese populieren

2014

nee

Niet bepaald

-

125.000

30.000

-

Door afhandeling bezwaarprocedures heeft het
95.000 project vertraging opgelopen. De werkelijke kosten
zijn onttrokken. Het restant wordt uitgegeven in 2015

15 Bestuurscommissies

bcw 02

85077

Extra toezicht

Inzet en onderhoud
cameratoezicht Karel
Doormanplein

2014

nee

Niet bepaald

-

120.000

85.860

-

34.140

15 Bestuurscommissies

bcw 11

85078

Stimuleringsfonds SEG
BC West

het opvangen van wegvallen
ISV-middelen na 2014

2013

ja

Niet bepaald

-

1.000.000

-

-

1.000.000

Staalconstructie gymzaal
Chassekerk

2014

nee

Niet bepaald

-

110.000

15 Bestuurscommissies

bcw 11

85079

Staalconstructie gymzaal
Chassekerk

15 Bestuurscommissies

bcw 11

85094

Reserve Bredius
(compensatie plankosten
BC West

Dekking van de planschade op
de Brediuslocatie

2014

Nee

Niet bepaald

-

1.800.000

15 Bestuurscommissies

bcw 12

85095

Ondersteuning inkoop

Ondersteuning inkoop

2014

nee

Niet bepaald

-

70.000

70.000

-

85096

Afschrijving bruggebouw
stadsdeelkantoor

De afschrijving van het
bruggebouw stadsdeelkantoor

2014

nee

Niet bepaald

-

1.388.840

1.387.200

-

86032

Egalisatiereserve
Bouwleges BC Zuid

Opvangen van schommelingen
in de tarieven en voorkomen
van schoksgewijze
verhogingen.

2010

ja

€ 2.000.000

Het hebben van een buffer om
prijsfluctuaties in het tarief
afvalstoffenheffing te
voorkomen.

2012

ja

€

4.000.000

5.383.881

634.277

3.086.016

-

Conform de regelgeving worden de uit de
afvalstoffenheffing gespaarde gelden voor
vervangingsinvesteringen voor ondergrondse
2.932.142
afvalinzameling overgebracht naar de bij de
jaarrekening ingestelde voorziening Vervanging
OAIS.

De vervanging en uitbreiding
van hardware, software en
werkplekken op basis van een
meerjarig
informatiebeleidsplan.

2010

ja

€

4.000.000

2.058.997

1.044.941

1.883.479

-

1.220.459

2012

ja

466.029

31.437

-

497.466

15 Bestuurscommissies

15 Bestuurscommissies

bcw 13

bcz 01

15 Bestuurscommissies

bcz 10

86035

Egalisatiereserve
Huishoudelijke
afvalinzameling BC Zuid

15 Bestuurscommissies

bcz 13

86037

Bestemmingsreserve
Automatisering BC Zuid

15 Bestuurscommissies

bcz 10

86034

Het over de jaren egaliseren
Egalisatiereserve
van het saldo van de
Bedrijfsafval contractanten
exploitatielasten en –baten van
BC Zuid
de Bedrijfsvuilinzameling

Gemeente Amsterdam Jaarrekening 2014

35% van de
omzet

2.000.000

-

110.000

-

-

-

-

-

1.800.000

Reserve wordt opgeheven
in 2014 is planschade vergoeding betaald aan de
corporatie ivm stopzetting van de bouw vd Bredius
Hal. In is besloten dat het stadsdeel deze
planschade tlv de algemene reserve mocht boeken

1.640 Reserve wordt opgeheven, restant kan vrijvallen

-

2.000.000
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Programma

15 Bestuurscommissies

Nr. doelstelling

bcz 01

IDnummer

86033

Naam reserve

Doel reserve

Opvangen van schommelingen
in de tarieven en voorkomen
Egalisatiereserve Leges
van schoksgewijze
splitsingsvergunningen BC
verhogingen/ verlagingen, dan
Zuid
wel éénmalig een tariefsstijging
afdekken.
De reserve woningonttrekking
heeft tot doel de woningbouw te
realiseren als compensatie van
de woningen, die aan de markt
zijn onttrokken en het
beschikbaar stellen van nieuwe
woonruimte conform artikel 36
lid 5 van de Regionale
Huisvestings-verordening
Stadsregio Amsterdam 2010
Vrijwilligers ondersteunen bij
het onderhouden en exploiteren
van de Hortus VU voor een
periode van 10 jaar (2014 t/m
2024).

15 Bestuurscommissies

bcz 11

86070

Bestemmingsreserve
Woningonttrekking BC
Zuid

15 Bestuurscommissies

bcz 11

86072

Bestemmingsreserve
Hortus VU BC Zuid

15 Bestuurscommissies

bcz 08

86059

Bestemmingsreserve
Stimulering economische
en culturele activiteiten
BC Zuid

15 Bestuurscommissies

bcz 13

86052

Bestemmingsreserve
Stadsdeelhuisvesting
BC Zuid

15 Bestuurscommissies

bcz 11

86068

Het financieren van projecten in
Bestemmingsreserve
de volkshuisvesting en
Volkshuisvesting BC Zuid
woningonttrekking.

Jaar van systeeminstelling reserve

2014

€

1.000.000

530.290

-

Stimulering economische en
culturele activiteiten.

2010

Nee

€

100.000

Het opvangen van knelpunten
op het budget voor
stadsdeelhuisvesting en de
tijdelijke projectenkosten voor
stadsdeelhuisvesting.

2010

Ja

Onbepaald

2.581.038

55.000

2010

Ja

Onbepaald

100.828

300.000

Het dekken van eventuele
exploitatietekorten van MFC’s
(exclusief scholen) en van
onrendabele investeringen.

2010

15 Bestuurscommissies

bcz 11

86054

Bestemmingsreserve
Stadsdeelvereveningsreserve BC Zuid

Het verrekenen van positieve
planafsluitingen met negatieve
planafsluitingen.

2010

Ja

ja

Onbepaald

1.017.322

Onbepaald

2.407.887

-

10.000

100.000

Bestemmingsreserve
Multifunctionele Centra
(MFC's)
BC Zuid

85.921

100.000

€

62.540

Waarvan
vrijval

204.214

Nee

-

Onttrekking
2014

182.589

2014

86051

1.811.403

Dotatie 2014

ja

bcz 11

Onbepaald

Stand ultimo
2013

2010

15 Bestuurscommissies

Gemeente Amsterdam Jaarrekening 2014

ja

Maximaal
toegestane
omvang

-

2.015.426

-

-

Ultimo 2014

Korte toelichting op toevoegingen en
onttrekkingen en afwijkingen ten opzichte
van de begroting

444.369

Bij de subsidies voor de woningonttrekking is sprake
van een onderbesteding van € 1,5 miljoen. De
projecten zijn beschikt en de bouw is gestart. Enkele
1.789.778 kleine projecten zijn beschikt en uitbetaald. Een groot
project is opgeleverd maar de gereedmelding was
nog onvolledig. Daarom is de definitieve oplevering
en uitbetaling van de subsidie voorzien in 2015.

90.000

62.540

-

1.728.802

-

Dit projectbudget is aangevraagd op basis van het
worstcasescenario uit de Business Case “Programma
907.236 Huisvesting en loket 2014”. Door behoedzaam om te
gaan met inhuur en door gebruik maken van eigen
personeel is er minder besteed dan begroot.

-

400.828

2.389.020

-

Ten gunste van de reserve MFC is de begrote
dotatie van € 1.868.000 geboekt. Ook is de
nagekomen PMI subsidie van het Jan van der
Heijdenhuis aan de reserve gedoteerd waarvan de
kosten in het verleden al ten laste van de reserve
waren gebracht. De onttrekkingen bestaan uit de
643.728
werkelijke kosten van het programmabudget
optimalisatie MFC’s van € 1.072.000 (begroot €
960.000), exploitatietekorten MFC van € 1.177.000
(begroot € 852.000) en de bijdrage aan de
verbouwing van de Edelsteen van € 140.000 (cf
begroting).

95.000

-

-

-

Vertraging implementatie project huisvesting
doelgroepjongeren, nog geen uitgaven

2.312.887
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Programma

Nr. doelstelling

IDnummer

Naam reserve

Doel reserve

Subsidie verstrekken voor
isolatiemaatregelen met als
doel geluidsoverlast door
horeca te beperken, als
bijdrage in de kosten voor het
treffen van isolatiemaatregelen
met als doel energie te
besparen in woningen en als
bijdrage in de kosten voor het
toepassen van een vegetatie/
groendak op woningen

Jaar van systeeminstelling reserve

Maximaal
toegestane
omvang

Stand ultimo
2013

Dotatie 2014

Onttrekking
2014

Waarvan
vrijval

Onbepaald

146.803

100.000

164.426

-

Ultimo 2014

Korte toelichting op toevoegingen en
onttrekkingen en afwijkingen ten opzichte
van de begroting

15 Bestuurscommissies

bcz 10

86069

Bestemmingsreserve
Woningisolatie en groene
daken BC Zuid

15 Bestuurscommissies

bcz 11

86055

Bestemmingsreserve
Financieren van stedelijke
Stedelijke
vernieuwingsprojecten BC vernieuwingsprojecten.
Zuid

2010

Nee

Onbepaald

1.155.000

-

15 Bestuurscommissies

bcz 13

86060

Bestemmingsreserve
Het versterken van de
Versterken
uitvoeringskracht van de
uitvoeringskracht BC Zuid organisatie .

2012

Nee

Onbepaald

786.763

-

786.763

-

-

15 Bestuurscommissies

bcz 05

86050

Bestemmingsreserve
MFG/Achterstallig
onderhoud
schoolgebouwen BC Zuid

Het bekostigen van achterstallig
onderhoud van
schoolgebouwen.

2012

Nee

Onbepaald

470.837

-

470.837

-

-

15 Bestuurscommissies

bcz 07

86048

Bestemmingsreserve
Kapitaallasten Sporthallen
en -parken en Zwembaden
BC Zuid

Het jaarlijks gelijk houden van
de kapitaallasten voor
sporthallen, -parken en
zwembaden.

2012

ja

Onbepaald

2.394.222

891.020

-

2.109.529

De onderschrijding van € 529.000 wordt veroorzaakt
door de lagere kosten voor het doelgroepenbad

15 Bestuurscommissies

bcz 08

86049

Bestemmingsreserve
Kunst in de openbare
ruimte BC Zuid

Een kwalitatieve collectie
kunstwerken in de openbare
ruimte uit te breiden en te
behouden.

2013

Nee

Onbepaald

220.000

-

15.395

-

204.605

Zuid is nog in gesprek met een groep pandeigenaren
uit de Apollobuurt om een artistiek belangrijke
beeldengroep uit de Amsterdamse School-periode
ingrijpend te onderhouden

86043

Bestemmingsreserve
Ondersteuning culturele
infrastructuur Zuid BC
Zuid

Meerjarige financiële
ondersteuning van culturele
instellingen in stadsdeel Zuid
die als gevolg van
gemeentelijke bezuinigingen de
begroting niet sluitend krijgen.

2012

Nee

Onbepaald

239.204

-

1.000

-

238.204

15 Bestuurscommissies

15 Bestuurscommissies

bcz 08

bcz 03

86083

Bestemmingsreserve
Stadsdeel Parkeerfonds
BC Zuid

Gemeente Amsterdam Jaarrekening 2014

De doelen waarvoor het fonds
wordt ingezet staan beschreven
in de Verordening op het
Stadsdeelparkeerfonds 24 juni
2009 Stadsdeel Oud-Zuid

2010

2010

Ja

ja

Onbepaald

17.558.070

606.327

24.402.782

-

28.728.718

-

-

82.377

De reserve stedelijke vernieuwingsprojecten blijft zo
veel mogeljk in tact om aan de langlopende
1.155.000 verplichtingen van de nieuwbouw van het
theater/Archiefterrein te kunnen voldoen, ook nadat
het ISV ophoudt te bestaan.

De dotatie aan het SPF is circa € 5 miljoen hoger
dan begroot. Dit wordt veroorzaakt doordat in de
begroting de budgetten zijn opgedeeld in de periode
voor en na 19 maart 2014.
Bij de wijzigingen in de 4-maandsrapportage is door
onduidelijkheid rond de opdeling van budgetten voor
en na 19 maart 2014 een verschil in de begroting
13.232.133
ontstaan. Dat heeft geleid tot een verschil in de
baten en de lasten bij de dotatie en onttrekkingen
aan het SPF. Er is daardoor in de realisatie meer
gedoteerd dan begroot. In de begroting was het
effect van de maatregelen verrekend met de dotatie.
Daarnaast is als gevolg van het bovenstaande
eveneens meer onttrokken aan het SPF dan begroot.
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Dotatie 2014

Onttrekking
2014

Waarvan
vrijval

Onbepaald

22.807.578

3.000.000

1.081.515

-

Ja

Onbepaald

6.956

6.266

13.222

-

-

Ja

Onbepaald

3.273.496

3.273.496

-

-

2014

Ja

Onbepaald

500.000

750.000

2010

: ja.

1.286.813

30.000

IDnummer

15 Bestuurscommissies

bcz 03

86045

Bestemmingsreserve
Inpandige
parkeervoorzieningen
(BIPV) BC Zuid

De voorbereiding, realisatie en
de exploitatie van parkeervoorzieningen en de
herinrichting van de openbare
ruimte direct daaromheen.

2010

Ja

15 Bestuurscommissies

bcz 09

86044

Bestemmingsreserve
Herbeplanten bomen
BC Zuid

Terugplanten van bomen bij
voorkeur in de omgeving van
de bomen waarvoor de
compensatie is besloten.

2010

15 Bestuurscommissies

bcz 05

86047

Bestemmingsreserve
Het dekken van een deel van
Kapitaallasten brede
de kapitaallasten van de Brede
school Theophile de Bock
School Theophile de Bock.
BC Zuid

2013

86039

Bestemmingsreserve
Bevordering woningen
middensegment BC Zuid

Het tekort aan woningen in
Amsterdam (Zuid) met een
zogenaamde 'modale huur'
beperken door het stimuleren
van projecten voor
huurwoningen in het
middensegment, zodat deze
(versneld) van de grond komen

86040

Het geven van een
kwaliteitsimpuls aan arealen in
Bestemmingsreserve
de Openbare Ruimte waarvoor
Extra Kwaliteit Openbare
geen technische noodzaak is,
Ruimte (BEKOR) BC Zuid
maar een economisch of
sociaal stimulans.

Het in stand houden en waar
Bestemmingsreserve
mogelijk vergroten van het
Fietsenstallingen BC Zuid aanbod aan buurt- en
bestemmingsfietsenstallingen.

2014

Bestemmingsreserve
Voormalige
binengemeentelijke
geldstromen BC Zuid

Het naar volgende boekjaren
meenemen van restanten van
binnengemeentelijke
doeluitkeringen

2014

Algemene reserve

Opvangen van financiële
tegenvallers tijdens het
begrotingsjaar en het vormen
van een weerstandsvermogen

2010

15 Bestuurscommissies

15 Bestuurscommissies

bcz 11

bcz 11

15 Bestuurscommissies

bcz 03

86073

15 Bestuurscommissies

bcz 13

86Nieuw

15 Bestuurscommissies

bcz 13

86030

Naam reserve

15 Bestuurscommissies

bczo 13

87030

Algemene reserve (IDnr.
87030)

15 Bestuurscommissies

bczo 11

87034

Buitenvestigingen (IDnr.
87034)

Gemeente Amsterdam Jaarrekening 2014

Doel reserve

Maximaal
toegestane
omvang

Stand ultimo
2013

Jaar van systeeminstelling reserve

Nr. doelstelling

Programma

Onbepaald

-

-

212.540

Ultimo 2014

Korte toelichting op toevoegingen en
onttrekkingen en afwijkingen ten opzichte
van de begroting

De kosten voor de Boerenwetering garage zijn lager
dan in de begroting opgenomen. Dit resulteert in een
24.726.063 lagere onttrekking. De jaarlijkse dotatie van € 3
miljoen uit het SPF is conform begroting
geëffectueerd.

Conform het overdrachtsdocument m.b.t.
onderwijstaken wordt het saldo van deze reserve per
ultimo 2013 opgenomen in het rekeningsaldo ter
overdracht aan DMO/ Onderwijs.

-

Er zijn geen subsidies beschikbaar gesteld voor
woningen middensegment doordat de bouwprojecten
1.250.000 en bijbehorende subsidietrajecten langer dan een
jaar duren. Eén aanvraag is beschikt,
betaalbaarstelling volgt in 2015.

-

1.104.273

Onbepaald

-

760.164

-

-

De Stadsdeelraad heeft bij de begroting 2014
besloten eenmalig €400.000 te reserveren voor het
realiseren van extra parkeervoor-zieningen.
760.164
Daarnaast is € 2 ton voorheen bevordering
fietsgebruik aan de reserve gedoteerd conform
besluit het besluit infebruari 2014.

Nee

Onbepaald

-

3.593.189

-

-

De reserve dient te worden ingesteld op grond van
3.593.189 de centraal stedelijke regelgeving. Raadsbesluit dd.
17 december 2014

nee

Onbepaald

-

Het saldo van de reserve wordt opgenomen in her
0 rekeningsaldo i.v.m. de toevoeging aan de centrale
algemene reserve.

Ja

9.604.324

Opvangen van financiële
tegenvallers tijdens het
begrotingsjaar en het vormen
van een weerstandsvermogen
voor risico's.

1987

nee

Niet bepaald

3.543.000

Het voor een deel kunnen
dekken van de kapitaallasten
van het gebouw
Schepenbergweg 39.

2013

ja

Niet bepaald

524.946

-

1.975.000

-

9.604.324

5.868.000

13.125

800.000

-

De begrote toevoeging van 2 mln. is gebaseerd op
het raadsbesluit Programmabegroting 2014 van de
Stadsdeelraad d.d. 26 november 2013. Hetzelfde
geldt voor de begrote onttrekking van 4 mln. Verder
is 1 mln. onttrokken ter dekking van de frictiekosten
-350.000 1S1O conform 8-maandsrapportage en 800.000
i.v.m. overdracht voormalige algemene reserve
stadsdeel Zuidoost aan de Centrale Stad. Het
negatieve eindsaldo van de voormalige algemene
reserve in de eindbalans 2014 van stadsdeel
Zuidoost wordt aangevuld conform begroting 2015.

511.821

De onttrekking aan de reserve
t.b.v. de gedeeltelijke dekking
van de kapitaalslasten vindt
jaarlijks plaats gedurende 40 jaar.
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Nr. doelstelling

IDnummer

15 Bestuurscommissies

bczo 04

87037

Het hebben van voldoende
middelen voor de
Nieuwe EFRO Programma
cofinanciering van EFRO2009-2013 (IDnr. 87037)
projecten in de periode 20092013

15 Bestuurscommissies

bczo 08

87042

Kunst in de openbare
Ruimte (IDnr. 87042)

87043

Programma

15 Bestuurscommissies

15 Bestuurscommissies

15 Bestuurscommissies

15 Bestuurscommissies

15 Bestuurscommissies

15 Bestuurscommissies

15 Bestuurscommissies

bczo 08

bczo 09

bczo 09

bczo 09

bczo 09

bczo 09

bczo 11

Naam reserve

Doel reserve

Jaar van systeeminstelling reserve

Maximaal
toegestane
omvang

Stand ultimo
2013

Dotatie 2014

Korte toelichting op toevoegingen en
onttrekkingen en afwijkingen ten opzichte
van de begroting

Onttrekking
2014

Waarvan
vrijval

38.037

-

496.543

-

175.480 n.v.t.

Ultimo 2014

Bij de jaarrekening wordt het werkelijk benodigde
bedrag tbv de cofinanciering onttrokken.

2008

ja

Niet bepaald

534.580

-

Het kunnen realiseren van de
meerjarige plannen conform de
doelstellingen in het
Kunstenplan Openbare Ruimte
2013-2017.

2001

ja

Niet bepaald

175.480

-

Beheerplan Kunst in de
openbare Ruimte (IDnr.
87043)

Het dekken van de kosten van
meerjarige werkzaamheden
zoals opgenomen in het
beheerplan kunst in de
openbare ruimte.

2013

ja

Niet bepaald

111.520

87044

Onderhoud Arena (IDnr.
87044)

Het dekken van de kosten van
het uitvoeren van noodzakelijke
onderhoudswerkzaamheden
zoals opgenomen in het
beheerplan Arena in de
planperiode 2012-2016.

2010

ja

Niet bepaald

1.154.638

87045

Het herinrichten en kunnen
uitvoeren van achterstallig
Onderhoud woondekken
onderhoud woondekken
Amsterdamse Poort (IDnr. Amsterdamse Poort ter grootte
87045)
van ruim € 2 miljoen, waarvan
€632.000 wordt gedekt uit deze
reserve.

2005

ja

Niet bepaald

631.504

87046

Beheerplan verhardingen
(IDnr. 87046)

Het dekken van de kosten van
het uitvoeren van noodzakelijke
onderhoudswerkzaamheden
zoals opgenomen in het
beheerplan verhardingen in de
planperiode 2012-2016.

2012

ja

Niet bepaald

10.112.586

454.579

3.767.881

-

6.799.283

87047

Beheerplan groen (IDnr.
87047)

Het dekken van de kosten van
het uitvoeren van noodzakelijke
onderhoudswerkzaamheden
zoals opgenomen in het
beheerplan groen in de
planperiode 2012-2016.

2012

ja

Niet bepaald

229.241

303.361

16.793

-

515.809

Een positief bestedingsresultaat
wordt in de reserve gestort.

Beheerplan blauw (Idnr.
87048)

Het dekken van de kosten van
het uitvoeren van noodzakelijke
onderhoudswerkzaamheden
zoals opgenomen in het
beheerplan blauw in de
planperiode 2012-2016.

2012

ja

Niet bepaald

544.259

15.390

36.754

-

522.895

Een bestedingsresultaat
wordt aan de reserve onttrokken.

Vereveningsfonds (IDnr.
87050)

Het fonds heeft een
egalisatiefunctie en speelt
daarnaast een belangrijke rol in
het afdekken van financiële
risico’s die voortvloeien uit de
bouwenvelopsystematiek.

2001

ja

Niet bepaald

57.777

87048

87050

Gemeente Amsterdam Jaarrekening 2014

-

12.056

76.706

-

-

-

99.464

-

-

1.231.344

-

-

-

-

Een negatief bestedingsresultaat wordt aan de
reserve onttrokken.

Een positief bestedingsresultaat wordt in de reserve
gestort.

631.504 n.v.t.

Een negatief bestedingsresultaat wordt aan de
reserve onttrokken.

57.777 n.v.t.
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Programma

Nr. doelstelling

IDnummer

Naam reserve

Doel reserve

15 Bestuurscommissies

bczo 11

87052

Het dekken van kosten van
bouw- en woonrijp maken voor
Maaiveld Vernieuwing
de herinrichting van de
Bijlmermeer (IDnr. 87052) openbare ruimte in gebieden
waar geen grondexploitatie
bestaat.

15 Bestuurscommissies

bczo 11

87053

Voortzetting PVB (IDnr.
87053)

15 Bestuurscommissies

bczo 11

87054

15 Bestuurscommissies

bczo 13

Jaar van systeeminstelling reserve

Maximaal
toegestane
omvang

Stand ultimo
2013

Dotatie 2014

Onttrekking
2014

-

Waarvan
vrijval

-

Ultimo 2014

Korte toelichting op toevoegingen en
onttrekkingen en afwijkingen ten opzichte
van de begroting

1.339.393 n.v.t.

2010

nee

Niet bepaald

1.339.393

-

Het dekken van personele
capaciteit in relatie tot het
werkprogramma voor de
Vernieuwing Bijlmermeer.

2010

nee

Niet bepaald

727.707

-

172.605

-

De werkelijke kosten van het PVB
555.102 worden bij de jaarrekening
onttrokken.

Beheerplan Vastgoed
(IDnr. 87054)

Het financieren van
achterstallig onderhoud zoals
opgenomen in het beheerplan
vastgoed.

2012

ja

Niet bepaald

931.236

-

240.335

-

690.901

87056

Fiscaal (IDnr. 87056)

Het dekken van risico’s in de
BCF aangifte en risico’s die
voort kunnen vloeien uit het
project Fiscaal in control.

2003

ja

Niet bepaald

100.000

-

50.000

-

50.000

2013

nee

Niet bepaald

Een negatief bestedingsresultaat
wordt aan de reserve onttrokken

Onttrekking vindt plaats als de
risico's zich voordoen.
De begrote onttrekking van 0,7 mln. is gebaseerd op
het raadsbesluit Jaarrekening 2013 van de
Stadsdeelraad d.d. 25 maart 2014. Dit besluit is
overgenomen door de Gemeenteraad bij de
vaststelling van de rekening 2013 van de gemeente
Amsterdam.

15 Bestuurscommissies

bczo 13

87058

Het dekken van incidentele
Budgetoverheveling (IDnr. prioriteiten die in het volgende
87058)
begrotingsjaar worden
gerealiseerd.

15 Bestuurscommissies

bczo 11

87061

Bewonersgarages (IDnr.
87061)

Het kunnen realiseren van
voldoende parkeervoorziening
in het stadsdeel.

2014

ja

Niet bepaald

-

300.000

-

-

300.000

Voor de periode 2014-2017 wordt jaarlijks een
bedrag gestort van €300.000

15 Bestuurscommissies

bczo 12

87062

Kansen voor West EFRO
Programma 2014-2020
(IDnr. 87062)

Het hebben van voldoende
middelen voor de
cofinanciering van EFROprojecten in de periode 20142020

2014

ja

Niet bepaald

-

200.000

-

-

200.000

Voor de periode 2014-2017 wordt jaarlijks een
bedrag gestort van €200.000.

87083

Parkeerfonds (IDnr.
87083)

Het vereffenen van de jaarlijkse
uitgaven en inkomsten inzake
betaald parkeren in stadsdeel
Zuidoost

-

De toevoeging betreft het positief resultaat van de
baten en lasten betaald parkeren dat in het fonds
250.628 wordt gestort. De onttrekking betreft een taakstelling
van 130.000 en een restitutie aan de algemene
middelen van 200.000

Reserve overheveling
vanuit gemeente
ontvangen oude
geoormerkte middelen

Het naar volgende boekjaren
meenemen van restanten van
binnengemeentelijke
doeluitkeringen

-

Het stadsdeel heeft in het verleden voor € 9,51 mln
ontvangen aan ISV-middelen en doeluitkeringen. De
middelen hiervoor worden besteed in 2015 en 2016.
9.515.554
Conform besluitvorming door de gemeenteraad bij
de 8-maandsrapportage 2014 worden deze middelen
via deze reserve overgeheveld.

15 Bestuurscommissies

15 Bestuurscommissies

bczo 03

bczo 13

870verig

2011

2014

ja

nee

Niet bepaald

Niet bepaald

742.000

424.780

-

7.408.306.406

Gemeente Amsterdam Jaarrekening 2014

-

155.848

9.515.554

1.140.190.959

742.000

330.000

-

963.117.877

-

188.266.808

-

7.585.379.488
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12.3 Voorzieningen
In de bijlage ‘Voorzieningen’ is het overzicht van alle voorzieningen opgenomen.
Het totaal aan voorzieningen bedraagt € 932 miljoen. Voorzieningen voor dubieuze debiteuren en voorzieningen
ten behoeve van afwaardering van activa zijn aan de activa-zijde van de balans opgenomen. De totale waarde
daarvan bedraagt € 58 miljoen.
De overige voorzieningen zijn opgenomen aan de passivakant van de balans (€ 874 miljoen).

Gemeente Amsterdam Jaarrekening 2014
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Programma

01 Openbare orde en veiligheid

ID-nr

xxx

Naam

Dekking van extra
kosten van
boventalligheid en
arbeidsongeschiktheid.

50004

01 Openbare orde en veiligheid

Dekking van extra
50005 kosten voor uniform
kledingpakket.

01 Openbare orde en veiligheid

50006

Dekking van
bovenformatieve
salarislasten bij
cameratoezicht.

Afbouwkosten
373013 Stichting Bijzondere
Noden Amsterdam

02 Werk en inkomen

Voorziening claims
80052 Individueel
Loopbaanbudget

03 Zorg

23009

Groot onderhoud
huisvesting (GGD)

03 Zorg

23018

Amsterdamse
Gezondheidsmonitor

Gemeente Amsterdam Jaarrekening 2014

Jaar van
ontstaan

Dekken van
Voorziening dubieuze risico's van
debiteuren
oninbare vorderingen

01 Openbare orde en veiligheid

02 Werk en inkomen

Doel voorziening

Stand ultimo
2013

20.888

Toevoeging
2014

-

Aanwending
2014

Waarvan vrijval

Ultimo 2014

2.944

-

17.944

Korte toelichting op
toevoegingen en onttrekkingen Positie:
en afwijkingen ten opzichte
act/pas
van de begroting

Voorziening dubieuze
debiteuren

act

Onttrekking is vanaf 2015 en
loopt door tot en met 2018

pas

Het dekken van
salaris en WW en
WIA lasten als
gevolg van SPP.

2014

-

629.855

-

-

629.855

Het dekken van de
kosten van de verplichte uniforme
kleding in Amsterdam

2014

-

120.000

-

-

In 2015 wordt de kleding van alle
120.000 handhavers vervangen door
pas
uniforme kleding.

Het dekken van
bovenformatieve
salarislasten bij
CCTR.

2014

-

135.000

-

-

Dit betreft de dekking van een
verplichte bovenformatieve
135.000 plaatsing bij cameratoezicht als
pas
gevolg van NRGA-beleid voor de
periode 2015 tot en met 2019.

-

De uitstroom 2014 is minder
hoog geweest dan verwacht.
Daardoor moest een groter
beroep gedaan worden op de
voorziening en was tevens
herberekening nodig van de
pas
63.998
noodzakelijke hoogte van de
voorziening voor 2015. In
2015 stroomt de laatste
boventallige SBNAmedewerker uit wegens
pensionering.
Dotatie en onttrekking in 2014
betreffen het aantal reserveringen respectievelijk
pas
419.986
uitbetaal-de nota's in het
kader van het Individueel
Loopbaanbudget

Kosten afbouw
Stichting
bijzondere noden.

Het dekken van
claims die op het
Individueel
Loopbaanbudget
zijn gedaan, maar
in een later jaar
tot besteding
komen.
Egaliseren m²prijs panden
Het kunnen
uitvoeren van de
vierjaarlijkse
gezondheidsmonitor

2012

158.500

49.478

143.980

2014

314.064

200.516

94.594

94.594

2001

2.728.789

884.500

601.579

-

2001

112.078

60.000

40.000

-

3.011.710 Conform begroting

132.078

Opbouwen middelen voor
nieuwe gezondheidsmonitor
2016 en afronden van de
monitor 2012.

pas

pas
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Programma

ID-nr

Jaar van
ontstaan

Stand ultimo
2013

Toevoeging
2014

Aanwending
2014

Doel voorziening

03 Zorg

23022 Legaat BMHK

Betreft schenking
vanuit verleden

03 Zorg

Voorziening
23056 Egalisatiefonds JGZ
Decentralisatie

Het opvangen van
schommelingen in
de kosten en
nadelige saldi

2010

719.257

03 Zorg

Frictiekosten
23059 Uitplaatsing
Ambulancedienst

Het opvangen van
frictiekosten

2011

1.705.982

03 Zorg

Voorziening
26064 Verhuiskostenvergoeding WMO

Dekking kosten
verhuiskosten
vergoeding WMO
oude jaren

2012

1.786.342

03 Zorg

370026

Fonds tbv
ouderen

1966

349.186

15.713

-

-

03 Zorg

370027 BIMZ

Fonds tbv
nooddruftigen

1968

1.097.264

49.377

57.913

-

04 Educatie, jeugd en diversiteit

373001 Onbekende gever

Belegd
(onderwijs)fonds

45.439

2.040

-

-

47.479

Voorzieningen is toegenomen
pas
met de jaarlijkse renteboeking

04 Educatie, jeugd en diversiteit

373002 Linnenbeursje

Belegd
(onderwijs)fonds

103.309

4.650

-

-

107.959

Voorzieningen is toegenomen
pas
met de jaarlijkse renteboeking

04 Educatie, jeugd en diversiteit

373003

Voormalige
tussenscholen

Belegd
(onderwijs)fonds

64.401

2.900

-

-

67.301

Voorzieningen is toegenomen
pas
met de jaarlijkse renteboeking

04 Educatie, jeugd en diversiteit

373004

Openbare scholen
BLO

Belegd
(onderwijs)fonds

6.537

290

-

-

6.827

Voorzieningen is toegenomen
pas
met de jaarlijkse renteboeking

04 Educatie, jeugd en diversiteit

373005 Ontslagen meisjes

Belegd
(onderwijs)fonds

28.123

1.270

-

-

29.393

Voorzieningen is toegenomen
pas
met de jaarlijkse renteboeking

04 Educatie, jeugd en diversiteit

373006 De Geijselaar

Belegd
(onderwijs)fonds

11.275

510

-

-

11.785

Voorzieningen is toegenomen
pas
met de jaarlijkse renteboeking

04 Educatie, jeugd en diversiteit

373007 Quien

Belegd
(onderwijs)fonds

1.087

50

-

-

1.137

Voorzieningen is toegenomen
pas
met de jaarlijkse renteboeking

Gemeente Amsterdam Jaarrekening 2014

Verzorgingshuizen
ouden van dagen

8.369

-

8.369

30.743

-

Waarvan vrijval

3.792

-

278.000

-

295.305

Ultimo 2014

Korte toelichting op
toevoegingen en onttrekkingen Positie:
en afwijkingen ten opzichte
act/pas
van de begroting

Naam

-

Vrijval omdat de inspanningen
voor het bevorderen van de
pas
opkomst voor
bevolkingsonderzoek ultimo
2014 stopt bij de GGD

Door een positief saldo in de
afrekening met de stadsdelen
is de voorziening weer
pas
750.000
aangevuld tot de
oorspronkelijke hoogte van €
750.000
1.427.982 Conform begroting

-

1.491.037

Deze voorziening is berekend
obv op de openstaande verpas
plichtingen Verhuiskostenvergoedingen uit oude jaren.

De toevoeging betreft de
rente vergoeding
De toevoeging betreft de
rente vergoeding, de
1.088.728
onttrekking de verleende
subsidie
364.899

pas

pas
pas
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ID-nr

Naam

Doel voorziening

Jaar van
ontstaan

Stand ultimo
2013

04 Educatie, jeugd en diversiteit

373010 Te stichten school

Dekken van de
kosten ten
gevolge van het
geschil dat is
ontstaan bij de
verzelfstandiging
van de onderwijsinstelling Orion

04 Educatie, jeugd en diversiteit

Voorziening
374064 afbouwkosten
Kunstkijkuren

Afbouwkosten
voor de docenten
van de
Kunstkijkuren

2012

237.636

04 Educatie, jeugd en diversiteit

374085

Voorziening voor
de toekomstig
onderhoud.

2013

76.190

04 Educatie, jeugd en diversiteit

Toekomstig
onderhoud nieuwbouw Professor
Waterinkschool

Voorziening onderhoud
374086 revalidatiecentrum
Mytyl/Tyltyl

Gemeente Amsterdam Jaarrekening 2014

Voorziening vormen
voor de toekomstige
onderhoud

591.944

2014

-

Toevoeging
2014

-

Aanwending
2014

Waarvan vrijval

591.944

591.944

237.636

178.329

14.642

10.830

-

-

Ultimo 2014

Korte toelichting op
toevoegingen en onttrekkingen Positie:
en afwijkingen ten opzichte
act/pas
van de begroting

Door uitspraak van de
rechtbank in de verzelfstandiging van de
onderwijsinstelling Orion is
het juridisch geschil
afgewikkeld. De uitspraak
pas
- heeft niet geleid tot extra
kosten voor de gemeente
Amsterdam en er zijn
derhalve geen uitgaven die
ten laste van de voorziening
zijn gebracht. De voorziening
kan vervallen
De uitstroom van voormalige
medewerkers Kunstkijkuren
(KKU) is in 2014 hoger
geweest dan verwacht. Per 1
januari 2015 zijn alle
voormalige medewerkers
pas
KKU uitgestroomd dan wel
herplaatst op
formatieplaatsen met
reguliere dekking. Daardoor is
voor 2015 geen voorziening
meer benodigd.
Conform het besluit van 7
september 2010 wordt
jaarlijks het verschil tussen de
huurop-brengsten,
pas
90.833
kapitaallasten en de overige
lasten toegevoegd aan de
voorziening voor toekomstig
groot onderhoud.
Conform het besluit van 5 juli
2011 wordt jaarlijks het verschil
tussen de huuropbrengsten,
10.830 kapitaallasten en de overige
lasten toegevoegd aan de
voorziening voor toekomstig
groot onderhoud.

pas
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04 Educatie, jeugd en diversiteit

04 Educatie, jeugd en diversiteit

05 Verkeer en infrastructuur

ID-nr

Naam

Voorziening
38022 Onderwijshuisvesting
PO

37051

409002

Gemeente Amsterdam Jaarrekening 2014

Voorziening onderhoud
Schooltuinen

Groot onderhoud
Parkeergebouwen

Doel voorziening

Het dekken van de
kosten van
onderwijshuisvestingsprogramma's in de
stadsdelen

Het dekken van
groot en
achterstallig
onderhoud van
schooltuinen

Voorziening wordt
gevormd voor het
te plegen groot
onderhoud.

Jaar van
ontstaan

2014

2014

1995

Stand ultimo
2013

-

-

3.702.632

Toevoeging
2014

6.700.259

250.000

614.577

Aanwending
2014

-

-

164.991

Waarvan vrijval

Ultimo 2014

Korte toelichting op
toevoegingen en onttrekkingen Positie:
en afwijkingen ten opzichte
act/pas
van de begroting

Bij de 8-maandsrapportage is
besloten tot overdracht van de
balansposten behorende bij de
centralisatie onderwijs. De dotatie
van € 3,3 miljoen betreft de
overdacht van balanspost
voorzieningen (Centrum 0,3 mln;
Noord 1,1 mln; Nieuw West 1,2
mln; Zuid 0,6 mln).Tegenover
deze voorzie-ning staan diverse
verplichtin-gen jegens
verschillende schoolbesturen. In
2014 heeft een extra dotatie van
€ 3,4 miljoen aan deze
6.700.259
pas
voorziening plaatsgevonden voor
uitvoering
huisvestingsprogramma's in het
primair onderwijs. Deze dotatie is
noodzakelijk, aangezien de
aangegane verplichtingen met
betrekking tot de huisvestingsprogramma's vanuit de stadsdelen in totaal een hoger bedrag
laten zien dan het beschikbare
bedrag dat ten tijde van de
overdracht van de stadsdelen is
overgeheveld naar de centrale
stad.

-

Op basis van het
onderzoeksrapport centralisatie
Schoolwerktuinen (PMB,
december 2014) is vastgesteld
250.000
dat sprake is van achterstallig
onderhoud bij de schooltuinen.
Hier wordt ultimo 2014 een
voorziening voor getroffen.

-

-

pas

Dotatie is € 579.000 lager dan
begroot a.g.v. nog niet
goedgekeurde Meerjaren
Onderhoudsbegroting.
pas
4.152.218
Onttrekking € 523.000 lager
a.g.v. vertraagde uitvoering
mede door uitgestelde
reorganisatie.
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05 Verkeer en infrastructuur

ID-nr

Naam

Doel voorziening

Brandwerende
95024 coating Piet
Heintunnel

Het kunnen
vervan-gen van
de brandwerende
bekleding van de
stalen dam-wand
en stempelconstructie (oostkant Piet Hein tun-

Integraal vervoerssysteem veren

05 Verkeer en infrastructuur

95058

05 Verkeer en infrastructuur

Bijdrage OGA
95065 Fietsenstalling
Zuid/WTC

05 Verkeer en infrastructuur

95072

05 Verkeer en infrastructuur

05 Verkeer en infrastructuur

Sociaal Plan Cition
(DIVV)

Langdurige
exploitatie
(inclusief beheer,
onderhoud en
vervangingsinvesteringen) van
de veren

Bijdragen aan de
huurkosten van de
fietsenstalling
Zuid/WTC
Het kunnen
betalen van het
verschil tussen
het huidige loon
en de inscha-ling
in de overheid BV
Cition

Het dekken van
de frictiekosten bij
Voorziening
het aanbestedings95073 Ontwikkelingen
traject van de
Parkeerbeheer (DIVV) overheid-BV
Cition,

Voorziening
95075 ontruimingskosten
garages Zuid Oost

Gemeente Amsterdam Jaarrekening 2014

Dekking ontruimingskosten parkeergarages Zuid
Oost

Jaar van
ontstaan

2003

Stand ultimo
2013

125.000

Toevoeging
2014

-

Aanwending
2014

-

Waarvan vrijval

-

Ultimo 2014

125.000

Korte toelichting op
toevoegingen en onttrekkingen Positie:
en afwijkingen ten opzichte
act/pas
van de begroting

Er hebben zich in 2014 geen
mutaties voorgedaan

pas

Conform begroting betreffen
de onttrekkingen:
- de bijdrage aan het geïntegreerde exploitatie- en beheercontract met het GVB voor de
veren op het Noordzeekanaal
en het IJ
242.813.322 - de uitgaven aan aanpassing pas
van de ponthaven Amsterdam
en achterstallig onderhoud
aan de Ponten
Noordzeekanaal. De dotaties
betreffen de rentetoevoeging.

2007

241.903.174

10.666.133

9.755.985

-

2009

806.037

32.852

152.000

-

686.889

De onttrekking betreft de
huurkosten van deze fietsenpas
stalling. De toevoeging betreft
de rente 2014.

2013

5.194.124

-

524.105

-

4.670.019

pas

2013

8.070.452

-

634.856

-

7.435.596

conform de voordracht aan de
pas
raadsvergadering 2012/153.

2013

487.500

310.650

166.209

-

Dotatie voor Daalwijk,
Renovatie Hakfoort en
631.941 Renova-tie Groesbeekdreef. pas
Onttrekking: Sloop/Renovatie
D en E-Buurt.
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05 Verkeer en infrastructuur

ID-nr

Naam

Voorziening
95076 reorganisatiekosten
Parkeergebouwen
Dubieuze debiteuren
DIVV

05 Verkeer en infrastructuur

Doel voorziening

Jaar van
ontstaan

Dekking kosten
reorganisatie
Parkeergebouwen

2013

Het dekken van
risico's van oninbare
vorderingen

2014

Stand ultimo
2013

4.500.000

-

05 Verkeer en infrastructuur

Dubieuze debiteuren
Parkeergebouwen

Het dekken van
risico's van
oninbare
vorderingen

05 Verkeer en infrastructuur

Dubieuze debiteuren
Materiaaldienst

Dekking van
debiteurenrisico's

1990

802.990

05 Verkeer en infrastructuur

Afdekking van de
95036 Risicofondsen N/Z-lijn bouw- en
vatrisico's

2001

163.399.874

06 Openbare ruimte en groen, sport en recreatie

Voorziening groot
374087 onderhoud
Amsterdamse Bos

Groot onderhoud
aan wegen en
fietspaden op basis
Meerjarenonderhoudsplan
(MOP)

2014

06 Openbare ruimte en groen, sport en recreatie

Groot onderhoud
407002 hallen (Sporthallen
Zuid)

Het dekken van
de kosten van
groot onderhoud
aan de
Sporthallen Zuid

2008

Voorziening
377088 onderhoud
Cultuurpanden

Onderhoud twaalf
cultuurpanden
DMO in het
centrum op grond
van vastgestelde
Meerjarenonderhoudsplannen
(MOP's).

2013

07 Cultuur en monumenten

Gemeente Amsterdam Jaarrekening 2014

2011

Toevoeging
2014

203.691

-

721.400

1.478.450

-

Aanwending
2014

713.818

4.622.967

463.480

222.937

-

260.000

124.000

224.000

Waarvan vrijval

-

155.939

200.000

-

141.960

537.616

-

3.786.182

-

4.622.967

-

28.627

Ultimo 2014

-

200.000

Korte toelichting op
toevoegingen en onttrekkingen Positie:
en afwijkingen ten opzichte
act/pas
van de begroting

Onttrekking betreft de kosten
van boventalligheid naar aanpas
leiding van de reorganisatie
per oktober 2014.
Betreft voorziening vorderingen
2013.

act

Betreft betalingsrisico op met
name huurinkomsten.
Vorderingen ouder dan 6
maanden 50% voorzien en
511.232
act
ouder dan 1 jaar 100%
voorzien. Dotatie 2014 betreft
voor €300.000 (50%) risico op
vordering Ziggodome.
De onttrekkingen betreffen
faillissementen. De dotatie is
997.300 gebaseerd op een
act
risicoinschat-ting conform de
richtlijnen
De toevoeging heeft
betrekking op de prognose
pas
163.199.874
van de risico-voorziening Q42014.
Toevoeging volgens Begroting
2014.

-

260.000

pas

-

Toevoeging volgens
703.440 Begroting 2014 en onttrekking pas
o.b.v. bestedingen MOP

-

In 2014 is de dotatie aan de
voorziening verlaagd als
gevolg van nieuwe MOP’s
waarin de gemiddelde lasten
per jaar lager zijn geraamd.
pas
1.164.834
De besteding ten laste van de
voorziening was in 2014
hoger dan verwacht, o.a. door
extra uitgaven in het
voormalige NIMk gebouw.
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08 Milieu en Water

08 Milieu en Water

08 Milieu en water

ID-nr

Naam

Doel voorziening

Jaar van
ontstaan

Groot onderhoud en
60009 vervangingsinvesterin
gen HRC (AEB)

60010

19027

Toevoeging
2014

13.483.470

Voorziening
afvalpunten (AEB)

-

Aanwending
2014

13.483.470

Waarvan vrijval

13.483.470

Ultimo 2014

Korte toelichting op
toevoegingen en onttrekkingen Positie:
en afwijkingen ten opzichte
act/pas
van de begroting

-

Afwikkeling dienst AEB vindt
plaats in CC vwb exploitatie.
Vrijval voorziening in CC;
voorzieningen zelf zitten in
balans AEB. Via CRB voorz.
op nul stellen bij AEB

pas

Afwikkeling dienst AEB vindt
plaats in CC vwb exploitatie.
Vrijval voorziening in CC;
voorzieningen zelf zitten in
balans AEB. Via CRB voorz.
op nul stellen bij AEB

pas

767.732

-

767.732

767.732

-

-

3.263.000

3.263.000

-

voorziening
frictiekosten DMB

Dekking van
kosten voor boventallige medewerkers ten gevolge
van de oprichting
van de Omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied

2013

3.263.000

Technische risico's
AVI

Het dekken van
toekomstig
onderhoud en/of
calamiteiten te
financieren bij de
AEC

2003

4.721.039

-

4.721.039

4.721.039

-

In verband met overdracht
aan AEB Holding

pas

Het dekken van
groot onderhoud
en vervangingsinvesteringen aan
de HRC installatie

2010

13.483.470

-

13.483.470

13.483.470

-

In verband met overdracht
aan AEB Holding

pas

08 Milieu en water

60001

08 Milieu en water

Groot onderhoud en
60009 vervangingsinvesteringen HRC

Gemeente Amsterdam Jaarrekening 2014

Stand ultimo
2013

pas
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ID-nr

Naam

Voorziening
Afvalpunten

08 Milieu en water

60010

08 Milieu en water

53001 Rioolrecht

08 Milieu en water

63010

09 Economie en haven

Voorziening renovatie
riolering

57019 Microkredieten

Gemeente Amsterdam Jaarrekening 2014

Doel voorziening

Jaar van
ontstaan

Stand ultimo
2013

Toevoeging
2014

Aanwending
2014

Het dekken van
tekorten op de
exploitatie van
afvalpunten.

2012

767.732

-

767.732

Egalisatiefonds
voor de tarieven
rioolheffing

2005

19.302.254

-

5.574.534

Het dekken van
toekomstige
renovatiekosten

2014

Helpen van
ondernemers die
in het ‘normale’
financiële circuit
moeilijk aan
financiering
kunnen komen

2009

-

335.985

2.000.000

-

-

41.534

Waarvan vrijval

767.732

-

-

41.534

Ultimo 2014

-

13.727.720

Korte toelichting op
toevoegingen en onttrekkingen Positie:
en afwijkingen ten opzichte
act/pas
van de begroting

De voorziening Afvalpunten is
onderdeel van de overeenkomst met de stadsdelen over
deze afvalpunten. AEB bouwt
inzake de Afvalpunten een
voorziening op tot 10% van de
pas
omzet. Het meerdere wordt
met de stadsdelen verrekend.
Aangezien de 10% nog niet
bereikt is wordt het resultaat
2014 van Afvalpunten toegevoegd aan de voorziening.

De benodigde onttrekking in
2014 bedraagt € 5.574.534.

Vanaf 2014 wordt jaarlijks € 2
2.000.000 miljoen gedoteerd aan de
voorziening.

pas

pas

Jaarlijks verstrekt de vm.
Dienst Werk en Inkomen als
beheerder van het
Microkeditenfonds een
overzicht met verstrekte garanpas
294.451 ties en afgewikkelde
garanties. Aan de hand
hiervan wordt bepaald hoe
hoog de voorzie-ning en
garantie bij EZ moeten
blijven.
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10 Facilitair en bedrijven

10 Facilitair en bedrijven

ID-nr

2002

2005

Naam

Onderhouds-fonds
(DFM)

Gemeentelijk
Wagenpark

10 Facilitair en bedrijven

Gemeentelijk
10059
Wagenpark

10 Facilitair en bedrijven

Voorziening
10066 Ontwikkelingen
Parkeerbeheer

10 Facilitair en bedrijven

Doel voorziening

Het dekken van
de kosten van
groot onderhoud
van het stadhuis,
Muziek-theater,
Ambts-woning en
de
parkeergarages

31032

10 Facilitair en Bedrijven

nvt

10 Facilitair en bedrijven

47005

Gemeente Amsterdam Jaarrekening 2014

Voorziening Groot
Onderhoud BGH

Dubieuze debiteuren

Achterstallig
onderhoud ICT

2005

Het kunnen
opvangen van
rentestijging op de
waarde van het
wagenpark

Opvangen in het
kader van het
wagenpark van
kosten van
rentestijging

Het kunnen
afronden van het
Noordelijke ontsluiting
31028
project
Food Center
Noordelijke
Ontsluiting FCA.

10 Facilitair en bedrijven

Jaar van
ontstaan

Het spreiden van
de lasten voor
groot onderhoud

Dekken van
risico's van
oninbare vorderingen
Het dekken van
noodzakelijke
uitgaven voor
vervanging
hardware

Stand ultimo
2013

Toevoeging
2014

4.365.351

1.600.000

-

2010

2011

2012

2013

2.969.195

2.978.088

-

Aanwending
2014

-

2.978.088

2.969.195

Waarvan vrijval

-

2.542.937

2.969.195

-2.552

2.552

-

-

43.773

-

-

-

832.094

871.000

858.842

-

Ultimo 2014

Korte toelichting op
toevoegingen en onttrekkingen Positie:
en afwijkingen ten opzichte
act/pas
van de begroting

pas

5.965.351

-

De voorziening in 2014 volledig
vrijgevallen. De redenen
(opvangen mogelijke
rentestijgingen) die ten grondslag pas
lagen voor het aanhouden van
deze voorziening zijn in 2014
verder niet meer van kracht.

-

De voorziening is conform
begroting in 2014 onttrokken
en overgeheveld naar naar
Dienstverlening en Facilitair
management..

pas

pas

-

pas

43.773

De dotatie aan de voorziening
is lager, omdat enerzijds het
meerjarenonderhoudsplan
(MOP) is geactualiseerd en
844.252 anderzijds nog geen MOP is pas
opgesteld voor de Vm. Stadstimmertuin 4-6. Dit pand is
verbouwd en juli 2014 in
gebruik genomen.

50.000

-

50.000

-

-

Aanwending t.b.v. afboeking
vordering. Geen nieuwe
voorziening gevormd

act

55.000

-

55.000

-

-

Vervanging en onderhoud
hardware in verband met de
overgang naar ICT-centraal.

pas
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10 Facilitair en Bedrijven

10 Facilitair en bedrijven

ID-nr

nvt

Naam

Dubieuze debiteuren

Groot onderhoud
406003 gebouw en terrein
(Materiaaldienst)

Doel voorziening

Dekken van
risico's van
oninbare vorderingen

Jaar van
ontstaan

n.v.t.

Stand ultimo
2013

3.870

Toevoeging
2014

-

Het dekken van
het noodzakelijke
groot onderhoud
aan het gebouw
en het werfterrein
van de
Materiaaldienst
aan de
Theemsweg.

1990

204.532

96.000

Dekking kosten
AMH

2000

5.398.170

732.792

11 Stedelijke ontwikkeling

26007 AMH-fonds

11 Stedelijke ontwikkeling

26010

Parkeergarages
Bijlmermeer

Dekking bieden
voor sloopkosten
parkeergarages

2006

5.120.707

11 Stedelijke ontwikkeling

26029

Fonds disagio
leningen

Dekking risico's
gegarandeerde
kapitaalmarktleningen

1999

11 Stedelijke ontwikkeling

26042 BWS Rente

Rentekosten BWS

11 Stedelijke ontwikkeling

26053 Starterslening

Aanwending
2014

3.870

Waarvan vrijval

2.920

-

-

916.560

-

-

450.000

-

298.009

-

298.009

1992

28.684

-

20.387

-

Dekking kosten
Starterslening

2008

3.377.836

750.000

-

11 Stedelijke ontwikkeling

Borgstelling leningen Dekking kosten
26059 Triodosbank aan
borgstelling
broedplaatsen
Triodosbank

2010

1.030.186

11 Stedelijke ontwikkeling

Dekken van
Voorziening Nationaal kosten
26063
Restauratie Fonds
garantstelling
NRF

Gemeente Amsterdam Jaarrekening 2014

2010

1.150.666

743.156

-

-

1.030.186

1.000.000

298.009

1.030.186

-

Ultimo 2014

-

Korte toelichting op
toevoegingen en onttrekkingen Positie:
en afwijkingen ten opzichte
act/pas
van de begroting

Voorziening dubieuze
debiteuren. Restant
voorziening is vrijgevallen

act

In 2014 is de Materiaaldienst
verhuisd naar de Theemsweg.
Vanwege de recente
verbouwingen aan de
pas
300.532 gebouwen is in 2014 geen
groot onderhoud nodig
geweest. Het nieuwe MJOP
voor de Theemsweg loopt
vanaf 2015.
De mutaties zijn nagenoeg
pas
conform begroting
De uitgaven zijn afhankelijk
van de voortgang sloop
parkeer-garages en declaratie
door stadsdeel Zuidoost. De
lagere uitgaven worden
pas
4.670.707
veroorzaakt door de
langzamere overdracht van de
parkeergarages van dienst
Parkeergebouwen aan het
stadsdeel Zuidoost.
5.214.401

-

De gemeenteleningen zijn
afgelost. Deze voorziening
kan vrijvallen

pas

In 2014 zijn er geen
pas
8.297 substantiële mutaties
geweest.
De toevoegingen betreffen de
betaalde rentes door klanten.
pas
3.370.992 De onttrekking betreft de
betaalde rente en de beheerkosten
De voorziening is
pas
- overgedragen binnen het
Concern
Na het faillissement van Felix
Meritus beheer heeft de gemeente het pand gekocht.
pas
150.666 Voor de financiering van de
aankoop van dit pand is het
risicofonds aangesproken met
€ 1 miljoen.
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ID-nr

Naam

Doel voorziening

Jaar van
ontstaan

Stand ultimo
2013

Toevoeging
2014

Aanwending
2014

Waarvan vrijval

Ultimo 2014

Korte toelichting op
toevoegingen en onttrekkingen Positie:
en afwijkingen ten opzichte
act/pas
van de begroting

11 Stedelijke ontwikkeling

26067

Voorziening Risico
Doelstelling 2

Afdekking risico
EU programma
Doelstelling 2

2012

1.402.495

-

-

-

Conform het besluit van B&W
van 17 januari 2012 is een
voor-ziening gevormd om
eventuele aanspraken tot
terugvordering van Europese
pas
1.402.495 middelen op te vangen. De
vorming van de voorziening is
gebeurd uit middelen die
resteerden na afsluiting van
het programma. Er zijn geen
mutaties geweest in 2014.

11 Stedelijke ontwikkeling

26070

Voorziening
Energieleningen

Dekking kosten
Energieleningen

2012

290.192

-

16.920

-

De ontrrekking betreffen de
273.272 beheer van SVN en communi- pas
catie kosten

-

Bij de behandeling van de
kadernota 2014 in de
gemeenteraad is € 2,5 miljoen
toegevoegd voor de
pas
4.188.954 Starterslening. Het betreft
amendement 314'. De
onttrekking beteft de betaalde
rentekosten aan DMC en de
beheerkosten van het SVN.

11 Stedelijke ontwikkeling

11 Stedelijke ontwikkeling

26657

31010

Gemeente Amsterdam Jaarrekening 2014

Voorziening
Starterslening 2013

Dekking kosten
Starterslening
2013

Risico's
grondexploitatie

De voorziening is
nodig voor de
bere-kende
tekorten van
stadsdeel-plannen
die voor rekening
en risico komen
van het
Vereveningsfonds
.

2013

<2003

1.988.954

59.955.584

2.500.000

2.698.001

300.000

23.952.197

4.429.113

In 2014 heeft een verrekening
plaatsgevonden met de
stadsdelen, deze was niet
38.701.388 begroot in de voorziening wel pas
is bij de reserve rekening
gehouden met verrekeningen.
Vrijval betreft Archiefterrein.
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ID-nr

Naam

Gronddeel
Stimuleringsfonds

Doel voorziening

Deze voorziening
is onderdeel van
het
Stimuleringsfonds
(STIFO). Hierin
zijn de door de
Raad
vastgestelde
negatieve plannen
voorzien

Jaar van
ontstaan

11 Stedelijke ontwikkeling

31011

11 Stedelijke ontwikkeling

Borgstelling leningen
31035 Triodosbank aan
broedplaatsen

Nog niet bekend
(nnb)

10004 Vicarygoederen

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.

1496

125.085

10015 Gildenfondsen

Het eeuwigdurend
uitlenen van kapitaal aan het Ministerie van
Financien dmv
Grootboekleningen.

1820

602.188

12 Bestuur en concern

12 Bestuur en concern

Gemeente Amsterdam Jaarrekening 2014

2004

Stand ultimo
2013

130.843.262

-

Toevoeging
2014

5.887.947

1.025.118

Aanwending
2014

19.246.047

Waarvan vrijval

7.768.531

Ultimo 2014

Korte toelichting op
toevoegingen en onttrekkingen Positie:
en afwijkingen ten opzichte
act/pas
van de begroting

Er is € 5,9 miljoen rente
toegevoegd aan de
voorziening;
• Aanwendigen uit de
voorziening zijn:
- € 5,9 miljoen voor een
tussen-tijdse verrekening met
het pro-ject Hart
Delflandplein;
- € 4,5 miljoen voor het
restwer-kenplan project
Domela Nieu-wenhuisbuurt.
- € 1,0 miljoen aan bijdrage
pas
117.485.163
aan De Alliantie voor het
Uitvoe-ringsplan A10-strook
Zuid.
• Vrijval van € 7,8 miljoenals
gevolg van:
- € 5,5 miljoen door
actualiseren van de
doorlopende grondexploitaties;
- € 2,3 miljoen bij afsluiting
van het project
restwerkenplan Domela
Nieuwenhuisbuurt.
1.025.118

Conform begroting is € 1,0
miljoen i.h.k.v. borgstelling
leningen Triodosbank aan
broedplaatsen toegevoegd.

-

-

pas

-

-

-

125.085 n.v.t.

pas

14.402

-

-

De toevoeging betreft het
616.590 resultaat op de beleggingen
van het gildenfonds in 2014.

pas
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ID-nr

Naam

Doel voorziening

12 Bestuur en concern

Het de
Burgemees-ter
mogelijk maken
vanuit zijn functie
10016 Liefdadigheidsdoelen donaties doen aan
personen en/ of
instanties
(schrijnende
gevallen)

12 Bestuur en concern

Voorziening
naslepende kosten uit
10061 eerdere
privatiseringen en
verzelfstandigingen

12 Bestuur en concern

Jaar van
ontstaan

1820

Stand ultimo
2013

680.537

Toevoeging
2014

8.060

Aanwending
2014

-

Waarvan vrijval

Ultimo 2014

Korte toelichting op
toevoegingen en onttrekkingen Positie:
en afwijkingen ten opzichte
act/pas
van de begroting

-

De toevoeging betreft het
resultaat op de ontvangen
688.597 rente gesaldeerd met de
uitgaven ten behoeve van
liefdadigheid in 2014.

pas

Het honoreren van
asbestklachten
van voormalig
GVB-personeel

2011

164.156

-

989

-

In 2014 is geen aanspraak
gemaakt op deze voorziening.
163.167 Er is een claim in behandeling pas
die naar verwachting in 2015
wordt uitgekeerd.

Dubieuze debiteuren

Het dekken van
risico's van oninbare vorderingen

2013

103.120

-

14.985

-

Deze voorziening is getroffen
act
88.135 voor mogelijk oninbare
vorderingen

Voormalig personeel
GCEI

Afwikkeling van
kosten met betrekking tot uitkeringsverplichtingen aan
voormalig personeel van de opgeheven dienst
GCEI

2006

494.355

-

18.709

-

Bekostiging van
waardeoverdracht en overname van
pensioenrechten
van (gewezen)
wethouders

2001

1.947.652

53.432

25.373

uitkeringen voormalig
personeel

pas

In 2014 3 overdrachten van
pensioen door wethouders

pas

12 Bestuur en concern

12002

12 Bestuur en concern

Waardeoverdracht
pensioenen
12003
(gewezen)
wethouders

12 Bestuur en concern

Uitbetaling van
(aanvullend)
pensioen aan
Pensioenfonds
12005
gepensioneerden
Concertgebouworkest
van het Concertgebouworkest of hun
nabestaanden

1956

282.572

111.080

171.492 uitkeringen voor pensioen

pas

12 Bestuur en concern

Uitbetaling van
(aanvullend)
pensioen aan
Pensioenfonds
gepensioneerden
12006
Crediet en Voorschot van de Stichting
voor Crediet en
Voorschot of hun
nabestaanden

1960

124.594

18.483

106.111 uitkeringen voor pensioen

pas
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475.646

1.975.711
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12 Bestuur en concern

12 Bestuur en concern

12 Bestuur en concern

ID-nr

12007

Naam

Pensioenfonds Hulp
voor Onbehuisden

Doel voorziening

Uitbetaling van
(aanvullend) pensioen aan
gepensio-neerden
van de Vereniging
Hulp voor
Onbehuisden of
hun nabestaanden

Stand ultimo
2013

Toevoeging
2014

Aanwending
2014

Waarvan vrijval

Ultimo 2014

Korte toelichting op
toevoegingen en onttrekkingen Positie:
en afwijkingen ten opzichte
act/pas
van de begroting

1962

61.408

26.665

1996

853.413

67.961

785.451

uitkeringen voormalig
personeel

pas

1992

464.117

19.661

444.456

uitkeringen voormalig
personeel

pas

Afdekken van de
financiële risico's
die zijn verbonden
aan de privatisering van de
Stadsdrukkerij

2001

190.223

58.274

131.950

uitkeringen voormalig
personeel

pas

Het afdekken van
de financiële risico's die zijn
verbon-den aan
de privati-sering
12008 Bejaardenoorden
van de GOVV en
de be-jaarden- en
ver-pleeghuizen in
Westerpark en
Zeeburg
Het afdekken van
de financiële risico's die zijn
Privatiseringsoperatie
12009
verbon-den aan
Slotervaartziekenhuis
de privat-isering
van het Slotervaartziekenhuis

Privatisering
Stadsdrukkerij

Jaar van
ontstaan

34.743 uitkeringen voor pensioen

pas

12 Bestuur en concern

12010

12 Bestuur en concern

Privatisering GEAM
12013
Inservice

Afdekken van de
financiële risico's
die zijn verbonden
aan de privatisering van GEAM

2002

105.458

11.496

93.962

uitkeringen voormalig
personeel

pas

Privatisering
Omegam

Afdekken van de
financiële risico's
die zijn verbonden
aan de privatisering van
OMEGAM

2001

431.115

13.649

417.466

uitkeringen voormalig
personeel

pas

12 Bestuur en concern

12014
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ID-nr

Naam

Doel voorziening

Jaar van
ontstaan

Stand ultimo
2013

Toevoeging
2014

Aanwending
2014

Waarvan vrijval

Ultimo 2014

Korte toelichting op
toevoegingen en onttrekkingen Positie:
en afwijkingen ten opzichte
act/pas
van de begroting

12 Bestuur en concern

Afdekken van de
financiële risico's
Privatisering Museum
die zijn verbonden
12018 voor de Moderne
aan de opheffing
Kunst
van het Museum
Moderne Kunst

2005

259.082

-

12 Bestuur en concern

12019

Afdekken van de
financiële risico's
die zijn verbonden
aan de opheffing
van het
Wachtgeld-fonds

2005

317.545

24.323

293.222

uitkeringen voormalig
personeel

pas

12 Bestuur en concern

Voormalig personeel
12021
GPI

Afdekken van de
financiële risico's
die zijn verbonden
aan de privatisering van GPI

2005

15.355

-

15.355

uitkeringen voormalig
personeel

pas

12 Bestuur en concern

Commissie Sanering
12025
Slotervaart

Afdekken van de
financiële risico's
van wachtgelders
Commissie Slotervaart

2008

1.018.845

914.015

uitkeringen voormalig
personeel

pas

Afdekken van
financiële risico's
voor de pensioenen
van voormalige
wethouders

2014

Pensioenfonds SD
Wethouders

12 Bestuur en concern

12 Bestuur en concern

13 Dekkingsmiddelen

Privatisering GEAM
blauw (WGF)

Afdekken van de
financiële risico's
Dienst Milieu en
die zijn verbonden
Bouwtoezicht
aan de
privatisering van
DMB
Het dekken van
geen nr Voorziening dubieuze risico's van
bekend debiteuren
oninbare
vorderingen

13 Dienstverlening

4001 Legaat van Eck

13 Dienstverlening

4014

Gemeente Amsterdam Jaarrekening 2014

Groot onderhoud
(Stadsarchief)

-

2.070.296

Het legaat Van
Eck is bedoeld
voor aankopen.

<2000

27.730

Het dekken van
de kosten van
groot onderhoud
van De Bazel

2009

1.110.732

259.082 geen onttrekking in 2014

104.830

Nieuw gevormde voorziening
33.458.608 door overdracht van pensioenvoorzieningen bij de Stadsdelen

33.458.608

2.953.000

939.837

319.288

208.579

-

341.180

pas

pas

Vorming van voorziening voor
2.013.163 DMB volgens Collegebesluit pas
BD2013-014241

-

-

-

25.530

-

De omvang van de
voorziening is bepaald
conform de voorge-schreven
richtlijnen
Daar het SAA het
vruchtgebruik heeft, worden
27.730
de rente-inkomsten jaarlijks
gedoteerd
De toevoeging is conform
begroting. In 2014 is minder
1.426.383 onderhoud ten laste van de
voorziening gebracht dan
voorzien.
2.181.005

act

pas

pas
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ID-nr

Naam

Doel voorziening

Voorziening FPUgemeente

Het dekken van
de kosten van een
extra uitkering van
een bepaalde
groepmedewerker
s die gebruik
makjen van de
FPU-regeling

13 Dienstverlening

Meten NAP net in
405001
2004

Het eens in de vijf
jaar vernieuwen
van de geografische bestanden

13 Dienstverlening

Het dekken van
de
Vervanging /
onderhoudskosten
405003 vernieuwing Grafisch
van het gegevensVastgoed
distributiesysteem
DIVA

13 Dienstverlening

4029

13 Dienstverlening

-

13 Dienstverlening

70004

Jaar van
ontstaan

2011

2011

Stand ultimo
2013

37.722

184.540

Toevoeging
2014

-

20.920

2008

412.500

15.280

VZ dubieuze
debiteuren

Het dekken van
risico's van oninbare vorderingen

2008

113.625

-

Onderhoudsfonds
gebouwen
(Stadsbank van
Lening)

Onderhoudskoste
n gebouwen te
beheren

<1975

166.641

84.540

1994

4.850.000

400.000

14 Algemene dekkingsmiddelen

Garanties,
1018 geldleningen en
claims

Het afdekken van
risico's die de
gemeente loopt
voortvloeiend uit
verleende
garanties en
claims van derden

14 Algemene dekkingsmiddelen

1041 Juridische risico's

Het afdekken van
risico's van belang
bij juridische
aangelegenheden

2002

48.257.613

1.750.000

Sophia Augusta /
Lopez Suasso

Het inzetten van
de renteopbrengst
ten behoeve van
het onderhoud
van het woonhuis
en inboedel in het
museum

1890

697.993

31.410

14 Algemene dekkingsmiddelen

1042

Gemeente Amsterdam Jaarrekening 2014

Aanwending
2014

-

Waarvan vrijval

-

113.625

13.577.094

-

pas

-

De voorziening wordt een jaar
later aangewend in 2016. De
205.460 opbouw is herberekend van 5 pas
jaar naar 6 jaar, hierdoor is de
opbouw in 2014 lager.

-

De voorziening wordt een jaar
later aangewend in 2016. De
427.780 opbouw is herberekend van 8 pas
jaar naar 9 jaar, hierdoor is de
opbouw in 2014 lager.

113.625

4.622

-

Korte toelichting op
toevoegingen en onttrekkingen Positie:
en afwijkingen ten opzichte
act/pas
van de begroting

De onttrekking kon
achterwege blijven omdat
binnen de huidige begroting
voldoende dekking
37.722
voorhanden was. In 2015 zal
bekeken worden of deze
voorziening alsnog kan
vrijvallen.

-

-

Ultimo 2014

-

Nu de stadsdelen binnen
gemeentelijk zijn vervalt de
noodzaak voor de
voorziening.

246.559 conform MJOP

-

10.775.000

-

act

pas

5.250.000

pas

36.430.519

pas

729.402

pas
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ID-nr

Naam

Doel voorziening

Het inzetten van
de renteopbrengst
ten behoeve van
het onderhoud
van het woonhuis
en inboedel in het
museum Willet
Holthuysen

Jaar van
ontstaan

Stand ultimo
2013

14 Algemene dekkingsmiddelen

1043 Willet Holthuysen

14 Algemene dekkingsmiddelen

1113

14 Algemene dekkingsmiddelen

Het dekken van
mogelijke
exogene risico’s
die zich voordoen
bij de
Voorziening exogene
1116
NoordZuidlijn,
risico's Noord-Zuidlijn
bedoeld om
stagnatie en
vertragingskosten
in het project te
voorkomen

2013

20.000.000

14 Algemene dekkingsmiddelen

Het opvangen van
Voorziening
frictiekosten voor
frictiekosten
1117
boventallige
boventallige facilitaire
facilitaire
medewerkers
medewerkers

2013

781.192

14 Algemene dekkingsmiddelen

1118

Voorziening i.v.m.
verzelfstandiging Haven

Voorziening Sluisjes
Halfweg

14 Algemene dekkingsmiddelen

Voorziening
frictiekosten (DMB)

14 Algemene dekkingsmiddelen

Voorziening dub deb
/dwangsommen MTZB&A/dwangsom
bouwtoezicht/binngen
gem. Vorderingen incl
SD (DMB)

Gemeente Amsterdam Jaarrekening 2014

1889

2014

2014

169.585

-

-

1.260.616

310.000

Toevoeging
2014

7.631

487.624

-

1.344.000

4.000.000

-

-

Aanwending
2014

-

175.570

-

884.000

-

1.260.616

310.000

Waarvan vrijval

Ultimo 2014

Korte toelichting op
toevoegingen en onttrekkingen Positie:
en afwijkingen ten opzichte
act/pas
van de begroting

-

177.217

pas

-

312.054

pas

-

20.000.000

pas

-

1.241.192

pas

-

4.000.000

pas

1.260.616

310.000

-

Afwikkeling dienst DMB vindt
plaats in CC vwb exploitatie.
Vrijval voorziening in CC;
pas
voorzieningen zelf zitten in
balans DMB. Via CRB voorz.
op nul stellen bij DMB.

-

Afwikkeling dienst DMB vindt
plaats in CC vwb exploitatie.
Vrijval voorziening in CC;
pas
voorzieningen zelf zitten in
balans DMB. Via CRB voorz.
op nul stellen bij DMB.
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ID-nr

Naam

14 Algemene dekkingsmiddelen

1161

Voorziening
waarderingsrisico’s AEB

373014

Voorziening Individueel
Loopbaanbudget

Individueel Loopbaan
budget

15 Bestuurscommissies (Centrum: Bedrijfsvoering)

Rechtspositioneel
vastgelegde
besteding niet
benutte ILB 2013 en
2014 in 2015

Het dekken van
claims die op het
Individueel
Loopbaanbudget
zijn gedaan, maar in
een later jaar tot
besteding komen.

Dekking van de
onderhoudslasten
voor onderwijshuisvesting

15 Bestuurscommissies (Centrum: Jeugd en
onderwijs)

81002 onderhoud scholen

15 Bestuurscommissies (Centrum: Openbare
ruimte en groen)

Ter dekking van
de kosten van
groot- en
vervanging en
planmatig
81001 Onderhoud en beheer
onderhoud aan de
Werf
reinigingswerf
Jacob Bontiusplantsoen

Gemeente Amsterdam Jaarrekening 2014

Jaar van
ontstaan

2014

Voorziening
afwaardering AEB

14 Algemene dekkingsmiddelen

14 Algemene Dekkingsmiddelen

Doel voorziening

Stand ultimo
2013

-

Toevoeging
2014

25.000.000

Aanwending
2014

-

Waarvan vrijval

Ultimo 2014

Korte toelichting op
toevoegingen en onttrekkingen Positie:
en afwijkingen ten opzichte
act/pas
van de begroting

-

Ter dekking van mogelijke
25.000.000 afwaarderingsrisico's is een
voorziening getroffen

pas

Op basis van een extern
onderzoek naar de waardering
45.000.000 van de deelneming AEB is
besloten tot een afwaardering
middels een voorziening.

act

2014

-

45.000.000

-

-

2014

-

179.000

-

-

Dotatie en onttrekking in 2014
betreffen het aantal reserve179.000 ringen respectievelijk uitbetaal-de pas
nota's in het kader van het
Individueel Loopbaanbudget

-

Medewerkers die hun recht op
loopbaanbudget ad € 500 in resp.
2013 en 2014 mee wilden nemen
naar 2015 hebben dit in een
gesprek met hun leiding-gevende
175.730 kenbaar gemaakt. Deze
pas
afspraken zijn per medewerker
op een formulier vastgelegd. Het
totaalbedrag van deze afspraken
is toe-gevoegd aan de
voorziening.

2014

2009

2013

-

335.568

563.757

175.730

-

435.000

-

335.568

354.940

-

-

-

Vanaf 1 januari 2014 zijn de
huisvesting reserve en
voorziening volledig
overgedragen aan de RVE
onderwijs, Cluster Jeugd

pas

In 2014 is in totaal € 355.000
onttrokken, met name voor
servicekosten van het gebouw
(€ 136.000), werkzaamheden
pas
643.817 aan dakpanelen (€ 43.000),
aanpassingen in het koel- en
ventilatiesysteem, inbraakdetectie en automatische schuifdeuren.

557

i

➥
Programma

ID-nr

Naam

Het bekostigen
van
restwerkplannen
na afsluiting van
grondexploitatieplannen.

15 Bestuurscommissies (Centrum: Stedelijke
ontwikkeling)

81003

15 Bestuurscommissies (Centrum: Stedelijke
ontwikkeling)

Het egaliseren
van de kosten van
planmatig onder81005 planmatig onderhoud houd op basis van
het meerjaren
onderhoudsprogramma

15 Bestuurscommissies (Centrum: Stedelijke
ontwikkeling)

15 Bestuurscommissies (Nieuw-West: Bestuur en
ondersteuning)

15 Bestuurscommissies (Nieuw-West: Bestuur en
ondersteuning)

15 Bestuurscommissies (Nieuw-West: Jeugd en
onderwijs)

voorziening grond
exploitaties

Doel voorziening

sportfaciliteiten

Dekking dubieuze
debiteur SpACe

Het voorzien in de
toekomstige
pensioenuitkerin82021 Pensioenen DB leden
gen van
(gewezen)
wethouders
Het dekken van
claims die op het
Individueel
Individueel
Loopbaanbudget
82022
Loopbaanbudget
zijn gedaan, maar
in een later jaar
tot besteding
komen.

82004

Gemeente Amsterdam Jaarrekening 2014

Onderhoud
onderwijshuisvesting

Egalisatie van de
jaarlijks fluctuerende kosten van
onderhoud van
onderwijshuisvesting

Jaar van
ontstaan

2013

2013

2014

Stand ultimo
2013

909.062

1.260.556

-

Toevoeging
2014

70.271

3.109.000

300.000

2012

5.251.000

30.083

2013

393.301

98.260

2011

1.233.845

-

Aanwending
2014

328.180

4.004.802

-

5.281.083

-

1.233.845

Waarvan vrijval

Ultimo 2014

Korte toelichting op
toevoegingen en onttrekkingen Positie:
en afwijkingen ten opzichte
act/pas
van de begroting

-

Betreft uitgaven ontstaan na
afsluiting van grondexploitatieplannen Blaauwlakenblok
en restwerkplan ARM. In
voorgaan-de jaren was reeds
een voorzie-ning opgenomen
pas
651.154
inzake overge-dragen
restwerkplannen ter dekking
van bovengenoemde
uitgaven. Daarnaast heeft een
toevoeging voor de Blankenstraat plaatsgevonden

-

De onttrekking ad € 4,0
miljoen is conform het
meerjaren onderhouds364.754 programma (MJOP), die is
vastgesteld op 28 januari
2014 in de Raad van
stadsdeel Centrum

-

Vannuit de verwachting dat
SpACe in ieder geval incidentele
hulp nodig heeft om financieel
overeind te blijven en de exploitatie op een verantwoorde wijze
300.000
pas
voort te zetten, is naast de
voorziening voor dubieuze
debiteuren een aanvullende
voorziening getroffen. Deze is
eveneens € 300.000 groot.

-

-

-

-

491.561

-

pas

De uitgaven zijn de betaalde
pensioengelden van
voormalige DB-leden. Het
saldo van de voorziening is
overgedragen.

pas

Van het jaarbudget groot
€450.000 is het niet
uitgegeven deel aan de
voorziening toegevoegd.

pas

Deze voorziening is conform
besluit 8-maandsrapportage
overgeheveld

pas
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ID-nr

Naam

15 Bestuurscommissies (Nieuw-West: Openbare
ruimte en groen)

Onderhoud
82009 Waterbouwkundige
werken

15 Bestuurscommissies (Nieuw-West: Openbare
ruimte en groen)

82010

Onderhoud
verhardingen

15 Bestuurscommissies (Nieuw-West: Openbare
ruimte en groen)

82011 Vervangen Bomen

15 Bestuurscommissies (Nieuw-West: Openbare
ruimte en groen)

82012

15 Bestuurscommissies (Nieuw-West: Openbare
ruimte en groen)

15 Bestuurscommissies (Nieuw-West: Openbare
ruimte en groen)

15 Bestuurscommissies (Nieuw-West: Openbare
ruimte en groen)

15 Bestuurscommissies (Nieuw-West: Sport en
recreatie)

Doel voorziening

Het egaliseren
van
onderhoudsuitgaven aan waterbouwkundige
werken
Het dekken van
de kosten van
plan-matig en
groot onderhoud
en investeringen
in verhardingen
(wegen)

Het dekken van
de kosten van het
verplaatsten en
vervangen van
bomen

Het dekken van
kosten van klein
onderhoud aan
plantsoenen
Dekken van de
uitgaven van de
inrichting van de
82014 Woonboten
oeverstrook langs
de woonboten
Zwartepad/
Ringvaartdijk
Realiseren van de
deelprojecten
82015 Groene As
onder de titel
Groene As
Het bestrijden van
wateroverlast in
Sloterplas wateroverl/ het Sloterpark,
82016
blauwalg
inclusief de
bestrijding van
blauwalg
Het kunnen
Heffingen en
betalen van
82008
energiekosten Sport energierekeningen en heffingen

Gemeente Amsterdam Jaarrekening 2014

Klein onderhoud
plantsoenen

Jaar van
ontstaan

Stand ultimo
2013

Toevoeging
2014

Aanwending
2014

Waarvan vrijval

Ultimo 2014

Korte toelichting op
toevoegingen en onttrekkingen Positie:
en afwijkingen ten opzichte
act/pas
van de begroting

2009

1.310.500

188.600

19.426

-

1.479.674

pas

2012

8.293.404

1.289.000

3.187.118

-

6.395.286

Onttrekking betreft de
uitgaven voor het jaarlijkse
pas
planmatige onderhoud van de
openbare ruimte.

45.726

-

In het MJOP zijn bomen
aangemerkt die vervangen
moeten worden als gevolg
van de slechte groeiplaats
584.456 omstan-digheden. Vanuit het pas
project Pieter Calandlaan is
een restant budget van €
47.669 extra toegevoegd aan
de voorziening.

-

20.882

-

329.614

Betreft de uitvoering van het
MJOP Groen en Bomen.

pas

443.945

-

-

-

443.945

In 2014 is geen beroep op
deze voorziening gedaan

pas

2013

385.000

-

6.374

-

Met de realisatie van de
378.626 deelprojecten is een begin
gemaakt.

pas

2013

248.937

-

15.921

-

233.016

pas

2012

96.150

-

-

-

96.150

2008

486.513

2005

350.496

2012

143.669

In 2014 is geen gebruik van
deze voorziening gemaakt.

pas
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ID-nr

Jaar van
ontstaan

Stand ultimo
2013

Toevoeging
2014

Aanwending
2014

Naam

Doel voorziening

15 Bestuurscommissies (Nieuw-West: Sport en
recreatie:

Renovatie en
82007 onderhoud
sportvelden

Het egaliseren
van uitgaven voor
renovatie en vernieuwing aan
sport-velden en
het bag-geren van
de bijbe-horende
sloten

15 Bestuurscommissies (Nieuw-West: Stedelijke
ontwikkeling)

82017

Aan-/Verkoop oude
ALO

16.732

15 Bestuurscommissies (Nieuw-West: Stedelijke
ontwikkeling)

82018

Geactiveerde kosten
de Punt

94.958

15 Bestuurscommissies (Nieuw-West: Stedelijke
ontwikkeling)

Het zo soepel
mogelijk kunnen
uitvoeren van de
wettelijke taak om
82019 Bestemmingsplannen
iedere tien jaar
bestemmingsplannen te
actualiseren

2012

208.149

144.300

106.939

-

15 Bestuurscommissies (Nieuw-West: Stedelijke
ontwikkeling)

Groot onderhoud
82020
Vastgoed NW

Egalisatie van de
jaarlijks fluctuerende kosten van
groot onderhoud
vastgoed

2012

541.665

416.083

957.748

-

2.165.000

-

700.000

41.828

15 Bestuurscommissies (Nieuw-West: Stedelijke
ontwikkeling)

Risico's
stadsdeelplannen

15 Bestuurscommissies (Nieuw-West: Welzijn en
zorg)

82005 Derdengelden

15 Bestuurscommissies (Nieuw-West: Welzijn en
zorg)

82006

15 Bestuurscommissies (Noord: Bestuur en
ondersteuning)

Kamers met Kansen
(1292)

83021 Pensioen DB leden

Gemeente Amsterdam Jaarrekening 2014

2012

Het dekken van
planspecifieke
risico's van grondexploitatieplannen
Reserveren van
geoormerkte
derden gelden in
één voorziening
Het opzetten van
een Kamers met
Kansenproject
Het voorzien in de
toekomstige
pensioenuitkeringen van
(gewezen)
wethouders

1.561.306

Waarvan vrijval

Vanuit de best res. VNW is in
2013 €1.554.000 toegevoegd.
707.351 Dit bedrag is conform plan in pas
2014 onttrokken tbv groot
onderhoud sportvelden.

-

-

16.732

-

-

De voorziening is conform het
pas
doel uitgegeven en kan
worden opgeheven

-

94.958

94.958

-

Voorziening is ten gunste van
programma 11 vrijgevallen in pas
het resultaat 2014

-

2012

41.828

-

-

-

2012

50.000

-

50.000

-

5.790.998

Korte toelichting op
toevoegingen en onttrekkingen Positie:
en afwijkingen ten opzichte
act/pas
van de begroting

1.215.055

361.100

2.865.000

<2005

Ultimo 2014

67.400

5.858.398

-

Conform het doel van de
reserve zijn de meer kosten
voor het actualiseren van de
pas
245.510
bestemmingsplannen NW ten
laste gebracht van de
voorziening.

-

-

-

De voorziening is conform het
pas
doel uitgegeven en kan
worden opgeheven

3 van de 4 risico's hebben
zich in 2014 voorgedaan.

pas

Er hebben zich in 2014 geen
afwikkelingen van
pas
geoormerkte gelden plaats
gevonden
De voorziening is conform het
pas
doel uitgegeven en kan
worden opgeheven
De dotatie is conform de
begroting De onttrekking
betreft de overdracht van de
pensioen-voorziening DBleden aan het SHP.

pas
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ID-nr

Naam

Egalisatie ICT
investeringsplan

Doel voorziening

Jaar van
ontstaan

Stand ultimo
2013

Investeringen in
ICT (gesloten
circuit tbv
jaarlijkse
schommelingen
investeringsnivea
u)

2012

498.480

15 Bestuurscommissies (Noord: Financiering en
algemene dekkingsmiddelen)

83001

15 Bestuurscommissies (Noord: Financiering en
algemene dekkingsmiddelen)

83002 Ontwikkelfonds MIA

Ontwikkelen van
het Management
Informatiesysteem
Amsterdam

2005

8.742

15 Bestuurscommissies (Noord: Financiering en
algemene dekkingsmiddelen)

83003 Procesmanagement

ondersteunen
ketenautomatisering

2009

30.690

129.611

-

8.742

8.742

-

30.690

30.690

15 Bestuurscommissies (Noord: Jeugd en
onderwijs)

83007 Onderwijshuisvesting

15 Bestuurscommissies (Noord: Jeugd en onderwijs)

83023

15 Bestuurscommissies (Noord: Milieu en water)

Egalisatie resultaat83009 afwikkeling afvalstoffenheffing

Egaliseren van
stijgingen en
dalingen van de
afvalstoffenheffing

2000

1.105.553

108.710

15 Bestuurscommissies (Noord: Milieu en water)

Egalisatie
83011 kapitaallasten
afvalstoffenheffing

Egaliseren
verschil tussen
lineaire en
annuïtaire kapitaallasten

2008

-1.011.060

217.360

groot onderhoud
Bezaanjachtplein 251

Het eenmalig voorzien in de kosten
van onderwijshuisvesting
Dekken van de
kosten van groot
onderhoud Bezaanjachtplein 251

544.290

1.118.344

2014

-

Waarvan vrijval

544.000

83004

2012

Aanwending
2014

544.000

15 Bestuurscommissies (Noord: Financiering en
algemene dekkingsmiddelen)
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Centrale opleidingsbudget 2012-2014

Het dekken van
claims die op het
Individueel
Loopbaanbudget
zijn gedaan, maar
in een later jaar
tot besteding
komen.

Toevoeging
2014

368.656

-

59.400

603.394

1.118.344

227.454

-

Ultimo 2014

Korte toelichting op
toevoegingen en onttrekkingen Positie:
en afwijkingen ten opzichte
act/pas
van de begroting

Toevoeging: kapitaallasten
van ICT kredieten begroot
minus realisatie (€ 84.000) en
niet-bestede deel ICT budget
investeringen (€45.000).
pas
84.091
€544.000 is vrijgevallen/
onttrokken bij de 8-maandsrapportage voor de financiële
dekking van de begroting
2014.
€ 8.742 is vrijgevallen/
onttrokken bij de 8 maandspas
rapportage voor de dekking
van de begroting 2014.
€ 30.690 is vrijgevallen/
onttrokken bij de 8-maands- rapportage voor de inanciële pas
dekking van de begroting
2014.
Er is € 375.940 onttrokken
t.b.v. restantbudgetten 2013.
De vrijval heeft betrekking op
pas
309.552
niet bestede opleidingsbudgetten (excl. individuele
loopbaan budgetten).

pas

-

-

Jaarlijkse dotatie vanuit de
exploitatiebegroting. Incidentele
59.400 onttrekkingen voor groot
onderhoud gebaseerd op het
meerjaren-onderhoudsplan

pas

472.880

-

In 2014 is; om het negatieve
resultaat te compenseren in
totaal €472.880 onttrokken.
741.383
Volgens begroting is er
€108.710 toegevoegd in de
periode voor 31-12-2014.

pas

16.678

-

-

-810.378

Er is €200.682 toegevoegd,
de Lineaire kapitaallasten
pas
waren lager dan de annuïtaire
kapitaallasten.
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ID-nr

Naam

Doel voorziening

Jaar van
ontstaan

Stand ultimo
2013

Toevoeging
2014

Aanwending
2014

Waarvan vrijval

Ultimo 2014

Korte toelichting op
toevoegingen en onttrekkingen Positie:
en afwijkingen ten opzichte
act/pas
van de begroting

15 Bestuurscommissies (Noord: Milieu en water)

83012

Groot onderhoud
Crematorium

Egaliseren
expolitatietekort

2010

38.820

30.570

-

-

Jaarlijkse dotatie vanuit de
exploitatiebegroting. De
eerste zeven jaar wordt een
69.390
tekort verwacht. Vannaf het
achtste jaar een proitief
resultaat.

15 Bestuurscommissies (Noord: Openbare orde en
veiligheid)

83005

Mobiele
Wijkveiligheidspost

Dekking leasekosten mobiele wijkveiligheidspost

2005

30.535

3.440

18.521

-

15.454

15 Bestuurscommissies (Noord: Openbare ruimte
en groen)

Het kunnen
83008 1e verstratingsgelden uitvoeren van 1e
verstrating

2011

910.666

15 Bestuurscommissies (Noord: Stedelijke
ontwikkeling)

83014

Groencompensatie
Noord/ Zuidlijn

Het herplanten
van gekapte
bomen rond het
project Noord/
Zuidlijn.

15 Bestuurscommissies (Noord: Stedelijke
ontwikkeling)

83016

Grondexploitatie De
Banne

Dekken van het
plantekort van De
Banne

2012

618.000

15 Bestuurscommissies (Noord: Stedelijke
ontwikkeling)

83017

Groot onderhoud
stadsdeelhuis

Dekken van de
kosten van groot
onderhoud
Stadsdeelhuis

1999

497.160

15 Bestuurscommissies (Noord: Stedelijke
ontwikkeling)

Dekken van de
kosten van groot
OKC Wingerdweg 52
83018
onderhoud Ouder
overdracht.
KindCentrum
Wingerdweg 52

2012

162.048
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-

280.249

-

373.502

-

7.976

-

365.526

-

-

-

618.000

65.565

-

550.955

-

-

162.048

-

De onttrekking van 2014 heeft
betrekking op van de leasepas
en brandstofkosten van de
mobiele wijkveiligheidspost

De aanwending bestaat uit
uitgaven voor verstratingen al
dan niet in combinatie met
onderhoud en herprofileringswerken. De niet begrote
pas
630.417 aanwending voor 2014
bestaat uit uitgaven voor groot
onder-houd, gecombineerd
met herprofileringswerkzaamheden voor de
Hamerstraat.

2008

119.360

pas

Bij uitgaven voor herplanting.
Bij het afonden van het
project Noord/Zuidlijn, ter
hoogte van de Adelaarsweg,
worden de resterende
middelen ingezet.
Incidentele onttrekking
wanneer dit tekort zich
werkelijk voor doet. Voorgesteld wordt om een deel van
het kader van de Grex
Waterland-pleinbuurt over te
hevelen naar de Grex De
Banne.
Jaarlijkse dotatie vanuit de
exploitatiebegroting.
Incidentele onttrekkingen voor
groot onderhoud gebaseerd
op het meerjarenonderhoudsplan
Vanuit de overdracht van het
pand gevormde voorziening
groot onderhoud. Incidentele
onttrekkingen voor groot
onderhoud gebaseerd op het
meerjaren-onderhoudsplan

pas

pas

pas

pas
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ID-nr

Naam

Doel voorziening

Jaar van
ontstaan

Stand ultimo
2013

Toevoeging
2014

Aanwending
2014

Waarvan vrijval

Ultimo 2014

Korte toelichting op
toevoegingen en onttrekkingen Positie:
en afwijkingen ten opzichte
act/pas
van de begroting

Vanuit de overdracht van het
pand gevormde voorziening
groot onderhoud. Incidentele
47.794
onttrekkingen voor groot
onderhoud gebaseerd op het
meerjaren-onderhoudsplan
Vanuit de overdracht van het
pand gevormde voorziening
groot onderhoud. Incidentele
21.436
onttrekkingen voor groot
onderhoud gebaseerd op het
meerjaren-onderhoudsplan

15 Bestuurscommissies (Noord: Stedelijke
ontwikkeling)

83019

Dekken van de
kosten van groot
onderhoud Ouder
KindCentrum
Purmerweg 46

2012

47.794

-

-

-

15 Bestuurscommissies (Noord: Stedelijke
ontwikkeling)

Dekken van de
kosten van groot
OKC Aldebaranplein onderhoud Ouder
83020
2-4 overdracht.
KindCentrum
Aldebaranplein 24

2012

21.436

-

-

-

15 Bestuurscommissies (Noord: Verkeer en
infrastructuur)

83024

Dekken van de
kosten van groot
onderhoud Bezaanjachtplein 129

2014

22.670

-

-

Jaarlijkse dotatie vanuit de
exploitatiebegroting. Incidentele
22.670 onttrekkingen voor groot
onderhoud gebaseerd op het
meerjaren-onderhoudsplan

pas

15 Bestuurscommissies (Noord: Verkeer en
infrastructuur)

Groot onderhoud
83025 Buiksloterweg en
Tolhuisweg

Dekken van de
kosten van groot
onderhoud Buiksloterweg/Tolhuisweg

-

Jaarlijkse dotatie vanuit de
exploitatiebegroting. Incidentele
50.000 onttrekkingen voor groot
onderhoud gebaseerd op het
meerjaren-onderhoudsplan

pas

Pensioen Dagelijks
84001
Bestuur

Het voorzien in de
toekomstige
pensioenuitkeringen van
(gewezen)
wethouders

1990

Aankopen van
kunst en het
onderhoud/beheer
van de collectie
van het CBK

2004

504.527

15 Bestuurscommissies (Oost: Bestuur en
ondersteuning)

OKC Purmerweg 46
overdracht.

groot onderhoud
Bezaanjachtplein 129

-

5.321.999

15 Bestuurscommissies (Oost: Cultuur en
monumenten)

84007

15 Bestuurscommissies (Oost: Financiering en
algemene dekkingsmiddelen)

84011 Belastingverplichting

Het opvangen van
fisicale risico's

2014

1.621.000

84012 Monumenten DNO

Het dekken van
uitgaven voor
groot onderhoud
en restauratie van
monumentale
graven en gedenkplaatsen

1999

53.405

15 Bestuurscommissies (Oost: Openbare ruimte en
groen)

Gemeente Amsterdam Jaarrekening 2014

Verwervingsfonds
CBK

2014

-

50.000

-

-

5.321.999

5.321.999

69.646

49.000

-

-

-

-

11.808

-

-

-

pas

Deze voorziening is
overgedragen aan de centrale
pas
stad in verband met de
wijziging van het bestuurlijk
stelsel

Gespaarde tegoeden zijn
toege-voegd en de
onttrekking betreft dekking
525.173 van gemaakte kosten voor
aankoop van kunst en
onderhoud/ beheer van de
collectie.
De voorziening is getroffen
naar aanleiding van de
1.621.000 uitgevoerde boekencontrole
door de Belastingdienst in
2013

65.213

pas

Conform begroting
toegevoegd

pas

pas

pas
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Naam

15 Bestuurscommissies (Oost: Openbare ruimte en
groen)

84013

15 Bestuurscommissies (Oost: Openbare ruimte en
groen)

84014 Gebouwen DNO

15 Bestuurscommissies (West: Bestuur en
ondersteuning)

15 Bestuurscommissies (West: Bestuur en
ondersteuning)

15 Bestuurscommissies (West: Bestuur en
ondersteuning)

15 Bestuurscommissies (West: Bestuur en
ondersteuning)

Ruimen algemene
graven DNO

Doel voorziening

Het een keer per
10 jaar ruimen
van algemene
graven
Het dekken van
uitgaven voor
groot onderhoud
en eventuele aanpassingen van de
deels
monumentale
gebouwen op de
Nieuwe Ooster

Jaar van
ontstaan

Stand ultimo
2013

Ultimo 2014

Korte toelichting op
toevoegingen en onttrekkingen Positie:
en afwijkingen ten opzichte
act/pas
van de begroting

11.000

-

-

77.924

pas

1999

271

75.257

75.000

-

528

pas

2010

5.995.578

85019 Wachtgeld DB

Het dekken van
toekomstige
wachtgeldaanspraken van
voormalige
bestuurders

2013

2.037.911

85020 Aansluitkosten SHP

Het dekken van
een betwiste factuur van het Servicehuis
Personeel

Gemeente Amsterdam Jaarrekening 2014

Waarvan vrijval

66.924

85018 Pensioen DB-leden

15 Bestuurscommissies (West: Bestuur en
ondersteuning)

Aanwending
2014

1999

Het voorzien in de
toekomstige
pensioenuitkeringen van
(gewezen)
wethouders

85021

Toevoeging
2014

2012

Gespaard
loopbaanbudget

Het dekken van
claims die op het
Individueel
Loopbaanbudget
zijn gedaan, maar
in een later jaar
tot besteding
komen.

2013

Groot Onderhoud
Sporthal Laan van
Spartaan binnenkant

Het kunnen
uitvoeren van
onderhoud aan de
binnenkant van de
sporthal Laan van
Spartaan.

2014

328.000

266.314

-

374.380

-

-

6.369.958

6.312.935

-

2.037.911

1.886.357

-

328.000

328.000

237.982

-

-

60.000

-

-

-

De onttrekking betreft een
overdracht van opgebouwde
pensioenaanspraken aan het
ABP. De toevoeging is
gedaan om aan toekomstige
aanspra-ken te kunnen
voldoen. Deze voorziening is
overgedragen aan het
Concern
De onttrekking betreft de in
2014 gemaakte kosten voor
wachtgelduitkeringen en
vrijval omdat het niveau van
de voorziening te hoog was.
Deze voorziening is overgedragen aan het Concern

pas

pas

Deze voorziening is
vrijgevallen, omdat er van het
pas
SHP een creditfactuur is
ontvangen voor de factuur van
de aansluit-kosten in 2010.

Werknemers die kiezen voor
sparen van het jaarbudget van
€ 500 , dienen een verklaring
in te vullen. Op basis van
deze verklaringen is er voor
pas
504.296
deze medewerkers een
bedrag in de voorziening
gestort, zodat hiervan de
toekomstige oplei-dingen
kunnen worden betaald.

60.000

jaarlijks wordt € 60.000 gestort in
de onderhouds-voorziening Groot
pas
Onderhoud Binnenkant Sporthal
Laan van Spartaan
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ID-nr

15 Bestuurscommissies (West: Bestuur en
ondersteuning)

15 Bestuurscommissies (West: Sport en recreatie)

15 Bestuurscommissies (West: Sport en recreatie)

15 Bestuurscommissies (West: Stedelijke
ontwikkeling)

15 Bestuurscommissies (West: Stedelijke
ontwikkeling)

15 Bestuurscommissies (West: Verkeer en
infrastructuur)

Naam

BTW controle 2012

Doel voorziening

Het dekken van de
naheffing van de
belastingdienst incl
boete en rente

Het kunnen
uitvoeren van
onderhoud aan de
Groot onderhoud van
85010
binnenkant van
Hogendorphal
het Van
Hogendorp
Sportcentrum.
Het kunnen uitvoeren van
onderhoud aan
Groot onderhoud
85011
het casco en de
Brediusbad
installaties van
het familiebad
Bredius

85014 Onderhoud panden

85017

Proceskosten Laan
van Spartaan

85002 sleepkosten DST

Gemeente Amsterdam Jaarrekening 2014

Hetgelijkmatig
over de jaren
kunnen uitvoeren
van groot onderhoud aan panden
in het bezit van
het stadsdeel.

Dekking voor
proceskosten in
grondexploitaties

Afdekken betwiste
facturen DST voor
sleep-kosten en
hand-having

Jaar van
ontstaan

2014

Stand ultimo
2013

-

Toevoeging
2014

950.000

Aanwending
2014

-

Waarvan vrijval

Ultimo 2014

Korte toelichting op
toevoegingen en onttrekkingen Positie:
en afwijkingen ten opzichte
act/pas
van de begroting

-

De Belastingdienst heeft in 2014
in West een BTW-controle
uitgevoerd op de afdrachten en
aangiftes over 2012. Er is een
950.000
pas
fout geconstateerd van
€215.000. De fout, de naheffing, boete en rente tellen op tot
een bedrag van €950.000

2010

223.181

-

12.767

-

In 2014 is er €12770 aan
groot onderhoud aan de
binnenkant van de Van
pas
210.415
Hogendorp Sport-hal
gepleegd. Deze kosten zijn tlv
de voorziening gebracht.

2010

203.775

-

14.953

-

In 2014 is er € 14.950 aan
188.822 groot onderhoud aan het
Brediusbad gepleegd.

2010

2012

2012

1.305.195

1.390.594

620.000

1.839.000

21.252

-

2.081.838

-

620.000

pas

-

Conform begroting is
€1.839.000 in de voorziening
gestort. Aan onderhoud is in
2014 € 1.952.000 uitgegeven.
pas
1.062.357
In 2014 is conform raadbesluit
€ 130.000 ontrokken voor de
Asbestsanering op de Orteliuskade 5

-

De voorziening is ingesteld
om eventuele nadelige
verschillen te dekken. Elk jaar
wordt de hoogte van de nog te
act
1.411.846
verwach-ten dekking van de
proces-kosten berekend. Voor
2014 is er een dotatie van
€21.000 opgenomen.

15.225

-

Er is een compromis bereikt
over de betwiste facturen van
de sleepkosten en is er een
pas
afrekening gedaan ten laste
van de voorziening. Het
restant is vrijgevallen.
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15 Bestuurscommissies (West: Verkeer en
infrastructuur)

15 Bestuurscommissies (West: Welzijn en zorg)

15 Bestuurscommissies (West: Welzijn en zorg)

15 Bestuurscommissies (West: Werk, inkomen en
economie)

15 Bestuurscommissies (Zuid: Bestuur en
ondersteuning)

ID-nr

Naam

Doel voorziening

facturen projecten
85003
openbare ruimte

Afdekken betwiste
facturen herinrichting van de Bilderdijkstraat en de
Potgieterstraat

85008 Inburgering

Het dekken van
kosten die gemaakt worden in
het kader van de
uitvoering van de
inburgeringactiviteiten.

85009 Fonds Peddemors

Het jaarlijks
beschikbaar
stellen van een
bedrag van circa
€ 5.000 voor
activiteiten voor
kwetsbare
ouderen in West
uit een legaat

85004 Promotie markt

Het beheren van
gelden van
derden voor
promotieactiviteiten.

86008 Pensioen DB-leden

Het voorzien in de
toekomstige
pensioenuitkeringen van
(gewezen)
wethouders
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Jaar van
ontstaan

2012

2010

2010

2010

2010

Stand ultimo
2013

97.266

53.313

19.663

109.779

4.602.874

Toevoeging
2014

-

-

-

-

889.489

Aanwending
2014

97.266

53.313

3.000

-10.885

5.492.363

Waarvan vrijval

72.978

4.700

-

-

-

Ultimo 2014

Korte toelichting op
toevoegingen en onttrekkingen Positie:
en afwijkingen ten opzichte
act/pas
van de begroting

-

De zaak mbt de betwiste
facturen is afgewikkeld. Aan
pas
de aannemer is een bedrag
van €24.000 uitbetaald. Het
restantbedrag is vrij gevallen.

-

Deze voorziening is in 2014
ingezet voor de nabetaling als
gevolg van de vaststelling van
een aantal subsidies voor de
jaren 2010-2012. Het restant
pas
van € 4.700 is vrijgevallen
t.g.v. de algemene middelen
en toegevoegd aan de
reserve binnengemeentelijke
uitkeringen

In 2014 is een bedrag van
€3.000 onttrokken aan deze
16.663 voorziening ter dekking van
de verleende subsidie t.b.v.
activiteiten voor ouderen.

pas

In afwachting van de
oprichting van de vereniging
van marktkooplieden Bos en
Lommerplein werden deze
middelen aangehouden.
pas
120.664 Omdat de oprichting niet
geslaagd is, is in overleg met
betrokkenen besloten deze
middelen in de loop van 2015
uit te keren aan de personen
die deze ingelegd hebben.

-

Hogere lasten voor dotatie
aan voorziening DB voor
toekomstige pensioenverplichtingen gebaseerd op
een prognose van het
actuarieel bureau. De
voorziening is overgedragen
aan het Concern

pas
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15 Bestuurscommissies (Zuid: Milieu en water)

ID-nr

Nieuw Vervanging OAIS

15 Bestuurscommissies (Zuid: Onderwijs en Jeugd) 86006

15 Bestuurscommissies (Zuid: Openbare ruimte en
groen)

15 Bestuurscommissies (Zuid: Openbare ruimte en
groen)

Naam

86003

86007

Gemeente Amsterdam Jaarrekening 2014

Huisvesting primair
onderwijs

Doel voorziening

Vervanging van de
ondergrondse
afvalinzamelingsvoorzieningen.

Het egaliseren
van de kosten van
onderhoud aan de
onderwijshuisvesting.

Jaar van
ontstaan

2015

2010

Stand ultimo
2013

-

2.575.947

Voorziening Groot
onderhoud (VGO)

Het op een
kwalitatief
aanvaardbaar
niveau houden
van de openbare
ruimte

2010

12.926.277

Groeifonds Groen
Zuidas

Het bij de
herinrich-ting van
het Am-stelpark
en het Gijsbrecht
van Aemstelpark
reali-seren van

2010

357.526

Toevoeging
2014

2.250.000

-

13.428.610

-

Aanwending
2014

-

2.575.947

Waarvan vrijval

-

-

11.032.869

-

106.790

-

Ultimo 2014

Korte toelichting op
toevoegingen en onttrekkingen Positie:
en afwijkingen ten opzichte
act/pas
van de begroting

Conform de regelgeving worden
de uit de afvalstof-fenheffing
gespaarde gelden voor
2.250.000 vervangingsinvesteringen voor
ondergrondse afvalinza-meling
opgenomen in de hierbij
ingestelde voorziening

-

act

Conform het overdrachtsdocument m.b.t.
onderwijstaken wordt de
pas
stand ultimo 2013 opgenomen
in het saldo van de
jaarrekening 2014.

Dotatie VGO: a) Onderhoud
Groen ad € 900.000 voor het
kappen en inboeten van
risicovolle bomen en
onderhoud plantsoenen b)
Voorbereiding Ferdinand
Bolstraat ad € 100.000 zal in
later jaar plaatsvinden door
werkzaam-heden NoordZuidlijn. Onttrekking VGO:
15.322.018 Voor project Willemsparkweg pas
geldt dat de werkzaamheden
grotendeels klaar zijn, maar
de financiële afrekening pas
in 2015 plaats-vindt. Verder
kan het geplande baggerwerk
in het Vondelpark dit jaar niet
meer uitgevoerd worden. Het
vooronderzoek is gereed,
maar de uitvoering zal in 2015
gebeuren

250.736

pas
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15 Bestuurscommissies (Zuid: Sport en recreatie)

15 Bestuurscommissies (Zuid: Stedelijke
ontwikkeling)

ID-nr

Naam

Doel voorziening

Bekostiging van
periodiek onderGroot onderhoud
houd aan de sport86005 sporthallen en parken
hallen,
en zwembaden
sportparken en
zwembaden.
Voor een gelijkGroot onderhoud
matige verdeling
86004 permanent beheerde van het jaarlijks
gebouwen
onderhoudsbudge
t

15 Bestuurscommissies (Zuid: Stedelijke
ontwikkeling)

86011

Werf
stadsdeelwerken

15 Bestuurscommissies (Zuid: Stedelijke
ontwikkeling)

86002 Grex Spijtellaantje

Jaar van
ontstaan

Stand ultimo
2013

Aanwending
2014

2012

359.634

600.448

867.581

2010

2.037.884

3.449.371

2.889.447

Het realiseren van
een Werf op het
voormalig grondexploitatiegebied
Bedrijventerrein
Schinkeleilanden.

2010

1.118.121

Dekken tekort
grondexploitatie
Spijtellaantje.

2010

89.931

15 Bestuurscommissies (Zuidoost: Financiering en
algemene dekkingsmiddelen)

Frictiekosten
87002 convergentie BC
Zuidoost

Het kunnen voldoen aan frictiekosten voortvloeiend uit convergentietraject

15 Bestuurscommissies (Zuidoost: Milieu en water)

Voorziening
87012
Afvalstoffenheffing

Het opvangen van
schommelingen in
de tarieven van de
afvalstoffenheffing

2011

3.450.972

15 Bestuurscommissies (Zuidoost: Openbare
ruimte en groen)

Het dekken van
de frictiekosten
Onderhoud groen BC
87011
t.b.v. het
Zuidoost
realiseren van het
Grasplan.

2011

50.000

15 Bestuurscommissies (Zuidoost: Sport en
recreatie)

Voorziening
87007 onderhoud Bijlmer
sportcentrum

Egalisatie van de
onderhoudskosten
van het Bijlmersportcentrum

2010

Gemeente Amsterdam Jaarrekening 2014

Toevoeging
2014

2012

63.532

318.926

-

95.000

-

341.439

-

64.975

790.418

-

63.532

Waarvan vrijval

-

Korte toelichting op
toevoegingen en onttrekkingen Positie:
en afwijkingen ten opzichte
act/pas
van de begroting

Aanwending voor de
92.501 Apollohal het Zuiderbad, de
Pijp en Mirandabad

pas

2.597.808

pas

-

327.703

pas

-

184.931

Dit bedrag wordt opgenomen
binnen de activa volgens wet
pas
en regelgeving (BBV) zie
2.1.1

-

-

-

50.000

-

-

Ultimo 2014

-

-

Verplichtingen bestaan in
belangrijke mate uit WWkosten voor boventallige
medewerkers, tijdelijke
pas
frictiefuncties, kosten voor
outplacement en opleidingen.
De werkelijke frictiekosten
worden bij de jaarrekening
onttrokken.

Jaarlijks wordt bij het
vaststellen van de tarieven
3.792.411 ASH beoordeeld welke
onttrekking of toevoeging
nodig is.
-

pas

Onttrekking vindt plaats bij de
pas
jaarrekening ter hoogte van
de werkelijk gemaakte kosten.

Elk jaar wordt de vrijval rente
kapitaallasten en het niet be383.901 steed budget voor het onder- pas
houd toegevoegd aan de voorziening

568

i

➥
Programma

ID-nr

Naam

15 Bestuurscommissies (Zuidoost: Sport en
recreatie)

Voorziening
87008 onderhoud
Bijlmersportpark

15 Bestuurscommissies (Zuidoost: Stedelijke
ontwikkeling)

Voorziening
87014 Grondexploitatieplannen

15 Bestuurscommissies (Zuidoost: Stedelijke
ontwikkeling)

87017

Voorziening schade
Geldershoofd

Doel voorziening

Egalisatie van de
onderhoudskosten
van het Bijlmersportpark
Het dekken van
het negatieve
resultaat en de
financiële risico's
van ruimte-lijke
projecten die
vallen onder
verantwoordelijkheid
van het stadsdeel
Het kunnen
dekken van de
kosten van
bouwkundige
calamiteiten van
Geldershoofd 8082 en
imagoverleis van
de huurder

Jaar van
ontstaan

Toevoeging
2014

Aanwending
2014

Waarvan vrijval

Ultimo 2014

Korte toelichting op
toevoegingen en onttrekkingen Positie:
en afwijkingen ten opzichte
act/pas
van de begroting

2011

103.965

-

-

-

103.965 n.v.t.

2013

834.804

-

-

-

834.804

2013

150.000

50.807

171.000

-

411.422

883.824

429.122

-

Het dekken van
Voorziening dubieuze
risico's van oninbadebiteuren
re vorderingen

15 Bestuurscommissies (Zuidoost: Stedelijke
ontwikkeling)

Stand ultimo
2013

pas

Er hebben zuch geen mutaties
pas
voorgedaan in 2014

Onttrekking vindt plaats bij de
pas
29.807 jaarrekening ter hoogte van
de werkelijk gemaakte kosten.

act

866.124

15 Bestuurscommissies (Zuidoost: Verkeer en
infrastructuur)

Het dekken van
Fonds groot
de uitvoering van
87009 onderhoud wegen BC projecten opgenomen in het MGO
Zuidoost
2007-2011.

2001

8.869

-

8.869

-

-

Onttrekking vindt plaats bij de
pas
jaarrekening ter hoogte van
de werkelijk gemaakte kosten.

15 Bestuurscommissies (Zuidoost: Verkeer en
infrastructuur)

Fonds 1e verstrating
87010 groot onderhoud BC
Zuidoost

Het dekken van
de uitvoering van
projecten
opgenomen in het
MGO 2007-2011.

2010

2.325.440

-

2.325.440

-

-

Onttrekking vindt plaats bij de
pas
jaarrekening ter hoogte van
de werkelijk gemaakte kosten.

Voorziening
Inburgering

Het afdekken van
de risico's verbonden aan de
afreke-ningen in
het kader van de
Wet Inbur-gering
over de periode
2007-2010

2011

112.000

-

50.000

-

15 Bestuurscommissies (Zuidoost: Welzijn en zorg) 87005

Gemeente Amsterdam Jaarrekening 2014

Afhankelijk van de jaarlijkse
62.000 uitgaven en inkomsten vindt
een onttrekking plaats.

pas
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15 Bestuurscommissies (Zuidoost:Bestuur en
ondersteuning)

15 Bestuurscommissies 11. Stedelijke ontwikkeling

15 Bestuurscommissies Stedelijke ontwikkeling

15 Bestuurscommissies Stedelijke ontwikkeling

15 Bestuurscommissies Stedelijke ontwikkeling

ID-nr

Naam

Voorziening
87016 Pensioenrechten
(oud) DB leden

86009

85015

Het voorzien in de
toekomstige
pensioenuitkeringen van
(gewezen)
wethouders

Jaar van
ontstaan

2001

Stand ultimo
2013

3.131.000

Stadsdeelkantoor en
werven(onderhoud)

Egalisatie van de
onderhoudskosten
van de stadsdeelpanden

2010

380.285

Laan van Spartaan
Vlek C

Het kunnen doen
van bijdragen in
het kader van
tijdelijke stimuleringsregeling
woningbouwprojecten.

2010

148.000

85016 Het Stenen Hoofd

Voorziening
87001 Onderhoudskosten
NSDK

Gemeente Amsterdam Jaarrekening 2014

Doel voorziening

Het kunnen
uitvoeren van
noodzakelijke
fundering- en herstelwerkzaamheden.

Het dekken van
de meerjarige
onderhoudskosten
van het nieuwe
stadsdeelkantoor.

2012

2006

161.995

381.929

Toevoeging
2014

406.300

548.244

-

-

45.194

Aanwending
2014

3.537.300

Waarvan vrijval

-

161.995

-

-

Korte toelichting op
toevoegingen en onttrekkingen Positie:
en afwijkingen ten opzichte
act/pas
van de begroting

De noodzakelijke hoogte van
de voorziening wordt jaarlijks
door een actuaris
geactualiseerd. De werkelijke
pas
toevoeging van €406.000 is
hierop gebaseerd. De
voorziening is overgedragen
aan het Concern

Aanwending betreft het
onderhoud aan het stadsdeelkantoor (President Kennedypas
724.726 laan 923) en de werf (Van
Heenvlietlaan).

203.803

148.000

Ultimo 2014

-

47.263

-

-

De aanwending betreft een
bijdrage voor het project
‘Laan van Spartaan
Noordstrook’

-

Voor de fundering- en
herstelwerkzaamheden van
het Stenen Hoofd is in 2014
een bedrag van € 161.995
uitgegeven. Het restantbedrag
van € 47.263 valt vrij en wordt pas
toegevoegd aan de reserve
binnengemeentelijke
geldstromen, zodat dit bedrag
in 2015 beschikbaar is voor
de verdere werkzaamheden.

Elk jaar wordt het niet
besteed budget voor het
onderhoud toegevoegd aan
de voorziening. De
427.123 voorziening wordt betrok-ken
bij de jaarlijkse fluctuaties in
de toekomstige onderhoudsmutatie die zich vooral na
2017 zullen voordoen.

pas

pas
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15 Bestuurscommissies Werk, inkomen en
economie

8 Milieu en water

ID-nr

Naam

Doel voorziening

Het apart
zichtbaar maken
Voorziening Promotie87003
van de
gelden Warenmarkt
promotieheffing
marktgelden.

31016

Gemeente Amsterdam Jaarrekening 2014

Bodemsanering
(OGA)

Het dekken van
de kosten van
bodemsaneringen
binnen
grondexploitatieplannen en het
dekken van de
toekomstige
kosten van
Bodemsaneringen
en nazorgactiviteiten met betrekking
tot de sanering
van
gasfabriekenterreinen

Jaar van
ontstaan

2013

<2003

Stand ultimo
2013

40.675

Toevoeging
2014

-

23.470.619

18.438.889

923.343.270

216.388.436

Aanwending
2014

10.078

-

206.976.540

Waarvan vrijval

-

486.331

84.478.399

Ultimo 2014

30.597

Korte toelichting op
toevoegingen en onttrekkingen Positie:
en afwijkingen ten opzichte
act/pas
van de begroting

De werkelijke kosten van
promotie-activiteiten
worden bij de jaarrekening
onttrokken.

pas

Aan deze voorziening zijn
ontvangen subsidies (€ 12,9
miljoen) van het rijk
toegevoegd die bestemd zijn
voor toekomstige uitkeringen
voor de sanering en nazorg
van voormalige gasfabrieken
en vuilnisstort-plaatsen.Het
pas
41.909.508
overige deel van € 5,5 miljoen
is gedoteerd vanuit de
exploitatie. In de
exploitatiemiddelen zijn mede
gevoed met DU uitkeringen
die bedoeld zijn voor
toekomstige uitgaven voor
bodemsaneringen en nazorg.
932.755.166

571
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12.4 Overzicht kapitaallasten (toelichting
renteomslagstelsel)

Gemeente Amsterdam Jaarrekening 2014
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Overzicht kapitaallasten, omslagstelsel
bedragen in €
Begroting 2014 Rekening 2014
Rente over opgenomen langlopende geldleningen
overlopend passief rentevoordeel cultuurleningen

121.326.353
517.400
121.843.753

103.640.655

499.651
104.140.306

4.500.000

156.517

7.315

7.315

27.398.770

23.357.896

Rente toegevoegd aan algemene dienst

76.338.751

81.877.899

Rente toegevoegd aan reserve / voorziening

86.781.974

46.150.613

Rente over opgenomen kortlopende geldleningen
Rente over ontvangen langlopende waarborgsommen
Rente over opgenomen rekening courant kredieten
Rente over eigen financieringsmiddelen:

163.120.724
Overige kosten en rente
Toevoeging voorzieningen:

500.000

544.833

1.348.420

0
323.422

Personeel treasury
Totaal rentelasten

Rente over verstrekte rekening courant kredieten
Rente over verstrekte leningen
Binnen de omslag

318.718.982

256.558.800

4.920.238

4.649.146

27.692.903
391.988.993

678.405

Rentebaten woningbouwlen
Totaal rentebaten

45.930.216

299.618.211

424.602.133

350.875.978

424.602.133
Totaal rentebaten

424.602.133

Totaal rentelasten

318.718.982

350.875.978
256.558.800

Totaal resultaat

105.883.151

94.317.178

Begrote rentebaten

15.000.000

15.000.000

Saldo algemene middelen

90.883.151

79.317.178

Gemeente Amsterdam Jaarrekening 2014
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12.5 Verantwoordingsinformatie specifieke
uitkeringen
In de bijlage “Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen” wordt in het kader van de “Single information
Single audit” (SiSa) verslag gedaan van de bestedingen op de specifiek door het Rijk verstrekte doeluitkeringen.
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SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2014 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking SISA

Ontvanger

Juridische
grondslag

Specifieke
uitkering

Nummer

Departement

➥

I N D I C A T O R E N

Hieronder per regel één
Excellente gebieden
innovatieve energiebesparing beschikkingsnummer
(EG09….) van het betreffende
in de nieuwbouw
project invullen en in de
kolommen ernaast de
verantwoordings-informatie

In 2014 gestart met project?

Toelichting

Gemeenten
Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: C9 / 01

Aard controle D1
Indicatornummer: C9 / 02

EG09041513/EGO09011513
OCW

D1

Regionale meld- en
coördinatiecentra voortijdig
schoolverlaten
Besluit regionale meld- en
coördinatiefunctie voortijdig
schoolverlaten
Gemeenten

OCW

D9

Onderwijsachterstandenbeleid 2011-2014 (OAB)

Gemeenten

Besteding 2014

E3

Subsidieregeling sanering
verkeerslawaai (inclusief
bestrijding spoorweglawaai)
Subsidieregeling sanering
verkeerslawaai

Opgebouwde reserve ultimo
2013

Aard controle R
Indicatornummer: D1 / 02

€ 2.047.201

Aard controle R
Indicatornummer: D9 / 01

I&M

Ja

Aard controle R
Indicatornummer: D1 / 01

Besteding 2014 aan
voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen
aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166,
eerste lid WPO)

€ 50.420.308
Hieronder per regel één
beschikkingsnummer en in de
kolommen ernaast de
verantwoordingsinformatie

€ 901.554
Besteding 2014 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

€ 6.324.649
Besteding 2014 ten laste van
rijksmiddelen

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E3 / 01

IenM/BSK-2014/237760
Kopie beschikkingsnummer

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: C9 / 03

Aard controle R
Indicatornummer: E3 / 02

€0
Cumulatieve bestedingen ten
laste van rijksmiddelen tot en
met 2014

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E3 / 06

IenM/BSK-2014/237760

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E3 / 07

€0

Besteding 2014 aan afspraken
over voor- en vroegschoolse
educatie met bevoegde
gezagsorganen van scholen,
houders van kindcentra en
peuterspeelzalen (conform
artikel 167 WPO)

Opgebouwde reserve ultimo
2013

€0
Overige bestedingen 2014

€ 7.327.458
Eindverantwoording Ja/Nee

Aard controle R
Indicatornummer: D9 / 03

Aard controle R
Indicatornummer: E3 / 03

€0
Cumulatieve overige
bestedingen tot en met 2014

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E3 / 08

€0

Aard controle R
Indicatornummer: D9 / 04

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E3 / 04

Nee
Cumulatieve Kosten ProRail tot
en met 2014 als bedoeld in
artikel 25 lid 4 van deze
regeling ten laste van
rijksmiddelen

Kosten ProRail 2014 als
bedoeld in artikel 25 lid 4 van
deze regeling ten laste van
rijksmiddelen

Aard controle R
Indicatornummer: E3 / 05

€0

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E3 / 09

€0

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2013 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking SISA
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Ontvanger

Juridische
grondslag

Specifieke
uitkering

Nummer

Departement
I&M

I N D I C A T O R E N

gebieden
Hieronder per regel één
E10 Excellente
Tijdelijke subsidieregeling
innovatieve energiebesparing
beschikkingsnummer en in de
Innovatieprogramma
Mooi
in de nieuwbouw
kolommen ernaast de
Nederland
verantwoordingsinformatie
Tijdelijke subsidieregeling
innovatieprogramma Mooi
Gemeenten
Nederland
Provincies en gemeenten

I&M

i

➥

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2014 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking SISA

Eindverantwoording?

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: E10 / 01

Indicatornummer: E10 / 02

Indicatornummer: E10 / 03

IPMNS1003BXVAU
Hieronder per regel één
beschikkingsnummer en in de
kolommen ernaast de
verantwoordingsinformatie

E11B Nationaal
Samenwerkingsprogramma
Luchtkwaliteit (NSL) SiSa
tussen medeoverheden

Besteding 2014

-€ 1.709
Besteding 2014 ten laste van
provinciale middelen

Nee
Besteding 2014 ten laste van
eigen middelen

Cumulatieve bestedingen tot
en met 2014

Aard controle n.v.t.

Indicatornummer: E10 / 04

-€ 1.709
Besteding 2014 ten laste van
bijdragen door derden =
contractpartners (niet rijk,
provincie of gemeente)

Besteding 2014 ten laste van
rentebaten gemeente op door
provincie verstrekte bijdrage
NSL

Teruggestort/verrekend in 2014
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

2009-74992
282342/285002
Kopie beschikkingsnummer

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E11B / 07

1

2009-74992

282342/285002

Kopie beschikkingsnummer

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E11B / 11

I&M

E26 Spoorse door-snijdingen,
tranche 1
Regeling eenmalige
uitkeringen spoorse
doorsnijdingen
Gemeenten

Aard controle R
Indicatornummer: E11B / 02

€ 4.382.612
€0
Cumulatieve besteding ten
laste van provinciale middelen
tot en met 2014

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E11B / 08

€ 19.079.482
€0
Cumulatieve besteding ten
laste van rentebaten gemeente
op door provincie verstrekte
bijdrage NSL tot en met 2014

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E11B / 12

2009-74992
€0
1
282342/285002
€0
Aantal projecten (waarvoor een Aantal afgeronde projecten
beschikking ontvangen is)
2014
Afspraak

Aard controle R
Indicatornummer: E11B / 03

Aard controle R
Indicatornummer: E11B / 04

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E11B / 09

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E11B / 10

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E11B / 13

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E11B / 14

€ 4.882.465
€0
€0
€0
Cumulatieve besteding ten
Cumulatieve besteding ten
laste van eigen middelen tot en laste van bijdragen door
met 2014
derden = contractpartners (niet
rijk, provincie of gemeente) tot
en met 2014

Aard controle R
Indicatornummer: E11B / 05

€0
€0

Aard controle R
Indicatornummer: E11B / 06

€0
€0

€ 16.710.131
€0
€0
€0
Cumulatief
Eindverantwoording?
teruggestort/verrekend in 2014
in verband met niet
uitgevoerde maatregelen tot en
met 2014
€0
€0
Eindverantwoording?

Nee
Nee

Realisatie

Aard controle R
Indicatornummer: E26 / 01
1

Aard controle R
Indicatornummer: E26 / 02
0

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E26 / 03

Nee
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G1

Ontvanger

Juridische
grondslag

Specifieke
uitkering

Nummer

Departement
SZW

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2014 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking SISA
I N D I C A T O R E N

Excellente
Wet socialegebieden
werkvoorziening
innovatieve energiebesparing
(Wsw)_gemeente
2014
in de nieuwbouw
Wet sociale werkvoorziening
(Wsw)
Gemeenten
Alle
gemeenten
verantwoorden hier het
gemeentedeel over 2014,
ongeacht of er in 2014 geen,
enkele of alle inwoners
werkzaam waren bij een
Openbaar lichaam o.g.v. de
Wgr.

Het totaal aantal geïndiceerde Volledig zelfstandige uitvoering
inwoners van uw gemeente dat Ja/Nee
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 (jaar T)

Aard controle R
Indicatornummer: G1 / 01
4757,25

SZW G1A Wet sociale werkvoorziening
(Wsw)_totaal 2013

Hieronder per regel één
gemeente(code) uit (jaar 2013)
selecteren en in de kolommen
ernaast de
verantwoordingsinformatie
voor die gemeente invullen

Wet sociale werkvoorziening
(Wsw)
Alle gemeenten
verantwoorden hier het totaal
(jaar 2013). (Dus: deel
Openbaar lichaam uit SiSa
(jaar2013) regeling G1B +
deel gemeente uit (jaar 2013
regeling G1C-1) na controle
door de gemeente.

SZW

G2

Gebundelde uitkering op
grond van artikel 69 WWB
gemeente 2014
Alle gemeenten
verantwoorden hier het
gemeentedeel over 2014,
ongeacht of de gemeente in
2014 geen, enkele of alle
taken heeft uitbesteed aan
een Openbaar lichaam
opgericht op grond van de
Wgr.

i

➥

1

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G1 / 02
Nee

Het totaal aantal gerealiseerde
arbeidsplaatsen voor
geïndiceerde inwoners in (jaar
2013), uitgedrukt in
arbeidsjaren;

Het totaal aantal gerealiseerde
begeleid werkenplekken voor
geïndiceerde inwoners in (jaar
2013), uitgedrukt in
arbeidsjaren;

inclusief deel openbaar lichaam
inclusief deel openbaar lichaam
Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Indicatornummer: G1A / 01

Indicatornummer: G1A / 02

Indicatornummer: G1A / 03

60363 Amsterdam

3351,37

278,34

Besteding 2014 algemene
bijstand

Baten 2014 algemene bijstand
(exclusief Rijk)

Besteding 2014 IOAW

Baten 2014 IOAW (exclusief
Rijk)

Besteding 2014 IOAZ

Baten 2014 IOAZ (exclusief
Rijk)

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

I.1 Wet werk en bijstand
(WWB)

I.1 Wet werk en bijstand
(WWB)

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)

I.3 Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte gewezen
zelfstandigen (IOAZ)

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 01
604.812.588

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 02
13.930.234

Besteding 2014 Bbz 2004
levensonderhoud beginnende
zelfstandigen

Baten 2014 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 / 07
3.125.470

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 08
977.029

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 03
13.251.443

Baten 2014 WWIK (exclusief
Rijk)

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 04
369.180

Volledig zelfstandige
uitvoering?

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 05
1.930.742

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 06
14.076

Gemeente
I.6 Wet werk en inkomen
kunstenaars (WWIK)
Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 09
0

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G2 / 10
Ja
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Excellente
gebieden
Besteding 2014
Besluit bijstandverlening
innovatieve energiebesparing
zelfstandigen
2004 (exclusief levensonderhoud gevestigde
in de nieuwbouw
zelfstandigen (exclusief Bob)
levensonderhoud
beginnende zelfstandigen)
gemeente 2014

Besteding 2014
kapitaalverstrekking (exclusief
Bob)

Baten 2014 levensonderhoud
gevestigde zelfstandigen
(exclusief Bob) (exclusief Rijk)

Baten 2014 kapitaalverstrekking (exclusief Bob)
(exclusief Rijk)

Besteding 2014 aan onderzoek Besteding 2014 Bob
als bedoeld in artikel 56 Bbz
2004 (exclusief Bob)

Gemeenten
Besluit
Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 01

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 02

6.030.299

1.606.755

Baten 2014 Bob (exclusief Rijk) Besteding 2014 aan
uitvoeringskosten Bob als
bedoeld in artikel 56 Bbz 2004

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 07

SZW

G5

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 08

0

0

Wet participatiebudget (WPB) Het aantal in 2014 bij een ROC
ingekochte contacturen
gemeente 2014

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 03
1.893.062

Volledig zelfstandige
uitvoering?

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 04
1.552.829

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 05
664.463

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 06
0

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G3 / 09
Ja

Wet participatiebudget (WPB) Let op: Dit is de enige
gelegenheid om
verantwoording af te leggen
Alle gemeenten
over deze taakuitvoering
verantwoorden hier het
gemeentedeel over 2014,
ongeacht of de gemeente in
2014 geen, enkele of alle
taken heeft uitbesteed aan
een Openbaar lichaam
opgericht op grond van de
Wgr.

Let op: Deze verantwoording
kan niet door een
gemeenschappelijke regeling
worden uitgevoerd, ongeacht
de keuze van de gemeente bij
indicator G5/02
Aard controle D1
Indicatornummer: G5 / 01

23.314

Besteding 2014
participatiebudget

Waarvan besteding 2014 van
educatie bij roc's

Aard controle R
Indicatornummer: G5 / 02

SZW

G7

Verzameluitkering SZW

Besteding 2014

84.661.193

Aard controle R
Indicatornummer: G5 / 03

3.600.000

Baten 2014 (niet-Rijk)
participatiebudget

Waarvan baten 2014 van
educatie bij roc’s

Aard controle R
Indicatornummer: G5 / 04

2.779.161

Reservering besteding van
educatie bij roc’s in 2014 voor
volgend kalenderjaar 2015

Aard controle R
Indicatornummer: G5 / 05

-

Aard controle R
Indicatornummer: G5 / 06

1.189.938

Volledig zelfstandige uitvoering
Ja/Nee
De zelfstandige uitvoering
betreft de indicatoren G5/02 tot
en met G5/06
Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G5 / 07

Ja

Regeling verzameluitkering
Gemeenten
Aard controle R
Indicatornummer: G7 / 01

€ 450.000
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H1

Ontvanger

Juridische
grondslag

Specifieke
uitkering

Nummer

Departement
VWS

H3

Seksualiteitscoördinatie- en
hulpverlening + aanvullende
curatieve SOA bestrijding
Subsidieregeling publieke
gezondheid
Gemeenten

VWS

H4

Verzameluitkering VWS
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i

I N D I C A T O R E N

Excellente
Gerealiseerde
Ministeriëlegebieden
regeling
innovatieve energiebesparing behandelplaatsen 2014
heroïnebehandeling
in de nieuwbouw
Regeling heroïnebehandeling Afspraak
Gemeenten
Gemeenten

VWS

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2014 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking SISA

Aard controle D1
Indicatornummer: H1 / 01

145
Aantal consulten in 2014
seksualiteitshulpverlening in
het verzorgingsgebied.

Gerealiseerde
behandelplaatsen 2014

Besteding 2014

Realisatie

Aard controle D1
Indicatornummer: H1 / 02

145
Aantal gevonden SOA's in
2014 in het verzorgingsgebied

Aard controle D1
Indicatornummer: H3 / 01

2.611
Besteding 2014

Aard controle D1
Indicatornummer: H3 / 02

9.711

Aard controle R
Indicatornummer: H1 / 03

€ 2.398.827
Aantal SOA- onderzoeken in
2014 in het verzorgingsgebied

Aard controle D1
Indicatornummer: H3 / 03

57.588

Regeling verzameluitkering
Provincies, gemeenten en
gemeenschappelijke
regelingen (Wgr)

Aard controle R
Indicatornummer: H4 / 01

€ 155.000
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13. Afkortingen
A
AAGG: Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht
ABHZ: Amsterdam Bezoeken, Holland Zien
ABP: Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
Abri: reclamezuil bij een wachthokje voor het openbaar vervoer
ACAM: Accountancy en Advies Amsterdam
ACM: Autoriteit Consument & Markt
ACM: Amsterdams Coördinatiepunt Mensenhandel
ADW: Amsterdamse digitale werkplek
AEB: Afval Energie Bedrijf
AFK: Amsterdams Fonds voor de Kunsten
AFS: Amsterdams Financieel Systeem
AGV: Amstel, Gooi en Vecht
AIF: Amsterdams Investeringsfonds
AKEF: Amsterdams Klimaat en Energiefonds
AKr: Amsterdamse Kunstraad
AMHK: Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling
AMK: Advies- en Meldpunt Kindermishandeling
AMS: Amsterdam Metropolitan Solutions
AMSYS: Amsterdam Metro Systeem
AOP: Amsterdams Ondernemers Programma
AOV: Aanvullend openbaar vervoer
AOW: Algemene ouderdomswet
Appa: Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers
APG: Amsterdam Participatie Glazvezelnet Holding B.V.
APV: Algemene Plaatselijke Verordening
APV: Alternatief Personenvervoer
ATCG: Amsterdamse Regeling Chronisch Zieken en Gehandicapten
AVN: Algemene Verordening Nadeelcompensatie
AWBZ: Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
AWD: Amsterdamse Waterleiding Duinen
B
BAA: Brandweer Amsterdam-Amstelland
BAG: Basisregistraties Adressen en Gebouwen
BBA: Binnenwaterbeheer Amsterdam
BBV: Besluit begroting en verantwoording
BBO: Bijzonder Basis Onderwijs
BBp: Bureau Broedplaatsen
BBP: Bruto binnenlands product
BBL: Beroepsbegeleidende leerweg
Bbz: Bijstand voor zelfstandigen
BCF: BTW compensatie fonds
BCO: Bestuurscommissie
BCZO: Bestuurscommissie Zuidoost
BDA: Bestuursdienst Amsterdam
BDU: Brede doeluitkering
BGT: Basisregistratie Grootschalige Topografie
BGV: Bureau Gevonden Voorwerpen
BHG: Binnenhavengeld
BHK: Bureau Handhaving Kinderopvang
BIBOB: Wet bevordering integriteitbeoordelingen door het openbaar bestuur
BIG: Baseline informatiebeveiliging Gemeenten
BIS: basisinfrastructuur
BIZ: Bedrijveninvesteringszone
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BMA: Bureau Monumenten Amsterdam
BMI: Body Mass Index
BNG: Bank Nederlandse Gemeenten
BOA: Buitengewoon opsporingsambtenaar
BOM: Bouwtoezicht op Maat
BON: Beheren op niveau
BOR: Beheer Openbare Ruimte
BORI: Beheer Onderhoud Railinfrastructuur
BOWA: Bestuurlijk Overleg Water AGV-gebied
Brzo: Besluit risico's zware ongevallen
BSB: Bestuurlijke Straf Beschikkingen
BTW: belasting over de toegevoegde waarde
BVO: Bruto vloeroppervlakte
B&W: Burgemeester en wethouders
BWE: Bureau Werelderfgoed
C
CAWA: Commissie voor Ateliers en (Woon)Werkpanden Amsterdam
CAR: Construction All Risks Verzekering
CBK: Centrum voor Beeldende Kunst
CBS: Centraal Bureau voor de Statistiek
CCA: Contact Center Amsterdam
CMF: Centraal Mobiliteitsfonds
COELO: Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden
CPB: Centraal PlanBureau
CS: Centraal Station
CTO: Centrum voor Topsport en Onderwijs
COR: Centrale Ondernemingsraad
D
DAC: De Amsterdamse Compagnie N.V.
DB: Dagelijks Bestuur
DBC: Diagnosebehandelingscombinatie
DBGA: Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam
DBI: Dienst basisinformatie
D&C: Design & Construct-contracten
DFM: Dienstverlening en Facilitair Management
DJZ: Dienst Juridische Zaken
DMB: Dienst Milieu en Bouwtoezicht
DMC: Directie Middelen en Control
DMO: Dienst Maatschappelijke Ondersteuning
DNB: De Nederlandsche Bank
DO: definitief ontwerp
DRO: Dienst Ruimtelijke Ordening
DST: Dienst Stadstoezicht
DICT: Dienst ICT
DIVV: Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer
DVI: Digitale verwerking inkoopfacturen
DVO: dienstverleningsovereenkomst
DWI: Dienst Werk en Inkomen
DWZS: Dienst wonen, zorg en samenleven
E
E&I: Economie & Innovatie
EFRO: Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
EGK buurt: Een gouden kans-buurt
EGTS: Europese Groeperingen voor Territoriale Samenwerking
EIF: Europees Integratie Fonds
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EMU: Europese Economische en Monutaire Unie
EPC: Energie prestatiecoëfficient
ESF: Europees Sociaal Fonds
EZ : Economische zaken
EZP: Commissie Economische Zaken, Bedrijven en Personeel en Organisatie
F
FAC: Bureau Fiscaal Advies & Control
FCA: Food Center Amsterdam
FIBU: Financiële dienstverlening en budgetbeheer
FIN: Raadscommissie Financiën
FIOM: Federatie van Instellingen voor Ongehuwde Moeders
FIT: Flexibel Interventie Team
FMP: Financieel Meerjarenplan
G
G4: de vier grote steden in Nederland
G32: netwerk van 37 (middel)grote steden in Nederland
GBA: Gemeentelijk Basisadministratie
GBH: Gemeentelijk Bureau Huisvesting
GBS: Gebouw Beheersysteem
GGA: Gemeenschappelijk Glas Amsterdam B.V.
GGD: Geneeskundige Gezondheidsdienst
GGZ: Geestelijke Gezondheidszorg
GNA: Glasvezelnet Amsterdam B.V.
GNR: Goois Natuurreservaat
GREX-OGA: Grondexploitatie Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam
GRIP: Gecoördineerde Regionale INcidentenbestrijdingsprocedure
GVB: Gemeentelijk VervoerBedrijf
GWA: Gemeentewaterleidingen Amsterdam
GWW: Grond- Weg- en Waterbouw
H
HALT: Het ALTernatief
HbA: Havenbedrijf Amsterdam
Hbh: Hulp bij het huishouden
HBO: Hoger BeroepsOnderwijs
HGKM: Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
HIC: High Impact Criminaliteit
HOV: Hoogwaardig openbaar vervoer
HSV: Hervorming Stedelijke Vernieuwing
I
I&A: Informatisering & Automatisering
IBA: Ingenieursbureau Gemeente Amsterdam
IBC: International Broadcasting Convention
ICCA: International Congress and Convention Association
ICK: International Choreographic Arts Centre
ID : In- en Doorstroom Banen
ID: Raadscommissie Infrastructuur en Duurzaamheid
IDFA: International Documentary Festival Amsterdam
IFA: Intensieve Forensische Aanpak
IGH: Informatie gestuurd milieutoezicht
IHP: Integraal Huisvestingsprogramma
IOAW: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
IOAZ: Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
IOH1; Inzet op Herstel 1
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IOM: Internationale Organisatie voor Migratie
IPA: Intensief Preventieve Aanpak
ISV: Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing
IVV: Infrastructuur, Verkeer en Vervoer
J
JBRA/ WSG: Jeugdbescherming Regio Amsterdam/ William Schrikker Groep
JC: Raadscommissie Jeugd en cultuur
JEV: JaareindeVerwachting
JOGG: Jongeren op gezond gewicht
JGZ: JeugdGezondheidsZorg
K
KDL: Klimaat, Duurzaamheid en Luchtkwaliteit
KET: Kermis Exploitanten Terrein
KBA: Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam
KNRB: Koninklijke Nederlandse Roeibond
KTO: Klanttevredenheidsonderzoek
KVA: Kwaliteitsimpuls Voortgezet Onderwijs Amsterdam
KVO: Keurmerkveilig Ondernemen
L
LCC: Life Cycle Cost
LDT: Langdurigheidstoeslag
LHBT : Lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele en transgender personen
LKS: Loonkostensubsidie
LSFA: Life Sciences Fund Amsterdam BV
LVB: Licht Verstandelijk Beperkt
LV-WOZ: Landelijke voorziening Waarde Onroerende Zaken
M
MADI: Maatschappelijke Dienstverlening
MAI: Maria Austria Instituut
MBO: Middelbaar BeroepsOnderwijs
MFC: Multifunctioneel centrum
MGGZ: maatschappelijke en geestelijke gezondheidszorg
MIRT: Meerjaren investeringsprogramma infrastructuur, ruimte en transport
MJBP: Meerjarenbeleidsplan
MJOB: Meerjarenonderhoudsbegroting
MKB: Midden- en KleinBedrijf
MKBA: Maatschappelijke Kosten Baten Analyse
MO: Maatschappelijke Opvang
Mocca: Stichting Match Onderwijs en Cultuur Amsterdam
MOP: Meerjaren Onderhoudsplan
(O)MPG: (Overlastgevende) Multiprobleemgezinnen
MRA: Metropoolregio Amsterdam
MUPI: (Mobilier Urbain à Publicité Illuminé) een informatie/reclamezuil
MVP: Meerjaren Vervangingsprogramma traminfrastructuur
MWP: Meerjaren Werk- en Investeringsprogramma
N
NAP: Normaal Amsterdams Peil
NASA: New Art Space Amsterdam
NCSC: Nationaal Cyber Security Center
NCW: Nederlands Christelijk Werkgeversverbond
NDSM: Nederlandse Dok- en Scheepsbouw Maatschappij
NHG: Nationale Hypotheek Garantie
NHR: Nieuwe Handelsregister
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NRGA: Nieuwe Rechtspositieregeling gemeente Amsterdam
NSS: Nuclear Security Summit
NSL: Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
NUG: Niet uitkeringsgerechtigen
NZK-veren: NoordZeeKanaalgebied Veren
O
O&S: Onderzoek en Statistiek
OBA: Openbare Bibliotheek Amsterdam
OBO: OpenbaarBasisOnderwijs
OBT: Organisatie Bestuurlijk Toezicht
OCW: Onderwijs, cultuur en wetenschap
ODNZKG: Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
OGA: Ontwikkelingsbedrijf gemeente Amsterdam
OGGZ: Openbare Gezondheidszorg
OHG: OostelijkHavenGebied
OHP: Onderwijshuisvestingsprogramma
OIS: Onderzoek, Informatie en Statistiek
OKC: OuderKindCentra
OKT: Ouder en Kind Teams
OLON: Organisatie van de Lokale Omroepen in Nederland
OLM: Ondermaatse leveringsminuten
OLVG: Onze Lieve Vrouwe Gasthuis
OM: openbaar ministerie
OOV: Openbare Orde en Veiligheid
OS: Olympisch Stadion
OTC: Olympisch Trainingscentrum
OV: Openbaar Vervoer
OZB: Onroerende Zaakbelasting
P
PAM: Pool Amsterdam
P&C: Planning en Control
P+R: Park and Ride
PDA: personal digital assistants
PG: Parkeergebouwen
Pgb: Persoonsgebonden budget
PIT: Preventief Interventie Team
PM: pro memorie, ter herinnering
PMB: projectmanagement bureau
PMI: Programma Maatschappelijke Investering
P&O: Personeel en Organisatie
PO: Primair Onderwijs
PO: Passend Onderwijs
POA: Publieke Omroep Amsterdam
PPS: publiek-private samenwerking
PRO: Parkeer Regie Orgaan
PTA: Passenger Terminal Amsterdam
PvE’s: Plannen van Eisen
R
RAI: Rijwiel en Automobiel Industrie
RAW: Renovatie Amsterdamse Wegtunnels
RBA: Reïntegratiebedrijf Amsterdam
REO: Reorganisatiebedrijf
REOK: realisatie- en ontwikkelovereenkomst
RIHG: Risicotaxatie-intsrument huiselijk geweld
RMC: Regionaal Meld- en Coördinatiepunt
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ROC: Regionaal Opleidingscentrum
ROL: Renovatie Metro Oostlijn
RPO: Regionaal Plan onderwijsvoorzieningen
RRB: Roerende ruimtebelasting
RRP: Regeling risicovolle projecten
RUD: Regionale uitvoeringsdienst
RVE: Resultaatverantwoordelijke eenheid
RWS: Rijkswaterstaat
S
SAA: Stadsarchief
SADC: Schiphol Area Development Company
SBL: Stadsbank van Lening
SBO: Speciaal Basisonderwijs
SCP: Sociaal Cultureel Planbureau
SFV: Stimuleringsfonds Volkshuisvesting
SHG: Steunpunt Huiselijk Geweld
SHP: Servicehuis Personeel
SHV: Schuldhulpverlening
SIP: Subsidieverordening Integratie, Participatie en Sociale Cohesie
SO: Speciaal Onderwijs
SPE: Servicepunt Emancipatie
SRA: Stadsregio Amsterdam
SRON: Stichting Ruimte Onderzoek Nederland
SUWI: Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
SVT: Schoolveiligheidsteam
SW: Sociale Werkplaats
SZW: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
T
THV: tijdelijk huisverbod
TMA: Talent Motivatie Analyse
TOB: Taal- en Ouderbetrokkenheid
TRUP: Team Rampen UItvaarten en Pensionbeheer
TTO: Toegelaten Taxi Organisaties
U
UIA: Union of International Associations
UWV: Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
V
VANG: Van Afval Naar Grondstof
VEF: Vereveningsfonds
VGA: Verzekeringsbedrijf Gemeente Amsterdam
VGS: Voorrang voor een Gezonde Stad
VIP: Voedsel Informatie Punt
VIS: Verkeersinformatiesysteem
VMBO: Voorbereidend Middelbaar BeroepsOnderwijs
VNG: Vereniging Nederlandse Gemeenten
Vpb: Vennootschapsbelasting
VrAA: Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland
VRI: Verkeersregelinstallaties
(V)SO: (voortgezet) speciaal onderwijs
VT: Veilig Thuis
VVE: voor- en vroegschoolse educatie
VvE: Vereniging van Eigenaren
VWS: Volksgezondheid, welzijn en sport
VO: Voortgezet Onderwijs
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VOV: Veiligheidsteam Openbaar Vervoer
W
WABO: Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht
Wads+: Weer aan de slag (meervoudige problematiek)
Wajong: Wet arbeidsondersteuning jonggehandicapten
Warvw: Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels
WBA: Werkgroep Blackspots
WEB: Wet Educatie en Beroepsonderwijs
WEI: Werk en Inkomen
Wet bibob: Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur
Wet BIZ: Wet op de bedrijvenzones
Wet fido: Wet financiering decentrale overheden
Wet HOF: Wet Houdbare Overheidsfinanciën
WEW: Waarborgfonds Eigen woningen
Wgr: Wet gemeenschappelijke regelingen
WIA: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
WIOR: Werken in de Openbare Ruimte
WIW: Wet Inschakeling Werkzoekenden
WKB: Woonkostenbijdrage
WKI: waterkwaliteitsindex
WKO: warmte-koudeopslag
Wlz: Wet langdurige zorg
WLB: Waterleidingbedrijf
Wmo: Wet Maatschappelijke Ondersteuning
WNT: Wet Normering Topinkomens
WOB: Wet openbaarheid van bestuur
WOZ: Wet Waardering Onroerende Zaken
Wpb: Wet participatiebudget
WPW: Westpoort Warmte
Wsob: Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen
WSP: werkgeversservicepunt
Wsw: Wet sociale werkvoorziening
WSW: Waarborgfonds Sociale Woningbouw
Wvr: Wet veiligheidsregio’s
WW: Werkloosheidswet
WWB: Wet Werk en Bijstand
Z
ZS: Commissie Zorg en Sport
Zzp: Zelfstandige Zonder Personeel
ZZP: Zorgzwaartepakketten
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Controleverklaring accountant
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