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1. Voorwoord
Voor u ligt de lijvige Jaarrekening 2015, met veel tabellen en cijfers. Het is een belangrijk document,
waarin het college van burgemeester en wethouders verantwoording aflegt over de uitvoering van het
beleid dat in de Begroting 2015 is vastgesteld.
Een paar voorbeelden van resultaten van dat beleid: noodopvang voor 1.500 vluchtelingen, meer
scholen, nieuwe sportaccommodaties, spreiding van drukte in de stad en op het water, Amsterdammers
op weg helpen naar werk, de ‘top 1000’ aanpak van criminele veelplegers, beurzen voor leraren, meer
groen in de stad, ruim 8.300 woningen in aanbouw genomen, SAIL 2015.
Dat is het verhaal van de stad en dat verhaal vertelt dit document. Hiermee leggen we verantwoording
af over de cijfers, over de uitgaven en inkomsten, kortom over waar uw belastinggeld aan besteed
wordt.
Zoals u weet staan de financiën van Amsterdam al lange tijd volop in de aandacht en is 22 februari het
rapport Raadsenquête Financiële functie Amsterdam 2002-2014 gepresenteerd. Omdat goed financieel
beheer de basis is van goed bestuur van de stad, zijn we al twee jaar hard bezig de financiën op orde te
krijgen. De enquête is een steun in de rug om samen met de raad en de organisatie te zorgen dat we
financieel ‘in control’ zijn.
Dat is geen gemakkelijke klus want pas sinds begin 2015 ontwikkelen we ons naar één organisatie, met
één boekhouding en op weg naar één administratie, met centrale sturing. We brengen 44 verouderde
administraties bij elkaar, in een nieuwe organisatie met een nieuw bestuurlijk stelsel. Dat kost tijd en
onder de motorkap blijkt het nog meer werk dan we aan het begin dachten. Maar we krijgen steeds
beter grip op de raming en realisatie van de uitgaven. Daarnaast hebben we 60 procent van de reserves
opgeschoond en opgeheven en zo kritisch gaan we ook kijken naar de kredieten. Dit zijn slechts enkele
voorbeelden van de vele stappen die we zetten om de Amsterdamse financiën op orde te brengen.
Ik wil iedereen binnen de gemeente bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan deze jaarrekening.
En iedereen in Amsterdam aanraden dit boeiende verhaal van onze dynamische stad te lezen.
Vriendelijke groet,

Udo Kock
Wethouder Financiën
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2. Leeswijzer
Inleiding
In de Jaarrekening 2015 legt het college verantwoording af aan de gemeenteraad over het in 2015
gevoerde beleid en laat zien waaraan de gemeente haar geld heeft besteed. Het rekeningresultaat
wordt besproken en in de bestuurlijke en financiële hoofdlijnen staan de belangrijkste ontwikkelingen
voor de gemeente Amsterdam in 2015.

Programma’s
De jaarrekening heeft tien programma’s waarin het gemeentebestuur verantwoording aflegt over het in
2015 gevoerde beleid. De programma’s zijn opgebouwd uit programmaonderdelen, waarin het college
rapporteert over de specifieke beleidsterreinen. Ieder programmaonderdeel bevat een paragraaf
Doelstellingen, activiteiten en indicatoren, waarin we aan de hand van streefwaarden inzicht bieden in de
mate waarin het maatschappelijk effect en de beleidsdoelen zijn bereikt en wat we daarvoor hebben
gedaan. Voor een aantal programmaonderdelen zijn er in de Begroting 2015 geen doelen, activiteiten of
indicatoren bepaald of streefwaarden vastgesteld. Ook komt het voor dat doelen zijn vervallen of
streefwaarden aangepast. Als dat het geval is geven we dat aan.
In de programma’s en programmaonderdelen laten we ook zien wat de uitvoering van het beleid heeft
gekost en of er afwijkingen zijn van de laatst vastgestelde Begroting 2015 (16 december 2015). Verder
gaan wij in de programmaonderdelen in op risico’s en de relevante beleidskaders.
In de programmaonderdelen waarin sprake is van gebiedsgericht werken worden de focuspunten
besproken die de stadsdelen voor het beleid hebben geformuleerd . Behalve de programma’s is in dit
hoofdstuk ook het onderdeel Algemene dekkingsmiddelen opgenomen, waarin onderwerpen als het
gemeentefonds, de bedrijfsvoering en erfpacht aan de orde komen.

Programmaverantwoording per stadsdeel
De stadsdelen hebben een eigen hoofdstuk in de jaarrekening, waarin zij verantwoording afleggen over
hun programma’s, onder meer in relatie tot de focuspunten die zij opstelden voor 2015.

Verplichte paragrafen
In artikel 26 van het BBV staat welke paragrafen verplicht zijn in de jaarrekening. Het gaat om
bedrijfsvoering, financiering, grondbeleid, lokale heffingen, onderhoud kapitaalgoederen, verbonden
partijen en weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Overige paragrafen
In ‘Overige paragrafen’ komen specifieke onderwerpen aan bod die niet verplicht in de jaarrekening
hoeven te worden opgenomen, maar waarover nadere toelichting wel gewenst is. Het gaat om de
Bezuinigingsmonitor en de frictiekosten, het Centraal Mobiliteitsfonds, duurzaamheid, de
investeringsparagraaf, het Vereveningsfonds, het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting, het
Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) en de subsidiestaat.

Balans met toelichting
De belangrijkste ontwikkelingen in de balansposten gedurende 2015 worden in dit hoofdstuk toegelicht.

Bijlagen
In de bijlagen zijn de cijfermatige overzichten opgenomen. Hierin wordt inzicht gegeven in de baten en
lasten per programma, ontwikkelingen in reserves en voorzieningen, investeringen, lopende kredieten,
de specifieke uitkeringen (SiSa) en de nog lopende bezuinigingsmaatregelen.
Door over bepaalde bijlagen in dit onderdeel te besluiten, stelt de gemeenteraad de inkomsten en
uitgaven over 2015 vast, alsmede de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves.
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Sociaal Jaarverslag 2015
Het Sociaal Jaarverslag 2015 biedt een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van
Personeel en Organisatieontwikkeling. In deze jaarlijkse monitor wordt onder andere ingegaan op de
samenstelling van het personeelsbestand en wat de effecten zijn van het gevoerde personeelsbeleid in
het afgelopen jaar. Het thema voor deze editie is inclusie. De gemeente Amsterdam heeft als ambitie
een eigentijdse werkgever te zijn voor iedereen. De ontwikkeling van medewerkers en leidinggevenden
staat daarin centraal. In het Sociaal Jaarverslag is terug te lezen hoe de gemeente Amsterdam daar
invulling aan geeft.
Download het Sociaal Jaarverslag via https://www.amsterdam.nl/gemeente/financien/
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3. Bestuurlijke hoofdlijnen
Inleiding
Het afgelopen jaar was het eerste volledige jaar voor ons college. Een jaar waarin het coalitieakkoord
Amsterdam is van iedereen uit 2014 is omgezet in beleid en de uitvoering over de volle breedte ter hand
is genomen. Zo is de voorgenomen lastenverlaging op de afvalstoffenheffing doorgevoerd, naast de
continuering van de halvering van de belasting op reclame. De woonlasten voor Amsterdammers
daalden in 2015 het hardst van Nederland1. De afschaffing van de belastingen (hondenbelasting en
reclamebelasting) en precario voor 2016 zijn voorbereid. Met het aanvalsplan op de armoede is ingezet
op een breder palet aan maatregelen gericht op bestrijding van de armoede en een groter bereik door
de verhoging van 110% naar 120% van het wettelijk sociaal minimum. Opnieuw is een groter aantal
mensen (ruim 6.300) uit de bijstand gekomen dan verwacht. De groei van het aantal woningen in
aanbouw zette door naar een record van 8.300. Als gevolg van de ontwikkelingen in het Midden Oosten
hebben we te maken met een groeiende stroom asielzoekers en is in korte tijd noodopvang opgezet
voor 1.500 asielzoekers. In 2015 hebben we, in samenwerking met maatschappelijke partners de nieuwe
taken op de terreinen jeugd, werk en zorg opgepakt. Dat is in grote lijnen soepel verlopen. Amsterdam
heeft geïnvesteerd in een aantrekkelijk en eigentijds onderwijsaanbod, dat aansluit bij de vraag van het
groeiend aantal leerlingen in de stad, in onderwijsprofessionals en schoolgebouwen.
In 2015 is de economie verder aangetrokken. De stad wordt drukker en de (internationale) dynamiek
versterkt, het aantal Amsterdammers groeit jaarlijks en de stad trekt meer bezoekers en bedrijven. Met
het programma ‘stad in balans’, dat in 2015 van start is gegaan, zet het college in op een evenwichtige
economische ontwikkeling van de stad gericht op kwaliteit, duurzaamheid en financieel perspectief, met
oog voor de belangen van bewoners en ondernemers.
In november 2015 is gestart met de evaluatie van het bestuurlijk stelsel. Een onafhankelijke commissie is
gevraagd om bouwstenen aan te dragen voor de doorontwikkeling van het stelsel.
De gemeentelijke organisatie is per 1 januari 2015 volledig anders ingericht. Dat vraagt een grote
inspanning van alle medewerkers en het management om in de nieuwe setting, nieuwe routines te
bouwen. Cultuur en gedrag vergen een lange inspanning om tot een verandering te komen. Vooral is
gebleken dat de opgave om de financiële organisatie en administratie op orde te krijgen complexer en
taaier is dan verwacht. In het kader van de Raadsenquête Gemeentelijke Financiën is in 2015 onderzoek
gedaan over de periode 2002 – 2014 naar de dieper liggende oorzaken van de stand van de huidige
financiële organisatie. Het resultaat is een rapport met duidelijke conclusies en bruikbare aanbevelingen.
Over de uitkomsten hebben college en raad inmiddels gesproken en zijn conclusies getrokken voor
verdere actie.
In dit hoofdstuk gaan we kort in op de resultaten uit 2015. In de programma’s krijgen deze resultaten
een nadere toelichting.

Financieel resultaat
De jaarrekening sluit met een resultaat van € 27 miljoen dat kan worden betrokken bij de Voorjaarsnota
2016. In de financiële hoofdlijnen staat een verdere toelichting hierop. In 2015 werkten we voor het eerst
met het nieuwe rentestelsel, met als kenmerk het naar voren halen (begroten) van het renteresultaat en
de instelling van de rentebuffer. Het voordeel op het renteresultaat bedraagt € 66 miljoen. Dat
gebruiken we conform de afspraak in het coalitieakkoord en vastgelegd in het nieuwe rentestelsel, voor
schuldreductie2. De stand van de schuld is eind 2015 geëindigd op € 3,6 miljard. Dat is een daling van
€ 400 miljoen ten opzichte van 2014 en ten opzichte van de verwachting in de Begroting 2015 is het
€ 800 miljoen lager.

1
2

http://www.coelo.nl/images/rapporten/Kerngegevens_belastingen_grote_gemeenten_2015.pdf
Dit wordt verwerkt in de Voorjaarsnota 2016.
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In 2015 zijn de laatste diensten aangesloten op het Amsterdams Financieel Systeem (AFS) en is in mei
het programma Doorontwikkeling Financiële Administratie (DFA) van start gegaan. DFA heeft tot doel te
komen tot één, eenduidige, financiële administratie, gebaseerd op uniforme processen. In 2015 is hard
gewerkt aan het opschonen van de administratie, onder andere het centraal bijeen brengen van de
baten en lasten van de bedrijfsvoering. Dat is voor 95% gelukt en in overleg met de ACAM is het restant
in de Begroting 2015 verwerkt. De onvoldoende aansluiting tussen de administratie en de nieuwe
organisatie heeft geleid tot een langer dan wenselijke onduidelijkheid over een deel van de budgetten
voor de organisatie en de bestuurscommissies.
In 2015 hebben wij de raad geïnformeerd over dubbele betalingen. Naar aanleiding van deze dubbele
betalingen zijn en worden diverse maatregelen genomen om deze zoveel mogelijk te voorkomen. Deels
hebben deze maatregelen een samenhang met het voorkomen van fraudegevallen.
Reeds in juni 2015 is gestart met de voorbereiding van de Jaarrekening 2015.

Sociaal
Per 1 januari 2015 heeft de gemeente er veel taken bij gekregen op het terrein van jeugd, zorg en werk.
De jaren 2015 en 2016 zijn de zogenaamde transitiejaren, die worden gebruikt voor het goed inregelen
van de nieuwe manier van werken en het leren bij de invulling van de nieuwe taken en over de nieuwe
doelgroepen. Kenmerkend in de organisatie van deze taken is het gebiedsgericht werken. De
3
professionals werken in wijkteams , die zich richten op het bijdragen aan oplossingen die mensen zelf
kunnen vinden, eventueel met hulp van hun omgeving en vroege en eenvoudige interventies die
escalatie en duurdere zorg kunnen voorkomen. Door de intensieve inspanning van betrokkenen, inclusief
de maatschappelijke partners, vrijwilligers en bewonersorganisaties, is de overgang in 2015 op
hoofdlijnen soepel verlopen. Op het fonds Zorg, jeugdzorg en werk is in 2015 een beroep gedaan voor
4
in totaal € 12 miljoen . Dit bleek uiteindelijk niet geheel nodig te zijn en per saldo vloeit in elk geval € 2
5
miljoen weer terug in het fonds . In het eerste jaar hebben zich minder werkzoekenden met een
arbeidsbeperking bij de gemeente gemeld dan verwacht. Amsterdam investeert in de samenwerking
met onder andere scholen voor Voortgezet Speciaal Onderwijs om schoolverlaters met een
arbeidsbeperking via een sluitende aanpak op te vangen. Werkzoekenden binnen de doelgroep
Participatiewet kwamen in 2015 maar mondjesmaat voor een indicatie Banenafspraak of Beschut werk in
aanmerking. Dat beperkt hun plaatsingsmogelijkheden. Amsterdam zet zich met G4 en VNG in voor
verruiming van de criteria. De ouder- en kindteams (OKT’s) hebben een centrale rol in het nieuwe
jeugdstelsel. De OKT’s bieden preventie, lichte jeugdhulp en verlenen toegang tot meer specialistische
of intensieve hulp van de instellingen als dat nodig is. Daarnaast bieden circa 50 instellingen en 170
vrijgevestigden jeugdhulp. Tijdens de transitie is het bereik van de jeugdgezondheidzorg hoog
gebleven. In 2015 zijn circa 56.000 Amsterdammers geholpen met een of meer Wmo-voorzieningen. Bij
Hulp bij huishouden (Hbh) is gemiddeld bij 85% van alle cliënten binnen 21 dagen ondersteuning
geleverd. Een belangrijke ontwikkeling is de nieuwe resultaatgerichte beschikking Hbh. In plaats van
recht op een bepaald aantal uren hulp, hebben Amsterdammers recht op een resultaat: een schoon en
leefbaar huis. Het omzetten van de Hbh-beschikking in uren naar de resultaatgerichte afspraak heeft
onrust gegeven onder bestaande cliënten. Dit is onder meer zichtbaar in meer klachten en beroep- en
bezwaarprocedures.
Afgelopen jaar waren er problemen bij de uitbetaling van persoonsgebonden budgetten (pgb's) door de
Sociale VerzekeringsBank (SVB). De gemeente Amsterdam heeft alles op alles gezet om
betalingsproblemen voor Amsterdammers en hun zorgverleners te voorkomen en op te lossen door
cliënten goed te informeren en te begeleiden. Daarnaast heeft de gemeente een noodprocedure
ingericht voor Amsterdammers die tussen wal en schip vielen en die hun zorgverleners niet meer konden
betalen. Zij hebben van de gemeente een voorschot ontvangen. Problemen met betrekking tot

3

4
5

Wijkzorgnetwerken, Ouder- en kindteams, activeringsteams, gebiedsgerichte pools binnen de
stadsdelen, Samen DOEN).
€ 2 miljoen voor zorg en € 10 miljoen voor jeugd.
Voor jeugd vindt de verrekening plaats in 2016 en wordt betrokken bij de najaarsnota.
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herindicaties zijn opgelost door pgb-houders die met reden nog niet geherindiceerd waren voor 1
oktober 2015 te verlengen tot 1 mei 2016.
In 2015 is Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland opgericht, hét advies- en meldpunt voor huiselijk geweld
en kindermishandeling. Burgers en professionals kunnen Veilig Thuis 24/7 bereiken voor advies, het doen
van melding en de inzet van crisishulp voor jeugdigen. Veilig Thuis is ondergebracht bij de GGD
Amsterdam en wordt aangestuurd door de Bestuurlijke commissie Veilig thuis onder de
gemeenschappelijke regeling GGD Amsterdam-Amstelland.
In 2015 hebben 6.318 Amsterdammers met een bijstandsuitkering een baan gevonden. Dat is anderhalf
keer meer dan de doelstelling (4.200). In 2015 is de gemeente Amsterdam gestart met een aanval op de
jeugdwerkloosheid. Jongeren horen op school te zitten of aan het werk te zijn. In 2015 hebben we 5.665
jongeren naar school of werk begeleid, 8% boven de doelstelling van 5.250.
De raad stelde in juni 2015 het Aanvalsplan Armoedebestrijding vast. Daarmee konden, door de
verhoging van de inkomensgrens naar 120%, meer huishoudens gebruik maken van de
armoedevoorzieningen. Met partners is de keten schuldhulpverlening doorgelicht met als doel verhogen
van de effectiviteit en verkorten van de doorlooptijden.
In 2015 was het aantal aanvragen van scholen- en lerarenbeurzen groter dan verwacht en zijn in het
kader van de Verordening Lokaal Onderwijs Amsterdam en de MBO-Agenda voorzieningen beschikbaar
gekomen. Extra vakleerkrachten verdiepen het basisonderwijs vanaf de kleutergroepen. Dit draagt bij
aan de kwaliteit van het bewegingsonderwijs en cultuuronderwijs en zorgt dat groepsleerkrachten meer
ruimte hebben om zich te concentreren op hun kerntaken. Op zoveel mogelijk scholen is een conciërge
of klassenondersteuner aanwezig, zodat juffen en meesters zich kunnen richten op hun primaire taak:
lesgeven. De raad heeft het beleidsplan ‘Ontwikkelkansen voor alle Amsterdamse peuters’ vastgesteld.
Hiermee is het ontwikkelrecht voor alle peuters van 2,5 tot 4 jaar geïntroduceerd: een kwalitatief
hoogwaardig aanbod op een peutervoorziening, met een doorgaande lijn naar de basisschool. Het
ontwikkelrecht is een belangrijke stap richting integrale voorzieningen, de alles-in-één-school, voor alle
kinderen van 2,5 tot 12 jaar.
De gemeente heeft in 2015 verschillende vormen van maatschappelijke opvang en woon-leer-werktrajecten gefinancierd voor jongeren en jonge gezinnen. Daarnaast heeft de gemeente het veldwerk
voor jongeren van 12-23 jaar, de Inloop voor dak- en thuisloze jongeren, jongerenparticipatie en
cliëntenbelang gefinancierd. Het programma huisvesting voor kwetsbare groepen is vastgesteld. Dat
legt de focus op de uitstroom van dak- en thuisloze jongeren, inclusief dak- en thuisloze jonge gezinnen.
Doel van het programma is om vanaf eind 2018 alle als urgent aangemerkte kwetsbare groepen binnen
drie maanden een passende woonruimte aan te bieden.
Vanwege de grote toestroom asielzoekers is Amsterdam in september 2015 op verzoek van het Rijk
gestart met noodopvang. Dit was in eerste instantie een zeer tijdelijke noodoplossing de aanmeldcentra
te ontlasten. Tevens is de regie op de gehele keten asielzoekers, vluchtelingen en statushouders binnen
de gemeente versterkt.
Medio 2015 ging het programma vreemdelingen van start. Het programma biedt hulp en ondersteuning
aan uitgeprocedeerde vreemdelingen ten einde te werken aan een duurzame oplossing te weten legaal
verblijf of terugkeer. In 2015 zijn ruim 100 uitgeprocedeerden in het programma opgenomen. Daarnaast
maakten eind 2015 dagelijks circa 135 mensen gebruik van de bed-bad-brood-voorziening.
In juli 2015 is de pilot gastvrij en veilig Rembrandtplein van start gegaan met tot doel minder geweld en
overlast in de uitgaansgebieden door middel van een positieve sfeer en door meer kwaliteit. Onder
andere door de inzet van hosts, gerichte inzet van handhaving op overlast en aanpassing van de
openbare ruimte. Ondernemers nemen maatregelen tegen uitgaansgeweld en overlast en krijgen meer
ruimte ten aanzien van de openingstijden.
De uitbreiding van de Top600 aanpak naar de Top1000 is in gang gezet. Er wordt gestart met een aantal
van 105 namen die op vergelijkbare wijze als de top600 (in een persoonsgerichte straf/zorg aanpak).
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De inzet van cameratoezicht is breed geëvalueerd. Het inzetten van camera’s is altijd tijdelijk in
combinatie met andere maatregelen en gebeurt alleen bij ernstige problemen die onvoldoende worden
bestreden met andere middelen. Amsterdam zet cameratoezicht effectiever en gerichter in onder
andere door flexibel toezicht waar en wanneer noodzakelijk en tevens sneller te stoppen indien mogelijk.
Wapencontroles worden slechts gericht op specifieke plaatsen en tijden ingezet.
De aanpak radicalisering is versterkt en verbreed door onder andere de inzet van extra mensen en
expertise en de doorontwikkeling casuïstiek aanpak radicalisering.
Met de herijking is het project 1012 in een nieuwe fase gekomen: meer ramen blijven open. Het
bestrijden van misstanden in de branche en het verbeteren van de positie van sekswerkers gaat door.
Het haalbaarheidsonderzoek Eigen Raam is afgerond.
Toezicht en handhaving werd informatie gestuurd, flexibel en volgens de principes van bonus malus
ingezet. 20% van onze gemeentelijke handhavers zijn flexibel en gezamenlijk ingezet op de grootste
problemen in de stad waaronder in 2015 scooteroverlast, horeca, afval en massagesalons.

Bouwen en wonen, ruimte
Met de woningcorporaties en de huurdersvereniging zijn samenwerkingsafspraken gemaakt over de
betaalbaarheid en de omvang van de sociale huurwoningvoorraad. Het aantal sociale huurwoningen zal
niet onder de 187.000 zakken. Voor gebieden waar het aandeel sociale huur van de corporaties onder
de 35% zakt zullen voorstellen worden gedaan om de menging te waarborgen. Ten minste 75% van de
sociale huurwoningen van de corporaties wordt aangeboden met een huur onder de aftoppingsgrens.
De gemeenteraad heeft in 2015 de programma's Huisvesting Kwetsbare groepen en
Ouderenhuisvesting vastgesteld. In 2015 vonden ruim 1000 statushouders een plek om te wonen.
In het kader van Zoeklicht werken we samen met corporaties aan de aanpak van woonfraude. Daarnaast
treedt de gemeente op tegen illegale hotels en pensions, overtreding van de regels voor
vakantieverhuur en tegen huisjesmelkers.
Met ruim 8.300 woningen die in aanbouw zijn genomen was 2015 een recordjaar. Er wordt gebouwd
voor alle doelgroepen en alle Amsterdammers: sociale huurwoningen, middeldure huur, koopwoningen,
zelfbouw en woningen voor ouderen, jongeren en studenten. Er is 180.000 vierkante meter aan lege
kantoorruimte getransformeerd. De gronduitgifte voor nieuwe bouwlocaties was in 2015 boven
verwachting en de gebiedsontwikkeling draait op volle toeren. De grondwaarde van nieuwe
gronduitgiften in de stad bedroeg € 373 miljoen in 2015.
Om Amsterdam in de toekomst aantrekkelijk en leefbaar te houden, is in 2015 met ruimte voor de stad
(Koers 2025) niet alleen gezocht naar woningbouwlocaties maar heeft de gemeente breed verkend
welke stedelijke milieus toegevoegd kunnen worden en welke investeringen daarvoor nodig zijn.
In juni heeft de gemeenteraad ingestemd met de projectscope en het starten van de dialoogfase van de
aanbesteding van Zuidasdok. Zuidasdok is een project van het Rijk, de provincie Noord-Holland, de
stadsregio Amsterdam en de gemeente Amsterdam om de bereikbaarheid van de Amsterdamse Zuidas
en het noordelijke deel van de Randstad te verbeteren, zowel met het openbaar vervoer als over de
weg. Dit wordt onder andere bereikt door het station Amsterdam Zuid uit te breiden, de A10 ter hoogte
van de Zuidas te verbreden en te ondertunnelen en de fietsvoorzieningen uit te breiden.
Hierdoor kan Zuidas verder worden ontwikkeld tot een duurzaam gemengd stedelijk centrum voor
wonen, werken en voorzieningen.
In 2015 is alle energie aangesproken voor het op orde brengen van de voorheen versnipperde
gemeentelijke vastgoedportefeuille. Op basis van de vastgestelde spelregels voor vastgoed en het
principe dat huurbaten de kostprijs dekken, zijn de geldstromen, zowel in de financiering als in de
exploitatie, transparant geworden.
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Economie, duurzaamheid, verkeer en vervoer, dierenwelzijn en kunst en cultuur
Om de toenemende drukte in de stad het hoofd te bieden zijn we in 2015 gestart met het programma
Stad in Balans. Met onder andere slimme oplossingen en experimenten en spreiding van cultureel
aanbod en hotels moet het zorgen voor een leefbare stad voor bewoners, bezoekers en bedrijven.
Het StartupAmsterdam programma heeft eerste resultaten laten zien. In september was de eerste editie
van de Amsterdam Capital Week, waar bij 27 activiteiten zo’n 36 (inter)nationale investeerders en meer
dan 2.000 startups elkaar troffen. Ook is het Startup in Residence programma gestart dat zeven startups
ondersteunt die producten aanbieden die de gemeente zelf kan inkopen, bijvoorbeeld rondom spreiding
van toerisme of afvalscheiding.
In de pilot freezone wordt in drie winkelgebieden door de ondernemers en bewoners gezamenlijk
ervaring opgedaan met het loslaten van regels. Er is een pilot voor de verruiming van de winkeltijden in
de binnenstad en een proef met mengformules in twee straten in het centrum. In de pilot
voedselwagens wordt twee jaar geëxperimenteerd met deze vorm van ondernemerschap. Daarnaast
lichten we bestaande vergunningen door op nut en noodzaak en maken we de aanvraagprocedures,
waar mogelijk, eenvoudiger en sneller en verlagen we de leges.
De systematiek van de kunstsubsidies is gewijzigd: met een Amsterdamse basisinfrastructuur en
subsidieregelingen bij het Amsterdamse Fonds voor de Kunst (AFK) maken we de subsidiëring
eenvoudiger en flexibeler en stimuleren we innovatie en samenwerking meer. De subsidiering is
daarmee tevens meer op afstand gezet.
In 2015 hebben er naast de reguliere sportevenementen ook het WK Beach, de Homeless Cup en de
Vondelgames (handbikegames voor gehandicapten) plaatsgevonden. Vanuit het accommodatiefonds zijn
negen nieuwe kunstgrasvelden aangelegd bij verenigingen met veel jeugdleden en lange wachtlijsten;
verder is er een indooraccommodatie voor freerunning en trampolinespringen geopend. Ook zijn veel
accommodaties aangepast.
Voor het slimmer reguleren van verkeersstromen spelen innovaties een belangrijke rol. Het
crowdmanagement tijdens de Sail 2015, dat als evenement een van de hoogtepunten was in 2015, bleek
succesvol en wordt nu breder toegepast om de stad beter bereikbaar te maken en te houden, ook
tijdens drukke feestdagen.
Om Amsterdam bereikbaar en aantrekkelijk te houden zijn vanuit de Uitvoeringsagenda Mobiliteit
concrete maatregelen in gang gezet die ruimte creëren voor voetganger en fiets en de doorstroming
verbeteren. Belangrijk uitgangspunt daarbij is de verkeersveiligheid.
Met de opening van de Michiel de Ruijtertunnel is de kade achter het Centraal Station nu autovrij.
Fietsers en voetgangers hebben meer ruimte en de verkeersdoorstroming voor auto’s is verbeterd. In
2015 zijn 2.750 fietsparkeerplekken gecreëerd en de handhaving op fout geparkeerde fietsen op
drukbezette plekken zoals het Centraal Station en Leidseplein is verbeterd. Ook houden we door het
verplaatsen van parkeerplekken van straat naar garages de openbare ruimte toegankelijk. Het
openstellen van parkeerplaatsen voor bewoners in bestaande garages is onverminderd doorgegaan
(veertien opengestelde garages) en de pilot langparkeren is gestart om auto’s in het centrum die veelal
niet gebruikt worden buiten het centrum te parkeren. In 2015 is ook de lijnennetvisie 2018 door het
Dagelijks Bestuur van de Stadsregio Amsterdam vastgesteld. Deze visie geeft op hoofdlijnen het OVnetwerk in en rondom Amsterdam weer na ingebruikname van de NoordZuidlijn.
Met de Agenda Duurzaamheid heeft Amsterdam verdere stappen gezet naar schone lucht, een circulaire
economie, duurzame energie en minder energiegebruik. Het duurzaamheidsfonds met € 49,5 miljoen is
gestart, waardoor bewoners, bedrijven en organisaties financiële steun krijgen bij duurzame projecten.
Schoon vervoer heeft een belangrijke impuls gekregen door subsidies voor elektrische voertuigen,
honderden nieuwe oplaadpunten, een convenant met het GVB voor schoon (bus)vervoer en een
standplaats voor schone taxi’s bij CS.
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Op 30 september heeft de gemeenteraad de agenda groen vastgesteld. Daarmee is voor het eerst in
Amsterdam een beleidsmatig kader voor investeringen in het groen afgesproken. Daarnaast besteedde
de gemeente in 2015 € 3,23 miljoen aan acties geënt op deze agenda namelijk ten behoeve van
evenementen in het groen, groene daken en acties gericht op de Amsterdamse aanpak gezond gewicht.
In 2015 zijn verder delen van het Oosterpark en Rembrandtpark opgeleverd en is openbare ruimte
vergroend op het Makkasserplein en het Orlyplein
In 2015 is de Agenda dieren opgesteld en is de eerste Amsterdamse conferentie dierenwelzijn
georganiseerd. We zijn een proef gestart met de regeling Amsterdamse Dierenhulp aan Minima
(ADAM), met financiële hulp voor minima bij een bezoek aan de dierenarts. Als de proef succesvol is
blijft de regeling bestaan.

Dienstverlening
In 2015 is de dienstverlening aan de Amsterdamse burger verbeterd. Zeven nieuwe stadsloketten zijn
geopend met ruimere openingstijden en in de hele stad hetzelfde aanbod. Een groeiend deel van de
bevolking wil en gaat steeds meer online voor contact met de overheid. Om hier aan tegemoet te
komen is de online dienstverlening uitgebreid, met behoud van balie en telefonie voor mensen die niet
online kunnen of willen. De regeldruk is verminderd door het afschaffen van een aantal vergunningen,
directe contacten met ondernemers, en hulp voor ondernemers en bedrijven die verstrikt raken in weten regelgeving. Ook is intern de organisatie zo ingericht dat nog sneller op de veranderende wensen
van burgers voor dienstverlening kan worden ingespeeld. In 2015 zijn hierdoor bijvoorbeeld meerdere
digitale formulieren aangepast.

Tot slot
In 2015 hebben we belangrijke stappen kunnen zetten in de uitvoering van het coalitieakkoord. Enkele
resultaten hebben we in deze bestuurlijke hoofdlijnen uitgelicht uit de programma’s. De resultaten zijn
mede te danken aan de vele betrokken ondernemers en Amsterdammers, organisaties en instellingen
waar we mee samenwerken, medeoverheden en de inzet van de eigen ambtenaren. Op deze weg gaan
wij verder in 2016 en pakken daarbij eveneens de versterkte ambitie van de coalitie op om in samenspel
met de raad te blijven werken aan en voor een Amsterdam voor iedereen.

14

4. Financiële hoofdlijnen
4.1 Inleiding
Het bij de Voorjaarsnota 2016 te betrekken financiële resultaat over 2015 bedraagt € 27 miljoen positief.
Dit resultaat is opgebouwd uit de volgende onderdelen:
(Bedragen * € 1 miljoen)
Bruto resultaat

152,0

Waarvan bestemd voor:
Schuldaflossing

-/- 66,0

Dotatie reserve bodemsanering

-/- 56,1

Overige bestemmingsvoorstellen

-/- 2,9

Resultaat voor voorjaarsnota

27,0

Wij doen bestemmingsvoorstellen die het gevolg zijn van coalitieafspraken, voorgeschreven
verantwoordingsregels, of administratieve techniek. De omvang van deze bestemmingsvoorstellen
bedraagt -/- € 125 miljoen.
In onderstaande tabel is aangegeven hoe het rekeningresultaat (inclusief de mutaties op de reserves)
zich in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld.
(Bedragen * € 1 miljoen)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Bruto resultaat, inclusief mutaties op reserves

31,7

36,4

95,9

262,5

78,6

152,0

-/- 10,5

-/- 21,4

-/- 32,6

-/- 218,6

3,56

-/- 125,0

21,2

15,0

63,3

43,9

82,1

27,0

Bestemmingsvoorstellen
Resultaat na bestemming

In paragraaf 4.3 Uitkomsten Jaarrekening 2015 is nader toegelicht hoe het resultaat over 2015 tot stand
is gekomen. Tevens is toegelicht welke specifieke financieel-technische bestemmingsvoorstellen ter
instemming worden voorgelegd bij de Jaarrekening 2015.
Alvorens dat te doen beschrijven wij eerst welke grote organisatorische wijzigingen in 2015 zijn
doorgevoerd en gaan wij kort in op de totstandkoming van de rekening over 2015.
Reorganisatie
Op 15 oktober 2013 heeft het college de definitieve hoofdstructuur vastgesteld voor de nieuwe
7
organisatie . Op 18 februari 2014 heeft het college de fijnstructuur vastgesteld in een voorlopig besluit.
Hierover is daarna advies gevraagd aan de COR. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een definitief besluit op
2 september 2014. Samengevat komt de reorganisatie er op neer dat de voormalige gemeentelijke
diensten zijn opgegaan in de nieuwe ‘resultaat verantwoordelijke eenheden’ (rve´s), die zijn verdeeld
over vier stedelijke clusters. De zeven stadsdeelorganisaties zijn blijven bestaan.
De Jaarrekening 2014 is nog opgesteld vanuit de oude organisatiestructuur. De financiële uitwerking van
de reorganisatie heeft plaatsgevonden in 2015. Dit betrof een drietal grote budgetverschuivingen. Ten
eerste voor de verschuiving van personeel van diensten en stadsdeelorganisaties naar één of meerdere
rve’s. Ten tweede voor de centralisering van bedrijfsvoering. Ten derde voor het afronden van
8
taakverschuivingen als gevolg van de overgang naar een nieuw bestuurlijk stelsel .

6

7

8

Dit betreft de twee onttrekkingen aan de reserve frictiekosten; deze post heeft dus een ander
karakter dan de bedragen op deze regel in de voorgaande jaren, waarbij sprake was van
gedeeltelijke bestemming van het rekeningresultaat.
De reorganisatie is een gevolg van een bestuurlijke wens, die door de raad is bekrachtigd met
motie 325 bij de Kadernota 2013, waarin wordt gevraagd om een blauwdruk van de gemeentelijke
organisatie.
In 2014 kon de feitelijke uitvoering voor een aantal taken nog niet worden overgedragen van
stadsdelen aan rve’s, omdat deze laatste vanaf januari 2015 operationeel zijn geworden.

15

Dat heeft zijn weerslag gevonden in meerdere begrotingswijzigingen, de laatste op 16 december 2015.
Wij hebben daarbij ook aangegeven dat nog niet alle budgetten bij de juiste rve’s konden worden
opgenomen. De overdracht van het gemeentelijke vastgoed naar de rve Vastgoed en de centrale
afwikkeling van de afvalstoffenheffing bij de rve Belastingen zijn hier voorbeelden van. De baten en
lasten van deze activiteiten zijn nog niet bij de organisatieonderdelen begroot waar ook de feitelijke
realisatie ervan plaatsvindt. Zo zijn, bijvoorbeeld, de huurbaten van het vastgoed nog door de
stadsdeelorganisaties (als overdragende organisaties) geïnd, terwijl deze worden begroot bij de rve
Vastgoed. In het geval van de afvalstoffenheffing is het omgekeerde gebeurd. De baten zijn
terechtgekomen bij de rve Belastingen, terwijl deze nog begroot waren bij de stadsdeelorganisaties.
Bij de Voorjaarsnota 2016 zullen deze budgetten op de juiste plek zijn begroot. Daarmee zullen grote
afwijkingen tussen begroting en jaarrekening in de verschillende programmaonderdelen9 minder
voorkomen.
Administratieve projecten
Met de reorganisatie is het voeren van de financiële administratie gecentraliseerd in het cluster
Bedrijfsvoering. Dat betekent dat de rve-Financiën met ingang van 1 januari 2015 hiervoor de
werkzaamheden heeft overgenomen die tot en met 2014 door de voormalige stadsdelen en diensten (in
eigen beheer) werden uitgevoerd. Daarnaast zijn in 2015 de financiële administraties van de laatste
gemeentelijke onderdelen overgegaan in het Amsterdams Financieel Systeem (AFS). Het tijdelijke
project Administraties 2015 heeft tijdens de overdracht van de financiële taken en de uitrol van AFS
ervoor gezorgd dat de gemeente ook in de eerste helft van 2015 (de periode van de opbouw van de rve
Financiën) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. Het project Administraties 2015 kon per 1 april
2015 worden beëindigd.
Medio 2015 is tevens het project Opschonen van de administraties gestart, gericht op het oplossen van
een aantal financiële vraagstukken voortkomend uit de organisatieverandering. Wij noemen als
voorbeelden het moeten opstellen van een nieuwe openingsbalans, het op een juiste manier verdelen
van alle binnengemeentelijke vorderingen en schulden en de opschoning van alle tussenrekeningen.
Binnen het project zijn negen deelprojecten opgepakt die de voorbereiding zijn geweest voor het
opstellen van de Rekening over 2015. Deze projecten zijn uitgevoerd door de medewerkers van de rve
Financiën, in een project- en rapportagestructuur die door externen werd begeleid.

4.2 Opzet en structuur van de rekening over 2015
Geen vergelijking met rekeningcijfers over 2014
In voorgaande jaarrekeningen zijn – naast de resultaten over het verantwoordingsjaar – per
programmaonderdeel en product de resultaten over het voorgaande jaar opgenomen. De structuur van
de begroting is met ingang van 2015 dusdanig gewijzigd dat het niet mogelijk is om de cijfers over 2014
vergelijkbaar te maken met die over 2015. Bedoelde wijzigingen zijn:






de omzetting van een begroting op basis van volgnummers, naar een begroting op basis van
activiteiten en producten
de invoering van de organisatorische herindeling met ingang van 1 januari 2015 en het ontstaan van
een aantal rve’s
de samenvoeging van de begrotingen van de centrale stad en zeven stadsdelen tot één begroting
de taakoverhevelingen tussen rve’s en stadsdelen
de centralisatie van de bedrijfsvoeringskosten

Hierdoor zijn de budgetten per volgnummers in de programmaonderdelen van de oude structuur
(conform de Jaarrekening 2014) niet eenduidig te relateren aan de budgetten per programmaonderdeel
in de geïntegreerde en gecentraliseerde structuur van 2015. Anders gezegd: er kunnen geen cijfers over
2014 worden samengesteld die op dezelfde leest zijn geschoeid als die over 2015. Als omwille van de
volledigheid toch cijfers over 2014 zouden worden opgenomen, is een directe vergelijking met de cijfers

9

Die ´onder aan de streep´ overigens tegen elkaar wegvallen en daarmee op gemeenteniveau
saldoneutraal zijn.
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over 2015 niet mogelijk. De rekeningcijfers over 2014 zijn om deze redenen niet opgenomen in de nu
voorliggende Jaarrekening 201510.
Resultaten stadsdelen verantwoord per programmaonderdeel
Begroting 2015
In de Begroting 2015 licht elk stadsdeel zijn belangrijkste beleidsinhoudelijke aandachtspunten toe via
Focuskaarten in hoofdstuk 7. Daarnaast zijn de financiële lasten en baten van de activiteiten van de
zeven stadsdelen tezamen per programma opgenomen in een separaat programmaonderdeel
Gebiedsgericht werken.
Jaarrekening 2015
In de Jaarrekening 2015 is gekozen om per programmaonderdeel ook de verantwoording van de
stadsdeelorganisaties op te nemen. Daarvoor is van elke taak van stadsdeelorganisaties bepaald bij welk
programmaonderdeel deze het beste kan worden verantwoord. Bijna elk programmaonderdeel kent zo
een onderdeel Gebiedsgericht werken, in plaats van een separaat onderdeel gebiedsgericht werken per
programma. In de programmaonderdelen zijn de realisatiecijfers van gebiedsgericht werken afgezet
tegen de begrote bedragen en is de verklaring van eventuele financiële verschillen beschreven.
De bestuurscommissies geven in hoofdstuk 7 Programmaverantwoording per stadsdeel nadere
toelichting op de belangrijkste gebeurtenissen in de stadsdelen in 2015. Dit is overeenkomstig de
werkwijze in de Jaarrekening 2014.
Programma B Bedrijfsvoering verantwoord onder de Algemene dekkingsmiddelen
In de op 6 november 2014 door de raad vastgestelde Begroting 2015 zijn baten en lasten van de
concernvoorzieningen voor ondersteuning van het primaire proces opgenomen in het aparte Programma
B Bedrijfsvoering. In 2015 zijn deze lasten en baten doorbelast naar de programma’s waarop de
ondersteuning betrekking heeft. Dit is een wettelijke vereiste, onder andere om de kosten van
gemeentelijke producten en diensten te kunnen berekenen. Daardoor is, met ingang van de Begroting
2015 zoals door de raad gewijzigd vastgesteld op 5 november 2015, het Programma Bedrijfsvoering
vervangen door een saldo in het subonderdeel Apparaatskosten onder de Algemene dekkingsmiddelen.
In de Jaarrekening 2015 is voor de verantwoording van de baten en lasten van bedrijfsvoering voor deze
11
laatste methodiek gekozen. Dat betekent dat het hele saldo van het voormalige Programma B
Bedrijfsvoering tot uiting komt in het subonderdeel 6.A.8 Apparaat (inclusief Bedrijfsvoering) in de
Algemene dekkingsmiddelen.

4.3 Uitkomsten Jaarrekening 201512
Het resultaat in de programma’s
Het bruto rekeningsaldo van € 152 miljoen is een verbetering van € 160,7 miljoen ten opzichte van het
begrote saldo van -/- € 8,7 miljoen, zoals door de raad vastgesteld op 16 december 2015. Onderstaand
zijn per programmaonderdeel de grootste afwijkingen tussen begroting en rekening kort toegelicht. De
positieve, of negatieve afwijkingen van meer dan € 5 miljoen op het niveau van het
programmaonderdeel zijn opgenomen. De verklarende verschillen worden aangegeven op het niveau
van de producten. Inhoudelijke toelichtingen zijn opgenomen bij de betreffende
programmaonderdelen13.

10

11

12

13

Een overweging die hierbij mede een rol speelt is dat het BBV publicatie van de rekeningcijfers over
het vorige boekjaar niet voorschrijft.
Dat saldo is de resultante van alle baten, lasten en mutaties op de reserves van bedrijfsvoering, die
ook in het subonderdeel zichtbaar zijn.
De mutaties in de Najaarsnota 2015 zijn op 17 december 2015 door de raad bekrachtigd met een
begrotingswijziging. Deze wijziging leidde tot de laatst vastgestelde begroting in 2015. Dat is de
formele verantwoordingsbasis voor de Rekening 2015.
Een positief bedrag betekent een voordeel ten opzichte van de begroting.
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Programmaonderdeel

A.4

Financiering

(Bedragen *
€ 1 miljoen)

Toelichting grootste afwijkingen per product

58,4




Beter renteresultaat (€ 66,0)
Daarvan reeds verwacht (-/- € 7,6)
Vrijval voorzieningen bodemsanering (€ 56,1)
Overig Bodemsanering (-/- € 3,9)
Grondexploitatie (-/- € 8,5)
Woningbouw (€ 3,3)

9.4

Grond en Ontwikkeling

47,3






A.1

Algemene
Dekkingsmiddelen

43,8



Verbetering uitkering Gemeentefonds

A.6

Lokale Heffingen

20,6




OZB (€ 2,2)
Overige heffingen (€ 18,4)

8.2

Afval

19,0




Hoger resultaat reinigingsrecht (€ 23,7)
lager resultaat afvalinzameling (-/- € 4,5)

4.1

Werk

16,7





Beter resultaat Naar werk geleiden (€ 11,0)
Sociale werkvoorziening (€ 2,0)
Bestrijding Jeugdwerkloosheid (€ 2,3)

A.3

Erfpacht

16,0



Uitvoering erfpachtbeleid (€ 16,0)

15,9






Hulp bij Huishouden (-/- € 7,3)
Maatschappelijke Dienstverlening (€ 5,6)
WMO (€ 15,9)
Woon- en vervoervoorzieningen (€ 2,3)

6.2

Maatschappelijke
Ondersteuning

2.3

Veiligheid

7,3




Lagere lasten veiligheidsprojecten (€ 0,7)
Hogere baten jeugdveiligheid (€ 5,9)

5.3

Jeugd en jeugdzorg

9,8




Ouder Kind teams (€ 10,4)
Jeugdwelzijn en -zorg (-/- € 0,8)

4.5

Educatie en inburgering

6,2



Educatie en inburgering (€ 6,2)

5,1





Ondersteuning bestuurscommissies (€ 2,4)
Ondersteuning college (€ 2,1)
Buurtgerichte aanpak (€ 0,5)

-/-6,3







Lagere lasten Leerlingenvervoer (€ 1,0)
Lagere lasten Primair Onderwijs (€ 2,3)
Hogere baten Voortgezet Onderwijs (€ 1,3)
Hogere kapitaallasten (-/- € 7,2)
Hogere lasten onderwijs stadsdelen (-/- € 3,5)




Stedelijke Vernieuwing (-/- € 13,5)
Wonen (€ 2,6)



Afwijkend exploitatieresultaat mede als gevolg van
centralisatie in 2015 (-/- € 11,1)

10.2

Bestuursondersteuning

5.1

Onderwijs en voorschoolse
educatie

9.3

Wonen

-/- 11,0

9.1

Gemeentelijk Vastgoed

-/- 11,1

10.1

Bestuur

-/- 10,7





College (-/- € 6,9)
Bestuurscommissies (-/- € 2,9)
Raad (-/- € 0,8)

9.2

Ruimtelijke ordening

-/- 13,7





Stedenbouwkundige plannen (-/- € 27,7)
Structuurvisie (€ 2,1)
WABO-vergunningen (€ 11,3)



Het overhevelen van incidentele budgetten van 2015
naar 2016 (-/- € 57,8); op basis van het raadsbesluit van
17 december 2014; deze dotatie is gemeentebreed
neutraal
Individueel Keuzebudget (IKB; € 30; relatie met de
dotatie in A.8)
Overige wijzigingen (€ 9,1)

A.6

Overige eigen middelen

-/- 21,7



A.8



Apparaatskosten en
bedrijfsvoering

-/- 43,0

Overige afwijkingen

12,1

Per saldo hogere lasten van apparaatskosten en
bedrijfsvoering (-/- € 43,0). Hiervan heeft -/- € 30
betrekking op het IKB (zie A.6 hierboven)
Op de overige afwijkingen wordt in de afzonderlijke
programmaonderdelen ingegaan
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Voorstellen voor resultaatbestemming
Zoals wij in de inleiding van de Financiële Hoofdlijnen al hebben aangegeven stellen wij bij deze
rekening een aantal bestemmingsvoorstellen voor. Deze hebben een financieel technische achtergrond,
of liggen in het verlengde van besluitvorming in de raad. Het betreft de volgende posten (voor een
totaalbedrag van -/- € 125 miljoen).











Voor de verbetering van het renteresultaat wordt conform de afspraken in het Coalitieakkoord een
voorstel gedaan dit te bestemmen voor schuldaflossing (-/- € 66 miljoen), waarvan al € 40 miljoen
bekend was bij de Voorjaarsnota 2015.
De voorzieningen voor bodemsanering zijn vrijgevallen ten gunste van het rekeningresultaat. Wij
stellen voor deze middelen te doteren aan een nieuw in te stellen reserve Stedelijke Bodemsanering.
Deze dotatie bedraagt € 56,1 miljoen. In de Voorjaarsnota 2016 gaan wij hier nader op in en wordt
dit uitgewerkt.
Dotaties van in totaal € 5,1 miljoen aan de investeringsreserve afvalstoffenheffing (€ 3,6 miljoen) en
de egalisatiereserve afval (€ 1,5 miljoen).
In de stadsdelen Zuid en Nieuw West sprake was sprake van voorzieningen die getroffen waren voor
investerings- en beheerdoeleinden. Deze worden omgezet in reserves (in totaal een bedrag van € 6,5
miljoen). De vrijval van de voorzieningen is opgenomen in het rekeningresultaat en dit deel van het
resultaat wordt (in analogie met de hierboven genoemde bodemsaneringspost) bestemd om te
worden gedoteerd aan nieuw in te stellen reserves.
Een extra onttrekking aan de frictiekostenreserve voor in 2015 gemaakte meer dan begrote
frictiekosten (€ 6,1 miljoen).
De vrijval als gevolg van het opheffen van de reserve Taal en Werk (€ 1,2 miljoen)
Vrijval van € 1 miljoen als gevolg van het opheffen van de reserve Hervorming Stedelijke Vernieuwing
(HSV).
Op basis van het raadsbesluit van 10 februari 2016 inzake de hoofdlijnen van de Nota Varen stellen
wij een extra onttrekking aan de reserve Fusie Waterbeheer voor (€ 0,4 miljoen).

Overzicht bestemmingsvoorstellen
Programma(onderdeel)

(Bedragen *
€ 1 miljoen)

Toelichting

Algemene dekkingsmiddelen

-/- 66,0

Aanwenden meevaller renteresultaat voor schuldaflossing

Grond en ontwikkeling

-/- 56,1

Dotatie aan nieuw in te stellen reserve bodemsanering

Duurzaamheid en water

-/- 5,1

Dotaties reserves afval

Stadsdeel Nieuw-West

-/- 4,0

Voorzieningen dienen te worden omgezet naar reserves

Stadsdeel Zuid

-/- 2,5

Voorzieningen dienen te worden omgezet naar reserves

Algemene dekkingsmiddelen

6,1

Aanvullende onttrekking aan de reserve Frictiekosten

Werk

1,2

Vrijval reserve Taal en Werk

Wonen

1,0

Opheffen reserve HSV

Duurzaamheid en water

0,4

Onttrekking aan reserve Fusie Waterbeheer ten behoeve
van Voorbereidingskosten Nota Varen

Totaal bestemmingsvoorstellen

-/- 125,0

Hogere uitkering Gemeentefonds
De ontwikkeling van de uitkering van het gemeentefonds heeft een groot positief effect gehad op de
uitkomst van de rekening. In 2015 was de uitkering uit het gemeentefonds € 43,3 miljoen hoger dan
begroot. In de Najaarsnota 2015 hebben wij reeds gemeld dat op basis van de septembercirculaire een
voordeel van € 13,6 miljoen werd verwacht. De ontwikkelingen van de decembercirculaire hebben tot
het nu gerealiseerde resultaat van € 43,3 miljoen geleid.
Een uitgebreide toelichting op de ontwikkelingen van het Gemeentefonds is opgenomen in het
desbetreffende programmaonderdeel van Algemene dekkingsmiddelen.
Reserves en voorzieningen
In deze paragraaf wordt kort ingegaan op de ontwikkeling van de bestaande reserves en voorzieningen.
Bij deze jaarrekening wordt het effect zichtbaar van de bestuursopdracht ‘opschonen reserves’. Kleine en
lege reserves zijn opgeheven, reserves die veel met elkaar te maken hebben zijn samengevoegd. Verder
was het college het afgelopen jaar terughoudend bij het doen van voorstellen voor het instellen van
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nieuwe reserves. Al met al verdwijnt met deze jaarrekening ongeveer 60% van het aantal reserves uit de
Jaarrekening 2014. De bestuursopdracht richt zich vooral op het verbeteren van het inzicht. Hij heeft
geen financiële doelstelling. Het financiële effect van de opschoning is mede om die reden gering.
Onderstaande grafiek laat dit zien.
Ontwikkeling reserves en voorzieningen 2011 – 2015

(Bedragen * € 1 miljoen)

De grafiek toont op hoofdlijnen de ontwikkeling van de Algemene reserve, de reserve afkoopsommen
erfpacht, de overige bestemmingsreserves en de voorzieningen in de afgelopen vijf jaar. Ten opzichte
van 2014 is het beeld op hoofdlijnen stabiel:

de voorzieningen daalden in 2015 met € 91 miljoen (-11%); hiervan heeft € 70 miljoen betrekking
op het opheffen van de voorzieningen voor bodemsanering

de reserve afkoopsommen erfpacht nam toe met € 140 miljoen (+3%) als gevolg van de
aantrekkende vastgoedmarkt

de overige bestemmingsreserves daalden € 66 miljoen (-2,5%)

de Algemene reserve steeg met € 45 miljoen (+ 14%); dit is conform de begroting
In het overzicht hieronder staan de mutaties van reserves en voorzieningen van meer dan € 25 miljoen.
De mutaties staan toegelicht in de betreffende programma’s. Deze jaarrekening bevat ook een
totaaloverzicht met alle (mutaties van) reserves en voorzieningen.
ID-nr

Naam reserve

(Bedragen * € 1 miljoen)

Dotatie

Onttrekking
(inclusief vrijval)

1001

Algemene Reserve

45,0

1013

Reserve fonds zorg en werk

62,0

1017

Reserve egalisatie kapitaallasten concern

1019

Reserve ambities coalitieakkoord

31,7

1072

Reserve budgetoverheveling restanten incidentele middelen

57,8

1084

Reserve egalisatie inkomensdeel en conjunctuur

26,0

1102

Reserve incidentele ruimte jaar T uit rekeningresultaat T-2

43,9

1103

Reserve NUON-opbrengsten

77,5

1560

Reserve Amsterdams Investeringsfonds financieel

63,6

1561

Reserve Amsterdams Investeringsfonds maatschappelijk

33,3

26006

Reserve vastgoeddeel Stimuleringsfonds Volkshuisvesting

32,3

26041

Reserve Actieplan bouwstimulering

26071

Reserve Frictiekosten AWBZ

31001

Reserve afkoopsommen erfpacht

60,0

60,0
30,4
139,7
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ID-nr

Naam reserve

(Bedragen * € 1 miljoen)

Dotatie

Onttrekking
(inclusief vrijval)

31002

Reserve Vereveningsfonds algemeen deel

31004

Reserve gronddeel Stimuleringsfonds Volkshuisvesting grondexploitatie

30,7

32018

Reserve duurzaam energiefonds

52,5

38025

Reserve sport-accommodatiefonds

28,9

71005

Reserve Kapitaallasten gemeentelijk vastgoed

50,6

81083

Reserve Parkeerfonds Centrum

86083

Reserve Stadsdeel ParkeerFonds Zuid

29,3

27,2

95002

Reserve Mobiliteitsfonds bestemd deel

66,0

56,5

96004

Reserve gemeentelijk aandeel kosten noord zuidlijn

12080

Reserve IKB

30,2

80057

Reserve Re-integratie

27,9

31016

Voorziening Bodemsanering

28,9

153,1

53,1

27,0

113,6

70,8

De tien grootste reserves per ultimo 2015 zijn hieronder weergegeven. Het percentage geeft aan welk
aandeel de betreffende reserve heeft in het totaal aan reserves.
ID-nr

Naam

31001

Reserve afkoopsommen erfpacht

1001
1165

(Bedragen * € 1 miljoen)

Ultimo 2015

%

4.732,3

62

Algemene Reserve

357,2

5

Reserve financiering deelneming Havenbedrijf Amsterdam

304,8

4

31002

Reserve Vereveningsfonds algemeen deel

268,9

3

96004

Reserve gemeentelijk aandeel kosten Noordzuidlijn

198,2

3

1084

Reserve egalisatie inkomensdeel en conjunctuur

111,6

1

31004

Reserve gronddeel Stimuleringsfonds Volkshuisvesting grondexploitatie

96,4

1

95002

Reserve Mobiliteitsfonds bestemd deel

84,4

1

33002

Reserve Zuidas bijdrage dok en grondexploitaties

81,3

1

1096

Reserve financiering deelneming GVB

78,8

1

Overige reserves

1.374,8
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Totaal

7.688,8

100

De tien grootste voorzieningen van de gemeente per ultimo 2015 zijn hieronder weergegeven (het
percentage geeft aan welk aandeel de betreffende voorziening heeft in het totaal aan voorzieningen).
ID-nr

Naam

(Bedragen * € 1 miljoen)

95058

Exploitatie en investeringen NZK-veren

243,0

31

95036

Risicofondsen N/Z-lijn

162,0

21

31011

Gronddeel Stimuleringsfonds

110,6

14

31010

Risico's grondexploitatie

39,0

5

12026

Pensioenfonds SD Wethouders

37,2

5

1041

Juridische risico's

23,4

3

1116

Voorziening exogene risico's Noord-Zuidlijn

19,5

2

53001

Rioolrecht

15,7

2

71007

Voorziening groot onderhoud gemeentelijk vastgoed

13,6

2

86003

Voorziening Groot onderhoud openbare ruimte (VGO)

11,6

1

Overige voorzieningen

107,1

14

Totaal

782,6

100
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Ultimo 2015

%

Schuld afgenomen
Om te kunnen blijven investeren in de stad, leent de gemeente Amsterdam geld. De investeringen
worden gefinancierd met interne en externe financieringsmiddelen en het werkkapitaal. 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 enerzijds de waarde van de voorraden plus de nog te ontvangen bedragen en
anderzijds de nog te betalen bedragen
In 2015 is de externe schuld met € 401 miljoen afgenomen. Een bedrag van € 305 miljoen van deze
daling komt door vervroegde aflossing door het GVB en het Havenbedrijf Amsterdam van aan hen
verstrekte leningen.
De interne financieringsmiddelen (de reserves en voorzieningen) zijn met € 314 miljoen minder gedaald
dan begroot.
Daarnaast is als gevolg van een daling van de waarde van de grondvoorraad de werkkapitaalbehoefte
ten opzichte van de begroting gedaald met € 161 miljoen.
De gemeente heeft, tenslotte, voor € 58 miljoen minder geïnvesteerd dan begroot.
De externe financieringsmiddelen, ook wel de externe schuld genoemd, zijn hierdoor in 2015 gedaald
naar € 3.551 miljoen.
Onderstaande grafiek toont het verloop van de externe financieringsmiddelen vanaf 2011.
4,5
4,0
Bedragen * € 1 miljard

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

3,6

3,7

3,9

4,0

2011

2012

2013

2014

3,6

1,0
0,5
0,0

2015

In de paragraaf Financiering is de ontwikkeling van de schuld nader toegelicht.
Er zijn verschillende invalshoeken om de omvang van de schuld, de ontwikkeling hierin en de
beheersbaarheid ervan te beoordelen. In mei 2015 is het BBV gewijzigd. Met deze wijziging is een
verplichte set van financiële kengetallen ingevoerd in de begroting en jaarrekening om de financiële
positie en de wendbaarheid van een gemeente transparanter en begrijpelijker te maken. Deze ratio’s zijn
in deze Jaarrekening 2015 opgenomen. Een overzicht van alle ratio’s en de interpretatie hiervan is in de
paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing opgenomen. In de paragraaf Financiering is een
aantal ratio’s nader toegelicht.
In 2015 heeft de gemeente Amsterdam binnen de normen van alle ratio’s en kengetallen geopereerd.
Het weerstandsvermogen ligt binnen de afgesproken norm
De gemeente beschikt over een weerstandscapaciteit van € 371 miljoen, terwijl berekend is dat € 280
miljoen nodig is. Daarmee is de ´ratio weerstandsvermogen´ (het quotiënt van beschikbare en benodigde
weerstandscapaciteit) 1,32 per ultimo 2015 op vrijwel op hetzelfde niveau als in 2014. Met een ratio van
1,32 valt het weerstandsvermogen binnen de gemeentelijk aangehouden norm van 1,40.
Weerstandsvermogen
(Bedragen * € 1 miljoen)

2011

2012

2013

2014

2015

Beschikbare Weerstandscapaciteit

€ 212

€ 267

€ 269

€ 371

€ 371

Benodigde Weerstandscapaciteit

€ 161

€ 267

€ 249

€ 273

€ 280

Ratio Weerstandsvermogen (WSV)

1,32

1,00

1,15

1,36

1,32
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In 2015 hebben zich in het risicoprofiel van de gemeente behoorlijke verschuivingen voorgedaan. Ten
opzichte van 2014 hebben deze wijzigingen echter per saldo nagenoeg geen effect gehad op de
benodigde weerstandscapaciteit. Factoren die nu minder risico veroorzaken zijn de verbeterde
mogelijkheid om het risico bij de decentralisatie van AWBZ en Jeugdzorg op te vangen en de daling van
fiscale risico´s. Stijging van het risico vindt plaats door de verwachting van een toekomstige daling van
de uitkering van het gemeentefonds, de conversie van € 60 miljoen aan leningen aan het AEB naar
risicodragend aandelenkapitaal, mogelijke tekorten in de onderhoudsbudgetten voor Vastgoed,
planschades en mogelijk hoger uitvallende gemeentelijke bijdragen aan projecten die door de
Stadsregio worden gefinancierd.
In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing is een nadere toelichting opgenomen op de
ontwikkeling van de risico´s, de getroffen beheersmaatregelen en het weerstandvermogen.

4.4 Specifieke onderwerpen
Bezuinigingen en frictiekosten
Stand van de bezuinigingen
In de 9.1 Bezuinigingsmonitor en frictiekosten gaan wij uitgebreid in op de stand van zaken van
de verschillende lopende bezuinigingsoperaties. Onderstaande tabel geeft het totale effect van
de operaties aan in 2015 en de jaren daarna.
Bezuinigingsopgave (Bedragen * € 1 miljoen)

2015

2016

2017

2018

Inzet op Herstel

190,5

192,5

192,5

192,5

Inzet op Herstel 2

18,9

19,5

19,5

19,5

1 Stad 1 Opgave

122,9

122,9

122,9

122,9

Bestuursopdrachten
Totaal

25,0

75,0

135,0

150,0

357,3

409,9

469,9

484,9

De monitor zelf gaat over maatregelen die in 2015 nog niet afgerond zijn. De taakstelling voor 2015 is
€ 171,8 miljoen, waarvan € 164,6 miljoen gerealiseerd is (96%). De financiële effecten in 2015 per
operatie waren:
Effect op resultaat

(Bedragen * € 1 miljoen)

2015

Inzet op Herstel

23,2

1 Stad 1 Opgave

120,6

Bestuursopdrachten
Totaal

20,8
164,6

Frictiekosten
In 2015 is een bedrag van € 13,7 miljoen onttrokken aan de reserve frictiekosten. Dit bedrag bestaat uit
twee delen:

Het bestemmingsvoorstel uit de rekening 2014 (€ 3,5 miljoen)

De begrote onttrekking voor frictiekosten uit 2015 (€ 10,2 miljoen)
Bij het opmaken van de rekening is gebleken dat in 2015 in totaal een bedrag van € 22,3 miljoen als
frictiekosten kan worden aangemerkt. Dat zou een aanvullende onttrekking aan de frictiekostenreserve
van € 12,1 miljoen rechtvaardigen.
In de Najaarsnota 2015 is al rekening gehouden met extra kosten voor boventalligen van € 6 miljoen. Die
extra kosten zijn daarmee in de begroting verwerkt. Wij stellen daarom via een bestemmingsvoorstel
voor de aanvullende onttrekking aan de frictiekostenreserve te beperken tot € 6,1 miljoen. De stand van
de reserve voor frictiekosten komt daarmee op € 47,5 miljoen per ultimo 2015.
Afsluiten kredieten
In 2015 hebben wij uitvoering gegeven aan de Bestuursopdracht ´Investeringen en Kredieten´. Wij
hebben daarmee aandacht gevraagd voor een betere sturing op de lopende investeringen en het tijdig
afsluiten van lopende kredieten. Dit heeft geleid tot:

Annuleringsvoorstellen, die niet tot een nieuw krediet zullen leiden

Het afsluiten van 393 van de 1.160 openstaande kredieten (34%)

23

Deze twee maatregelen hebben tot gevolg dat een bedrag van € 21,8 miljoen aan geraamde
investeringsruimte niet zal worden gebruikt. Het financiële effect hiervan zal worden betrokken bij de
Voorjaarsnota 2016. In de Investeringsparagraaf staan wij uitgebreid stil bij de ontwikkelingen op het
gebied van investeringen en kredieten.
Amsterdams Investeringsfonds (AIF)
Eind 2014 bedroeg de stand van het AIF € 204,1 miljoen.
Conform de besluitvorming van de raad is in 2015 in totaal aan het fonds € 92,6 miljoen onttrokken.
Hiervan is € 70 miljoen vrij gevallen en € 22,6 miljoen is overgegaan naar het Duurzaamheidsfonds. Het
uitgavenniveau lag in 2015 op € 4,2 miljoen.De eindstand 2015 van het AIF komt daarmee op € 107,2
miljoen. (Zie voor uitgebreide informatie 6.A.7 Amsterdams Investesteringsfonds.)
Ontwikkeling AIF
Beginstand 2015

(Bedragen * € 1 miljoen)

Onttrokken

204,1
-/- 92,6

Uitgaven

-/- 4,2

Eindstand 2015

107,2

4.5 Verbeteren van de control
1 Stad 1 Financieel Stelsel is hét stelsel van financiële regels van de gemeente Amsterdam. De kern van
het stelsel wordt gevormd door de verordening op grond van artikel 212 van de gemeentewet. In deze
verordening zijn de regels en uitgangspunten (kaders) vastgelegd voor het financiële beleid, het
financiële beheer en de financiële organisatie. De uitwerking van de kaders is vastgelegd in
uitvoeringsregels (beleidsnota's). De verordening en uitvoeringsregels gelden voor alle
organisatieonderdelen van de gemeente.
In 2015 zijn in dit kader twee nieuwe uitvoeringsregels ter kennisname aan de raad aangeboden. Het
gaat om de Nota Planning en Control cyclus en de Nota Toezicht. De nota over de P&C-cyclus beschrijft
hoe (bij)gestuurd kan worden op de realisatie van maatschappelijke doelen en verantwoording kan
worden afgelegd over de resultaten. De nota geeft ook een korte beschrijving van elk P&C product. De
P&C-producten in 2015 (en dus ook de voorliggende Jaarrekening 2015) zijn volgens deze nota
opgesteld. In het voorjaar 2016 wordt de werking van de nota geëvalueerd en van een update voorzien.
Dat laatste is noodzakelijk door de wijzigingen die volgen uit de aanstaande vernieuwing van het Besluit
begroting en verantwoording gemeenten en provincies (BBV). De nota Toezicht beschrijft de
toezichtsystematiek binnen de gemeente.
Voor een beheerste uitvoering van de begroting heeft het college in de Begroting 2015 de
begrotingsregels geïntroduceerd. De begrotingsregels beogen het vroegtijdig signaleren van financiële
afwijkingen in de realisatie en het verstevigen van de mogelijkheid om tijdig bij te sturen. Tevens geven
zij duidelijkheid over de bestuurlijke verantwoordelijkheid bij financiële mee- en tegenvallers. De
begrotingsregels hebben in 2015 bijgedragen aan consistente en eenduidige financiële besluitvorming
en zullen in het vervolg onderdeel gaan uitmaken van 1 Stad 1 Financieel stelsel.
De vervolmaking van de beleidskaders en -regels is één aspect van het op orde brengen van de
gemeentelijke financiën. Een ander aspect is de uitvoering ervan. Het betalingsverkeer van de gemeente
heeft in 2015 een aantal keer de publiciteit gehaald door te late, of foutieve betalingen. Dit is voor een
deel het gevolg van de reorganisatie. Zo zijn veel medewerkers van werkplek veranderd, waardoor
autorisaties voor betalingen langer duurden. Diverse verbeteracties bij zowel de financiële functie, als de
primaire lijnorganisatie, hebben de afhandelingstermijn van facturen inmiddels verkort. Begin 2015 werd
minder dan 50% van de facturen binnen 30 dagen betaald. Eind 2015 lag dit percentage op 85.
Gemiddeld over 2015 is 67% van de facturen op tijd afgehandeld.
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5. Voortgang moties en amendementen
Nummer motie/
amendement

Naam motie/
amendement

=

Ten opzichte van de Najaarsnota 2015 afgehandelde
motie

Bij Begroting 2012 aangenomen motie
Nummer motie/
amendement

Naam motie/
amendement

Voortgang Jaarrekening 2015

903

Gouden eeuw

De burgemeester komt in het voorjaar van 2016 met een
voorstel tot afronden van deze toezegging.

Bij Jaarrekening 2013 aangenomen moties
Nummer motie/
amendement

Naam motie/
amendement

Voortgang Jaarrekening 2015

427

Masterplanning
verandertrajecten

De motie is in november 2014 behandeld in de commissie
Financiën. Verdere uitwerking van deze motie zit in motie
430 (Voorjaarsnota 2015). De motie is hiermee afgehandeld.

429

Inkoopmonitor

In de Jaarrekening 2015 wordt in de paragraaf
bedrijfsvoering meer uitvoerig dan in vorige jaren bij de
ontwikkeling van de inkooporganisatie stil gestaan. Zowel
de organisatorische veranderingen zoals het implementeren
van Lead Buyership, als de doelen die er bereikt zijn op
gebied van duurzaamheid, MKB-vriendelijkheid en
rechtmatigheid. Er is veel energie gestoken in het inrichten
van de inkooporganisatie en het bouwen aan de ketens
waarbinnen inkoop en budgethouders samenwerken, dit
laat onverlet dat er ook nog veel moet gebeuren. In de
bedrijfsvoeringparagraaf van begroting en jaarrekening
worden de doelen gesteld en de realisatie verantwoord.
Verantwoording over de uitgaven die via inkoop
plaatsvinden, ruim € 1,5 miljard per jaar, vindt plaats in de
reguliere P&C cyclus. Immers alle inkopen die gedaan
worden vinden plaats om een product of programmadoel te
realiseren. Door het beleggen in de P&C cyclus kan deze
motie als afgehandeld worden beschouwd.
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Bij Kadernota 2014 aangenomen moties
Nummer motie/
amendement

Naam motie/
amendement

Voortgang Jaarrekening 2015

336

Strikter
handhaven op
straatvervuilers

In de commissie AZ van 29 januari 2015 heeft de
burgemeester aan raadslid mevrouw Shahsavari (CDA)
toegezegd de handhavingscijfers afval over 2014 te
verstrekken. In de commissie van 15 oktober 2015 heeft de
burgemeester de commissie via een brief geïnformeerd
over de toezegging aan mevrouw Shahsavari inzake het
zwaarder straffen van recidivisten dan alleen met
geldboetes. In het onderzoek naar de implementatie van de
bestuurlijke boete overlast wordt de aanpak van recidivisten
meegenomen. De motie is hiermee afgehandeld.

Bij Begroting 2014 aangenomen moties
Nummer motie/
amendement

Naam motie/
amendement

Voortgang Jaarrekening 2015

1010

Beveiliging
Joodse
instellingen

De motie zal worden meegenomen in de beantwoording
van de schriftelijke vragen over beveiliging Joodse
instellingen.

Bij 4-Maandsrapportage 2014 aangenomen moties
Nummer motie/
amendement

Naam motie/
amendement

Voortgang Jaarrekening 2015

492 (E')

Salarissen
bestuurders
subsidie
ontvangende
instellingen

Het Implementatieplan Visie op subsidies is op 21 juli 2015
vastgesteld in de raad. 5In de Visie is een aantal
verbeterpunten opgenomen, die nu tot uitvoering gebracht
gaan worden. Het implementatieplan geeft daarvoor de
hoofdlijnen, de ambtelijke verantwoordelijkheidsverdeling
en de planning van de te realiseren resultaten aan. Dit
onderdeel is voor kennisgeving aangenomen in de
commissie Financiën van 14 januari 2016. De motie is
hiermee afgehandeld.
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Bij Jaarrekening 2014 aangenomen moties
Nummer motie/
amendement

Naam motie/
amendement

Voortgang Jaarrekening 2015

555

Verbeteren
betaaldiscipline:
betaal facturen op
tijd

In de commissie Financiën van 10 december 2015 heeft
wethouder Kock raadslid Torn (VVD) toegezegd dat hij in
het eerste kwartaal van 2016 de commissie nader
informeert over de betaaldiscipline en daarbij aangeeft
hoeveel procent van de betalingen binnen 30, 60 en 90
dagen worden gerealiseerd. In de commissie Financiën van
4 februari 2016 heeft wethouder Kock toegezegd dat dit
gebeurt in de paragraaf Bedrijfsvoering van Jaarrekening
2015. De motie is hiermee afgehandeld.

556

Inzichtelijkheid
jaarrekening
gemeente
Amsterdam

Met ingang van de Jaarrekening 2015 wordt in de
toelichting op de cijfers meer inzicht gegeven. Ook wordt
bij het onderdeel toelichting op de balans minder technisch
taalgebruik toegepast.

Bij Begroting 2015 aangenomen moties
Nummer motie/
amendement

Naam motie/
amendement

Voortgang Jaarrekening 2015

725

Ontheffing van
nationale
obstakels bij het
opwekken van
duurzame energie

Afdoening van motie 725 is betrokken bij de uitwerking van
motie 979, een vrijzone voor duurzaamheid en circulaire
economie. In de agenda Duurzaam Amsterdam, (vastgesteld
door de gemeenteraad op 11 maart 2015) staat dat de
gemeente één of meerdere vrijzones instelt voor
duurzaamheid en circulaire economie. Een vrijzone is een
verzamelnaam voor instrumenten die de overheid inzet om
(duurzame) ontwikkelingen te stimuleren en belemmeringen
weg te nemen.
De bestuurlijke reactie op motie 725 en 979 is voor
kennisgeving aangenomen in de commissie ID van 14
oktober 2015. De motie is hiermee afgehandeld

775

Paarse
krokodillenbrigade

De uitwerking van de Paarse Krokodillenbrigade is
meegenomen in het programma Minder Regeldruk. In april
2016 is dit programma vastgesteld door de raad. Over de
voortgang zal jaarlijks een rapportage aan de raad
aangeboden worden. De motie is hiermee afgehandeld.

807

Thuis wonen met
dementie

Wethouder Van der Burg heeft de commissie ZS op 10
december 2015 geïnformeerd met een brief. In deze brief
staat de beantwoording van de motie, de belangrijkste
conclusies en een aantal mogelijkheden genoemd. De brief
is voor kennisgeving aangenomen. De motie is hiermee
afgehandeld.
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amendement

Naam motie/
amendement

Voortgang Jaarrekening 2015

810

Stimuleren
aangepast
sporten bij
sportverenigingen

Het Mulierinstituut heeft in opdracht van de gemeente
Amsterdam een onderzoek gedaan naar de vraag waar de
grootste vraag naar gehandicaptensport in Amsterdam te
verwachten is. Het onderzoek is nu gereed. Dit onderzoek is
een eerste verkenning van de vraag en het aanbod van het
aangepast sporten en de eerste stap in het plan tot
uitbreiding van het aangepaste sportaanbod. Het plan van
aanpak, dat in samenwerking met de projectleider vanuit
NOC*NSF van het landelijke programma ‘Grenzeloos
Actief’ wordt opgesteld, zal in het voorjaar 2016 aan de
raadcommissie wordt voorgelegd. De plannen met
betrekking tot aangepast sporten zullen ook verwerkt
worden in het Sportplan 2017-2020.

817

Veilig
Amsterdams
sportklimaat

Het integrale plan van aanpak is geagendeerd voor de
commissie ZS van 3 september 2015, daarin besluit de
commissie om een expertmeeting over dit onderwerp te
agenderen. Het verslag van de expertmeeting is ter
bespreking geagendeerd voor de commissie ZS van 14 april
2016.

839

Voortzetting 5euro- regeling

De burgemeester heeft ter kennisname de commissie van AZ
op 15 oktober 2015 schriftelijk toelichting gegeven over de
5-euro-regeling. In de brief staat dat in januari 2015 een
convenant is gesloten met de Medicijnpot en acht
Amsterdamse apotheken over de medicijnvergoeding voor
een bedrag van €15.000. Doordat medio augustus de limiet
was bereikt, heeft de burgemeester een verhoging van het
budget geaccordeerd tot € 27.000. Het budget voor 2016
bedraagt € 30.000, ten laste van het budget van het
Programma Vreemdelingen aangezien het FGV daarin is
opgegaan. Hiermee is uitvoering gegeven aan de motie. De
motie is hiermee afgehandeld.

856

Financiering
Preventief
Interventie Team

In de commissie AZ van 9 april 2015 is door de
burgemeester aangegeven dat er nog enige onduidelijkheid
is in de verdeling (verantwoordelijkheden en financiën) van
het PIT. In oktober 2015 heeft de burgemeester ter
kennisneming een verzamelbrief over de top600 naar de
commissie AZ en de commissie JC gestuurd. De motie is
hiermee afgehandeld.

28

Nummer motie/
amendement

Naam motie/
amendement

Voortgang Jaarrekening 2015

860

Huurdersondersteuning

Wethouder Ivens heeft aan de raad een brief gestuurd met
een reactie op de stand van zaken van de uitvoering van
motie 860.
Het uitgangspunt van het proces is centralisatie en het
verbeteren van de doelmatigheid, waardoor binnen de
bestaande budgetten een verbreding van de taken
gerealiseerd kan worden. Huurdersondersteuning wordt
verbreed naar bewonersondersteuning, zoals is afgesproken
in het coalitieakkoord. De Wijksteunpunten Wonen zullen
nadrukkelijk hun werkzaamheden ook richten op eigenaar
bewoners. Dit reorganisatieproces zal naar verwachting per
1 januari 2017 afgerond zijn. Deze brief is ter kennisname
aangenomen in de commissie WB van 18 november 2015.
De motie is hiermee afgehandeld.

878

Regulering
vechtsport

De burgemeester informeert met een brief aan de
commissie AZ van 12 november 2015 ter kennisname over
de wijze van de uitvoering en afhandeling van de motie
inzake de regulering van vechtsporten. Het Plan van aanpak
bevat zes hoofdmaatregelen. De komende periode wordt
onder leiding van de projectgroep gewerkt aan het
oprichten en inrichten van de vechtsportautoriteit en het
nader uitwerken van de maatregelen uit het Plan van
aanpak. Hierbij worden de maatschappelijke organisaties
betrokken. De motie is hiermee afgehandeld.

944

Politiecapaciteit
door gemeenteinzet

De conceptreactie wordt opgesteld en de verwachting is
dat deze in april 2016 gereed zal zijn.

966

Afspraken met
COA

Eind 2015 is een bestuursakkoord tussen de VNG en het
Rijk gesloten. Beantwoording van deze motie wordt
uitgesteld totdat duidelijk is wat gemeentes nog mogen
doen in het kader van het vreemdelingebeleid. Begin 2016
komt meer duidelijkheid over een eventueel
bestuursakkoord. Beantwoording van deze motie volgt
daarna.

971

Touringcars

Gekozen is om dit onderwerp in samenhang met de
dossiers ‘De Entree’ en ‘Waterfront’ te behandelen.
Hierdoor verschuift de planning naar het 1 kwartaal 2016.
De commissie wordt geïnformeerd met een brief met
lacunes en mogelijke effecten van quick wins op
ongewenste groei en overlast en stand van zaken
voorbereiding milieuzone touringcar. In 2017 volgt de
notitie evaluatie touringcarbeleid 2012-2020.

(692’)

e
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Nummer motie/
amendement

Naam motie/
amendement

Voortgang Jaarrekening 2015

979

Instellen van een
vrijzone voor
duurzaamheid en
circulaire
economie

Afdoening van motie 979 is betrokken bij de uitwerking van
motie 725, Ontheffing van nationale obstakels bij het
opwekken van duurzame energie. De bestuurlijke reactie op
motie 725 en 979 is voor kennisgeving aangenomen in de
commissie ID van 14 oktober 2015. De motie is hiermee
afgehandeld.

Kinderen in
beweging

De beantwoording van de motie is op 7 januari 2016
behandeld in de commissie JC. De conclusie van het in
kaart brengen van de capaciteit van de gymzalen is dat er in
de huidige situatie (twee lesuren per week
bewegingsonderwijs) op enkele scholen al een
capaciteitsprobleem is. Indien de gemeente streeft naar het
uitbreiden van het aantal uren bewegingsonderwijs naar
drie of vier lesuren, zal dit capaciteitsprobleem alleen maar
groter worden. In de beantwoording van de motie vindt u
dit nader uitgewerkt inclusief de investering- en
exploitatiekosten die het oplossen van het
capaciteitsprobleem met zich meebrengt. De brief van
wethouder Kukenheim is voor kennisgeving aangenomen.
De motie is hiermee afgehandeld.

Groene
werkgelegenheid
en
perspectiefbanen

De wethouder heeft de commissie WE van 11 november
2015 geïnformeerd via een brief. De gevraagde
expertmeeting is in augustus 2015 gehouden. Op basis van
deze uitkomst kiest het college ervoor om de uitvoering van
het huidige beleid te optimaliseren en geen visietraject te
starten voor het versterken van de duurzame en groene
ontwikkeling van de Amsterdamse arbeidsmarkt. De brief is
voor kennisgeving aangenomen. De motie is hiermee
afgehandeld.

Buurten met een
toekomst

De wethouder heeft de commissie WB van 23 maart 2016
geïnformeerd middels een brief . Bij de brief ter
beantwoording van de motie ‘Buurten met een toekomst’ is
het Amsterdams Sloopkader gevoegd. Dit Amsterdams
Sloopkader moet als alternatief gezien worden als de in de
motie gevraagde slooplat. In het Amsterdams Sloopkader
wordt de besluitvorming rondom sloop of renovatie
toegelicht. Het sloopkader is bedoeld voor de medewerkers
van de stadsdelen en woningeigenaren die meer inzicht
willen in welke afwegingen voor de gemeente spelen in het
besluitvormingsproces rondom sloop of renovatie.
Behandeling in de raad is gepland voor 20 april 2016.

Besteding
coalitieakkoord
middelen Top1000

In de besprekingen met de kernpartners wordt
meegenomen of het principe ‘zoek het binnen bestaande
capaciteit’ voor regisseurs haalbaar blijft of dat de
kernpartners voor uitbreiding naar de Top1000 moeten
worden ontlast zoals het voorstel voorschrijft. De commissie
AZ wordt in het tweede kwartaal van 2016 nader
geïnformeerd.

(726’)

983
(742’)

992
(765’)

997
(783’)

1020
(857’)
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1029
(875’)

Plan van aanpak
waterkwaliteitsnormen

De motie is nog in uitvoering. Het in de motie gevraagde
plan wordt opgesteld door Waternet in samenwerking met
betrokken bestuurscommissies, waterschappen en overige
partners.

1038 (D)

FunX Amsterdam

Afstemming over FunX heeft plaatsgevonden binnen G4
verband. FunX heeft een subsidieverzoek ingediend voor de
stadsprogrammering Amsterdam 2016 bij de gemeente
Amsterdam. Het college heeft op 16 februari 2016 besloten
de aanvraag te honoreren. In de commissie JC van 17 maart
2016 is dit voor kennisgeving aangenomen. De motie is
hiermee afgehandeld.

1041 (G)

Natuurwaarden
en biodiversiteit
monitoren

Om de toestand van de natuur te monitoren is in 2015 een
nieuwe natuurwaardenkaart opgesteld, die zal worden
vergeleken met de natuurwaardenkaart van 2007. In de lente
en zomer 2015 heeft R&D gericht enkele beschermde
soorten stadsvogels, met name soorten die afhankelijk zijn
van gebouwen (huismus, gierzwaluw) onderzocht. Het
eindrapport van beide onderzoeken wordt naar verwachting
in juni 2016 aan de commissie ID aangeboden.

1043

Beleggen van
bijeenkomsten
met bestuurscommissieleden

De overleggen zijn ingepland. In 2016 vindt het overleg op
21 april plaats, de Dag van de Democratie. De motie is
hiermee afgehandeld.

(L)

Bij Voorjaarsnota 2015 aangenomen moties
Nummer motie/
amendement

Naam motie/
amendement

Voortgang Jaarrekening 2015

430

Inzicht effecten
Slagvaardige
Overheid

De effecten van Slagvaardige overheid worden
gerapporteerd in de bezuinigingsmonitor en in de P&C
producten 2016. Het onderwerp Slagvaardige overheid is
besproken in de commissie van 4 februari 2016 en voor
kennisgeving aangenomen. De motie is hiermee
afgehandeld.

453

Uitzendbureaus

De commissie WE is op 27 januari 2016 geïnformeerd door
middel van een brief. De essentie is dat in het kader van het
toegezegde plan inzake flexibele en tijdelijke arbeid (motie
768), nogmaals met een aantal uitzendbureaus onderzocht
wordt hoe bijstandsgerechtigden via een uitzendmodel
tijdelijk of deeltijdwerk kunnen verrichten. Daarbij kan ook
een social return invulling worden overwogen. De brief is
voor kennisgeving aangenomen. De motie is hiermee
afgehandeld.
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Nummer motie/
amendement

Naam motie/
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467

DWI
klantmanager bij
grote
Amsterdamse
werkgevers

De commissie WE is op 27 januari 2016 geïnformeerd d.m.v.
een brief. In de brief wordt inzicht gegeven in het huidige
matchingsproces. Voorbeelden van werving en selectie
activiteiten zijn hierin opgenomen waarbij de WSP-adviseur
op locatie werkgevers al ondersteunt. Ook wordt
aangegeven dat frequent wordt gemonitord en
samenwerking met werkgevers kan worden verbeterd. De
brief is voor kennisgeving aangenomen. De motie is
hiermee afgehandeld.

471

Integratie
voorscholen met
kinderdagverblijve
n en
peuterspeelzalen

Het beleidsplan Peutergroep voor- en vroegschoolse
educatie (vve) 2016-2018, waarin motie 471 is verwerkt, is op
17 september 2015 behandeld in de commissie JC en op 1
oktober 2015 vastgesteld door de raad. De motie is hiermee
afgehandeld.

475

Woningen voor
kwetsbare
jongeren

De motie is betrokken bij het Programma Huisvesting
Kwetsbare Groepen. Het Programma Huisvesting Kwetsbare
Groepen is op 16 december 2015 vastgesteld door de raad.
De motie is hiermee afgehandeld.

478

Borg programma
prostitutie tot en
met 2018

De burgemeester heeft met de brief van 29 september 2015
de motie beantwoord.
Het programma Prostitutie heeft de afgelopen periode de
ontwikkeling van handhaving en ketenregie misstanden
uitgewerkt. Daaruit is duidelijk geworden wat nodig is om
deze onderdelen goed te borgen in de organisatie. De
motie is hiermee afgehandeld.

485

Verbeter de
veiligheid van
ouderen

De motie is betrokken in de bestuurlijke reactie van het
initiatiefvoorstel 'Stop het graaien bij kwetsbare ouderen'.
De bestuurlijke reactie is verzonden op 30 september 2015
aan de raad. De motie is hiermee afgehandeld.

498

Meer ruimte voor
zzp'ers in de zorg

De motie is betrokken bij Inkoop ambulante ondersteuning,
dagbesteding, kortdurend verblijf en hulp bij het
huishouden 2016. De brief van de wethouder aan de raad is
voor kennisgeving aangenomen in de commissie ZS van 24
september 2015. De motie is hiermee afgehandeld.

500

Jonge
mantelzorgers

De motie is betrokken bij het dossier informele zorg en
vrijwillige inzet 2015-2017. Dit is behandeld in de raad op
16 december 2015. De motie is hiermee afgehandeld.

501

Doorrekenen
bezuinigingen
subsidies zorg en
welzijn

De in de motie opgegeven onderzoeksvragen, worden,
zoals ook in het preadvies is aangegeven, meegenomen in
de MKBA 4.0. De brief van de wethouder over afhandeling
van de motie is voor kennisgeving aangenomen in de
commissie ZS van 10 december 2016. De motie is hiermee
afgehandeld.
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505

Schoonheidsgraad
grachten

De bestuurlijke reactie op de motie is op 3 februari 2016 via
de dagmail aan de raad verzonden en voor kennisgeving
aangenomen in de commissie ID van 16 maart 2016. De
motie is hiermee afgehandeld.

507

Pilot leefstraten
Amsterdam

In de bestuurlijke reactie staat dat als juridisch
wegbeheerder (uitgezonderd Hoofdnet Auto en Hoofdnet
Openbaar Vervoer) de bestuurscommissies bevoegd zijn, op
verzoek van bewoners, leefstraten aan te wijzen en deze
tijdelijk af te sluiten voor verkeer. Hierbij dient rekening
gehouden te worden met de verkeersveiligheid en de
bereikbaarheid. De bestuurlijke reactie is voor kennisgeving
aangenomen in de commissie ID van 11 november 2015. De
motie is hiermee afgehandeld.

509

Bezuinigingsambit
ie Slagvaardige
Overheid niet ten
koste van kwaliteit

Deze motie wordt meegenomen in de lopende
onderzoeken in het kader van Slagvaardige Overheid en de
uitvoering hiervan komt terug bij de Voorjaarsnota 2016.

522

Geen dakloze op
straat

De motie is in uitvoering.

523

Buurtbibliotheken

Deze motie is betrokken bij de Hoofdlijnen Kunst en Cultuur
2017-2020. De OBA gaat in de periode 2015-2018 de
verbindingen met scholen, culturele instellingen en
welzijnsinstellingen in de wijken verder intensiveren conform
deze motie. In de raadsvergadering van 25/26 november
2015 zijn de Hoofdlijnen Kunst en Cultuur vastgesteld. De
motie is hiermee afgehandeld.

525 (436’)

Regelvrije scholen
stimuleren

De inschrijving voor het programma excellente scholen 2015
is gesloten. Onderwijs, Jeugd en Zorg (OJZ) heeft contact
met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
over de voorwaarden en de mogelijkheden van
Amsterdamse scholen om in 2016 alsnog aan te sluiten bij
de pilot regelluwe scholen. OJZ houdt de schoolbesturen in
Amsterdam op de hoogte. De motie is hiermee
afgehandeld.

527 (444’)

Toeristenbelasting

In het voorjaar van 2016 worden de onderzoeksresultaten
over toeristenbelasting voorgelegd aan het college en de
gemeenteraad, zodat deze bij de besprekingen over de
Voorjaarsnota 2016 betrokken kan worden.

528 (445’)

Topmusea

Deze motie is betrokken bij de Hoofdlijnen Kunst en Cultuur
2017-2020 en is vastgesteld in de raadsvergadering van 25/
26 november 2015. De motie is hiermee afgehandeld.

33

Nummer motie/
amendement

Naam motie/
amendement

Voortgang Jaarrekening 2015

531 (447’/ B’)

Indicatoren
dierenwelzijn

De indicatoren dierenwelzijn zijn opgenomen in de
Begroting 2016. De motie is ter kennisname aangenomen in
de commissie WB van 18 november 2015. De motie is
hiermee afgehandeld.

534 (458’)

Schuldhulp en
woningen voor
daklozen

De wethouder Zorg en Armoedebestrijding informeert de
commissie ZS op 14 april 2016 over de maatregelen die de
gemeente reeds in gang heeft gezet.

535 (463’)

Alleen bezuinigen
op
dierenwelzijnsorg
anisaties, niet op
dierenwelzijn

Dit onderwerp is besproken in de Adviesraad Dierenwelzijn.
De brief van de wethouder is ter kennisgeving aangenomen
in de commissie WB van 24 februari 2016. In deze brief staat
onder andere dat naar mening van het college er binnen de
dierenwelzijnsketen meer samenwerking en synergie
mogelijk is. Op advies van de Adviesraad Dierenwelzijn
wordt voor de opvangketen huisdieren een extern
procesbegeleider ingezet om de samenwerking vorm te
geven en onderling vertrouwen tussen de organisaties te
versterken en tot concrete voorstellen te komen voor
samenwerking en synergie in de keten die op draagvlak bij
de betrokken organisaties kunnen rekenen.
De motie is hiermee afgehandeld.

538 (481’)

Centralisering en
harmonisering
handhaving

Dit is een van de zoekrichtingen voor besparingen
handhaving in de openbare ruimte. Presentatie van het
onderdeel toezicht en handhaving (in het kader van het
project slagvaardige overheid) heeft plaatsgevonden in het
college van 19 januari 2016. De mogelijkheden worden
meegenomen in het pakket aan maatregelen die in het
kader van de Slagvaardige overheid worden genomen.
Meer Informatie volgt gelijktijdig met behandeling van de
Voorjaarsnota 2016 in de commissie AZ van 9 juni 2016.

539 (495’)

Leegstaande
etages boven
winkels

De uitvoering van dit beleid ligt bij stadsdeel Centrum. Over
de voortgang is gerapporteerd in de commissie WB van 23
maart 2016 door middel van de voortgangsrapportage van
Actieplan Woningbouw. In deze voortgangsrapportage
wordt de stand van zaken van het project gegeven. De
motie is hiermee afgehandeld.

541 (496’)

Analyse dragende
samenleving

Onderzoek en prognose over dit onderwerp wordt
ondergebracht bij O+S. Het onderwerp wordt meegenomen
met de MKBA sociaal domein 4.0. Planning is dat dit in het
eerste kwartaal van 2016 zal plaatsvinden.
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544 (E)

Instellingen in
zwaar weer

Het geformuleerde doel in de raadsmotie is om te zorgen
dat de cultuurhuizen het jaar 2016 overleven in aanloop
naar het nieuwe Kunstenplan 2017-2020. Om dit te
bewaken zal de rve Kunst en Cultuur zorgen voor de
monitoring van de uitvoering van het herstelplan, de
bedrijfsvoering en de exploitatie van de vier instellingen. De
rve zal regelmatig met de vier instellingen in gesprek gaan
om de bedrijfsvoering en financiële ontwikkelingen op de
voet te kunnen volgen. Hierbij kan ook om aanvullende
informatie worden gevraagd op het gebied van de
bedrijfsvoering zoals begroting, liquiditeit, bouwkundige en
juridische zaken.
De wethouder heeft de commissie JC ter kennisgeving
geïnformeerd over de uitvoering van de motie. Het dossier
is voor kennisgeving aangenomen. De motie is hiermee
afgehandeld.

689 (V)

Inkeerregeling
voor illegale
onderhuurders
van sociale
huurwoningen

Momenteel wordt gewerkt aan een integraal
uitvoeringsplan gericht op het tegengaan van onderhuur
van corporatiewoningen. In juni 2016 zal dit aan de
commissie WB worden voorgelegd.

694 (AD)

Geen sociale
huurwoning voor
illegale
onderverhuurders

Momenteel wordt gewerkt aan een integraal
uitvoeringsplan gericht op het tegengaan van onderhuur
van corporatiewoningen. In juni 2016 zal dit aan de
commissie WB worden voorgelegd.

698 (AI)

Inzichtelijk maken
van de besteding
van
gereserveerde
miljoen voor Stad
in Balans

Op 9 maart 2016 is de voortgangsrapportage Stad in Balans
ter kennisname aangeboden aan de raad. Hierin staat een
overzicht van de criteria waaraan experimenten moeten
voldoen en een (niet limitatieve) lijst van mogelijke
experimenten in 2016. Hiermee wordt de richting
weergeven voor de besteding van € 1 miljoen die in de
Begroting 2016 is opgenomen over voor experimenten. Op
deze wijze wordt de motie van raadslid Bakker (SP)
‘Inzichtelijk maken besteding gereserveerde miljoen voor
Stad in Balans’ afgehandeld. De uitslag van de
raadsvergadering is akkoord. De motie is hiermee
afgehandeld.

701 (AL)

Aan de slag met
IJburg II

In de commissie JC van 13 januari 2015 is de bestuurlijke
reactie op de motie ter kennisgeving behandeld. De brief
licht het proces toe om te komen tot een landmaakbesluit
IJburg II, Middeneiland. De motie ‘Aan de slag met IJburg
II’ sluit aan op twee bestuurlijke trajecten, te weten het
programma Ruimte voor de stad en de Startvisie
Centrumeiland.
De brief is voor kennisgeving aangenomen. De motie is
hiermee afgehandeld.
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Naam motie/
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Voortgang Jaarrekening 2015

703 (AS)

Streefkwaliteit
plusnet
voetgangers

Het Monitorprogramma en de Afwegingsleidraad worden
tegelijk ter kennisname aangeboden aan de commissie. De
motie bij de Begroting 2016 van raadslid Ernsting over de
streefkwaliteit van het plusnet voetgangers wordt bij dit
beleidskader betrokken. Inspraak en agendering is gepland
in het derde kwartaal van 2016.

704 (AT)

Borging
verkeerskundig
advisering
Fietsersbond

In de raadsvergadering van 16 december 2015 is de
bestuurlijke reactie behandeld. In de reactie staat onder
andere:
Het onderzoek naar alternatieve financiering heeft zich
gericht op de twee – in de motie – voorgestelde
mogelijkheden:
ondersteuning door de Stadsregio Amsterdam; inkopen van
fietsverkeerskundige adviezen door de gemeente. De
bestuurlijke reactie is akkoord bevonden in de
gemeenteraad. De motie is hiermee afgehandeld.

Bij Begroting 2016 aangenomen moties
Nummer motie/
amendement

Naam motie/
amendement

Voortgang Jaarrekening 2015

982

Gemengde wijken

Het amendement is verwerkt in de Begroting 2016.

986

Vrijwillige leraren
voor Nederlandse
les bij
noodopvangcentra

De motie heeft tot doel om in samenwerking met
bestaande organisaties en initiatieven parttime werkende
leraren, gepensioneerde leraren en werkloze leraren zoveel
mogelijk te ondersteunen in hun wens om vrijwillig
Nederlandse les te geven in de Amsterdamse
opvangcentra. Hiervoor als gemeente een faciliterende en
bemiddelende rol op zich te nemen en goed samen te
werken met de (vrijwilligers)organisaties die momenteel al
Nederlandse les geven.

997

Bereik eenzame
ouderen

In de Commissie ZS van 25 februari 2015 is de commissie
ter kennisname geïnformeerd over de voortgang van de
motie. De beantwoording van de motie 'Bereik eenzame
ouderen` wordt meegenomen in de eerste rapportage van
een Ouderenvriendelijk stad.

1001

Lidmaatschap
sportverenigingen

Het amendement is verwerkt in de Begroting 2016.

1004

Samen in de strijd
tegen achterstallig
woononderhoud

Beantwoording van deze motie gaat mee in het programma
Woningkwaliteit. Besluitvorming hierover vindt plaats in het
tweede kwartaal van 2016.

36

Nummer motie/
amendement
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Voortgang Jaarrekening 2015

1015

Maak risico’s op
mismatch van
jonge
Amsterdamse
uitkeringsgerechtigden op
de Amsterdamse
arbeidsmarkt
inzichtelijk

Tijdens de Commissie WE van 2 december 2015 heeft de
wethouder toegezegd de motie 1015 mee te nemen in de
jaarrapportage Jeugdwerkloosheid. Deze wordt
geagendeerd in de commissie WE van 11 mei 2016.

1016

Verhoog bereik
armoedevoorzieningen

In de commissie WE van 6 april is in de commissie de
Monitor Minimavoorzieningen, Armoedemonitor en
Actieplan Verhogen Bereik 2016 besproken. In het
Actieplan verhoging bereik van Minimavoorzieningen wordt
uitvoering gegeven aan motie 1016.
De motie is hiermee afgehandeld.

1019

Aansluiting WW
en bijstand

Mede naar aanleiding van de motie hebben het UWV en de
gemeente besloten de huidige samenwerking rondom de
overdracht van max-WW-ers naar de gemeente te
intensiveren en te optimaliseren. De wethouder heeft de
commissie WE op 6 april door middel van een brief
geïnformeerd. Deze is voor kennisgeving aangenomen. De
motie is hiermee afgehandeld.

1022

Verbetering
bekendheid
Ouder-Kind teams

In de commissie JC van 28 januari 2016 is de motie
behandeld. De moties maakt onderdeel uit van de
‘Nulmeting bekendheid Ouder- en Kindteams, november
2015’. Om de communicatie over de bekendheid van het
Ouder- en Kindteam te versnellen en prioriteit te geven is
vanaf 1 oktober 2015 een actieplan in uitvoering. Het plan
wordt uitgevoerd door een (tijdelijk) ingestelde taskforce
waarin de communicatiekracht is gebundeld tussen de
Ouder– en Kindteams en de afdeling Jeugd van de
gemeente Amsterdam. Het dossier is voor kennisgeving
aangenomen. De motie is hiermee afgehandeld.

1025

Ondersteuning
kwetsbare
huishoudens

Het amendement is verwerkt in de Begroting 2016.

1027

Acceptatie
LHBTI’ers

Het amendement is verwerkt in de Begroting 2016.

1033

Meer ruimte voor
fietser en
voetganger

In de Uitvoeringsagenda Mobiliteit is aangekondigd dat in
een aantal gebieden wordt gezocht naar mogelijkheden om
nieuwe garages aan te leggen, om zo meer ruimte voor
fiets, voetganger en verblijven te creëren op straat. De
komende maanden worden deze zoekgebieden
geanalyseerd. Over de uitkomsten en vervolgstappen wordt
uiterlijk in het tweede kwartaal van 2016 gerapporteerd.
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1038

Expats zijn geen
doel op zich

Het amendement is verwerkt in de Begroting 2016.

1039

Erfpacht en
schuld:
heroverwegen
wenselijkheid
financieren van
commerciële
partijen middels
canon betalende
erfpacht

De rapportages ‘Het eeuwigdurende erfpachtstelsel
uitgewerkt’ en ‘Financiële effecten van voorstel
eeuwigdurend erfpachtstelsel Amsterdam’ zijn in de raad
van 10 februari 2016 behandeld en akkoord bevonden. De
motie is hiermee afgehandeld.

1040

Minder risico’s
gemeente bij
bouw- en
woonrijp maken
van grond

In 2013 is in het kader van de voortdurende crisis een aantal
maatregelen geïntroduceerd met betrekking tot het
financiële stelsel van de gebiedsontwikkeling:
kasstroomsturing op kavelniveau, centrale coördinatie van
de inspanningen om tot uitgifte van grond te komen en
schoning van de balans. De geïntroduceerde maatregelen
hebben een crisiskarakter, en sluiten daarom niet op alle
onderdelen goed aan op de huidige marktdynamiek en de
ambitie van het college met betrekking tot de woningbouw.
Daarom wordt momenteel een stelselwijziging voorbereid.
Belangrijk onderdeel van die stelselwijziging zijn de
elementen die in motie 1040 zijn genoemd: het beperken
van de risico’s die verbonden zijn aan grote
voorinvesteringen en de borging van de regierol van de
gemeente. Het is de verwachting dat het voorstel voor het
gewijzigde stelsel in het eerste kwartaal van 2016 aan de
raad kan worden voorgelegd.

1042

Fietsen voor
gebruikers BBBvoorziening

Het Fietsdepot heeft naar aanleiding van de motie 50
fietsen gratis ter beschikking gesteld voor deze pilot. Aan
het einde van 2016 informeert het college de raad over het
verloop van de pilot en de eventuele besparingen. De brief
met afhandeling van de motie is geagendeerd voor de
commissie AZ van 7 april 2016.

1043

Innovatieve
oplossingen voor
veiligheid,
leefbaarheid en
balans

In de eerste helft van 2016 wordt een bijeenkomst
georganiseerd voor raadsleden over handhaving waaronder
flexibilisering, dashboard handhaving en een andere kijk op
handhaving.

1049

Taalbarrière
minimaregelingen

De motie wordt behandeld in de commissie WE van 11 mei
2016.

1050

Doelstelling
fosfaat

Het amendement is verwerkt in de Begroting 2016.
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1054

Samenwerking
met veiligheidsopleiding (MBO)
in regio GrootAmsterdam

De burgemeester heeft de commissie AZ op 17 maart 2016
geïnformeerd door middel van een brief waarin staat op
welke wijze uitvoering is gegeven aan de motie. Het ROC
Amsterdam en het onderdeel Handhaving en Toezicht
hebben op 20 januari 2016 tijdens een verkennend gesprek
de intentie uitgesproken een nieuw samenwerkingsverband
aan te willen gaan, dat het weer mogelijk moet maken om
ook stagiaires van het ROC Amsterdam binnen de
gemeente Amsterdam te plaatsen. De stagecoördinator van
Handhaving en Toezicht gaat binnen enkele weken in
gesprek met de opleidingsmanager van het ROC
Amsterdam om vervolgafspraken te maken, met als doel
voor het schooljaar 2016-2017, drie à vier stageplekken
voor het ROC Amsterdam te creëren. Na afloop van de
stage vindt een evaluatie plaats met betrokken partijen. De
brief is voor kennisgeving aangenomen. De motie is
hiermee afgehandeld.

1090

Schone stad!

Voorstel voor de besteding wordt voorbereid voor de
Voorjaarsnota 2016 en is op 23 februari 2016 in het college
behandeld. De verdere uitwerking van de motie is
opgenomen in het Uitvoeringsplan Afval, dat in juli 2016
aan de raad wordt aangeboden.

1091

Doelstelling
middenhuur

Het amendement is verwerkt in de Begroting 2016.

1092

Meer ambitie bij
bestrijding
woonfraude

Het amendement is verwerkt in de Begroting 2016.

1093

Behoud maritiem
erfgoed

De bestuurlijke reactie op deze motie wordt gezamenlijk
met de conceptantwoorden op de nog openstaande
raadsadressen over maritiem erfgoed behandeld in de
raadscommissie FIN/Waterbeheer van 14 april 2016.

1095

Stewards voor
touringcars

De motie is in behandeling. De planning is om de
commissie voor de zomer 2016 te informeren.

1099

Bereik eenzame
ouderen

De brief met afdoening van verschillende toezeggingen is
ter kennisgeving aangenomen in de commissie AZ van 25
februari 2016. De brief is via de dagmail op 3 februari 2016
aan de commissie ZS gezonden. In de brief staat onder
andere dat de beantwoording zal worden meegenomen in
de eerste rapportage van Ouderenvriendelijk stad.

1101

Bevorderen van
instroom van biculturele leraren

De wethouder informeert de commissie op 7 april 2016
mondeling over het initiatiefvoorstel Hij-instroom en de
uitwerking van de motie bi-culturele diversiteit (dat hierover
naar aanleiding van nadere analyse en gesprekken met het
onderwijsveld en opleiders voor de zomer een
Ambtswoninggesprek wordt gepland).
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1105

Geen wachtlijsten
voor zorg

Er is sprake van een periodieke monitor, derhalve kan de
eerste deadline niet worden gehaald.

1106 (984’)

Bevoegdheden
vakantieverhuur

Deze motie wordt meegenomen bij de evaluatie
vakantieverhuur. Planning is agendering in de commissie
WB van 13 april 2016.

1107 (1002’)

Pilot I-PGB

De motie is in uitvoering. In het najaar van 2016 worden
waarschijnlijk de resultaten voorgelegd aan de
gemeenteraad.

1109 (1006’)

Geen gat na
verdwijnen
labelstappen

De corporaties zetten ook zonder subsidie nog steeds
labelstappen. Planning commissie WB van 15 juni 2016 en
raad 22 juni 2016.

1110 (1014’)

Zet social impact
bonds in voor aan
het werk helpen
van vluchtelingen

De motie wordt behandeld in de commissie WE van 6 april
2016.

1111 (1018’)

Inzicht in
realiseren
stageplekken en
banen

Tijdens de commissie WE van 2 december 2015 heeft de
wethouder toegezegd motie 1018 mee te nemen bij de
jaarrapportage Jeugdwerkloosheid. Dit wordt behandeld in
de commissie WE van 11 mei 2016.

1112 (1020’)

Aansluiting kennis
en kunde
bijstandsgerechtig
den op
beschikbare
vacatures

De motie wordt behandeld in commissie WE van 6 april
2016.

1113 (10226’)

Formuleren
inkoopbehoefte
(doelstellingen)
Jeugd en
Jeugdhulp

De beantwoording van de motie is meegenomen in de
Notitie Inkoopstrategie Specialistische Jeugdhulp 2017.
Deze notitie is op 17 maart 2016 voor kennisgeving
aangenomen in de commissie JC. De motie is hiermee
afgehandeld.

1114 (1037’)

Veiligheid in de
buurt

De stadsdelen hebben een update geleverd van het
overzicht dat 1 november 2014 is opgesteld voor de raad.
Momenteel wordt dit overzicht bewerkt en wordt bekeken
hoe deze initiatieven zich verhouden qua werkwijze.
Vervolgens wordt dit met de stadsdelen besproken.
Informatie komt in april of mei naar de raad.

1115 (1041’)

Dekking GVBkaartjes
gebruikers
BBB_voorziening

Het amendement is verwerkt in de Begroting 2016.
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1116 (1044’)

Uitbreiding
telefonische
bereikbaarheid
14020

Het voorstel voor verruiming van telefonische
bereikbaarheid zal in het tweede kwartaal van 2016 aan de
raad worden gecommuniceerd.

1117 (1045’)

Stroomlijning
behandeling
voorjaarsnota en
begroting

Gelet op het feit dat de voorjaarsnota een steeds
belangrijker instrument in de P&C-cyclus is geworden, zal
vanaf 2016, zoals ook te doen gebruikelijk was, weer één
keer per jaar de algemene beschouwingen worden
gehouden bij de behandeling van de voorjaarsnota. De
motie is ter kennisgeving aangenomen in de commissie AZ
van 18 februari 2016. De motie is hiermee afgehandeld.

1118 (1052’)

Woonzorginitiatie
ven

De uitvoering van deze motie staat gepland voor de
commissie WB van 13 april 2016

1125 (1096’)

Extra handen in
de klas

Er wordt op dit moment gewerkt aan een gemeentebreed
plan met betrekking tot de aanpak focusscholen. De
uitvoering van deze motie wordt daarin meegenomen. De
planning is om in het tweede kwartaal 2016 de commissie te
informeren.

1126 (1103’)

LHBT-vriendelijke
voorzieningen
voor asielzoekers

Op 16/ 17 december 2015 is door de raad de roze agenda
vastgesteld. Speerpunten van het akkoord zijn
schoolvoorlichting, veiligheid, voorzieningen voor roze
senioren, asielzoekers, ondersteuning van LHBT-jongeren,
Amsterdam gay destination en ondersteuning van
maatschappelijke organisaties.
De motie is hiermee afgehandeld.

1131 (F)

Mogelijkheden
om investeringen
in led-verlichting
te versnellen

De raad wordt per brief geïnformeerd over het beleidskader
versneld afschrijven. In deze brief wordt ook expliciet
ingegaan op de mogelijkheden om investeringen in ledverlichting te versnellen. Deze brief wordt geagendeerd ter
bespreking en kennisneming in de commissie FIN van 14
april 2016 en gevoegd behandeld met de Nota Beoordeling
Investeringsvraagstukken.

1132 (G)

Budget voor
toegankelijkheid

De verwachting is dat in het eerste kwartaal 2016 meer
duidelijkheid komt over de stand van zaken van de
voortgangsrapportage Toegankelijkheid.
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1191 (I)

Subsidie
proceskosten
verduurzaming
woningen

De raad heeft op 20 januari 2016 ingestemd met de aanpak
verduurzaming particuliere woningvoorraad: activeren,
informeren en ondersteunen.
In het voorstel staat dat de aanpak verduurzaming
woningvoorraad zich primair richt op energiebesparing en
duurzame opwek bij verenigingen van eigenaren (VvE’s) en
bestaat uit drie onderdelen: activeren, informeren en
ondersteunen. Voor de grondgebonden woningeigenaren
zijn flankerende maatregelen.
De motie is hiermee afgehandeld.

1194 (S)

Onderzoek
investeringen
fossiele industrie

De commissie ontvangt een voorstel tot afdoening van deze
motie in het tweede kwartaal van 2016.

1195 (T)

Bedragen
opvangketen
huisdieren
uitsplitsen

Het amendement is verwerkt in de Begroting 2016.

1200 (X’)

Woorden doen
ertoe

Het amendement is verwerkt in de Begroting 2016.
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6 Programma’s

6.1

Dienstverlening en informatie

45

6.2

Openbare orde en veiligheid

57

6.3

Verkeer en openbare ruimte

75

6.4

Werk, inkomen en participatie

105

6.5

Onderwijs, jeugd en diversiteit

131

6.6  

Welzijn, zorg en sport

157

6.7

Economie en cultuur

187

6.8

Duurzaamheid en water

209

6.9

Stedelijke ontwikkeling en wonen

229

6.10

Bestuur en ondersteuning

257

6.A

Algemene dekkingsmiddelen

271
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6.1 Dienstverlening en informatie
Portefeuillehouders: de burgemeester en wethouder Choho
De zeven nieuwe Stadsloketten openden in 2015 hun deuren. Ze hebben allemaal dezelfde uitstraling, inrichting,
producten, werkwijze en (ruimere) openingstijden. Amsterdammers kunnen nu in de hele stad terecht voor
hetzelfde aanbod – alles onder één dak, helder en gemakkelijk.
De doorontwikkeling van de digitale dienstverlening kreeg een extra impuls en het tempo waarin nieuwe digitale
producten en diensten online gaan is verhoogd.
De informatie van de gemeente is betrouwbaar en toegankelijk. We stellen de (digitale) data op innovatieve
wijze, efficiënt en effectief aan burgers en ondernemers beschikbaar.

Dienstverlening
De gemeente Amsterdam streeft naar excellente dienstverlening, waarbij de wensen en verwachtingen van de
Amsterdammer centraal staan. Onze dienstverleningsprocessen kennen een hoge graad van efficiency en zijn gericht
op een zo groot mogelijke tevredenheid. Via welk kanaal de burger en de ondernemer ons ook benaderen – balie,
telefoon, online of sociale media – de service is uniform, klantvriendelijk, deskundig en snel.
Het staat de burger vrij het kanaal te kiezen dat het beste bij zijn behoeften past. Al onze producten en diensten zijn –
tenzij er wettelijke restricties gelden – via alle kanalen te benaderen en te verkrijgen. Maar online heeft wel de
prioriteit. We willen het gebruik van offline contact (telefonie, balie) meer verschuiven naar online. Het
productenaanbod online stijgt en ook de communicatie met Amsterdammers verloopt vaker digitaal.
Tegelijk met het verlagen van de regeldruk willen we regels en procedures eenvoudiger maken voor de
Amsterdammers. We onderzoeken processen, met input van burgers en ondernemers, en kijken waar onnodige regels
afgeschaft, versimpeld of verduidelijkt kunnen worden.

Naar zeven stadsloketten en een hoge klanttevredenheid
Alle Stadsloketten werken volgens het nieuwe dienstverleningsconcept. Alle baliemedewerkers kregen een intensieve
training, processen zijn gestandaardiseerd en verbeterd. Zo is van de producten 80% bij vrije inloop verkrijgbaar en
zijn de wachttijden verkort. De openingstijden zijn verruimd. Burgers en ondernemers zijn welkom van maandag tot en
met vrijdag tussen 08:00 en 18:00 uur.
Om een goed en actueel beeld te houden over de tevredenheid van onze bezoekers en tijdig op veranderingen te
kunnen inspelen vragen we de bezoekers van de Stadsloketten dagelijks naar hun ervaring.

Informatie
De informatie van de gemeente is betrouwbaar en toegankelijk. Belangrijke fundamenten van de
informatievoorziening zijn de basis- en kernregistraties. In 2015 zette de gemeente extra in op het efficiënter inwinnen
van informatie en het verhogen van de kwaliteit van vastgelegde gegevens. De toegang tot de data is verbeterd en de
mogelijkheden om data en digitale documenten intern én extern beschikbaar te stellen voor innovatieve toepassingen
zijn uitgebreid.
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De ontwikkeling van het gegevensloket DataPunt is van start gegaan. Het DataPunt wordt de centrale plek waar
interne en externe data wordt ontsloten voor de verschillende organisaties in de stad, in de door gebruikers gewenste
vorm. Binnen de gemeente gaan we deze informatie onder meer gebruiken voor dienstverlening, sociale vraagstukken,
beheer van de openbare ruimte, informatie-gestuurd handhaven en gebiedsgericht werken.
De producten van de centraal gecoördineerde onderzoeken zijn in de nieuwe organisatiestructuur een meer integraal
onderdeel van de beleidsontwikkeling geworden als gevolg van een nauwere samenwerking en afstemming met de
betrokken rve’s en de stadsdelen. Voorbeelden daarvan zijn de bijdrage (enquêtes, analyses van data) aan Balans in de
Stad, de bevolkingsprognoses en de prognose van de woningbehoefte. Via de website, symposia en talrijke
presentaties, is brede bekendheid gegeven aan de specifieke bevindingen en meer algemeen aan trends en
ontwikkelingen in de stad.

STADSDELEN Gebiedsgericht werken
Portefeuillehouders: gebiedswethouders
De stadsdelen hebben binnen dit programma maar een beperkt aantal taken en bevoegdheden, alle binnen
programmaonderdeel 1.1 Dienstverlening. Het gaat om de begraafplaatsen en een aantal onderdelen van de
vergunningverlening via de Stadsloketten. Deze taken en bevoegdheden zijn uitgevoerd binnen de stedelijke kaders
die daarvoor gelden.

Kerncijfers
Bij de
totalen van lasten en baten
worden het stedelijk niveau
(rve’s) en gebiedsgericht werken
Bedragen * € 1 miljoen
(stadsdelen) niet apart
weergegeven. Er is voor de
baten en lasten maar één link.

Begroting
2015

Begroting
2015
(vastgesteld
16/12/15)

Rekening
2015

Verschil
Rekening >
Begroting

Stedelijk
Baten
Lasten
Saldo van baten en lasten
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
Subtotaal stedelijk

53,0
119,4
-66,4
1,0
0,0
1,0
-65,3

52,4
123,4
-71,0
0,7
0,4
0,3
-70,7

52,8
123,9
-71,1
0,8
0,0
0,8
-70,3

0,4
0,5
-0,1
0,1
-0,4
0,5
0,4

Gebiedsgericht werken
Baten
Lasten
Saldo van baten en lasten
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
Subtotaal gebiedsgericht werken

17,6
19,6
-1,9
0,0
0,2
-0,2
-2,1

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

7,3
10,0
-2,7
0,4
0,0
0,4
-2,3

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

-67,5

-70,9

-72,6

-1,7

Totalen programma 1

Toelichting baten en lasten
Het programma Dienstverlening en informatie kent ten opzichte van de begroting een negatief resultaat van € 1,7
miljoen. Op stedelijk niveau is een positieve afwijking opgetreden van € 0,4 miljoen en bij de stadsdelen is de afwijking
€ 2,1 miljoen negatief.
Dit wordt onder meer verklaard door hogere lasten dan begroot, voornamelijk het gevolg van aanpassingen in de
verrekening van de kosten van dienstverlening. Door herschikking van budgetten gedurende het jaar en doorlopende
verrekeningen zijn op onderdelen de gerealiseerde lasten hoger dan begroot.
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6.1.1 Dienstverlening
Portefeuillehouder: wethouder Choho
Het proactief, helder en zo makkelijk mogelijk leveren van producten en diensten aan burgers en ondernemers
via de balie, online, telefonie, post/e-mail en sociale media.

Wat waren de belangrijkste ontwikkelingen?








Met het project 1Stad 1Dienstverlening boekte de gemeente met het openen van de zeven nieuwe locaties (de
Stadsloketten) belangrijke resultaten, zoals uniforme producten en diensten in de hele stad, ruimere
openingstijden, één kassasysteem en volwaardige trainingsprogramma’s voor medewerkers. We ronden het
project in 2016 af.
Een vernieuwde manier van werken (scrum) maakt dat de multidisciplinaire en zelfsturende teams in korte tijd (drie
weken) (sub)producten voor de dienstverlening realiseren om in te kunnen spelen op de snel veranderende
behoeften van burgers en ondernemers. In 2015 betrof dit onder andere de verbetering van digitale formulieren.
Meer mensen willen en gaan steeds meer online voor contact met de overheid. Voor hen komen er steeds meer
producten online. Daartegenover staat dat er Amsterdammers zijn die niet online kunnen of willen. Zij kunnen
blijven bellen of naar de balie komen.
In 2015 zijn waar mogelijk online producten en diensten ingevoerd. Omdat de gemeente moet besparen vanuit de
Slagvaardige Overheid versnelde de ontwikkeling van de online dienstverlening, met als onderliggende wens een
verschuiving van offline contact (telefonie, balie) naar online contact.

Doelen, activiteiten en indicatoren
Doel 1

Activiteiten

A

B

C

E

De gemeente levert proactief en voor de burger zo gemakkelijk mogelijk de juiste producten en diensten
Indicatoren doel

Peilwaarde
Nulmeting (jaar)

Streefwaarden
Begroting 2015

Rekening 2015

Resultaat 2016/18

1

Aantal van de in totaal vijf kanalen (telefoon,
online, balie, post/email, social media) waarvoor
de tevredenheid van burgers tussen 7 en 8,5 ligt

2
(2013)

3

2

2016
2017
2018

4
5
5

2

Gemiddelde mate van inspanning die burger en
ondernemer ervaren om een product geleverd
te krijgen (5 puntenschaal, hoe hoger de score
hoe lager de ervaren inspanning)

3,76
(2013)

3,8

3,7

2016
2017
2018

3,9
4,0
4,0

Doel 2

Activiteiten

B

Burgers weten wat de gemeente van hen weet en voor hen doet, en hebben hier invloed op
Indicatoren doel

Percentage producten en besluiten dat online
inzichtelijk is voor de burger of ondernemer

Peilwaarde
Nulmeting (jaar)

Streefwaarden
Begroting 2015

Rekening 2015

10%
(2014)

15%

10%
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Resultaat 2016/18
2016
2017
2018

25%
40%
60%

Doel 3

Activiteiten

A

B

C

E

De gemeente verlaagt de regeldruk op burgers en ondernemers
Indicatoren doel

Peilwaarde
Nulmeting (jaar)

Streefwaarden
Begroting 2015

Rekening 2015

n.v.t.

10

10

Aantal producten en regels per jaar die zijn
geschrapt, vereenvoudigd of versneld
(minder, makkelijker, duidelijker)

Resultaat 2016/18
2016
2017
2018

10
10
10

Activiteiten

A

Met andere programmaonderdelen processen aanpassen om burger en ondernemers in hun
eerste contact direct het product te leveren

B

Persoons- en statusinformatie door digitale ontsluiting voor de burger en ondernemer
toegankelijk en aanpasbaar maken

C

Een structureel kortcyclisch verbeter- en implementatieproces inrichten voor aanpassing en
vernieuwing van producten en technologieën

D

Medewerkers faciliteren om fraude te signaleren, door vroegtijdige signalering in de processen
in te bouwen

E

Casussen met vermeende tegenstrijdige of overbodige regelgeving onderzoeken en de regels
zo mogelijk aanpassen (‘Kafka team’)

Indicatoren activiteiten

A

Peilwaarde
Nulmeting (jaar)

Streefwaarden
Begroting 2015

Rekening 2015

n.v.t.

15

24

2016
2017
2018

25
35
50

5
(2014)

8

8

2016
2017
2018

10
12
14

n.v.t.

6

6

2016
2017
2018

8
10
12

n.v.t.

6

6

2016
2017
2018

8
10
12

n.v.t.

70

70

2016
2017
2018

80
90
100

Percentage van het totaal aantal producten dat
direct volledig online of via de andere kanalen kan
worden geleverd aan de burger of ondernemer

Resultaat 2016/18

Hoort bij doel 1 en 3
B

Aantal producten/processen waarvoor een
persoonlijk productdossier online ontsloten is voor
de burger en ondernemer
Hoort bij doel 1, 2 en 3

C

Aantal verbeteringen (‘kaizens’), pilots en
implementaties van nieuwe processen,
technologie of manieren van dienstverlening
Hoort bij doel 1 en 3

D

Aantal processen waar fraudeherkenning is
ingebouwd

E

Percentage jaarlijks met alle betrokken partijen
uitgewerkte casussen van tegenstrijdige of
overbodige regelgeving ten opzichte van het totaal
aantal door burgers en ondernemers
ingediende casussen
Hoort bij doel 1 en 3
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Wat hebben we bereikt?
1. De gemeente levert proactief en voor de burger zo gemakkelijk mogelijk de juiste producten en diensten
In 2015 is de dienstverlening op de volgende punten verbeterd.














Amsterdammers kunnen geboorten aangeven bij vrije inloop. Vragen over parkeren kunnen gesteld worden aan
de balie. Wachttijden zijn gehalveerd tot 5 minuten. De klanttevredenheid Stadsloketten is 8,2.
Uitbreiding telefonie met twee directe nummers voor Financiën en Klaar met je fiets. De klanttevredenheid
telefonie is 7,5.
Er staan achttien nieuwe formulieren online. De gemeente heeft negenentachtig formulieren (online en fysiek)
aangepast op irrelevante sekseregistratie. Amsterdammers kunnen bijzondere bijstand digitaal aanvragen en
woonoverlast digitaal melden. Het proces van digitaal aanvragen van vergunningen en online volgen van de status
van de aanvraag, is gemeentebreed geharmoniseerd.
Het aanvragen van uittreksels uit, of doorgeven van wijzigingen in de Registratie Niet-Ingezetenen kan nu via
online formulier (inclusief inloggen met DigiD en online betalen)
De gemeente levert de huisvuilpas Noord en Stadspas sneller en bezorgt reisdocumenten thuis.
Amsterdam is aangesloten op de Berichtenbox van Mijn Overheid en kan nu berichten digitaal versturen. Dat is nu
nog beperkt tot het verlopen van reisdocumenten en protocolleringsgegevens. Drie maanden voor verloop van de
reisdocumenten, krijgen Amsterdammers een bericht via de Berichtenbox (als ze daar op zijn aangesloten). Ook
wanneer iemand protocolleringsgegevens opvraagt, verloopt de communicatie via de Berichtenbox.
De streefwaarde dat van drie van de in totaal vijf kanalen (telefoon, online, balie, post/email, social media) de
tevredenheid van burgers tussen 7 en 8,5 ligt, is niet gehaald. In 2015 is de tevredenheid over drie kanalen
gemeten: online, balie en telefoon. Balie en telefoon scoorden goed, respectievelijk 8,2 en 7,5. Online scoort
onder de norm: 5,6. Verklaringen zijn dat de informatie op de website beter kan, post en mail niet worden
gemeten en dat het kanaal social media binnen Dienstverlening nog niet goed is ingericht, waardoor deze in 2015
niet is gemeten.
De streefwaarde van 3,8 in 2015 van 'de gemiddelde mate van inspanning die burger en ondernemer ervaren om
een product geleverd te krijgen' is net niet gerealiseerd. In het najaar 2015 scoorden balie een 4,3 en telefonie
een 3,6. Online is in het voorjaar gemeten en scoorde een 3,1. Hierna zijn veel formulieren online gezet. De
verwachting is dat de inspanningsindicator hierdoor zal stijgen. Het gemiddelde cijfer over de drie kanalen (balie,
telefoon en online) bedraagt een 3,7.
De streefwaarde van 15% in 2015 voor het percentage producten en besluiten dat online inzichtelijk is voor de
burger of ondernemer is niet gehaald. 2015 is gebruikt voor het treffen van voorbereidingen voor het realiseren
van deze doelstelling. Ten opzichte van 2014 is daarom geen vooruitgang geboekt. Dit zal in 2016 ingehaald
worden.

2. Burgers weten wat de gemeente van hen weet en voor hen doet, en hebben hier invloed op

Amsterdammers kunnen verschillende producten en processen online afhandelen en de status online volgen of
opvragen bij Callcenter Amsterdam of Stadsloket.

De gemeente is begonnen met het User Experience Lab, het live testen van online producten en diensten met
'echte' gebruikers (burgers).

Pilot WOZ-waarde openbaar met positief resultaat uitgevoerd in stadsdeel Noord – uitrol in heel Amsterdam in
2016.

Het college heeft ingestemd met het afschaffen van vergunningen voor het plaatsen van kleinere objecten op
straat. De vergunning is omgezet in een melding.

De collectevergunning (voor partijen met Ambi-status/CBF-keurmerk) is afgeschaft.
3. De gemeente verlaagt de regeldruk op burgers en ondernemers
De gemeente onderzocht in 2015 ook, met input van burgers en ondernemers, waar regels en producten afgeschaft,
versimpeld, verduidelijkt of versneld konden worden, met het volgende resultaat.





De exploitatievergunning is afgeschaft voor winkels en andere bedrijven met ondergeschikte horeca.
Er kwamen proeven met regelluwe zones voor ondernemers.
De gemeente bood een direct nummer Call Center Amsterdam voor ondernemers met vragen over gemeentelijke
facturen.
Waar nodig helpt het Paarse krokodillenteam ondernemers en bedrijven die verstrikt raken in wet- en regelgeving.
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STADSDELEN Gebiedsgericht werken
Portefeuillehouders: gebiedswethouders
Nu Stadsloket Amsterdam de dienstverlening aan burgers en ondernemers in 2015 volgens de nieuwe werkwijze heeft
ingericht, helpt de gemeente de klant in elk stadsdeel op dezelfde wijze. Alle burgerzakenproducten en een aantal
eenvoudige vergunningen worden op uniforme wijze verstrekt. De omschakeling is over het algemeen zo verlopen dat
de dienstverlening er geen hinder van ondervonden heeft.
Vergunningen op het gebied van Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht), evenementen en horeca vergen
gebiedskennis en afstemming met de gebiedssturing. Stadsdelen zijn deze vergunningen blijven verstrekken, maar wel
volgens de voor de hele stad geldende procesbeschrijvingen. Het Breed Sociaal Loket – voor maatschappelijke
dienstverlening – werkt nauw samen met het Stadsloket Amsterdam, maar de loketten konden in 2015 nog niet
volledig geïntegreerd worden.

Welke belangrijke activiteiten heeft de gemeente Amsterdam nog meer uitgevoerd?









Het team Webcare handelt meldingen over de openbare ruimte (MORA) af via sociale media.
Bij de verkiezingen op 18 maart 2015 voor de Provinciale Staten en de waterschappen bracht 43% van de 578.940
Amsterdamse kiesgerechtigden hun stem uit. 3.600. De verkiezingen verliepen correct en de organisatie bleef
binnen budget.
Interne controles tonen aan dat in 2015 98,7% van de beleningen bij de Stadsbank Van Lening juist en zorgvuldig
zijn getaxeerd.
Het percentage terugbezorgde gevonden voorwerpen liep gedurende 2015 op van 5 naar 10.
In het kader van fraudebestrijding heeft de gemeente de aanschaf voorbereid van apparatuur waarmee valse IDdocumenten herkend kunnen worden. Dit is onderdeel van de wens om de Immigratie- en naturalisatieloketten te
spreiden over de stad. In 2016 neemt de gemeente de apparatuur in gebruik.
In 2015 heeft de gemeente na aanbesteding één duurzame printstraat aangeschaft voor de hele organisatie. Sinds
de zomer wordt het print- en drukwerk van alle organisatieonderdelen centraal verwerkt en verzonden.
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Financiële
Bij de
totalen vanontwikkelingen
lasten en baten
worden het stedelijk niveau
(rve’s) en gebiedsgericht werken
Bedragen * € 1 miljoen
(stadsdelen) niet apart
weergegeven. Er is voor de
baten en lasten maar één link.

Begroting
2015

Begroting
2015
(vastgesteld
16/12/15)

Rekening
2015

Verschil
Rekening >
Begroting

Stedelijk
Baten
Lasten
Saldo van baten en lasten
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
Subtotaal stedelijk

40,4
73,0
-32,6
0,4
0,0
0,4
-32,2

45,7
90,9
-45,2
0,4
0,0
0,4
-44,8

44,5
91,1
-46,6
0,2
0,0
0,2
-46,5

-1,2
0,2
-1,4
-0,2
0,0
-0,2
-1,7

Gebiedsgericht werken
Baten
Lasten
Saldo van baten en lasten
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
Subtotaal gebiedsgericht werken

17,6
19,6
-1,9
0,0
0,2
-0,2
-2,1

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

7,3
10,0
-2,7
0,4
0,0
0,4
-2,3

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

-34,3

-45,0

-40,8

-3,8

Totalen programmaonderdeel 1.1

Programmaonderdeel Dienstverlening kent ten opzichte van de begroting een negatief resultaat van € 3,8 miljoen,
waarvan € 1,7 miljoen op stedelijk niveau en € 2,1 miljoen bij de stadsdelen. De grootste afwijkingen – voor in totaal
ongeveer € 3,5 miljoen – zijn het gevolg van de organisatieontwikkeling. Daarop wordt hieronder nader ingegaan.
Toelichting stedelijk
De lasten zijn in de jaarrekening ruim € 0,2 miljoen hoger dan begroot en de baten € 1,2 miljoen lager. Per saldo een
negatief effect van € 1,4 miljoen. De grootste afwijkingen zijn het gevolg van de organisatieontwikkeling.
Afwijkingen primair proces
In het primaire proces is sprake van diverse kleinere afwijkingen die elkaar per saldo grotendeels opheffen. Er zijn,
naast de mutaties in reserves, twee noemenswaardige afwijkingen, die hieronder worden toegelicht.






In de begroting 2015 is een incidentele prioriteit van € 1,8 miljoen toegekend ter verbetering van het Online
kanaal. In 2015 vonden de voorbereidingen plaats, aan het eind van dat jaar ging de uitvoeringsfase van start. De
gemeente gaf in 2015 € 0,3 miljoen uit. De resterende € 1,5 miljoen wordt via de reserve overheveling incidentele
middelen meegenomen naar 2016.
Voor het project 1 Stad 1 Dienstverlening maakte de gemeente per saldo een toegestane overschrijding van € 2,8
miljoen aan transitiekosten. Deze kosten zijn gedekt door een onttrekking aan de reserve frictiekosten. De
onttrekking aan de reserve staat verantwoord onder de Algemene middelen.
De € 0,2 miljoen lagere onttrekking aan reserves betreft een lagere onttrekking aan de reserve bedrijfsvoering bij
de Stadsbank van Lening. De oorzaak is een vertraging in de uitvoering van een aantal bedrijfsvoeringsprojecten.

Afwijkingen organisatieontwikkeling
Als gevolg van de organisatieontwikkeling is in het afgelopen jaar de verrekening van de kosten van dienstverlening
veranderd. Dit heeft ertoe geleid dat op enkele onderdelen de realisatie afwijkt van de begroting.




€ 0,8 miljoen lagere baten Informatievoorziening
€ 0,7 miljoen hogere lasten en € 0,9 miljoen lagere baten voor Leges stadsloketten
€ 0,2 miljoen overschrijding voor de Stadsbank van Lening voor doorbelaste kosten van het callcenter Amsterdam,
door herschikking van budgetten

Door deze herschikking is de begroting op dit programmaonderdeel met € 0,9 miljoen verlaagd, hetgeen in 2015 niet
(meer) gerealiseerd kon worden.
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STADSDELEN Toelichting gebiedsgericht werken
Bij de stadsdelen komen de lasten € 2 miljoen hoger uit dan begroot. Dit is een resultante van ontwikkelingen in het
reorganisatieproces. De afwijkingen in het primaire proces komen niet boven de € 1 miljoen.
Afwijkingen organisatieontwikkeling
De lasten vallen € 1,9 miljoen hoger uit dan begroot omdat de werkzaamheden van de front office (Stadsloketten) voor
de uitgifte van vergunningen sinds 2015 stedelijk zijn georganiseerd en de corresponderende budgetten bij de
stadsdelen zijn uitgenomen. De kosten zijn echter nog wel doorbelast naar de stadsdelen, met als resultaat een
overschrijding op de lasten van in totaal € 1,7 miljoen. Verder is € 0,4 miljoen meer uitgegeven aan begraafplaatsen en
crematoria, waartegenover ontvangsten staan.

Risico’s en maatregelen
Nieuw
Risico 1
Maatregel

Vervallen
Risico 1

Er zijn nog geen spelregels over de bekostiging van de autonome groei/daling van de
klantcontacten. Daarmee loopt de continuïteit van de dienstverlening een risico.
De gemeente moet snel de spelregels rondom de bekostiging autonome groei/daling
klantcontacten opstellen.

Juridisch geschil inzake Pandhuiswet, hetgeen gevolgen kan hebben voor inkomsten van
de Stadsbank van Lening. In maart 2016 is de Stadsbank van Lening in het gelijk gesteld,
zodat het risico is komen te vervallen.

Beleidskaders





Dienstverlening moet vanaf 2015 ook contact met burgers organiseren voor de Jeugdwet, Participatiewet en de
Wet langdurige zorg.
De Visiebrief digitale overheid van het Rijk stelt dat burgers en ondernemers hun zaken met de overheid in 2017
digitaal afhandelen.
Besturingsmodel Samen dienstverlenen is het gemeentekader voor samenwerking met andere
programmaonderdelen.
Opgave Slagvaardige Overheid, waarin Dienstverlening bijdraagt door offline dienstverlening naar online
dienstverlening te verschuiven.
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6.1.2 Informatie
Portefeuillehouder: de burgemeester
Het beschikbaar stellen van diverse vormen van gemeentelijke en externe informatie aan de gemeentelijke
organisatie, burgers, ondernemers en andere overheden.

Wat waren de belangrijkste ontwikkelingen?





De vraag naar overheidsinformatie zowel voor commercieel gebruik als voor overheidsdoeleinden stijgt – binnen
en buiten de gemeente.
Overheden handelen steeds meer als één organisatie en koppelen hiervoor (digitale) data
Burgers hebben steeds meer vragen over wat overheden over hen weten en hoe overheden hun privacy
garanderen.
De nieuwe Wet hergebruik van overheidsinformatie bepaalt dat de overheid haar data beschikbaar stelt aan
burgers. Daarvoor mogen marginale kosten worden berekend. Een burger heeft tegen de gemeente Groningen
een rechtszaak aangespannen omdat zij deze dienstverlening doorbelast. Het Stadsarchief wacht de uitspraak van
de rechter in dezen af en berekent vooralsnog kosten voor scanning, omdat de inkomsten daaruit nodig zijn voor
bekostiging van (grootschalige) digitalisering. Door middel van digitalisering geeft de gemeente uitvoering aan
haar beleid van optimale dienstverlening aan de Amsterdammer.

Doelen, activiteiten en indicatoren
Doel 1

Activiteiten

A

B

C

D

E

De gemeente beschikt over vindbare, betrouwbare en op elk moment toegankelijke informatie, voor internen en
externen, en maakt op een slimme manier gebruik van deze informatie voor een betere werking van de gemeente als geheel (big data)

Doel 2

Activiteiten

A

B

C

D

E

De gemeente benut alle beschikbare informatiebronnen en werkt hierdoor effectief en efficiënt
Indicatoren doel

Peilwaarde
Nulmeting (jaar)

Streefwaarden
Begroting 2015

Rekening 2015

0
(2014)

10%

0%

Percentage jaarlijkse groei van het aantal
informatieraadplegingen bij Cluster Dienstverlening
en Informatie ten opzichte van 2014

Doel 3

Resultaat 2016/18
2016
2017
2018

Activiteiten

25%
50%
50%

B

D

De gemeente signaleert en controleert met behulp van gemeentelijke informatie oneigenlijk gebruik, misbruik en
fraude en onderneemt actie hiertegen
Indicatoren doel

Percentage jaarlijkse vermindering onjuiste
gegevens in de Basisregistratie Personen

Peilwaarde
Nulmeting (jaar)

Streefwaarden
Begroting 2015

Rekening 2015

n.v.t.

0,02

1,40%
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Resultaat 2016/18
2016
2017
2018

0,02
0,02
0,02

Activiteiten

A

Eén gegevensloket ontwikkelen, als onderdeel van een informatieknooppunt voor interne en
externe afnemers

B

Wetsbepalingen over negen basisregistraties en de ICT-voorzieningen hiervoor doorvoeren, zoals
over personen en bedrijven

C

Online beschikbaar stellen van datasets met informatie over de stad en regio

D

Met datasets gebiedsrapportages over sociale en fysieke factoren van elk gebied in de stad maken
en intern opleveren

E

Digitaal beschikbaar stellen van specifieke individuele informatieproducten, zoals de WOZ-waarde
en erfgoedcollecties

Indicatoren activiteiten

A

Peilwaarde
Nulmeting (jaar)

Streefwaarden
Begroting 2015

Rekening 2015

n.v.t.

3

8

2016
2017
2018

8
12
14

4
(2014)

5

6

2016
2017
2018

5
6
7

Totaal aantal ontsloten gegevensbronnen
via het gegevensloket
Hoort bij doel 1 en 2

B

Totaal aantal in beheer genomen basisregistraties
Hoort bij doel 1, 2 en 3

C

Hoort bij doel 1 en 2

Voor deze activiteit zijn bij de Begroting 2015 geen indicator en streefwaarden bepaald

D

Hoort bij doel 1, 2 en 3

Voor deze activiteit zijn bij de Begroting 2015 geen indicator en streefwaarden bepaald

E

Hoort bij doel 1 en 2

Voor deze activiteit zijn bij de Begroting 2015 geen indicator en streefwaarden bepaald

Resultaat 2016/18

Wat hebben we bereikt?
1. De gemeente beschikt over vindbare, betrouwbare en op elk moment toegankelijke informatie, voor internen
en externen, en maakt op een slimme manier gebruik van deze informatie voor een betere werking van de
gemeente als geheel (big data)
De huidige maatschappij draait op informatie en daarom beschikt de gemeente over vindbare, betrouwbare en op elk
moment toegankelijke informatie. Zo maken burgers, bedrijven en overheden zeker 250.000 keer per dag gebruik van
gegevens uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen. In 2015 had de gemeente in totaal vijf basisregistraties in
beheer, waarvan één, de basisregistratie Handelsregister, eerder dan gepland. Nu al kan de gemeente, vooruitlopend
op de wettelijke verplichting, gebruik maken van de gegevens uit dat register en wordt ondernemers niet meer
gevraagd om een (betaald) uittreksel uit het bestand van de Kamer van Koophandel.
2. De gemeente benut alle beschikbare informatiebronnen en werkt hierdoor effectief en efficiënt
Het doel voor 2015 was het ontsluiten van drie gegevensbronnen via gegevensloket DataPunt – het werden er acht, te
weten de Basisregistratie Adressen en Gebouwen, Basisregistratie Kadaster, registratie luchtfoto’s, registratie
panoramabeelden, Kernregistratie Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (Wkpb), Kernregistratie Gebieden,
Grootschalige Topografie en de Basisregistratie Topografie. Met één muisklik op de kaart in Atlas zijn de gegevens uit
deze bronnen beschikbaar, nu alleen nog voor de gemeente, later ook voor burgers.
Het aantal raadplegingen van gemeentelijke informatie door burgers steeg niet in 2015, zoals wel was verwacht.
Vooral het aantal pageviews van de Beeld- en Archiefbank is significant lager dan in het voorgaande jaar. Door de
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verbeteringen in de structuur van de website komen bezoekers sneller op de gewenste pagina en hoeven minder voor
hen niet-relevante pagina’s te bezoeken.
3. De gemeente signaleert en controleert met behulp van gemeentelijke informatie oneigenlijk gebruik, misbruik
en fraude en onderneemt actie hiertegen
In 2015 hebben we een grootschalig onderzoek uitgevoerd naar spookjongeren in Nieuw-West. Deze jongeren (18-27
jaar) die nog wel in de stad verblijven staan niet meer ingeschreven in de Basisregistratie Personen, vaak met opzet om
onvindbaar te zijn voor bijvoorbeeld schuldeisers. Het is niet gelukt om het percentage onjuiste gegevens in deze
basisregistratie met 2% te laten dalen. Meer dan in voorgaande jaren hebben burgers adreswijzigingen te laat
doorgegeven aan de gemeente. Om burgers te stimuleren aan hun verplichtingen te voldoen heeft de gemeente een
bestuurlijke boete (van € 240) ingevoerd.

Welke activiteiten van de gemeente Amsterdam waren nog meer belangrijk?





De Bazel ontving 110.000 bezoekers voor exposities zoals 'Cor Jaring' en 'Tussen ziek en beter', een stijging van
10%. Het Stadsarchief breidde haar collectie uit met circa 143 meter nieuw archief en 3.550 objecten. Van de
bestaande collectie zijn 478 meter archief en 6.484 objecten geconserveerd en 473 objecten gerestaureerd. De
Archiefbank is uitgebreid met 780.000 scans; van over de hele wereld zijn nu vijftien miljoen scans in te zien. Bij
het ontsluiten van 968 meter archief is een vroeg (achttiende-eeuws) Surinaams, erotisch gedicht aangetroffen.
Bevolkingsregister 1874-1893 is afgerond.
Het Stadsarchief ontwikkelde een toolkit voor het voorbewerken van digitale archieven voor potentiële
bewaargevers en schenkers en een productielijn voor de grootschalige digitalisering van het Notarieel Archief.
De start van het DataLab. Het is de werkplaats, het kenniscentrum én de partner voor datavraagstukken voor de
hele stad. In het DataLab wordt aan DataPunt gewerkt en ontwikkelen teams innovatieve datagedreven
toepassingen.

BijFinanciële
de totalen vanontwikkelingen
lasten en baten
worden het stedelijk niveau
(rve’s)
en gebiedsgericht
Bedragen
* € 1 miljoen werken
(stadsdelen) niet apart
weergegeven. Er is voor de
baten en lasten maar één link.

Begroting
2015

Begroting
2015
(vastgesteld
16/12/15)

Rekening
2015

Verschil
Rekening >
Begroting

Stedelijk
Baten
Lasten
Saldo van baten en lasten
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
Subtotaal stedelijk

12,6
46,3
-33,8
0,6
0,0
0,6
-33,2

6,7
32,5
-25,8
0,3
0,4
-0,1
-25,9

8,3
32,8
-24,5
0,6
0,0
0,6
-23,9

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

Gebiedsgericht werken
Baten
Lasten
Saldo van baten en lasten
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
Subtotaal gebiedsgericht werken

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

-33,2

-25,9

-23,9

2,0

Totalen programmaonderdeel 1.2

Toelichting stedelijk
Het programmaonderdeel Informatie kent ten opzichte van de begroting een positief rekeningresultaat van € 2
miljoen. Dit bestaat voor € 1,3 miljoen uit afwijkingen in het primair proces (voornamelijk baten) en voor € 0,7 miljoen
uit afwijkingen in reserves. De afwijkingen als gevolg van organisatieontwikkelingen komen niet boven € 1 miljoen uit.
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Afwijkingen primair proces

De hogere baten zijn het gevolg van het opschonen van diverse balansposten. Hierdoor kon € 1,3 miljoen
vrijvallen, die als hogere baten zijn verantwoord.

Het verschil bij de reserves is het gevolg van het in de Voorjaarsnota 2015 genomen besluit om de reserve
Gegevensverstrekking basisregistraties op te heffen. Verwacht werd dat het project in 2015 afgerond zou worden,
waardoor de reserve kon vrijvallen. Dat is niet gebeurd. Het project en de bijbehorende investering vinden later
plaats om aan te sluiten op de ontwikkeling van een nieuw systeem in het kader van de modernisering van de
Gemeentelijke Basis Administratie (GBA). Hierdoor is € 0,6 miljoen vrijgevallen waar nauwelijks lasten tegenover
staan. Dit bedrag wordt via de reserve overheveling incidentele middelen meegenomen naar 2016.

Risico’s en maatregelen
Actueel
Risico 1
Maatregel
Toelichting

Risico 2
Maatregel

Toelichting

Risico 3
Maatregel

Toelichting

Verouderde, moeilijk te koppelen ICT-toepassingen bemoeilijken het beschikbaar stellen
van gecombineerde informatie.
De gemeente ontwikkelt een informatieknooppunt (DataPunt) om informatie uit
bestaande systemen beschikbaar te stellen.
In 2015 heeft de gemeente stappen gezet in de ontwikkeling van één gegevensloket,
het DataPunt. Interne en externe data wordt met de gebruikte technologische
oplossingen makkelijker beschikbaar.
Organisaties en informatiebronnen zijn versnipperd waardoor informatie moeilijk
toegankelijk is.
De gemeente reorganiseert en richt de werkprocessen opnieuw in; cluster
Dienstverlening & Informatie coördineert dit. Werken met applicatiefamilies als
onderdeel van IV Governance.
Hoewel de werkprocessen opnieuw zijn ingericht, blijft het risico actueel In 2015 is
gestart met de ontwikkeling van het DataPunt. Hiermee worden gegevens die
gemeentebreed worden gebruikt op één plek ontsloten.
Fraude en misbruik met gemeentelijke informatie heeft gemeentebreed onvoldoende
prioriteit.
De gemeente stelt, met behulp van de reorganisatie, gezamenlijke prioriteiten, zoals
verstevigen van de toezichthoudende rol van Basisinformatie in samenhang met CIOoffice.
Mede dankzij de gezamenlijke prioriteiten binnen de gemeentelijke organisatie en het
door de gemeente omarmde burgerinitiatief 1Overheid is het bewustzijn toegenomen.
Nu wordt ingezet om dit te behouden.

Beleidskaders





Het Stelsel van Basisregistraties schrijft voor hoe gemeenten persoonsgegevens registreren en uitwisselen
De privacywetgeving regelt de opslag en vrijgave van persoonsgegevens.
De IV Governance beschrijft gemeentelijke verantwoordelijkheden op het gebied van
Informatievoorziening.
Archiefwet 1995, Archiefverordening 2008, Besluit Informatiebeheer 2010.
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6.2 Openbare orde en veiligheid
Portefeuillehouder: de burgemeester
Met het programma Openbare orde en veiligheid willen we bereiken dat Amsterdam een veilige stad is voor
iedereen: bewoners, bezoekers en mensen die hier werken. Onze wijken en buurten zijn en blijven leefbaar. In
2015 is de regionale veiligheidsindex met drie punten verbeterd van 100 tot 97 en die van Amsterdam van 108
naar 106. De veiligheidsbeleving van de Amsterdamse inwoners is min of meer op hetzelfde niveau gebleven: van
101 naar 100 in 2015. In 2015 is informatiegestuurd gehandhaafd op prioriteiten als taxi, horeca, jeugdoverlast,
prostitutie, woonfraude, scooters, et cetera. De handhavingscapaciteit van de stad is flexibel en efficiënt benut.
De integrale ketenaanpak van de Top 600 is doorontwikkeld naar een Top 1000.

Persoonsgerichte aanpak
Het Actiecentrum Veiligheid (AcV) is de plek waar onder regie van de gemeente in 2015 wordt gestuurd op
persoonsgerichte aanpak op het snijvlak van straf en zorg, om recidive te verminderen en gedrag van specifieke
personen te veranderen. Daarbij ligt de focus op high-impactdelicten door de Top600, die in 2015 werd uitgebreid
naar de Top1000. Het programma Detentie en Terugkeer is uitgebreid naar de totale groep personen die jaarlijks naar
Amsterdam terugkeren uit detentie (ruim 2.500 op jaarbasis).

Positie slachtoffers versterken
De Treiteraanpak waarmee we in 2013 zijn gestart is voortgezet. We pakken de treiteraars aan zodat slachtoffers van
intimidatie in de woonomgeving zich beschermd weten door de overheid. Om slachtoffers beter en sneller te kunnen
helpen, gebruiken we waar mogelijk instrumenten waarmee we treitersituaties eerder herkennen, zetten we een
gespecialiseerd interventieteam in en maken we afspraken met zorgaanbieders. Ook bij de bestrijding van huiselijk
geweld, kindermishandeling, mensenhandel en misstanden in de prostitutie staat de positie van slachtoffers centraal.

Bonus malus
We stimuleren goed gedrag van burgers en ondernemers en slecht gedrag pakken we aan en dat laten we nadrukkelijk
blijken bij de handhaving van het beleid. Ondernemers die hun verantwoordelijkheid namen werden beloond. In 2015
bijvoorbeeld met het verlengen van vergunningstermijn met vijf jaar bij goed gedrag en – op het Rembrandtplein –
met het toestaan van ‘verlatertjes’ (ruimere openingstijden). Waar ondernemers en burgers hun verantwoordelijkheid
niet nemen worden ze met extra handhaving geconfronteerd, zoals waarschuwingen, tijdelijke verkorting van de
openingstijden of schorsing van de vergunning. Er waren achtentwintig sluitingen van publiek toegankelijke
inrichtingen zoals horecagelegenheden, coffeeshops, theehuizen of illegale gokhuizen.

Maatschappelijke rust bewaren
De aanslagen in Parijs van afgelopen jaar en de betrokkenheid van daders uit landen buiten Frankrijk hebben geleid
tot een intensiever gevoelde terreurdreiging. Zowel het bewaken en beveiligen als het voorbereid zijn op een
terroristische aanslag heeft onze intensieve aandacht. Om deze reden vraagt ook de voorbereiding van evenementen
en demonstraties om meer aandacht.
In 2015 zijn aan de Joodse instellingen bijdragen verstrekt voor beveiliging. Ook is intensief overleg geweest met
media en de poppodia in het kader van veiligheid en dreiging. De aanpak van radicalisering vraagt onveranderd veel
inzet.
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De toegenomen vluchtelingenstroom vereist structurele aandacht om de kans op eventuele maatschappelijke onrust
zo klein mogelijk te houden.

Rampen en crisisbeheersing
We gaan verder met de ontwikkeling van klassieke rampenbestrijding naar crisisbeheersing: we hebben een werkwijze
ontwikkeld waarbij samen met alle veiligheidspartijen uitgangspunten worden opgesteld, risico's worden benoemd,
scenario's worden uitgewerkt, sleutelbesluiten worden benoemd en de crisisorganisatie wordt ingericht en beoefend.
Dit hebben we toegepast bij de voorbereiding van grote evenementen zoals Sail 2015 en EU2016.

Toezicht voor een leefbare en veilige stad
Door zichtbaar op te treden op de plekken waar overlast het grootst is of groot dreigt te worden, dragen handhavers
bij aan een betere leefbaarheid en meer veiligheid in de stad. Hierdoor kunnen ondernemers beter ondernemen,
bezoeken toeristen graag Amsterdam en leven bewoners plezieriger.
Binnen het programma Informatiegestuurd handhaven (IGH) ontwikkelen en ontsluiten we gerichte informatie over
overlast en veiligheid. Waarnemingen van politie, handhavers, burgers en ondernemers, en cameratoezicht leveren
hieraan een belangrijke bijdrage en zorgen dat handhavingsteams ingezet kunnen worden op momenten en plekken in
de stad waar dat het hardst nodig is. Binnen taxihandhaving is gestart met een pilot IGH, met als doel ervaringen op te
doen met scherpere informatieanalyse en met briefen en debriefen.
Vanaf april 2015 vindt nachtelijke wegsleep van verkeersgevaarlijk geparkeerde voertuigen plaats.

Stimuleren gewenst gedrag
We hebben een volgende stap gezet in de doorontwikkeling naar effectievere handhaving waarin we het gedrag in de
gedeelde leefomgeving voorop stellen en uitgaan van een gezamenlijke verantwoordelijkheid van overheid, bewoners,
ondernemers en bezoekers voor een leefbare en veilige openbare ruimte. De Amsterdammers hierbij betrekken,
doelgroepenbeleid en het toepassen van bonus malusbeleid staan hierbij centraal. Medio 2016 is het kader – de
notitie Gedragsbeïnvloeding: Andere kijk op handhaving – met plan van aanpak gereed.

STADSDELEN Gebiedsgericht werken
De stadsdelen hebben zich in 2015 vooral gericht op:

tegengaan van woninginbraak
-criminaliteit





De aanpak van woninginbraken, jeugdcriminaliteit en straatroof heeft effect gehad. Bij de bestrijding van jeugdoverlast
en -criminaliteit speelden de BuurtPraktijkTeams en de jeugdpreventieteams een belangrijke rol, in samenspel met
(repressieve) activiteiten van politie en andere partners.
Onderzoek toont aan dat de objectieve veiligheid in de afgelopen jaren is vergroot, maar dat de veiligheidsbeleving
op hetzelfde niveau is gebleven. Dat was voor de stadsdelen reden actie te ondernemen om de subjectieve veiligheid
te vergroten, onder andere via projecten waarmee bewoners en ondernemers weerbaarder gemaakt worden.
Voor de acties ten gunste van het behoud van de leefbaarheid vormt het stedelijk Handhavingsprogramma – met de
daarin gestelde prioriteiten – het uitgangspunt.
Terrorisme elders in de wereld heeft een weerslag op de stemming in de Amsterdamse buurten. Om spanningen te
voorkomen en op te lossen zijn er dialoog- en netwerkbijeenkomsten georganiseerd en is flink geïnvesteerd in het
versterken van de verbindende netwerken.
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Bij Kerncijfers
de totalen van lasten en baten
worden het stedelijk niveau
(rve’s)
en gebiedsgericht
Bedragen
* € 1 miljoen werken
(stadsdelen) niet apart
weergegeven. Er is voor de
baten en lasten maar één link.

Begroting
2015

Begroting
2015
(vastgesteld
16/12/15)

Rekening
2015

Verschil
Rekening >
Begroting

Stedelijk
Baten
Lasten
Saldo van baten en lasten
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
Subtotaal stedelijk

10,6
127,5
-116,8
4,1
0,0
4,1
-112,7

10,7
128,6
-117,9
4,8
0,0
4,8
-113,1

14,1
117,5
-103,3
6,5
9,0
-2,5
-105,8

3,5
-11,1
14,6
1,7
9,0
-7,3
7,2

Gebiedsgericht werken
Baten
Lasten
Saldo van baten en lasten
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
Subtotaal gebiedsgericht werken

3,8
26,0
-22,2
0,0
0,0
0,0
-22,2

3,9
30,5
-26,7
1,2
0,0
1,2
-25,5

4,9
29,9
-25,0
0,4
0,0
0,4
-24,6

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

-134,9

-138,5

-130,5

8,0

Totalen programma 2

Toelichting baten en lasten
Het programma Openbare orde en veiligheid heeft een positief resultaat ten opzichte van de begroting van € 8
miljoen, dat in hoofdzaak is gerealiseerd op centraal niveau (€ 7,2 miljoen). De grootste afwijkingen doen zich voor in
het stedelijk programmaonderdeel 2.3 Veiligheid, waar op het product Jeugdveiligheid een voordeel is opgetreden
van € 5,9 miljoen.
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6.2.1 Brandweer en crisisbeheersing
Portefeuillehouder: de burgemeester
Alarmering, brandweerzorg en multidisciplinaire crisisbeheersing via de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
(VrAA)

Wat waren de belangrijkste ontwikkelingen?







Het vormen van één landelijke meldkamerorganisatie die valt onder bevoegd gezag van de minister van Veiligheid
en Justitie is voorlopig uitgesteld naar 2020.
In 2015 is de vernieuwing van de brandweer voortgezet met het verbreden van de brandweerzorg en het
innoveren van de brandbestrijding. De brandweerzorg heeft meer ingezet op preventieve taken, daar waar de
risico's hoog zijn. De brandweer maakt deel uit van een in 2015 ingericht brandveiligheidsnetwerk. In dat kader
zijn in Amsterdam 100 objecten aangewezen waar het komende jaar extra aandacht is voor brandveiligheid
(HOT100).
Naar aanleiding van de uitkomsten van een onderzoek naar de (repressieve) kwaliteit van de brandweerzorg in het
Westelijk Havengebied, stellen alle relevante partijen samen een businesscase op waarin publiek-private
samenwerking onderzocht wordt.
Vanaf de werkvloer van de brandweer is in 2015 een Platform Arbeidsveiligheid opgericht, dat verbeteringen
voorstelt om blootstelling aan schadelijke stoffen (rook) te verminderen en de kans op beroepsziekten te
verkleinen. Op twee Amsterdamse kazernes is een succesvolle proef uitgevoerd, waarbij een Zweedse methodiek
is getest. De kern van deze methodiek is dat brandweerlieden schoon op de locatie arriveren en deze ook schoon
weer verlaten. In 2016 zal deze methodiek over alle kazernes van de VrAA worden uitgerold.

Doelen, activiteiten en indicatoren
Doel 1

Activiteiten

A

B

De Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland is strategisch, tactisch en operationeel optimaal voorbereid op (niet-)
klassieke crises
Indicatoren doel

Peilwaarde
Nulmeting (jaar)

Streefwaarden
Begroting 2015

Rekening 2015

Resultaat 2016/18

1

Percentage gereraliseerde multidisciplinaire
opleidingsplannen

n.v.t.

75%

85%

2016
2017
2018

75%
75%
75%

2

Percentage calamiteiten- en crisisplannen
gebruiksklaar

90%
n.v.t.

90%

100%

2016
2017
2018

90%
90%
90%

Doel 2

Activiteiten

A

B

Brand voorkomen, beperken en bestrijden en het bewustzijn van brandveiligheid vergroten in de Veiligheidsregio

Indicatoren doel

Peilwaarde
Nulmeting (jaar)

Streefwaarden
Begroting 2015

Rekening 2015

Resultaat 2016/18

1

Gemiddelde cijfer voor het
brandveiligheidsbewustzijn van bewoners

7
(2013)

7,2

6,6

2016
2017
2018

7,2
7,2
7,2

2

Percentage realisering van de opkomsttijden
redvoertuigen

50%
(2013)

50%

54%

2016
2017
2018

50%
50%
50%
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Doel 3

Activiteiten

A

B

Tijdige en adequate alarmering van hulpdiensten en gemeente in de Veiligheidsregio
Indicatoren doel

Percentage 24/7 operationeel voor
gelijktijdige meldingen

Peilwaarde
Nulmeting (jaar)

Streefwaarden
Begroting 2015

Rekening 2015

n.v.t.

100%

100%

Doel 4

Resultaat 2016/18
2016
2017
2018

Activiteiten

C

100%
100%
100%

D

E

Op niet voorziene ordeverstoringen wordt adequaat gereageerd
Indicatoren doel

Beleidscentrum 24/7 paraat

Peilwaarde
Nulmeting (jaar)

Streefwaarden
Begroting 2015

n.v.t.

100%

Rekening 2015

Resultaat 2016/18

100%

2016
2017
2018

100%
100%
100%

Activiteiten

A

De Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland financieren

B

Toezien op de kwaliteit van uitvoering van de taken van de Veiligheidsregio

C

Het multidisciplinair voorbereiden van demonstraties, manifestaties en evenementen uitgaande
van de bevoegdheden van de burgemeester

D

Het adviseren van de burgemeester over demonstraties, manifestaties en evenementen uitgaande
van de bevoegdheden van de burgemeester

E

Tijdens crises, rampen en grootschalige evenementen functioneert het beleidscentrum als locatie
voor multidisciplinaire besluitvorming

Indicatoren activiteiten

A

Percentage tankautospuiten dat op tijd arriveert
Hoort bij doel 1, 2 en 3

B

Hoort bij doel 1, 2 en 3

C

Hoort bij doel 4

D

Hoort bij doel 4

E

Hoort bij doel 4

Peilwaarde
Nulmeting (jaar)

Streefwaarden
Begroting 2015

Rekening 2015

76%
(2014)

76%

66%

Resultaat 2016/18
2016
2017
2018

Voor deze activiteiten zijn bij de Begroting 2015 geen indicatoren en streefwaarden bepaald
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76%
76%
76%

Wat hebben we bereikt?
1. De Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland is strategisch, tactisch en operationeel optimaal voorbereid op
(niet-)klassieke crises
Het optreden bij rampen en crises is in regionaal en multidisciplinair verband voorbereid om bij een ramp binnen
Amsterdam direct en passend te kunnen handelen.
2. Brand voorkomen, beperken en bestrijden en het bewustzijn van brandveiligheid vergroten in de
Veiligheidsregio
Conform de wet Veiligheidsregio's is de brandweerzorg voor Amsterdam regionaal georganiseerd in de
Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland.
3. Tijdige en adequate alarmering van hulpdiensten en gemeente in de Veiligheidsregio
Ook de meldkamer van de hulpdiensten (brandweer, politie, ambulancezorg) is in 2015 regionaal georganiseerd. Sinds
2013 is het beheer van de gemeenschappelijke meldkamer belegd bij de Politie.
4. Op niet voorziene ordeverstoringen wordt adequaat gereageerd
Naast het voorbereiden op rampen en crises faciliteert het beleidscentrum tijdens rampen en crises en grootschalige
evenementen vanuit het stadhuis de multidisciplinaire besluitvorming voor de gemeente Amsterdam en de
Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland.

STADSDELEN Gebiedsgericht werken/focuspunten
De stadsdelen hebben hun rol in de crisisorganisatie van de gemeente Amsterdam vervuld en hiervoor medewerkers
opgeleid en beschikbaar gesteld.

Welke belangrijke activiteiten heeft de gemeente Amsterdam nog meer uitgevoerd?




Om de geoefendheid van de stedelijke piketfunctionarissen te vergroten is hun pool teruggebracht van rond de
vijftig naar zeven. Hierdoor oefenen ze meer en zijn ze beter toegerust op hun taken. Piketfunctionarissen zijn
ambtenaren die buiten de normale werktijd bereikbaar en beschikbaar zijn voor werkzaamheden die geen uitstel
dulden. Hun bereikbaarheid en beschikbaarheid is door het managementteam aangemerkt als piketdienst.
De duurzame terroristische dreiging maakte een zeer intensieve voorbereiding van evenementen en
demonstraties noodzakelijk.

Bij Financiële
de totalen vanontwikkelingen
lasten en baten
worden het stedelijk niveau
(rve’s) en gebiedsgericht werken
Bedragen * € 1 miljoen
(stadsdelen) niet apart
weergegeven. Er is voor de
baten en lasten maar één link.

Begroting
2015

Begroting
2015
(vastgesteld
16/12/15)

Rekening
2015

Verschil
Rekening >
Begroting

Stedelijk
Baten
Lasten
Saldo van baten en lasten
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
Subtotaal stedelijk

0,0
69,8
-69,8
0,0
0,0
0,0
-69,8

0,0
68,4
-68,4
0,0
0,0
0,0
-68,4

0,3
68,9
-68,5
0,0
0,0
0,0
-68,5

0,3
0,4
-0,1
0,0
0,0
0,0
-0,1

Gebiedsgericht werken
Baten
Lasten
Saldo van baten en lasten
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
Subtotaal gebiedsgericht werken

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

-69,8

-68,4

-68,5

-0,1

Totalen programmaonderdeel 2.1
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Toelichting stedelijk
Het programma Brandweer en crisisbeheersing heeft een marginale negatieve afwijking van € 0,1 miljoen ten opzichte
van de begroting.
Afwijkingen primair proces
De bijdrage van de gemeente Amsterdam aan de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland was € 0,1 miljoen hoger dan
begroot. Daar staat tegenover dat er € 0,3 miljoen meer baten zijn gerealiseerd dan begroot. Dit zijn bijdragen van
regiogemeenten voor het gezamenlijk met de buurgemeenten uitvoeren van taken in het kader van crisisbeheersing.

Beleidskaders


De Wet veiligheidsregio's stelt dat Amsterdam deel moet zijn van een veiligheidsregio die alarmering,
brandweerzorg en multidisciplinaire crisisbeheersing organiseert.
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6.2.2 OOV-vergunningen, toezicht en handhaving
Portefeuillehouder: de burgemeester
De openbare ruimte steeds veiliger en leefbaarder maken en houden door handhaving en toezicht

Wat waren de belangrijkste ontwikkelingen?







Politie en de gemeente werken steeds beter samen bij het handhaven van overlast in de openbare ruimte, onder
andere dankzij een gezamenlijk algemeen convenant voor informatie-uitwisseling. Ook is de politie betrokken bij
de inhoud en de opzet van briefings aan onze handhavers, is er de nieuwe gezamenlijke huisvesting op het
Centraal Station en zijn drie politieofficieren beschikbaar voor samenwerking.
De gemeente doet vaker beroep op Amsterdammers en ondernemers om bij te dragen aan leefbaarheid en
veiligheid. In 2015 speelden ondernemers en bewoners een actieve rol bij de pilot Gastvrij en Veilig
Rembrandtplein. De gemeente is drie nachten per week aanwezig om corrigerend op te treden bij overlast om zo
het veiligheidsgevoel op en rond het plein te verbeteren en de bonus malusregeling is ingevoerd voor
ondernemers op het Rembrandtplein. Dit houdt in dat de horecabedrijven meewerken aan de pilot en daarom in
aanmerking kunnen komen voor ruimere openingstijden.
Dat preventief, sterk en intensief optreden van de gemeente kan leiden tot minder (repressief) optreden van de
politie, bleek in 2015 uit het succes van scooterhandhaving met camera's bij de onderdoorgang Rijksmuseum.
Sinds 2015 is de meldkamer 24/7 open voor meldingen. Op 1 april 2015 startte het nachtelijk wegslepen van
gevaarlijk foutgeparkeerde voertuigen. Beelden (met constateringen) van cameratoezicht worden doorgezet naar
de Meldkamer en naar de juiste handhaver op straat. Vanuit het programma Informatiegestuurd Handhaven (IGH)
startte een pilot bij de taxihandhaving.

Doelen, activiteiten en indicatoren
Doel 1

Activiteiten

A

B

C

D

Amsterdam is veilig en leefbaar door handhaving en toezicht (preventief en curatief), met gerichte informatie
Indicatoren doel

Peilwaarde
Nulmeting (jaar)

Streefwaarden
Begroting 2015

Rekening 2015

Resultaat 2016/18

1

Rapportcijfer buurtveiligheid

6,3
(2013)

6,5

6,8

2016
2017
2018

6,6
6,7
6,8

2

Leefbaarheidsindex

98
(2013)

97

Indicator
is vervallen

2016
2017
2018

96%
95%
95%

Doel 2

Activiteiten

B

D

E

Burgers en ondernemers dragen met hun gedrag bij aan de leefbaarheid en veiligheid in de stad
Indicatoren doel

Aandeel Amsterdammers dat zich inzet voor
of tegen een onderwerp dat met wonen in de
buurt of stad te maken heeft

Peilwaarde
Nulmeting (jaar)

Streefwaarden
Begroting 2015

19%
(2013)

20%

64

Rekening 2015
Indicator nog
niet beschikbaar;
volgt uit
Burgermonitor

Resultaat 2016/18
2016
2017
2018

n.v.t.
22%
-

Doel 3

Activiteiten

A

B

C

D

De gemeente levert slim georganiseerde handhaving en toezicht tegen minimale kosten
Voor dit doel zijn bij de Begroting 2015 geen indicator en streefwaarden bepaald

Activiteiten

A

Handhavingsteams inzetten op basis van gerichte informatie, op momenten en plekken waar
het nodig is

B

Toegespitst toezicht houden op taxi´s, in het openbaar vervoer en op verkeerd geparkeerde auto´s

C

Met het direct bekijken van camerabeelden toezicht houden op overlast en kleine criminaliteit
in de openbare ruimte

D

Toezicht houden op de naleving van vergunningen door exploitanten in de prostitutiesector

E

Onderzoek doen naar de mogelijkheden om het gedrag van burgers en ondernemers te
prikkelen (‘nudging’)

Indicatoren activiteiten

A

Percentage van het personeel dat als

Peilwaarde
Nulmeting (jaar)

Streefwaarden
Begroting 2015

n.v.t.

50%

‘vliegende brigade’ wordt ingezet

Rekening 2015
Indicator is
vervallen

Aantal weggesleepte voertuigen
Hoort bij doel 1, 2 en 3

2016
2017
2018

Hoort bij doel 1 en 3
B

Resultaat 2016/18

8.900
(2013)

10.500

9.068

2016
2017
2018

C

Hoort bij doel 1 en 3		

Indicator en streefwaarden volgen uit beleidsontwikkeling

D

Aantal gecontroleerde ramen en bedrijven

Indicator is vervallen

90%
95%
100%
11.000
11.000
11.000

Hoort bij doel 1, 2 en 3
E

Hoort bij doel 2		

Voor deze activiteit zijn bij de Begroting 2015 geen indicator en streefwaarden bepaald

Wat hebben we bereikt?
1. Amsterdam is veilig en leefbaar door handhaving en toezicht (preventief en curatief), met gerichte informatie
Steeds meer vindt de handhaving plaats op basis van gerichte informatie, daarbij geholpen door de volgende zaken:
goede informatie uitwisselen, meer gebruik maken van de bestaande camerabeelden, inzet op de juiste plaatsen en
tijden, de openstelling van de meldkamer in de nacht, forse verbetering van de informatie in briefings aangevuld met
politiegegevens.
Bij het toezicht op de prostitutiesector is de indicator op de activiteit komen te vervallen. In 2015 worden de controles
net als bij de politie per locatie gedaan en niet meer per raam. De indicator is vervangen voor een indicator per
locatie. In 2015 zijn 403 locaties gecontroleerd.
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De indicator leefbaarheidindex wordt vanaf 2015 niet meer gemeten.
De indicator percentage van het personeel dat als 'vliegende brigade' wordt ingezet is komen te vervallen. In 2015 is
binnen de kaders van IGH een deel van de bestaande handhavingscapaciteit flexibel en snel ingezet op overlast op die
plekken waar dit het meest nodig is in de stad: (hotspots) en de aanpak van grensoverstijgende vraagstukken (onder
andere jeugd en pleinen).
2. Bewoners en ondernemers dragen met hun gedrag bij aan de leefbaarheid en veiligheid in de stad
We hebben een volgende stap gezet in de handhavingsaanpak. Het hierbij betrekken van de Amsterdammers is een
belangrijk spoor. Het voor dit doel ontwikkelde programma Gedragsbeïnvloeding bevindt zich in de startfase. Medio
2016 is het kader met plan van aanpak gereed. Een goed voorbeeld in 2015 van het betrekken van Amsterdammers en
ondernemers bij de handhaving is de aanpak van de nachtelijke overlast 'Rembrandtplein'. Omwonenden kunnen
direct contact leggen met op dat moment aanwezige handhavers en ondernemers. Ondernemers worden voor hun rol
in het voorkómen van de overlast beloond door verruiming van de openingstijden.
3. De gemeente organiseert de handhaving en het toezicht op een slimme manier tegen minimale kosten
Met handhaving die tijdig aanwezig is en doelgericht optreedt, wordt de stad leefbaarder en daarmee veiliger.

STADSDELEN Gebiedsgericht werken/focuspunten
Portefeuillehouders: gebiedswethouders
De buurtveiligheidsteams zijn omgezet in een regulier samenwerkingsverband tussen politie, handhaving en de
woningcorporaties. Zij hebben onder meer aandacht besteed aan hangjongeren, scooter- en parkeeroverlast,
afvalproblematiek, woonfraude, prostitutie/ escort-massagesalons, horecaoverlast en handhaving tijdens
evenementen.
In Centrum, West en Zuid vraagt het groeiende aantal bezoekers en de daarmee gepaard gaande druk op de
openbare ruimte om extra handhaving. In Centrum heeft intensieve controle bij horecagelegenheden geleid tot een
daling van het aantal klachten over overlast. Een aantal grote illegale hotels is gesloten. Daarnaast is actie ondernomen
om geluidsoverlast op het water te verminderen. Zuid heeft veel aandacht besteed aan drukke locaties als het
Vondelpark en het Museumplein. In De Pijp is, na overleg met bewoners, gestart met langlopende, integrale
handhavingsacties, die hebben geleid tot een verbetering van de leefbaarheid.
In West is de noodzaak van toezicht en handhaving groter geworden door de opening van de Hallen en de toename
van het aantal evenementen in het Westerpark – met de bijbehorende bezoekersstromen. Sinds 2015 is in Westpoort
24-uurs-handhaving van kracht. Met de overdracht van Westpoort naar Nieuw-West heeft het stadsdeel met prioriteit
ingezet op het tegengaan van horecaoverlast en handhaving tijdens evenementen in dit gebied.
De handhavingsacties in Zuidoost waren voornamelijk gericht op afval, parkeren en evenementen in het Arena-gebied.
Daarnaast vergde de in Zuid en Zuidoost gevestigde vluchtelingenopvang extra inspanningen voor toezicht en
handhaving.

Welke belangrijke activiteiten heeft de gemeente Amsterdam nog meer uitgevoerd?




Conform begroting hebben de volgende activiteiten plaatsgevonden: vergunningen en ontheffingen verlenen
voor vrachtverkeer in de milieuzones en hierop handhaven; 13.600 processen-verbaal door cameratoezicht in de
onderdoorgang van het Rijksmuseum; ontheffingen voor diverse verkeersregels verlenen aan bijvoorbeeld
ambulances en aannemers.
1.343 bezwaar- en beroepsprocedures van weggesleepte auto's afhandelen, waarvan 98% binnen de termijn is
afgehandeld; toezicht houden op de registratie van ingekochte en verkochte fietsen door fietshandelaren
(registercontrole)
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Financiële
Bij de
totalen vanontwikkelingen
lasten en baten
worden het stedelijk niveau
(rve’s) en gebiedsgericht werken
Bedragen * € 1 miljoen
(stadsdelen) niet apart
weergegeven. Er is voor de
baten en lasten maar één link.

Begroting
2015

Begroting
2015
(vastgesteld
16/12/15)

Rekening
2015

Verschil
Rekening >
Begroting

Stedelijk
Baten
Lasten
Saldo van baten en lasten
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
Subtotaal stedelijk

9,0
26,5
-17,5
0,0
0,0
0,0
-17,5

8,8
27,5
-18,7
0,0
0,0
0,0
-18,7

9,4
27,5
-18,1
0,0
0,0
0,0
-18,1

0,6
0,0
0,6
0,0
0,0
0,0
0,6

Gebiedsgericht werken
Baten
Lasten
Saldo van baten en lasten
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
Subtotaal gebiedsgericht werken

2,6
9,4
-6,8
0,0
0,0
0,0
-6,8

2,6
7,9
-5,3
0,1
0,0
0,1
-5,2

3,2
8,1
-4,9
0,0
0,0
0,0
-4,9

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

-24,4

-23,9

-23,0

0,9

Totalen programmaonderdeel 2.2

Dit programmaonderdeel kent een positief verschil met de begroting van € 0,9 miljoen. Dat wordt veroorzaakt door
€ 0,6 miljoen extra baten op stedelijk niveau en een positief saldo van € 0,3 miljoen bij het gebiedsgericht werken
(stadsdelen).
Toelichting stedelijk
Voor het stedelijke onderdeel zijn € 0,6 miljoen meer baten gerealiseerd dan begroot. Dit is het saldo van vier
afwijkingen in het primair proces.




Hogere bijdragen voor de kosten van taxihandhaving, onder andere voor de inzet van taxihosts op de
uitgaanspleinen (€ 0,4 miljoen) en overige opdrachten waarbij handhavers worden ingezet (€ 0,4 miljoen).
Diverse incidentele voordelen (€ 0,6 miljoen), onder andere een ontvangen ESF-subsidie na de afrekening van
projecten uit voorgaande jaren.
Voor € 0,8 miljoen aan lagere inkomsten doordat minder voertuigen zijn weggesleept.

STADSDELEN Gebiedsgericht werken
De extra baten bij stadsdelen betreffen ontvangen leges en overige opbrengsten en vergoedingen voor vergunningen.

Risico’s en maatregelen
Nieuw
Risico 1
Maatregel

Actueel
Risico 1
Maatregel

Door vergrijzing onder de handhavers en toegenomen opleidingseisen is een derde van
het personeel niet flexibel inzetbaar, terwijl de vraag uit de samenleving groeit.
Strategisch personeelsbeleid moet de mobiliteit onder handhavers vergroten. Daarnaast
is in de begroting 2016 budget beschikbaar gesteld voor het aantrekken van jonge
handhavers.

Het ontbreekt aan voldoende gerichte informatie over overlast in de openbare ruimte
(personen, gebieden).
De gemeente ontwikkelt voorspellende indicatoren uit de beschikbare
informatiebronnen
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Toelichting

De beheersmaatregel maakt onderdeel uit van het programma IGH. Hierin wordt onder
andere gewerkt met een dashboard waarbinnen de informatie uit de verschillende
databronnen aan elkaar gekoppeld wordt.

Risico 2

Externe ontwikkelingen – werkloosheid, bezuinigingen – beïnvloeden de leefbaarheid en
de veiligheid in de stad.
De gemeente beperkt de sociale problematiek zo veel mogelijk, bijvoorbeeld via
schuldhulpverlening en werkgelegenheid.

Maatregel

Risico 3

De gemeente als patriarch: niet loslaten en onvoldoende benutten van initiatieven van
Amsterdammers en ondernemers.

Maatregel

De gemeente toetst continu de eigen rol en verantwoordelijkheid: als de stad het zelf
kan, kan de gemeente een stap terug doen. Daarvoor zoekt de gemeente aansluiting
met initiatieven uit de buurt, onder andere vanuit winkeliersverenigingen of
maatschappelijke organisaties.
Interne reorganisatie van en samenwerking binnen handhaving en toezicht
De beheersmaatregel maakt onderdeel uit van het programma Gedragsbeïnvloeding:
Andere kijk op handhaving.

Toelichting

Risico 4
Toelichting

De gemeente is onvoldoende in staat om handhaving en toezicht gezamenlijk te
organiseren.
De samenwerking binnen het werkterrein van toezicht en handhaving blijven verbeteren.

Beleidskaders




Het ministerie van Veiligheid en Justitie schetst de kaders voor de samenwerking tussen gemeenten en politie.
Het Regionaal Veiligheidsplan formuleert gemeentelijke doelstellingen voor gemeenten, politie en Openbaar
Ministerie.
Het gemeentelijk rapport Organisatie Bestuurlijk Toezicht scheidt handhaving en toezicht in diverse (de)centrale
taken.
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6.2.3 Veiligheid
Portefeuillehouder: de burgemeester
De openbare orde handhaven en de veiligheid handhaven gericht op specifieke groepen mensen, goederen en
gebieden

Wat waren de belangrijkste ontwikkelingen?





De overlast door en criminaliteit onder problematische groepen is extra aandacht blijven vragen.
Door de terroristische aanslagen in Europa heeft de voorbereiding van grote evenementen extra aandacht
gevraagd.
Door de toename van het aantal vluchtelingen heeft het behouden van de maatschappelijke rust in de stad extra
inzet gevraagd.
De internationale ontwikkelingen hebben impact op Amsterdam. We constateren een toenemend aantal
meldingen bij het Meld- en Adviespunt Radicalisering. Uitreizigers naar Syrië en Irak en een substantiële en
duurzame dreiging van terugkeerders zijn aanleiding geweest om de werkwijze te herzien en te versterken.

Doelen, activiteiten en indicatoren
Doel 1

Activiteiten

A

C

Amsterdam is een veilige stad voor bewoners, bezoekers en mensen die er werken
Indicatoren doel

1

Veiligheidsindex van de regio
Amsterdam-Amstelland

2

Het aantal geregistreerde misdrijven in
Amsterdam

Peilwaarde
Nulmeting (jaar)

Streefwaarden
Begroting 2015

Rekening 2015

100

-

97

2016
2017
2018

-

92.636

-

91.952

2016
2017
2018

-

Doel 2

Resultaat 2016/18

Activiteiten

A

B

C

Amsterdam heeft leefbare wijken en buurten
Indicatoren doel

Leefbaarheidsmonitor Wonen in Amsterdam (WIA)
tweejaarlijks

Peilwaarde
Nulmeting (jaar)

Streefwaarden
Begroting 2015

7,4

-

Rekening 2015
Resultaten 2015
zijn nog niet
bekend. Monitor
is tweejaarlijks

Resultaat 2016/18
2016
2017
2018

De indicatoren geven een algemeen beeld van de ontwikkeling van het veiligheidsbeleid weer en hebben derhalve een monitorend karakter.
De Veiligheidsindex is een weergave van de gegevens van de hele veiligheidsketen, politie, justitie, veiligheidsregio Amsterdam Amstelland
en de Amsterdam Amstelland gemeenten. De cijfers worden jaarlijks in het Regionaal Veiligheidsplan Amsterdam Amstelland en de regionale
veiligheidsrapportage Amsterdam Amstelland aan de gemeenteraad gepresenteerd.
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-

Activiteiten

A

De Top 600-aanpak regisseren, partners aansturen en de resultaten monitoren

B

Bestuurlijke handhavingsinstrumenten inzetten bij specifieke gebieden, bedrijven (zoals horeca) en
groepen

C

Persoonsgerichte aanpak regisseren, partners aansturen en resultaten monitoren, als treiteraanpak
en radicalisering

D

Integere, transparante bedrijfsvoering bewerkstelligen in risicobranches met Bestuurlijke aanpak
criminaliteit (Wet Bibob)

Indicatoren activiteiten

A

Hoort bij doel 1 en 2

B

Hoort bij doel 2

C

Hoort bij doel 1 en 2

D

Hoort bij doel 2

Peilwaarde
Nulmeting (jaar)

Streefwaarden
Begroting 2015

Rekening 2015

Resultaat 2016/18

Voor de activiteiten van dit programmaonderdeel zijn bij de Begroting 2015 geen indicator
en streefwaarden bepaald

Wat hebben we bereikt?
1. Amsterdam is een veilige stad voor bewoners, bezoekers en mensen die er werken
Onze wijken en buurten zijn en blijven leefbaar, de veiligheidsindex is verbeterd, de veiligheidsbeleving is min of meer
hetzelfde gebleven, er is informatiegestuurd gehandhaafd op prioriteiten en de handhavingscapaciteit is flexibel
ingezet.
2. Amsterdam heeft leefbare wijken en buurten
De ontwikkeling van wijk en buurt is in 2015 licht verbeterd ten opzichte van 2014. Het aantal misdrijven is met 1%
afgenomen en de Amsterdammer ervaart iets minder verloedering en overlast.

STADSDELEN Gebiedsgericht werken/focuspunten
Portefeuillehouders: de gebiedswethouders
In de stadsdelen is op veel terreinen gewerkt aan een veilige leefomgeving, waarbij intensief is samengewerkt door en
met alle betrokkenen – de politie (wijkagent), toezichthouders, woningbouwcorporaties, jongerenwerkers, bewoners
en ondernemers.
Dat varieerde van het instellen van buurtveiligheidsteams (Noord), het Pandenoffensief in Oost en het Masterplan
Woninginbraak in West en Nieuw-West. In Zuid werden in het kader van het Donkere Dagen Offensief extra
handhavers ingezet in de avonduren gedurende de wintermaanden. Zuidoost stelde bewoners met een afstand tot de
arbeidsmarkt in de gelegenheid een opleiding te volgen tot preventieadviseur veilig wonen. Deze initiatieven hebben
geleid tot minder woninginbraken en minder straatroven.
De veiligheid in winkelgebieden kreeg ruim aandacht. In Zuidoost volgden ondernemers trainingen in veilig
ondernemen. Nieuw-West stelde in het project Gastheerschap werkzoekenden aan als gastheer of gastvrouw op de
winkelpleinen om de (subjectieve) veiligheid te bevorderen. In West en Zuid zijn secret-scanprojecten opgezet om
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ondernemers bewuster te maken. Centrum is in 2015 begonnen met de pilot Gastvrij en veilig Rembrandtplein en
heeft een gezamenlijk team van politie en stadsdeelmedewerkers opgezet ter vermindering van de drugsoverlast.
Voor de preventie van polarisatie en radicalisering, een belangrijk thema voor stadsdelen, is nauwe samenwerking
gezocht met politie, jongerenwerk, Joodse instellingen, moskeebesturen, bewoners en partners. Er zijn dialoog- en
netwerkbijeenkomsten georganiseerd waarbij de vraag hoe de spanningen tussen bevolkingsgroepen integraal
aangepakt kunnen worden centraal stond. West heeft een plan tegen polarisatie en radicalisering gepresenteerd (Stay
West). Oost stelde een projectleider en een regisseur radicalisering en polarisatie aan. Noord investeerde in trainingen
voor professionals die in hun werk met dit thema worden geconfronteerd.
In alle stadsdelen is geïnvesteerd in de bestrijding van jeugdoverlast, in de Treiteraanpak en in de verbetering van de
afstemming tussen de verschillende meldpunten Zorg en Woonoverlast.

Welke belangrijke activiteiten heeft de gemeente Amsterdam nog meer uitgevoerd?


Preventie van criminaliteit
Amsterdam ontwikkelt met politie, justitie, rechterlijke macht en zorgpartners nieuwe wegen om recidive terug te
dringen, voedingsbodems voor criminaliteit aan te pakken en te zorgen dat er minder mensen het criminele circuit
instromen.



Preventief Interventie Team (PIT)
Door het vroegtijdig signaleren en begeleiden van risicokinderen en risicojongeren (inclusief hun gezinnen) wil het
PIT voorkomen dat risicojongeren afglijden in de criminaliteit. In 2015 hebben 239 broertjes en zusjes van Top
600personen, uit 133 gezinnen, begeleiding gehad van het PIT. Daarvan zijn 158 kinderen in 2015 gesignaleerd en
in begeleiding genomen. Iets meer dan 60% van de jongeren die het PIT begeleidt is jonger dan 13 jaar.
Daarnaast heeft het PIT in 2015 daderregie geleverd voor twaalf top 600personen.

Bij Financiële
de totalen vanontwikkelingen
lasten en baten
worden het stedelijk niveau
(rve’s) en gebiedsgericht werken
Bedragen * € 1 miljoen
(stadsdelen) niet apart
weergegeven. Er is voor de
baten en lasten maar één link.

Begroting
2015

Begroting
2015
(vastgesteld
16/12/15)

Rekening
2015

Verschil
Rekening >
Begroting

Stedelijk
Baten
Lasten
Saldo van baten en lasten
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
Subtotaal stedelijk

1,7
31,2
-29,5
4,1
0,0
4,1
-25,4

1,9
32,7
-30,8
4,8
0,0
4,8
-25,9

4,4
21,1
-16,6
6,5
9,0
-2,5
-19,2

2,5
-11,6
14,1
1,7
9,0
-7,3
6,8

Gebiedsgericht werken
Baten
Lasten
Saldo van baten en lasten
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
Subtotaal gebiedsgericht werken

1,2
16,5
-15,3
0,0
0,0
0,0
-15,3

1,2
22,6
-21,4
1,1
0,0
1,1
-20,3

1,7
21,8
-20,1
0,3
0,0
0,3
-19,8

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

Totalen programmaonderdeel 2.3

-40,7

-46,2

-38,9

7,3

Het programmaonderdeel Veiligheid kent een voordelig resultaat ten opzichte van de begroting van € 7,3 miljoen,
waarvan € 6,8 miljoen op stedelijk niveau en € 0,5 miljoen voor gebiedsgericht werken.

71

Toelichting stedelijk
Het programmaonderdeel Veiligheid kent een voordelig resultaat ten opzichte van de begroting van € 7,2 miljoen,
voornamelijk het gevolg van lagere lasten. De oorzaken liggen in het primair proces, er zijn geen afwijkingen als
gevolg van de organisatieontwikkeling.
Afwijkingen primair proces
In het stedelijk deel van het programmaonderdeel Veiligheid is sprake van € 2,5 miljoen hogere baten en € 11,6
miljoen lagere lasten, waaruit een positief saldo volgt van € 6,7 miljoen.
Het saldo van € 6,7 miljoen wordt veroorzaakt door:

onderschrijdingen (€4,8 miljoen) op incidentele prioriteiten die via de reserve incidentele middelen meegenomen
worden naar 2016 (Jeugdveiligheid)

vrijval van reserves (€ 1,1 miljoen) conform de besluitvorming inzake het opheffen van de kleine reserves en de
herijking van het project 1012

lagere lasten bij het Actiecentrum Veiligheid en afrekening van subsidies (€ 0,4 miljoen)

saldo bij het Preventief interventie Team (€ 0,4 miljoen)
De lagere lasten van € 11,6 miljoen worden voornamelijk veroorzaakt door de volgende posten.


Incidentele prioriteiten uit 2015 waarvan de uitvoering in 2016 plaatsvindt (€ 4,8 miljoen)
Deze middelen worden via de reserve overheveling incidentele middelen meegenomen naar 2016. Deze
prioriteiten zijn hieronder opgesomd.

Top 1000 (€ 2,5 miljoen lagere lasten)
De Top 600 is eind 2015 uitgebreid met de Top 400. Het vaststellen van de juiste criteria heeft (bestuurlijk)
een lange aanloop gehad. De geplande kosten voor 2015 zijn daarom niet gemaakt, maar de middelen zullen
nodig zijn om het programma in 2016-2018 uit te voeren. In totaal is €10 miljoen beschikbaar gesteld in het
coalitieakkoord, de technische toedeling is toen € 2,5 miljoen per jaar geweest. In de Voorjaarsnota 2016 zal
een begrotingswijziging worden voorgesteld over de verdeling 2016-2018.

Budget Veiligheid (€ 1,3 miljoen lagere lasten)
In de Begroting 2015 is € 5 miljoen prioriteit toegevoegd als budget Veiligheid, bedoeld voor kosten op het
gebied van veiligheid. De verdeling van deze middelen is € 1,25 miljoen over 2015-2018. In 2015 is dit budget
niet nodig gebleken omdat kosten binnen de bestaande budgetten zijn gebleven (Eigen raam,
Rembrandtplein). In 2016 is het budget voor een groot deel bestemd voor incidentele activiteiten op het
gebied van radicalisering, horeca en prostitutie.

Bedreigde instellingen (€ 0,5 miljoen lagere lasten)
Voor bedreigde instellingen is € 2 miljoen aan prioriteit toegekend voor de periode 2015 – 2018. In 2015 is er
€ 1,8 miljoen begroot voor de 1e tranche subsidieverlening. Uiteindelijk is € 0,4 miljoen minder subsidie
toegekend en is € 0,1 miljoen meer budget ontvangen dan begroot van het rijk. Vanwege de aanhoudende
dreiging en de verwachte aanvragen in de tweede, derde en vierde tranche zal de onderschrijding van 2015
nodig zijn in 2016.

Treiteraanpak (€ 0,2 miljoen lagere lasten)
De voorgenomen verankering van de aanpak is opgeschoven. Daartoe dient in 2016 de aanpak eerst nog
verder versterkt te worden. De vliegende keep is een activiteit die gepland was voor 2015 en eveneens in het
kader van de verdere versterking van de aanpak in 2016 wordt opgepakt.

Top 600, woonexcessen en radicalisering (€ 0,2 miljoen lagere lasten)
De activiteiten uit 2015 worden doorgeschoven naar 2016.

Lichtplan Rembrandtplein - Horeca (€ 0,2 miljoen lagere lasten)
De geplande activiteiten rondom het lichtplan op het Rembrandtplein hebben vertraging opgelopen. De
hiermee samenhangende kosten zullen daarom in 2016 vallen.



Project 1012 (€ 6,1 miljoen lagere lasten)
Op 16 december 2015 heeft de raad de herijking van het coalitieproject 1012 vastgesteld. Dit heeft geleid tot het
toevoegen van middelen vanuit de voorziening Juridische risico's (algemene dekkingsmiddelen) naar de
systeemreserve 1012. Dit besluit leidt tot € 8,7 miljoen lagere lasten in dit programmaonderdeel en een dotatie
van € 8,7 miljoen aan de systeemreserve 1012. Daarnaast is in december 2015 planschade uitgekeerd. De
uitkeringen waren niet begroot en hebben geleid tot € 2,6 miljoen hogere lasten en een even grote hogere
onttrekking aan de systeemreserve. Dat leidt per saldo tot € 6,1 miljoen lagere lasten.
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Organisatie Bestuurlijk Toezicht (OBT) /Informatiegestuurd Handhaven (IGH) (€ 1,6 miljoen lagere lasten)
Als gevolg van een vertraging van een half jaar waren de lasten bij het programma IGH € 1,6 miljoen lager en is
een even groot bedrag minder onttrokken aan de reserve OBT/IGH. De vertraging ontstaat omdat er te weinig
gekwalificeerd personeel is en door de problematiek rond de ICT toepassingen en (ontsluiting van) de
informatievoorziening.



Bijdragen Rijk en interne verrekeningen (€ 1,2 miljoen hogere lasten en baten)
De financiële bijdragen vanuit het Rijk voor het Donkere dagen offensief waren niet begroot en hebben geleid tot
0,3 miljoen meer lasten (en baten); interne verrekeningen hebben geleid tot € 0,9 miljoen hogere lasten (en
baten).



Preventief interventie team (€ 0,7 miljoen hogere lasten, € 1,1 miljoen hogere baten)
Tijdens het opstellen van de Begroting 2015 was het nog niet bekend wat de hoogte van de bijdrage vanuit de
Top 600 aan het PIT was. De bijdrage heeft geleid tot € 1,1 miljoen hogere baten en lasten. Van deze € 1,1
miljoen heeft de herschikking van personeel en apparaatslasten bij de organisatieontwikkeling geleid tot € 0,5
miljoen lagere lasten waardoor er in totaal sprake is van € 0,7 miljoen hogere lasten.



Actiecentrum Veiligheid (€ 0,3 miljoen lagere lasten)
In 2015 is het Actiecentrum Veiligheid opgestart . Dit heeft nog niet geleid tot totale uitputting van het budget.



Opheffen van reserves (€ 0,3 miljoen lagere lasten)
Door het opheffen van de reserve kaderwet Prostitutie, de reserve OOV en de reserve pilot coffeeshops zijn er
€ 0,3 miljoen lagere lasten.



Decentralisatie uitkering (€ 0,4 miljoen lagere lasten)
Door de afrekening van de subsidies van stichting Spirit uit voorgaande jaren zijn de lasten lager dan begroot en
was minder onttrekking nodig uit de reserve decentralisatie uitkering.

De hogere baten van € 2,5 miljoen zijn het gevolg van de bovengenoemde ontwikkelingen bij het Preventief
Interventie Team, een extra bijdrage van het Rijk en van interne verrekeningen.
De mutaties in reserves zijn hierboven beschreven. De dotatie van € 9 miljoen betreft de dotatie aan de
systeemreserve project 1012 (raadsbesluit 16 december 2015).
De hogere onttrekking van € 1,7 miljoen volgt uit:

€ 2,6 miljoen hogere onttrekking project 1012

€ 1,1 miljoen hogere onttrekking 1012 Inc.

€ 1,6 miljoen lagere onttrekking reserve OBT/IGH

€ 0,4 miljoen lagere onttrekking decentralisatie uitkering
STADSDELEN Gebiedsgericht werken
Afwijkingen primair proces
Bij stadsdeel Noord (€ 0,5 miljoen) en stadsdeel Oost (€ 0,2 miljoen) zijn de lasten lager, waardoor ook de
onttrekkingen aan de reserves naar beneden zijn bijgesteld. De totale baten zijn € 0,5 miljoen hoger dan begroot,
door bijdragen van het Rijk en vrijvallende reserves.

Risico’s en maatregelen
Actueel
Risico 1
Maatregel
Risico 2
Maatregel

Door reorganisaties bij gemeente en politie is er minder menskracht om criminaliteit
tegen te gaan.
De gemeente zet de capaciteit flexibel in en handhaaft op basis van gerichte informatie.
De spanning tussen wonen, werken en recreëren neemt toe.
Ter voorkoming stelt de gemeente regels die vervolgens flexibel en op basis van
gerichte informatie worden gehandhaafd.
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Beleidskaders


Het Regionaal Veiligheidsplan voor de politieregio Amsterdam beschrijft de veiligheidsprioriteiten 2015-2018.



De Algemene Plaatselijke Verordening is het lokale handhavingskader voor de gemeente Amsterdam.



De landelijke wet- en regelgeving rondom veiligheid vormt het algemene handhavingskader.
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6.3 Verkeer en openbare ruimte
Portefeuillehouders: wethouders Litjens, Choho en Van der Burg
De druk op de openbare ruimte is toegenomen. Amsterdam is een aantrekkelijke stad en dat brengt nieuwe
Amsterdammers, veel bezoekers, een ongekende dynamiek en economische voorspoed. Deze groei is alleen
mogelijk als we meer ruimte geven aan voetganger, fiets en openbaar vervoer. In 2015 zijn hiertoe de nodige
keuzes gemaakt of in voorbereiding genomen – bijvoorbeeld met de Uitvoeringsagenda Mobiliteit.
Om de stad bereikbaar en leefbaar te houden werkt Amsterdam met partners op landelijk en regionaal niveau
aan het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. In oktober hebben Rijk en regio uitgesproken
dat stedelijke bereikbaarheid een urgente, groeiende en gezamenlijke opgave is.
Een vaste oeververbinding met Noord wordt onderzocht en lijkt dichterbij dan ooit. Er staan investeringen op de
rol voor parkeergarages en in samenwerking met de Stadsregio Amsterdam wordt geïnvesteerd in openbaar
vervoer. Het bleef niet bij plannen maken, want de Michiel de Ruijtertunnel en de Cuyperspassage zijn geopend.
Ook ging brug 116, tussen Ceintuurbaan en Roelof Hartstraat, na renovatie – vier maanden eerder dan gepland –
weer open voor alle verkeer. Belangrijke vorderingen zijn gemaakt in de trajecten van aanbesteding en
contractafsluiting voor onder andere parkeerhandhav
Het gebruik van het groen in en om de stad neemt toe. Door het sterk vergroenen van de openbare ruimte
maken we de stad aantrekkelijker om in te wonen, werken en verblijven. Groen is belangrijk als tuin voor veel
Amsterdammers, maar is ook noodzakelijk voor een klimaatbestendige, bio diverse en gezonde stad.

Veilige en vlotte verkeersstromen
Door de toename van het aantal bewoners en bezoekers neemt de druk op de openbare ruimte toe. De
Uitvoeringsagenda Mobiliteit is vastgesteld en deze bevat maatregelen die leiden tot meer ruimte op de drukste
plekken en een betere doorstroming van het verkeer. In de zomer zijn de eerste pilots uitgevoerd. Aan de hand van
kentekenonderzoek (waarmee de herkomst van auto’s wordt achterhaald) zijn verkeersmaatregelen rondom het
Muntplein voorgesteld ten gunste van voetganger en fiets.
Aangezien onveilig gedrag bij vrijwel alle verkeersongevallen een grote rol speelt, zijn we in 2015 doorgegaan met
verkeerseducatie en veiligheidscampagnes. De infrastructuur is veiliger geworden doordat meer ruimte is gemaakt
voor fietsers en door de aanleg van zebrapaden en rode fietsstroken.
Met de opening van de Michiel de Ruijtertunnel is de kade achter het Centraal Station (CS) nu autovrij. Fietsers en
voetgangers hebben meer ruimte gekregen en ook de verkeersdoorstroming voor auto’s is verbeterd. Daarnaast zijn
de taxistandplaats CS en de Cuyperspassage opgeleverd.

Ruimte voor de fiets
Fietsen en Amsterdam zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De fiets speelt een cruciale rol in de bereikbaarheid
van Amsterdam. In het Kader Fietsparkeren zijn de uitgangspunten van het fietsparkeerbeleid vastgelegd. Tellingen
hebben aangetoond dat 15% van de fietsen in de rekken niet gebruikt wordt. Verwijdering daarvan zorgt voor meer
plek in het rek. In 2015 zijn tijdelijke fietsparkeerplekken bij het Centraal Station (CS) opgeleverd. Tevens is besloten
stallingen te realiseren bij CS, Station Zuid en op het Leidseplein en het Beursplein. In 2015 zijn de eerste plekken bij
CS opgeleverd. Daarnaast is circa 10 kilometer rood asfalt aangelegd, zijn wachttijdvoorspellers geplaatst en paaltjes
van de fietspaden verwijderd. In november kondigde de minister aan dat de wegbeheerder (onder voorwaarden) de

75

bevoegdheid krijgt de snorfiets naar de rijbaan te verwijzen – met helmplicht. Vooruitlopend op de verwachte
wetswijziging voerde Amsterdam handhavingsacties uit op delicten van snor- en bromfietsers in het verkeer.

Aantrekkelijk openbaar vervoer
Enerzijds worden meer ov-reizigers verwacht, anderzijds nemen de financiële bijdragen voor het openbaar vervoer af.
Daarom is het noodzakelijk te sturen op het verlagen van de exploitatiekosten. Daartoe is de Investeringsagenda OV
getekend door de gemeente, GVB en SRA. In deze agenda zijn de doelen, ambities en afspraken voor de periode
2015 tot en met 2024 vastgelegd. Die luiden in het kort: een hogere gemiddelde snelheid en een grotere
betrouwbaarheid door het oplossen van knelpunten in de infrastructuur. De komende tien jaar bedraagt de investering
ongeveer € 450 miljoen.
Er zijn belangrijke stappen gezet in de ontwikkeling van de metro tot de ruggengraat van het openbaar vervoer. Het
eerste voertuig reed op het spoor van de Noord/Zuidlijn en in Zuid is de aansluiting op het bestaande net
gerealiseerd. Het project Vluchtwegmaatregelen Oostlijn is afgerond en de aanbesteding van renovatie van stations
aan de Oostlijn is voltooid. De Regioraad van de SRA heeft positief besloten over de uitvoeringsfase Amstelveenlijn.
Voor uitbreiding van het metronet is verkennend onderzoek verricht.
De nota Veren 2018 is vastgesteld. De nota beschrijft een strategie voor het toekomstbestendig maken van het
Amsterdamse verensysteem en geeft inzicht in de uitdagingen. Voor de toekomst lijken vaste oeververbindingen
gewenst. Hiervoor lijken de Stenen Hoofdbrug en de Javabrug de beste oplossing. De bruggen zorgen voor een
goede, constant beschikbare verbinding voor langzaam verkeer en maken Amsterdam-Noord beter bereikbaar.

Verminderen parkeerdruk
Wij hebben in de Uitvoeringsagenda Mobiliteit (UAM) keuzes gepresenteerd om de stad bereikbaar en verkeersveilig
te houden en de openbare ruimte toegankelijk en aantrekkelijk. De verplaatsing van parkeerplekken naar (nog te
bouwen) parkeergarages moet voetganger en fietser in het stadshart meer ruimte geven. Het openstellen van
parkeerplaatsen in bestaande garages voor bewoners is voortgezet. Er zijn nu veertien opengestelde garages.
Daarnaast is een pilot langparkeren gestart, waarin de gemeente bewoners de mogelijkheid geeft hun auto in een
garage buiten het centrum te parkeren. Het aantal deelnemers aan de pilot langparkeren overtrof de verwachting
ruim.
In de afgelopen jaren zijn van de uitbreidingsopgave P+R (van 2.200 naar 8.800 plekken) 4.428 plekken gerealiseerd
(67%). Voor de geplande locatie bij Sloterdijk is inmiddels duidelijk dat voor de uitbreiding van P+R alleen een
gebouwde voorziening mogelijk is, en niet de eerder beoogde uitbreiding op maaiveld. Dit gaat de budgetreservering
te boven en het plan zullen we heroverwegen.

Groen, recreatie en dierenwelzijn
Op 30 september 2015 heeft de raad Agenda Groen door de raad vastgesteld, als beleidskader en afwegingskader
voor de groeninvesteringen. De Agenda Groen geeft invulling aan de opgaven voor groen voor de compacte en
duurzame stad. Groen geeft een impuls aan stedelijke ontwikkeling, en we waarderen de gebruiks- en
belevingswaarde van de stadsparken op en streven naar balans in het gebruik ervan.
Acties zijn gestart, waarbij eerste prioriteit is gegeven aan de acties rond evenementen in het groen, alsmede de acties
ten aanzien van de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht, Groende Daken, Rainproof en AMS.
In april 2015 heeft het college, als eerste tranche, € 3,23 miljoen aan groengelden toegekend. Hierop zijn acties
gestart waarbij voorrang is gegeven aan evenementen in het groen, maar ook aan de Amsterdamse Aanpak Gezond
Gewicht, Groene daken, Rainproof en het Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS).
Amsterdam treedt uit twee regionale samenwerkingsverbanden voor recreatie. Dit betreft het Goois Natuurreservaat
(GNR) en het Recreatieschap Vinkeveense Plassen (RVP). GNR is in 2012 een juridische procedure gestart die inmiddels
bij de Hoge Raad ligt, omdat GNR in cassatie ging toen het hof Amsterdam in het gelijk stelde met betrekking tot het
opzeggen van de overeenkomst.
De concept Agenda Dieren is opgesteld en voor inspraak vrijgegeven.
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STADSDELEN Gebiedsgericht werken
In Centrum en Zuid wordt de openbare ruimte steeds zwaarder belast door een groeiende stroom bezoekers. Centrum
reageerde daarop met de uitvoering van de maatregelen uit de nota De Bereikbare Binnenstad en Zuid met het
onderhoud en de herinrichting van vooral de parken en het Museumplein. Ook in Noord was bereikbaarheid een
thema, waarbij de nadruk op het openbaar vervoer lag en de toegankelijkheid via het IJ. In Oost ging de aandacht
primair uit naar een hoogwaardig, aantrekkelijk groener en een meer bio-divers verblijfsklimaat in de openbare ruimte,
en het faciliteren van initiatieven in die richting. Zuidoost richtte zich op verbetering van de leefbaarheid door het
aanpakken van achterstallig onderhoud en startte een onderzoek naar de haalbaarheid van het invoeren van de
nachtmetro. Nieuw-West zag door de uitbreiding van het areaal met Westpoort de druk op de middelen voor het
beheer van de openbare ruimte groeien. In een aantal stadsdelen is geprobeerd de bereikbaarheid met openbaar
vervoer te verbeteren en is de ambitie waar nodig aanvullend openbaar vervoer te realiseren. Na de opheffing van
buslijn 62 in Zuid is, om het fijnmazige openbaarvervoersnetwerk in stand te houden, in publiek-private samenwerking,
een vervangende, nieuwe buslijn opgezet.

Bij Kerncijfers
de totalen van lasten en baten
worden het stedelijk niveau
(rve’s)
en gebiedsgericht
Bedragen
* € 1 miljoen werken
(stadsdelen) niet apart
weergegeven. Er is voor de
baten en lasten maar één link.

Begroting
2015

Begroting
2015
(vastgesteld
16/12/15)

Rekening
2015

Verschil
Rekening >
Begroting

Stedelijk
Baten
Lasten
Saldo van baten en lasten
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
Subtotaal stedelijk

369,2
642,6
-273,4
189,9
59,9
130,0
-143,4

408,0
659,3
-251,2
213,6
95,5
118,1
-133,1

416,6
632,4
-215,8
187,6
106,5
81,0
-134,7

8,6
-26,8
35,4
-26,0
11,1
-37,1
-1,7

Gebiedsgericht werken
Baten
Lasten
Saldo van baten en lasten
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
Subtotaal gebiedsgericht werken

107,3
240,8
-133,5
155,4
131,2
24,1
-109,4

142,6
346,9
-204,2
142,3
108,0
34,2
-170,0

154,8
331,1
-176,3
112,4
118,8
-6,4
-182,7

12,2
-15,8
27,9
-29,9
10,8
-40,7
-12,7

Totalen programma 3

-252,8

-303,1

-317,5

-14,4

Toelichting baten en lasten
Het programma Verkeer en openbare ruimte kent ten opzichte van de begroting een negatief resultaat van € 14,4
miljoen.
Dit saldo is vooral het gevolg van ontwikkelingen op decentraal niveau die betrekking hebben op mutaties
(onttrekkingen) in de reserves. Het resultaat tussen de begrote onttrekking aan de reserves en de feitelijk
gerealiseerde onttrekkingen in de jaarrekening wordt in programmaonderdeel 3.4 Wegen, straten en pleinen in sterke
mate beïnvloed door een administratieve verschuiving. In de begroting die is vastgesteld op 16 december 2015 is de
begrote onttrekking van de parkeerfondsen van € 45,5 miljoen uit programmaonderdeel 3.2 Parkeren verschoven naar
programmaonderdeel 3.4 Wegen, straten en pleinen. In de jaarrekening echter is de onttrekking toch opgenomen in
het onderdeel Parkeren. Er is uiteindelijk € 46,4 miljoen onttrokken. Op het eerste gezicht zijn de afwijkingen in beide
programmaonderdelen zeer groot, per saldo is hier sprake van een relatief klein nadeel van € 1,1 miljoen.
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6.3.1 Openbaar vervoer
Portefeuillehouder: wethouder Litjens
Beleid maken voor en het aanleggen en beheren van het openbaar vervoer en het taxivervoer

Wat waren de belangrijkste ontwikkelingen?








Bezoekers van Amsterdam gebruiken steeds meer het openbaar vervoer, ook over het water. Uit de
Amsterdamse Thermometer van de Bereikbaarheid blijkt dat de groei van het aantal reizigers van het GVB
voornamelijk bestaat uit toeristen en andere bezoekers.
Uit de Amsterdamse Thermometer van de Bereikbaarheid blijkt dat het ov-gebruik daalt onder
Amsterdammers. Amsterdammers pakken vooral vaker de fiets, maar de laatste jaren wordt er door
Amsterdammers ook meer gelopen.
Het Rijk is begonnen met het verlagen van de brede doeluitkering (BDU) waaruit het openbaar vervoer
grotendeels wordt betaald. Daarom wordt er gestuurd op verlaging van de exploitatiekosten per reiziger en
op het efficiënt beheren van de ov-infrastructuur. Doen we dit niet, dan kunnen de bezuinigingen op de BDU
alleen opgevangen worden door te snijden in het voorzieningenniveau van het openbaar vervoer.
Uit metingen najaar 2015 blijkt dat het gebruik van het Buiksloterwegveer is toegenomen. Het aantal
passagiers is ten opzichte van eind 2014 gestegen, deels op basis van de ruimtelijke ontwikkelingen in Noord,
maar deels ook veroorzaakt door seizoensinvloeden.

Doelen, activiteiten en indicatoren
Doel 1

Activiteiten

A

C

Het openbaar vervoer is kostenefficiënt en sluit optimaal aan op regionaal en landelijk openbaar vervoer
Indicatoren doel

Rapportcijfer tevredenheid reizigers over
stedelijk OV

Peilwaarde
Nulmeting (jaar)

Streefwaarden
Begroting 2015

Rekening 2015

Resultaat 2016/18

7,4

n.t.b.

7.3

2016 		
n.t.b.
2017 		
n.t.b.
2018
n.t.b.

Doel 2

Activiteiten

A

B

C

D

De taxiklant kan rekenen op veilig en betrouwbaar taxivervoer vanaf standplaatsen
Indicatoren doel

Percentage klanten dat de genomen taxirit
waardeert met minimaal een 5,5

Peilwaarde
Nulmeting (jaar)

Streefwaarden
Begroting 2015

Rekening 2015

Resultaat 2016/18

93%
(2013)

95%

93%

2016 		
95%
2017 		
95%
2018
95%

Doel 3

Activiteiten

A

C

E

Kostenefficiënte veerverbindingen over het IJ en het Noordzeekanaal sluiten aan bij de reizigersvraag
Indicatoren doel

Rapportcijfer reizigers over veren

Peilwaarde
Nulmeting (jaar)

Streefwaarden
Begroting 2015

8,1

0
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Rekening 2015

Resultaat 2016/18

geen
gegevens

2016 		0
2017 		0
2018
0

Activiteiten

A

De Noord/Zuidlijn realiseren en vanaf 2017, na ingebruikname, in beheer nemen

B

Infrastructuur voor het openbaar vervoer in de stad aanpassen en aanleggen, zoals busstations
in Noord

C

Invloed aanwenden bij partijen als het Rijk, Stadsregio, NS en ProRail om de stedelijke doelen te
realiseren

D

Vergunningen verlenen en handhaven voor Toegelaten Taxiorganisaties (TTO’s) en
‘taxxxi’-vergunningen

E

Onderzoek uitbreiding nachtelijk openbaar vervoer, met name bij evenementen

Indicatoren activiteiten

Peilwaarde
Nulmeting (jaar)

Streefwaarden
Begroting 2015

Rekening 2015

Resultaat 2016/18

A

Hoort bij doel 1, 2 en 3

Voor deze activiteit zijn bij de Begroting 2015 geen indicator en streefwaarden bepaald

B

Hoort bij doel 2

Voor deze activiteit zijn bij de Begroting 2015 geen indicator en streefwaarden bepaald

C

Hoort bij doel 1, 2 en 3

Voor deze activiteit zijn bij de Begroting 2015 geen indicator en streefwaarden bepaald

D

Percentage succesvol afgehandelde
vergunningaanvragen
Hoort bij doel 2

E

Hoort bij doel 3

98%
(2013)

98%

2016
2017
2018

98%
98%
98%

Voor deze activiteit zijn bij de Begroting 2015 geen indicator en streefwaarden bepaald

Wat hebben we bereikt?
1. Het openbaar vervoer is kostenefficiënt en sluit optimaal aan op regionaal en landelijk openbaar vervoer
Op 29 april is door de gemeente, GVB en SRA de Investeringsagenda OV getekend. In deze agenda zijn de doelen,
ambities en afspraken voor de periode 2015 tot en met 2024 vastgelegd. Die luiden in het kort: een hogere
gemiddelde snelheid en een grotere betrouwbaarheid door het oplossen van knelpunten in de infrastructuur. De
komende tien jaar zal ongeveer € 450 miljoen worden geïnvesteerd.
Belangrijkste mijlpalen in 2015 bij de bouw van de Noord/Zuidlijn (NZL) waren het verschijnen van het eerste
metrovoertuig op het spoor NZL en de afronding werkzaamheden spoorfasering Zuid (de aansluiting van de NZL op
het bestaande net). Het project Vluchtwegmaatregelen Oostlijn is afgerond en de aanbesteding van renovatie van
stations aan de Oostlijn is voltooid. Verder is het laatste metrovoertuig afgeleverd en de uitvoering van het project
Busstation Noord van start gegaan. De Regioraad van de SRA heeft positief besloten over de uitvoeringsfase.
2. De taxiklant kan rekenen op veilig en betrouwbaar taxivervoer vanaf standplaatsen
Door een beter functionerende taximarkt neemt de veiligheid toe en wordt Amsterdam aantrekkelijker voor
bezoekers. Voor een goede bijdrage van de taxi’s aan de bereikbaarheid van Amsterdam, zijn de taxivoorzieningen
van groot belang. In 2015 is de nieuwe standplaats aan de IJ-zijde van het Centraal Station gerealiseerd. Schone taxi’s
hebben voorrang op de standplaats. De pop-up standplaats Rembrandtplein is voortgezet en een proef met
nachtelijke buffercapaciteit rondom de Nieuwmarkt is voorbereid. Het verleggen van de handhaving naar de
Toegestane Taxi Organisaties (TTO's) is voortgezet.
3. Kostenefficiënte veerverbindingen over het IJ en het Noordzeekanaal sluiten aan bij de reizigersvraag
De nota Veren 2018 is vastgesteld. De nota beschrijft een strategie voor het toekomstbestendig maken van het
Amsterdamse verensysteem, maakt de uitdagingen voor het
79verensysteem inzichtelijk en geeft een aanpak om het
groeiend aantal reizigers de komende jaren te kunnen faciliteren. Deze aanpak steunt op drie pijlers:
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Een betrouwbaar en veilig systeem
Het slimmer benutten van het verensysteem
Een verensysteem dat voldoet aan actuele duurzaamheidseisen

In november 2015 is de Gebiedsstudie Sprong over het IJ met als ondertitel Verbetering IJ-oeververbindingen
verschenen. De veren maken hier ook deel van uit. Als er één of meer vaste verbindingen komen, zullen die
waarschijnlijk niet voor 2025 gereed zijn. De nota Veren 2018 geeft daarom een doorkijk tot 2025, op een
verensysteem dat tot aan die tijd aan de toenemende reizigersvraag kan voldoen.

Welke belangrijke activiteiten heeft de gemeente Amsterdam verder uitgevoerd?


Verkennend onderzoek voor uitbreiding van het metronet (tracéverkenning, vervoerwaarde, kosten en
MKBA)
Onderzocht zijn: doortrekken NZL naar Schiphol, Oost/Westlijn, sluiten Kleine Ring en sluiten Grote Ring. Een
maatschappelijke kosten-batenanalyse toonde aan dat de maatschappelijke kosten veel hoger zijn dan de baten,
ook bij een scenario van hoge groei. Het college heeft niet voor een te onderzoeken variant gekozen, maar
betrekt het bij Koers 2025 – Ruimte voor de Stad, de strategie voor ruimtelijke ontwikkeling in Amsterdam voor de
periode 2016-2025.



Adviseren Stadsregio bij aanpassing en vernieuwing OV-concessies Amsterdam
De portefeuillehouder Verkeer van de Stadsregio en de wethouder Verkeer en Vervoer van de gemeente
Amsterdam hebben het Convenant Meerjaren Vervangingsonderhoud Programma Metro ondertekend. Hiermee is
het financiële kader voor het vervangingsonderhoud van de metro infrastructuur door de Stadsregio tot en met
2031 vastgesteld.



Infrastructuur voor het openbaar vervoer beheren en onderhouden (conform afspraken met Stadsregio)
In het kader van de voorbereiding van de acceptatie, oplevering en ingebruikname van de NZL, is de rol van
toekomstig eigenaar verder uitgewerkt en de ontvangstorganisatie verder ingericht. Verder heeft de gemeente
opdracht gegeven voor grote vervangingsprojecten, de activiteiten voorbereid voor implementatie van de Wet
lokaal spoor, voor de Ombouw Amstelveenlijn en voor renovaties van stations aan Oostlijn en Zuidas. Met het
GVB is de overeenkomst voor Beheer en Onderhoud metro- en traminfrastructuur 2015-2024 gesloten.



Projecten infrastructuur openbaar vervoer
In 2015 was een groot aantal ov-projecten in uitvoering of in voorbereiding, zoals de Westtangent, de vrij
liggende busbaan Diemen-Amsterdam, de busbaan Daalwijkdreef, de westelijke tramlijnen, de tweede tramhalte
Zeeburgereiland en de Amstel keerlus.



Veren
Het Buiksloterweg-spitsveer is tot eind november 2015 voortgezet en om aan de vraag te kunnen voldoen is
besloten een extra veer aan te schaffen. Het Nachtelijk Westveer vaart op verzoek van een aantal ondernemers op
het NDSM-terrein in de weekenden tot drie uur ’s nachts. Voor renovatie of nieuwbouw van de
Noordzeekanaalveren zijn zes varianten uitgewerkt, waarbij rekening is gehouden met duurzaamheid en Total
Cost of Ownership. Besloten is de proef met het Oostveer één jaar te verlengen en begin 2016 te evalueren.



Toegankelijkheid van bussen en trams vergroten voor mindervaliden
Er zijn in 2015 circa veertig haltes toegankelijk gemaakt en honderdtachtig haltes in voorbereiding genomen. Na
een voorlopige herijking is de scope op 216 haltes gesteld. De scope wordt ter besluitvorming voorgelegd.



Dynamische reisinformatiepanelen (DRIS) realiseren op drukke haltes
In 2015 heeft de aanbesteding plaatsgevonden en is het project overgedragen aan GVB en SRA. De DRIS-palen
worden in 2016 geplaatst.



Trends signaleren en effecten van maatregelen monitoren via verkeersonderzoeken
In 2015 is een systeem voor monitoring ontwikkeld dat op zowel project- als programmaniveau rijtijd en
betrouwbaarheid inzichtelijk maakt, onder andere voor de jaarlijkse bestuurlijke voortgangsrapportage over het
integrale programma van de Investeringsagenda OV.

Financiële ontwikkelingen
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Trends signaleren en effecten van maatregelen monitoren via verkeersonderzoeken
In 2015 is een systeem voor monitoring ontwikkeld dat op zowel project- als programmaniveau rijtijd en
betrouwbaarheid inzichtelijk maakt, onder andere voor de jaarlijkse bestuurlijke voortgangsrapportage over het
integrale programma van de Investeringsagenda OV.

Bij Financiële
de totalen vanontwikkelingen
lasten en baten
worden het stedelijk niveau
(rve’s)
en gebiedsgericht werken
Bedragen * € 1 miljoen
(stadsdelen) niet apart
weergegeven. Er is voor de
baten en lasten maar één link.

Begroting
2015

Begroting
2015
(vastgesteld
16/12/15)

Rekening
2015

Verschil
Rekening >
Begroting

Stedelijk
Baten
Lasten
Saldo van baten en lasten
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
Subtotaal stedelijk

91,7
240,7
-149,0
110,1
0,0
110,1
-38,8

90,6
251,0
-160,4
128,9
4,9
124,0
-36,4

94,5
245,0
-150,5
122,6
6,1
116,5
-34,0

3,9
-6,0
9,9
-6,3
1,2
-7,5
2,4

Gebiedsgericht werken
Baten
Lasten
Saldo van baten en lasten
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
Subtotaal gebiedsgericht werken

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

-38,8

-36,4

-34,0

2,4

Totalen programmaonderdeel 3.1

Toelichting stedelijk
In het programmaonderdeel Openbaar vervoer zijn de baten € 3,9 miljoen hoger en de lasten € 6 miljoen lager dan
begroot. Rekening houdend met de gewijzigde mutaties in de reserves resteert op dit programmaonderdeel een
positief saldo van € 2,4 miljoen.
Afwijkingen primair proces
De hogere baten worden verklaard uit de volgende vier ontwikkelingen.







De uitgaven voor beheer en onderhoud railinfrastructuur zijn € 4 miljoen lager dan begroot, vooral omdat een
aantal projecten niet in 2015 zijn uitgevoerd, maar zijn doorgeschoven naar 2016. Dit betreft in de eerste plaats
het Meerjaren Vervangingsplan (MVP) Tram Metro-projecten, waarvan de uitvoering zich over meerdere jaren
uitstrekt. De Stadsregio heeft haar bevoorschotting hierop aangepast, waardoor ook de baten € 4 miljoen lager
zijn dan begroot.
In 2015 is besloten bij ov-projecten een aantal functies centraal te beleggen en uit de directe projectkosten te
halen. Vervolgens zijn de kosten voor de inzet van deze functies doorberekend naar de projecten, waardoor de
baten € 5,8 miljoen hoger zijn dan begroot.
De rente-inkomsten op het product Veren waren € 0,9 miljoen hoger dan begroot.
De vrijval uit de voorziening Noord/Zuidlijn - op basis van de Q3 2015 Noord/Zuidlijn - is € 1,2 miljoen hoger dan
begroot. Dit bedrag is vervolgens toegevoegd aan de reserve gemeentelijk aandeel kosten Noord/Zuidlijn.

De lagere lasten volgen uit de volgende ontwikkelingen.











€ 4 miljoen lagere kosten voor de Tram Metro-projecten (zie verklaring baten hierboven).
€ 5,8 miljoen hogere kosten voor ov-projecten (zie verklaring baten hierboven).
De toevoeging van de hogere rente- inkomsten van € 0,9 miljoen aan de voorziening Veren.
De toevoeging aan de reserve gemeentelijk aandeel kosten Noord/Zuidlijn van de vrijval uit de voorziening
Noord/Zuidlijn – op basis van de Q3 2015 Noord/Zuidlijn – die € 1,2 miljoen hoger is dan begroot.
€ 1,4 miljoen lagere uitgaven dan begroot voor het project Noord/Zuidlijn, veroorzaakt door het investeringsritme
van het project. Het gaat om een kasritmeverschuiving over het jaar heen.
€ 4,9 miljoen lager dan begrote uitgaven bij het product Bus, als gevolg van een kasritmeverschuiving bij IJsei in
2015. Hetzelfde bedrag is minder onttrokken aan de reserve.
Doordat werkzaamheden nog niet uitgevoerd hoefden te worden waren de uitgaven voor het beheer van het
busstation IJsei € 0,4 miljoen lager.
Op het product Veren waren de uitgaven € 4,6 miljoen lager. Het gaat om de prioriteit uit de Voorjaarsnota 2015
voor de aanschaf van een nieuwe veerpont. Die veerpont is besteld, maar de afrekening volgt in 2016. Via de
reserve Overheveling incidentele middelen wordt € 2,5 miljoen meegenomen naar 2016. Dat bedrag is lager dan
de toegekende prioriteit, omdat ontvangen subsidie daarop in mindering is gebracht.
Op het product Veren rust een inkooptaakstelling. Deze
81taakstelling van ruim € 0,5 miljoen is onrealiseerbaar
omdat het contract met de exploitant nog jaren doorloopt en al was afgesloten met een inkoopwinst van € 2,5
miljoen. Hierbij speelt dat dit contract voor het grootste deel wordt gedekt door een voorziening.
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Bij de afwijkingen in de mutaties gaat het om twee reserves. De lagere onttrekkingen (€ 6,3 miljoen) aan de reserves
Bij de afwijkingen in de mutaties gaat het om twee reserves. De lagere onttrekkingen (€ 6,3 miljoen) aan de reserves
zijn verdeeld over de reserve IJsei (€ 4,9 miljoen) en de reserve gemeentelijk aandeel kosten Noord/Zuidlijn (€ 1,4
zijn verdeeld over de reserve IJsei (€ 4,9 miljoen) en de reserve gemeentelijk aandeel kosten Noord/Zuidlijn (€ 1,4
miljoen) en worden hierboven toegelicht.
miljoen) en worden hierboven toegelicht.
De hogere toevoeging van de vrijval van € 1,2 miljoen aan de reserve gemeentelijk aandeel kosten Noord/Zuidlijn is
De hogere toevoeging van de vrijval van € 1,2 miljoen aan de reserve gemeentelijk aandeel kosten Noord/Zuidlijn is
hierboven eveneens toegelicht.
hierboven eveneens toegelicht.

Risico’s en maatregelen
Risico’s en maatregelen
Nieuw
Nieuw
Risico 1
Risico 1

Maatregel
Maatregel

Actueel
Actueel
Risico 1
Risico 1
Maatregel
Maatregel
Risico 2
Risico 2
Maatregel
Maatregel

De gemeente verricht veel werkzaamheden in opdracht en voor rekening en risico van
De gemeente verricht veel werkzaamheden in opdracht en voor rekening en risico van
de SRA. Bij een aantal projecten die in dit kader wordt uitgevoerd is sprake van
de SRA. Bij een aantal projecten die in dit kader wordt uitgevoerd is sprake van
langlopende financiële vraagstukken tussen de gemeente en SRA – met een naar huidig
langlopende financiële vraagstukken tussen de gemeente en SRA – met een naar huidig
inzicht totaal in geschil zijnde bedrag van circa € 50 miljoen – waarbij het nog niet is
inzicht totaal in geschil zijnde bedrag van circa € 50 miljoen – waarbij het nog niet is
gelukt tot een oplossing te komen.
gelukt tot een oplossing te komen.
De gesprekken tussen SRA en de gemeente zijn op een constructieve wijze verlopen en
De gesprekken tussen SRA en de gemeente zijn op een constructieve wijze verlopen en
beide partijen constateren dat er voldoende aanknopingspunten zijn om de negatieve
beide partijen constateren dat er voldoende aanknopingspunten zijn om de negatieve
projectsaldi fors terug te kunnen dringen. Naast het indexeren van de dekking naar
projectsaldi fors terug te kunnen dringen. Naast het indexeren van de dekking naar
actueel prijspeil, zijn beide partijen bereid een aanvullende bijdrage beschikbaar te
actueel prijspeil, zijn beide partijen bereid een aanvullende bijdrage beschikbaar te
stellen. Beide partijen zien ook dat drie van de vijf betrokken projecten nog in uitvoering
stellen. Beide partijen zien ook dat drie van de vijf betrokken projecten nog in uitvoering
zijn en de saldi nog aan verandering onderhevig zijn. Streven van de gemeente is een
zijn en de saldi nog aan verandering onderhevig zijn. Streven van de gemeente is een
akkoord in het tweede kwartaal 2016.
akkoord in het tweede kwartaal 2016.
De gemeente heeft beperkte bevoegdheden en is (met name) afhankelijk van Stadsregio
De gemeente heeft beperkte bevoegdheden en is (met name) afhankelijk van Stadsregio
Amsterdam.
Amsterdam.
De gemeente stelt eigen doelen vast, investeert mee en lobbyt bij de Stadsregio.
De gemeente stelt eigen doelen vast, investeert mee en lobbyt bij de Stadsregio.
De toegelaten taxiorganisaties ontwikkelen zich onvoldoende als professionele
De toegelaten taxiorganisaties ontwikkelen zich onvoldoende als professionele
organisaties.
organisaties.
De gemeente maakt orde- en handhavingsafspraken met taxiorganisaties en handhaaft
De gemeente maakt orde- en handhavingsafspraken met taxiorganisaties en handhaaft
op vergunningen.
op vergunningen.

Risico 3
Risico 3
Maatregel
Maatregel

Veren kunnen groeiende passagiersstroom onvoldoende aan.
Veren kunnen groeiende passagiersstroom onvoldoende aan.
De gemeente onderzoekt de toename, eventuele knelpunten en oplossingen in de nota
De gemeente onderzoekt de toename, eventuele knelpunten en oplossingen in de nota
Veren 2018.
Veren 2018.

Risico 4
Risico 4

Door bezuinigingen van het Rijk op de bijdrage Stadsregio daalt de kwaliteit van het
Door bezuinigingen van het Rijk op de bijdrage Stadsregio daalt de kwaliteit van het
openbaar vervoer.
openbaar vervoer.
We proberen de exploitatiekosten per reiziger te verlagen en de ov-infrastructuur
We proberen de exploitatiekosten per reiziger te verlagen en de ov-infrastructuur
efficiënter te beheren.
efficiënter te beheren.

Maatregel
Maatregel

Beleidskaders
Beleidskaders











De Mobiliteitsaanpak 2030 beschrijft de gemeenteambities voor efficiënt Amsterdams openbaar vervoer.
De Mobiliteitsaanpak 2030 beschrijft de gemeenteambities voor efficiënt Amsterdams openbaar vervoer.
Via de Investeringsagenda OV Stadsregio investeren we tot 2024 € 400 miljoen in efficiënt openbaar vervoer.
Via de Investeringsagenda OV Stadsregio investeren we tot 2024 € 400 miljoen in efficiënt openbaar vervoer.
De Taxiverordening Amsterdam reguleert per 2013 de markt voor taxi's op standplaatsen (opstapmarkt).
De Taxiverordening Amsterdam reguleert per 2013 de markt voor taxi's op standplaatsen (opstapmarkt).
Per 1 december 2015 is de Wet lokaal spoor van kracht. Hiermee verschuiven de bestaande
verantwoordelijkheden bij het verlenen van vergunningen voor werkzaamheden op en aan het spoor in de
Amsterdamse regio. Met de intrede van de nieuwe wet is de Stadsregio de eindverantwoordelijke instantie voor
deze vervoersystemen. De Stadsregio heeft GVB als vervoerder aangesteld via de OV-concessie. Daarnaast heeft
Stadsregio de gemeente als beheerder van de infrastructuur aangewezen.
De Uitvoeringsagenda Mobiliteit bevat vierenvijftig maatregelen die leiden tot meer ruimte op de drukste plekken
in de stad en een betere doorstroming van het verkeer.
De nota Veren 2018 beschrijft een strategie voor het toekomstbestendig maken het Amsterdamse verensysteem
en geeft inzicht in de uitdagingen.
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6.3.2 Parkeren
Portefeuillehouder: wethouder Litjens
Parkeren van voertuigen in de openbare ruimte, in garages en in stallingen

Wat waren de belangrijkste ontwikkelingen?


Amsterdamse Thermometer van de Bereikbaarheid
Op 2 december 2015 is de derde editie van de Amsterdamse Thermometer van de Bereikbaarheid
gepresenteerd. De thermometer geeft weer wat de trends en ontwikkelingen zijn op gebied van de mobiliteit en
bereikbaarheid en de effecten van de mobiliteit op de maatschappij. Duidelijk is dat de factoren die de mobiliteit
beïnvloeden over de volle breedte groeien: meer inwoners, meer arbeidsplaatsen, meer toeristen. Het autobezit
per huishouden neemt af, maar in totaal zijn er toch meer auto’s. Autodelen groeit, maar is nog beperkt in
omvang. Er is een verschuiving naar minder autogebruik en meer fietsgebruik.



Digitalisering
Digitalisering kan bijdragen aan een slimmer gebruik van de infrastructuur. Zo leverde het project Datawarehouse
Parkeren in 2015 parkeerdata voor innovatieve oplossingen – zoals informatie over beschikbare parkeerplekken –
én was de bron voor het kentekenonderzoek. Ook was het datawarehouse cruciaal voor de samenwerking met
TomTom en Google.
In 2015 zijn stappen gemaakt in de weergave van beschikbare P+R plaatsen op de website en de verbetering van
de digitale bewegwijzering.



Naheffingsaanslagen buitenlanders
De maatregel om sneller een wielklem aan te brengen bij het niet betalen van naheffingsaanslagen door
buitenlanders is succesvol gebleken. In de periode juli tot en met december 2015 zijn 1.311 wielklemmen
aangebracht. Er is een stijging zichtbaar van spontane betaling van naheffingsaanslagen opgelegd aan
buitenlandse kentekens.

Doelen, activiteiten en indicatoren
Doel 1

Activiteiten

A

C

Bewoners en bezoekers kunnen voertuigen snel en veilig parkeren (verlaging parkeerdruk)
Indicatoren doel

Peilwaarde
Nulmeting (jaar)

Percentage gemiddelde bezettingsgraad
van parkeerplaatsen parkeerplangebied

92%
(2013)

Streefwaarden
Begroting 2015

Rekening 2015

Resultaat 2016/18

89%

81%

2016 		
89%
2017 		
89%
2018
88%

Doel 2

Activiteiten

A

B

C

D

De wachtlijsten voor autoparkeervergunningen zijn 30% korter dan in 2012
Indicatoren doel

Procentuele afname van wachtlijsten t.o.v. 2012

Peilwaarde
Nulmeting (jaar)

Streefwaarden
Begroting 2015

Rekening 2015

Resultaat 2016/18

n.v.t.

29%

47%

2016 		
29%
2017 		
32%
2018
34%
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Doel 3

Activiteiten

A

C

E

Beter gebruik van de openbare ruimte door minder auto’s op straat en meer auto’s in garages en op P+R’s
Indicatoren doel

Peilwaarde
Nulmeting
(jaar)

Aantal opgeheven straatparkeerplekken
in het kader van het parkeerplan

Streefwaarden
Begroting 2015

Rekening 2015

Resultaat 2016/18

464

n.t.b.

2016 		
517
2017 		
127
2018
73

n.v.t.

Het precieze aantal opgeheven straatparkeerplekken is nog niet bekend
en is onderdeel van de bestuurlijke rapportage van medio 2016.

Activiteiten

A

Het aanbod van fietsparkeerplekken vergroten en huidige fietsparkeerplekken vervangen

B

Voorkomen en verwijderen van verlaten en/of hinderlijk geparkeerde fietsen

C

De capaciteit van P+R uitbreiden en het gebruik hiervan stimuleren

D

Contracten afsluiten met parkeerexploitanten over parkeerplekken voor vergunninghouders

E

Uitbreiden bezoekerspassen naar de hele stad

Indicatoren activiteiten

A

Per jaar gerealiseerde fietsparkeerplekken,
inclusief vervanging

Peilwaarde
Nulmeting (jaar)

Streefwaarden
Begroting 2015

Rekening 2015

4.230
(2013)

4.700

2.750

2016
2017
2018

17.000
12.500
12.500

10%
(2012)

8%

4,9%

2016
2017
2018

7%
6%
5%

n.v.t.

8.356

4.428

2016
2017
2018

8.556
8.956
8.956

n.v.t.

2.456

1.571

2016
2017
2018

778
1.196
186

Hoort bij doel 1, 2 en 3
B

Percentage verlaten en verwaarloosde
fietsen in de rekken
Hoort bij doel 2

C

Totaal aantal realiseerbare P+R-plekken
Hoort bij doel 1, 2 en 3

D

Aantal gecreërde garageplekken voor
vergunninghouders
Hoort bij doel 2

E

Hoort bij doel 3

Voor deze activiteit zijn bij de Begroting 2015 geen indicator en streefwaarden bepaald
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Resultaat 2016/18

Wat hebben we bereikt?
1. Bewoners en bezoekers kunnen voertuigen snel en veilig parkeren (verlaging parkeerdruk)
Overal én auto’s én fietsen én voetgangers én openbaar vervoer kan niet langer. In de Uitvoeringsagenda Mobiliteit
(UAM) zijn keuzes gepresenteerd om de stad bereikbaar en verkeersveilig te houden en de openbare ruimte
toegankelijk en aantrekkelijk. Voorbeeld daarvan is de verplaatsing van parkeerplekken naar (nog te bouwen)
parkeergarages om voetgangers en fietsers in het stadshart meer ruimte te geven.
2. De wachtlijsten voor autoparkeervergunningen zijn 30% korter dan in 2012
De in 2015 gerealiseerde verkorting van 47% van de wachtlijsten voor autoparkeervergunningen overtrof ruim de
doelstelling (29%). De wachtlijsten zijn voornamelijk gedaald door het strengere en regelmatiger toetsen op de
voorwaarden voor een parkeervergunning, ook bij mensen op de wachtlijst.
3. Beter gebruik van de openbare ruimte door minder auto's op straat en meer auto's in garages en op P+R's
Het conform het Parkeerplan openstellen van parkeerplaatsen in bestaande garages voor bewoners is voortgezet. In
2015 zijn de Heinekenpleingarage, de Nieuwendijk, de Oostpoortgarage en de Weesperpleingarage toegevoegd. Er
zijn nu veertien opengestelde garages met een beschikbaarheid van meer dan 1.500 plekken. Er zijn in 2015 ook
straatparkeerplekken opgeheven. Het precieze aantal is nog niet bekend en is onderdeel van de bestuurlijke
rapportage van medio 2016.
In juli 2015 is de Pilot Langparkeren van start gegaan. De pilot geeft de bewoners in het stadscentrum die hun auto
weinig gebruiken de mogelijkheid hun auto – met behoud van de parkeervergunning en tegen een financiële
vergoeding – in een garage buiten het centrum te parkeren. Bijna 30% van de vergunninghouders in Centrum gebruikt
de auto minder dan één keer per week. Het aantal deelnemers aan de pilot langparkeren lag veel hoger dan verwacht.
De vrijgekomen parkeerplekken verlagen de parkeerdruk en maakt het de gemeente mogelijk de openbare ruimte te
verbeteren. Het experiment is onderdeel van de Uitvoeringsagenda Mobiliteit.
In de afgelopen jaren zijn van de uitbreidingsopgave P+R (van 2.200 naar 8.800 plekken gaan) 4.428 plekken
gerealiseerd. Van de bij Sloterdijk geplande locatie is inmiddels duidelijk dat voor uitbreiding van P+R alleen een
gebouwde voorziening mogelijk is en niet de beoogde uitbreiding op maaiveld. Dit gaat de budgetreservering te
boven en het plan zal moeten worden heroverwogen.

STADSDELEN Gebiedsgericht werken/focuspunten
De stadsdelen hebben taken en bevoegdheden uitgevoerd binnen de stedelijke kaders die hiervoor gelden, maar
kunnen onder bepaalde voorwaarden ook zelf parkeermaatregelen nemen.
In West is de eerste fase van de Hallengarages opgeleverd, als onderdeel van de nieuwe inrichting van de openbare
ruimte in de Bellamybuurt. In Nieuw-West is in 2015 geprobeerd via bewonersparticipatie leidend tot maatwerk, de
parkeerdruk door auto’s te verlichten. De forse uitbreiding van het aantal fietsparkeervoorzieningen bij winkelcentra en
openbaar vervoer-knooppunten moet de overlast van onjuist geparkeerde fietsen op die plaatsen verminderen. Ook
Noord heeft ingezet op de creatie van voldoende plaatsen voor auto en fiets door maatwerk . In Centrum is het
terugdringen van parkeer- en verkeersoverlast door touringcars, taxi’s en fietsen stevig ter hand genomen. In Zuid
hangt de toename van de parkeerdruk vooral samen met de nieuwbouw op de Zuidas – daarom zijn daar bijzondere
vormen van parkeerbeheer ingevoerd.
Zuidoost is begonnen met het invoeren van betaald parkeren in de H-buurt. In april en juli 2015 is betaald parkeren
afgeschaft op het Bezaanjachtplein en Waterlandplein in Noord. Bij sporthal De Pijp en op het Olympiaplein is een 10centszone ingesteld. Per 1 november is de parkeerduurbeperking in Buitenveldert-Noord uitgebreid. De bouwkundige
staat van een aantal parkeergarages in Bijlmer-Centrum heeft geleid tot het besluit deze garages te slopen.

Welke belangrijke activiteiten heeft de gemeente Amsterdam verder uitgevoerd?


Fietsparkeren
In 2015 zijn 1.070 tijdelijke fietsparkeerplekken bij CS opgeleverd en is besloten stallingen te realiseren bij CS en
Station Zuid en op het Leidseplein en het Beursplein. Daarnaast zijn ook op andere plekken in de stad
fietsparkeerplekken gerealiseerd. In totaal zijn er de lopende programmaperiode zo’n 8.000 plekken gerealiseerd
en zijn nog eens 38.000 plekken (waarvoor de bestuurlijke besluitvorming is afgerond) in voorbereiding of in
uitvoering.
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Uit tellingen blijkt dat 15% van de fietsen in de rekken niet gebruikt wordt, goed voor 40.000 plekken. Conform
de uitgangspunten uit het Kader Fietsparkeren dat 9 september 2015 is vastgesteld, wordt een maximale
fietsparkeerduur van zes weken binnen de A10 toegestaan en van twee weken bij ov-knopen. Dit en het strikter
handhaven van fietswrakken zorgt voor meer plek in het rek.


Exploiteren en beheren gemeentelijke parkeergarages en fietsenstallingen
De inkomsten bij de parkeergarages zijn met 8% gestegen. Dit komt vooral door betere bezetting van de garages
in Zuidoost als gevolg van de toename van evenementen en ook de hogere omzet uit abonnementen als gevolg
van een betere bezetting van de kantoorgebouwen heeft hieraan bijgedragen.



Het parkeren van touringcars reguleren
Begin 2015 is een convenant tussen de stichting Welkom Amsterdam en de gemeente ondertekend, waardoor het
stewardproject op drukke touringcarhaltes bij CS door het bedrijfsleven zelf wordt uitgevoerd en betaald.



Aantrekkelijker maken stadsbrede ondernemersparkeervergunningen
In het coalitieakkoord is opgenomen dat er een stadsbrede ondernemersparkeervergunning komt. In 2015 is de
evaluatie begonnen van de verschillende regelingen voor ondernemers, dat zal leiden tot een voorstel, waarbij de
huidige ondernemersjaarkaart wordt betrokken.



Europese aanbesteding parkeerhandhaving
Het aanbestedingstraject van de parkeerhandhaving is op 9 oktober 2015 afgesloten met het ondertekenen van
het contract met Egis Projects S.A. Egis startte de werkzaamheden op 1 januari 2016.



Mogelijkheden voor bezoekerspassen worden verruimd
De regeling voor bezoekersparkeren is eind 2015 verder uitgebreid. In 2015 was bezoekersparkeren al mogelijk in
de stadsdelen Nieuw-West, Oost, Zuid en Zuidoost. In 2016 is de regeling ook beschikbaar in de stadsdelen West
en Noord.

Financiële
Bij de
totalen vanontwikkelingen
lasten en baten
worden het stedelijk niveau
(rve’s) en gebiedsgericht werken
Bedragen * € 1 miljoen
(stadsdelen) niet apart
weergegeven. Er is voor de
baten en lasten maar één link.

Begroting
2015

Begroting
2015
(vastgesteld
16/12/15)

Rekening
2015

Verschil
Rekening >
Begroting

Stedelijk
Baten
Lasten
Saldo van baten en lasten
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
Subtotaal stedelijk

265,8
257,0
8,8
75,0
54,9
20,1
28,9

299,8
288,8
11,0
81,3
76,2
5,1
16,1

304,3
271,0
33,3
62,0
86,5
-24,5
8,8

4,5
-17,8
22,3
-19,3
10,3
-29,6
-7,2

Gebiedsgericht werken
Baten
Lasten
Saldo van baten en lasten
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
Subtotaal gebiedsgericht werken

79,8
7,8
72,1
0,5
24,5
-24,1
48,0

96,5
28,3
68,3
56,7
24,5
32,2
100,5

110,4
40,2
70,3
11,0
23,0
-12,0
58,3

13,9
11,9
2,0
-45,7
-1,5
-44,2
-42,2

76,9

116,6

67,1

-49,5

Totalen programmaonderdeel 3.2

Het programmaonderdeel Parkeren heeft een negatief saldo van € 49,5 miljoen ten opzichte van de begroting.
Dit wordt voornamelijk verklaard uit het verschuiven in de jaarrekening van de begrote onttrekking aan de
parkeerfondsen van € 45,5 miljoen van programmaonderdeel 3.2 Parkeren naar programmaonderdeel 3.4 Wegen,
straten en pleinen.
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Toelichting stedelijk
De baten zijn in het programmaonderdeel Parkeren op stedelijk niveau € 4,5 miljoen hoger dan begroot en de lasten
zijn € 17,8 miljoen lager.
Afwijkingen primair proces
De hogere baten worden hieronder verklaard.






De baten van straatparkeren (fiscaal parkeren) zijn € 4,2 miljoen hoger dan in de op 16 december 2015
vastgestelde begroting. De belangrijkste redenen voor de hogere inkomsten zijn de toename van het aantal
betalende bezoekers en een effectievere handhaving. De meer-inkomsten worden toegevoegd aan het centraal
mobiliteitsfonds en aan de stadsdeel-parkeerfondsen. Ook de lasten zijn derhalve € 4,2 miljoen hoger dan
begroot.
De baten garageparkeren zijn € 2,7 miljoen hoger dan begroot, onder andere door een betere bezetting van de
garages in Zuidoost en een hogere omzet uit abonnementen.
Het beheer van garages derden leverde € 0,5 miljoen meer op doordat deze activiteiten per 1 januari 2016
volledig zijn beëindigd en niet zo als aanvankelijk de bedoeling was op 1 januari 2015.
€ 0,3 miljoen vrijval voorziening debiteuren: na kort geding bleek een vordering uit 2013 alsnog inbaar.

De lagere lasten worden hieronder verklaard.










De lasten van straatparkeren (fiscaal parkeren) zijn € 4,2 miljoen lager dan in de op 16 december 2015
vastgestelde begroting (zie verklaring baten hierboven).
Hogere lasten van € 2,2 miljoen voor reparatie van het brugdek en de daardoor ontstane gevolgschades en
achterstallig onderhoud van de garage P10/Plaza Arena.
Lagere kapitaallasten van € 0,2 miljoen voor P10/Plaza Arena als gevolg van verdere vertraging van de afbouw.
Vrijval van € 2,7 miljoen beheerskosten van garage De Opgang over 2009 tot en met 2013 na het in 2015 met de
ING afgewikkeld geschil, waarbij ook de koopprijs van de garage met € 6 miljoen is verlaagd.
Afboeking van € 0,35 miljoen voorbereidingskosten voor de nieuwbouw van het supportershome van Ajax in de
Arena vanwege de onzekere vooruitzichten van dit project.
De inkooptaakstelling 2015 van € 2 miljoen op het Centraal Mobiliteitsfonds is niet gerealiseerd. Deze kon op het
moment dat deze werd opgelegd niet meer worden verwerkt in het programma en bovendien was de taakstelling
in strijd met de vigerende verordening op de mobiliteitsfondsen. Voor komende jaren zal de taakstelling worden
betrokken bij de besluitvorming rond het samenvoegen van de parkeerfondsen.
Niet gerealiseerde kosten (doorbelastingen) van € 0,5 miljoen voor administratiekantoor van de voormalige dienst
DIVV.
Niet gerealiseerde kosten (doorbelastingen) van € 0,3 miljoen voor communicatie en personeelsadvies en een
taakstelling van de voormalige dienst DIVV.

Afwijkingen organisatieontwikkeling

Conform de Verordening op de mobiliteitsfondsen dient € 16,7 miljoen te worden afgedragen aan de algemene
middelen. Het batig saldo van het fonds in het programma parkeren ligt echter € 9,4 miljoen (exclusief
inkooptaakstelling) hoger.

Niet onttrokken middelen van € 1,5 miljoen uit de voorziening reorganisatie Parkeergebouwen; omdat de
boventallig geworden medewerkers per 1-1-2015 centraal zijn geplaatst, leidt dit bij de jaarrekening tot een
technische wijziging.
STADSDELEN Toelichting gebiedsgericht werken
Bij de stadsdelen zijn de baten € 13,9 miljoen en de lasten € 11,9 miljoen hoger. Dit is grotendeels het gevolg van
wijzigingen in de systematiek van afrekenen van parkeerinkomsten tussen stadsdelen en centrale stad.
Afwijkingen primair proces
De hogere baten worden uit de volgende ontwikkelingen verklaard.


Ten opzichte van de begroting zijn de parkeerinkomsten € 2,1 miljoen hoger uitgevallen. Een groot deel daarvan
bestaat uit extra inkomsten uit bewonersgarages in onder andere West (De Hallen) en Oost. Daarnaast is in de Hbuurt (Zuidoost) betaald parkeren ingevoerd en steeg het aantal bezoekers aan de stad. Met Waternet is
afgerekend voor uitgevoerde werkzaamheden aan de riolering aan de Boerenweteringgarage (Zuid).
Hiertegenover staat dat op het Waterlandplein en het Bezaanjachtplein in Noord betaald parkeren is afgeschaft.
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De lagere lasten volgen uit de volgende ontwikkelingen.




De lasten zijn € 3 miljoen hoger als gevolg van onvoorziene werkzaamheden aan bewonersgarages (onder andere
de Boerenweteringgarage) en de inrichting van nieuwe parkeerplaatsen. Deze lasten zijn gedekt door onttrekking
van € 2,3 miljoen aan de reserve BIPV (Bestemmingsreserve Inpandige parkeervoorzieningen) en een bijdrage van
€ 0,7 miljoen van Waternet.
In stadsdeel West is beperkt gebruik gemaakt van de beschikbare budgetten, omdat de uitvoering van de
ambities op het gebied van fietsparkeren en verkeersveiligheid doorgeschoven zijn naar de gebiedsplannen 2016.
Dit heeft geleid tot € 1,6 miljoen lagere uitgaven. Dit bedrag wordt via de reserve Overheveling incidentele
middelen meegenomen naar 2016.

Afwijkingen organisatieontwikkeling
Binnen stadsdeel West zijn de uitgaven voor parkeren € 1,1 miljoen lager uitgevallen door overdracht van de
bewonersgarages aan stedelijk Vastgoed, terwijl uitgaven voor de bewonersgarages bij West zijn begroot.
De systematiek van afrekenen van parkeerinkomsten bij de centrale stad (Cition) en stadsdelen is gewijzigd. Dit geeft
een saldoneutraal effect in de realisatie van baten en lasten van € 11,8 miljoen. De baten en lasten zijn in de realisatie
hoger dan begroot.
De lagere onttrekking aan het parkeerfonds van € 45,5 miljoen is opgetreden bij stadsdeel Zuid. Hierop is aan het
begin van dit programma afzonderlijk ingegaan. Deze lagere onttrekking valt weg tegen de hogere onttrekking die is
verantwoord in programmaonderdeel 3.4 Wegen, straten en pleinen.
De wijziging van de afrekensystematiek had ook als gevolg dat de dotatie van € 1,5 miljoen door Centrum aan het
Parkeerfonds vanwege lagere parkeerinkomsten achterwege bleef.

Risico’s en maatregelen
Nieuw
Risico 1

Maatregel
Actueel
Risico 1
Maatregel

Risico 2
Maatregel

Risico 3
Maatregel

Risico 4
Maatregel
Vervallen
Risico 1
Maatregel

Risico op lagere parkeeropbrengsten door een wettelijk verplichte verlaging van het
tarief van de naheffingsaanslag, waardoor de spontane betalingsbereidheid zal kunnen
afnemen.
Handhaving uitbreiden en in gesprek gaan met Rijk over regelgeving.

De gemeente is voor het fietsparkeren bij stationslocaties afhankelijk van NS, Prorail en
de Stadsregio.
De gemeente maakt afspraken met NS, Prorail en de Stadsregio over investeringen,
exploitatie, beheer en onderhoud.
De gemeente is voor het succes van P+R afhankelijk van de aanbieders van openbaar
vervoer.
De gemeente gaat in gesprek met de Stadsregio om een gelijk speelveld voor
busvervoeraanbieders te creëren.
De gemeente is voor het snel parkeren afhankelijk van de beschikbaarheid en
betrouwbaarheid van technologie.
De gemeente houdt streng toezicht op leveranciers bij de ontwikkeling en
ingebruikname van technologie.
De hoeveelheid openbare ruimte is op sommige locaties te beperkt voor voldoende
fiets-parkeerplekken.
De gemeente benut beschikbare openbare ruimte zo goed mogelijk en zoekt inpandige
en ondergrondse oplossingen.
Onduidelijkheid over de btw-verhoging voor parkeren in parkeergarages kan nieuwbouw
in de weg staan.
De gemeente maakt afspraken met het Rijk over het te hanteren btw-tarief.
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Beleidskaders





Het gemeentelijk meerjarenplan Fiets 2012-2016 is het kader voor investeringen in parkeerplaatsen voor fietsen.
Het Parkeerplan 2020 en plan Vernieuwing P+R zijn het kader voor beleid en investeringen voor auto-parkeren.
De gemeentelijke parkeerverordening beschrijft de regelgeving en tarieven voor auto-parkeren
Uitvoeringsagenda Mobiliteit.
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6.3.3 Verkeersmaatregelen en openbare ruimte
Portefeuillehouder: wethouder Litjens
De openbare ruimte en infrastructuur aanpassen en verkeersstromen reguleren

Wat waren de belangrijkste ontwikkelingen?






Het gebruik van de (snor)fiets en het aantal touringcars en fietstaxi's in Amsterdam nemen toe
Het autobezit neemt af, maar in totaal zijn er wel meer auto’s. Autodelen en elektrisch vervoer groeien en kunnen
nog veel verder groeien. Er is een sterke toename van het snorfietsbezit terwijl het aantal bromfietsen iets
afneemt in de laatste paar jaar. Er is een aantal verschuivingen in het gebruik van vervoer: minder autogebruik en
meer fietsgebruik. Amsterdammers reizen minder vaak per ov. Het totaal aantal GVB-reizigers stijgt, vermoedelijk
vanwege toenemend gebruik door toeristen. Amsterdammers verplaatsen zich sinds 2008 vaker te voet. Ook het
aantal halterende touringcars blijft groeien.
Het aantal bezoekers aan de stad groeit
Het groeiende bezoekersaantal is een van de factoren waardoor de druk op de openbare ruimte steeds verder
toeneemt. In juni is een kentekenonderzoek uitgevoerd om een gedetailleerd beeld te krijgen van het autoverkeer
in het stadshart. Hieruit blijkt dat het verkeer hier atypisch is: er rijden veel taxi’s, bedrijfsauto’s en recreatieve
bezoekers én er is geen sprake van een spitspatroon. Zowel doordeweeks als in het weekend is het overdag
continu druk. Verder valt de enorme verkeerspiek ’s nachts in het weekend op, veroorzaakt door een grote
toestroom van taxi’s. Overdag kent 65% van het verkeer geen bestemming in het stadshart maar gebruikt het
gebied als ontsluitings- of als doorgangsroute of rijdt rondjes zonder onderweg te stoppen (zoeken parkeerplek
en taxi).
Innovatieve inzet ICT
Tijdens Sail voerden we de pilot Crowdmanagement uit, waar we real-time informatie over loopstromen en
voetgangersdrukte gebruikten om het voetgangersverkeer in goede banen te leiden. De fiets-tel-week leverde
waardevolle informatie op voor de ontwikkeling van beleid en monitortechnieken voor fietser en voetganger.
Tevens gebruiken we de data voor de ontwikkeling van een verkeersmodel voor de fiets, waarmee in 2015
begonnen is.

Doelen, activiteiten en indicatoren
Bij de Begroting 2015 waren er nog geen streefwaarden bepaald voor de indicatoren. Het bepalen van streefwaarden maakt onderdeel uit van
de uitwerking van de Uitvoeringagenda Mobiliteit 2015-2018, in een monitor die in de zomer van 2016 beschikbaar komt.

Doel 1

Activiteiten

A

C

Bewoners en bezoekers verplaatsen zich snel en comfortabel van, naar en door de (groeiende) stad
Indicatoren doel

Peilwaarde
Nulmeting (jaar)

Streefwaarden
Begroting 2015

Rekening 2015

Resultaat 2016/18

1

Percentage ‘plusnet’ autoroutes dat voldoet
aan streefkwaliteiten uit de MobiliteitsAanpak
Amsterdam

80%

n.t.b.

2016
2017
2018

n.t.b.		
n.t.b.		
n.t.b.

2

Percentage ‘plusnet’ fietsroutes dat voldoet
aan streefkwaliteiten uit de MobiliteitsAanpak
Amsterdam

87%

n.t.b.

2016
2017
2018

n.t.b.		
n.t.b.
n.t.b.

Doel 2

Activiteiten

A

B

C

In het verkeer zijn 25% minder ernstige verkeersslachtoffers in 2020 ten opzichte van 2014
Indicatoren doel

Indexcijfer aantal ernstige slachtoffers

Peilwaarde
Nulmeting (jaar)

Streefwaarden
Begroting 2015

100

n.t.b.
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Rekening 2015

Resultaat 2016/18
2016
2017
2018

n.t.b.		
n.t.b.		
n.t.b.

Doel 3

Activiteiten

A

C

D

E

De openbare ruimte is veilig, toegankelijk, herkenbaar Amsterdams en bruikbaar
Indicatoren doel

Rapportcijfer van burgers voor de
openbare ruimte

Peilwaarde
Nulmeting (jaar)

Streefwaarden
Begroting 2015

6,4

0

Rekening 2015

Resultaat 2016/18
2016
2017
2018

0		
0		
0

Activiteiten

A

De belangrijkste routes voor auto, fiets en voetganger aanpassen (plusnetten)

B

Infrastructuur verkeersveilig maken, zoals ‘blackspots’, de gevaarlijkste kruispunten

C

Weggebruikers informeren en verkeersstromen sturen op drukke momenten en plekken

D

Opstellen strategische visie op de Amsterdamse openbare ruimte

E

Uitwerken en implementeren van de Puccini-methode

Indicatoren activiteiten

A

Hoort bij doel 1, 2 en 3

B

Hoort bij doel 2

C

Hoort bij doel 1, 2 en 3

D

Hoort bij doel 3

E

Hoort bij doel 3

Peilwaarde
Nulmeting (jaar)

Streefwaarden
Begroting 2015

Rekening 2015

Resultaat 2016/18

Voor de activiteiten van dit programmaonderdeel zijn bij de Begroting 2015 geen
indicatoren en streefwaarden bepaald. Het bepalen van indicatoren en streefwaarden
maakt onderdeel uit van de uitwerking van de Uitvoeringagenda Mobiliteit 2015-2018,
in een monitor die in de zomer van 2016 beschikbaar komt.

Wat hebben we bereikt?
1. Bewoners en bezoekers verplaatsen zich snel en comfortabel van, naar en door de (groeiende) stad
De Uitvoeringsagenda Mobiliteit moet leiden tot meer ruimte op de drukste plekken in de stad en een betere
doorstroming van het verkeer. Het plan omvat ruim honderd bestaande en nieuwe projecten, experimenten en
onderzoeken, voor zowel de korte als de lange termijn. Zomer 2015 zijn de eerste pilots uitgevoerd. Zo is twee
maanden lang tijdens weekenden gemotoriseerd verkeer geweerd uit de Negen Straatjes en van de Haarlemmerdijk
om meer ruimte te creëren voor fiets en voetganger. Bewoners en ondernemers hebben daarop positief gereageerd
en aangegeven behoefte te hebben aan voortzetting. Een voorstel voor een volgende fase wordt uitgewerkt.
2. In het verkeer zijn 25% minder ernstige verkeersslachtoffers in 2020 ten opzichte van 2014
Om het doel – 25% minder ernstige verkeersslachtoffers in 2020 – te bereiken is ook in 2015 gewerkt aan
gedragsbeïnvloeding en een veilige infrastructuur.
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Onveilig gedrag speelt bij bijna alle verkeersongevallen een rol, reden om in te zetten op beïnvloeding van het gedrag
van de verkeersdeelnemers door middel van educatie en campagnes. Voor een veiliger infrastructuur zijn in 2015
zevenentwintig locaties aangepakt, door middel van het creëren van meer ruimte voor fietsers, de aanleg van
zebrapaden, het aanpassen van markering en de maximumsnelheid en door de aanleg van rode fietsstroken op
kruispunten. Het onderzoek naar de verkeersveiligheid rondom basisscholen is voortgezet.
3. De openbare ruimte is veilig, toegankelijk, herkenbaar Amsterdams en bruikbaar
De opening van de Michiel de Ruijtertunnel is een belangrijke mijlpaal in de vernieuwing van de centrumzijde van
Amsterdam Centraal (Project De Entree). Dankzij de autotunnel is de kade achter het Centraal Station nu autovrij,
veilig en aantrekkelijk. Fietsers en voetgangers aan de IJ-zijde hebben veel meer ruimte. De autotunnel zorgt ook voor
een verbetering van de verkeersdoorstroming. Verder is een groot deel van de vernieuwing van de openbare ruimte
opgeleverd, waaronder de nieuwe taxistandplaats en de langzaam verkeerspassage (die de naam Cuyperspassage
kreeg). Met behulp van toezichthouders en camera’s zien we toe op de veiligheid in dit gebied.

STADSDELEN Gebiedsgericht werken/focuspunten
Portefeuillehouders: gebiedswethouders
De stadsdelen hebben taken en bevoegdheden uitgevoerd binnen de stedelijke kaders die hiervoor gelden, maar
ontplooiden daarnaast ook lokale initiatieven met betrekking tot verkeersmaatregelen en de openbare ruimte.
Zuidoost heeft stappen gemaakt in het aanpakken van het achterstallig onderhoud in Bijlmer-Centrum en Bijlmer-Oost.
Daarnaast zijn veilige schoolzones gecreëerd en is begonnen met het herstel van bruggen en viaducten. In Zuid is het
Verkeersveiligheidsplan 2015-2018 vastgesteld – en in 2015 uitgevoerd – met maatregelen om de routes naar en de
omgeving van scholen veiliger te maken.
Ook in Noord, West en Nieuw-West is hard gewerkt aan verkeersveiligheid rondom scholen. Noord heeft in overleg
met bewoners en bedrijven een plan voor de regulering van zwaar verkeer in Waterland opgesteld. In Centrum zijn in
het kader van herinrichting van de openbare ruimte diverse projecten opgeleverd, onder andere Kop Dijksgracht, de
Marinebrug en de Blauwe Loper.

Welke belangrijke activiteiten heeft de gemeente Amsterdam nog meer uitgevoerd?


Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)
Om de stad bereikbaar en leefbaar te houden werkt Amsterdam samen met partners op landelijk en regionaal
bereikbaarheid een urgente, groeiende en gezamenlijke opgave is. Afgesproken is een werkmethode op te stellen
waarmee de kwaliteit (reistijd, betrouwbaarheid en beleving) van de deur-tot-deur-reis beoordeeld kan worden.



Vermindering overlast brom- en snorfietsen
Zomer 2015 zijn we begonnen met meer handhavingsacties tegen overlast van scooters en brommers. Rijden op
de stoep, door parken en door voetgangersgebieden levert een boete op. Ook fout parkeren bij CS, gele
kentekens op het fietspad en overlast van draaiende motoren pakken we aan.
In november heeft de minister de Tweede Kamer geïnformeerd de wegbeheerder de bevoegdheid te willen
geven de snorfiets/scooter – met helmplicht – naar de rijbaan te verplaatsen. Het OM heeft alle beroepen die
volgden op de in 2014 gestarte Pilot camerahandhaving brom- en snorfietsen ongegrond verklaard. Overwogen
wordt de camerahandhaving uit te breiden naar de Cuyperspassage.



Verkeersveiligheidscampagnes
Amsterdam heeft deelgenomen aan de landelijke campagnes Snelheid op 30-50 km wegen, Alcohol/BOB,
Aandacht op de weg (speciaal gericht op jongeren en smartphonegebruik in het verkeer) en Fietsverlichting.
Lokaal was er (samen met SRA, Veiligheid.NL, GGD en OLVG) de nieuwe campagne tegen voetjes tussen de
spaken.



Verkeerseducatie
Met ingang van schooljaar 2014-2015 initieerde de gemeente Verkeersplein Amsterdam (VPA) als het loket voor
verkeerseducatie op basis- en voortgezet onderwijs. Op 95% van de basisscholen en op achttien scholen voor
voortgezet onderwijs wordt nu – gratis – verkeerseducatie gegeven.
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Alternatief Personenvervoer & fietstaxi’s
Naar aanleiding van de evaluatie van het Uitvoeringsbeleid Alternatief personenvervoer 2013 én ter voorbereiding
van de nieuwe vergunningen voor onder andere de fietstaxi’s die per 1 april 2016 ingaan, is in 2015 het
Uitvoeringsbeleid Alternatief personenvervoer 2016 vastgesteld. Dit richt zich op de kwaliteitseisen die worden
gesteld aan het alternatieve personenvervoer en het bijbehorende handhavingsbeleid.

Bij Financiële
de totalen vanontwikkelingen
lasten en baten
worden het stedelijk niveau
(rve’s) en gebiedsgericht werken
Bedragen * € 1 miljoen
(stadsdelen) niet apart
weergegeven. Er is voor de
baten en lasten maar één link.

Begroting
2015

Begroting
2015
(vastgesteld
16/12/15)

Rekening
2015

Verschil
Rekening >
Begroting

Stedelijk
Baten
Lasten
Saldo van baten en lasten
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
Subtotaal stedelijk

10,7
54,9
-44,3
0,0
0,0
0,0
-44,3

15,8
46,6
-30,8
0,0
0,0
0,0
-30,8

15,3
43,5
-28,2
0,0
0,0
0,0
-28,2

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

Gebiedsgericht werken
Baten
Lasten
Saldo van baten en lasten
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
Subtotaal gebiedsgericht werken

8,2
23,2
-14,9
2,2
0,0
2,2
-12,7

12,6
35,8
-23,3
4,0
0,0
4,0
-19,2

8,7
28,7
-20,0
1,0
0,0
1,0
-19,0

-3,8
-7,1
3,3
-3,1
0,0
-3,1
0,2

Totalen programmaonderdeel 3.3

-57,0

-50,0

-47,2

2,8

Het programmaonderdeel Verkeersmaatregelen en openbare ruimte heeft een positief saldo van € 2,8 miljoen ten
opzichte van de begroting. Dit wordt veroorzaakt door lagere lasten en iets lagere baten dan begroot, voornamelijk in
het stedelijk deel.
Toelichting stedelijk
De lasten zijn € 3,1 miljoen lager dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door afwijkingen als gevolg van de
organisatieontwikkeling.
Afwijkingen primair proces
In het primaire proces zijn enkele (kleinere) afwijkingen op de lasten die per saldo optellen tot € 0,4 miljoen lagere
lasten.






In 2015 zijn middelen toegekend voor het snorfietsenbeleid. De beleidsvorming heeft vanwege de besluitvorming
bij het Rijk vertraging opgelopen. Daardoor is € 0,7 miljoen niet benut. Dit bedrag wordt via de reserve
Overheveling incidentele middelen meegenomen naar 2016.
Lagere lasten van € 0,3 miljoen vanwege vacatures bij stadscoördinatie.
Hogere lasten voor taxibeleid (€ 0,3 miljoen) omdat meer toezicht en handhaving nodig is gebleken.
Hogere lasten van € 0,2 miljoen door juridische kosten vanwege een claim van de aannemer bij de IJtunnel.

Afwijkingen organisatieontwikkeling

In de oorspronkelijke begroting zijn enkele prioriteiten uit het Centraal Mobiliteitsfonds abusievelijk als extra last
opgenomen. Het gaat in totaal om € 2,8 miljoen ten behoeve van de brom- en snorfiets (€ 1,8 miljoen incidenteel)
en Park & Bike (€ 1 miljoen structureel). De posten worden echter gedekt in het Mobiliteitsfonds en vallen hier dus
vrij.

Voor stadscoördinatie zijn € 1,7 miljoen aan te hoge lasten in de werkbegroting opgenomen (grotendeels
incidenteel); deze vallen in 2015 vrij.
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De taakstelling uit de Voorjaarsnota 2015 van € 1 miljoen op het product Beheer openbare ruimte algemeen van
de stadsdelen is op de stedelijke budgetten ingeboekt. Op de stedelijke budgetten worden echter alleen
kapitaallasten verantwoord. De taakstelling is daarom in 2015 niet gerealiseerd. Vanaf 2016 maakt deze
taakstelling onderdeel uit van de totale taakstelling op beheer openbare ruimte van € 28,6 miljoen.
Hogere lasten voor de activiteiten Centrale Verkeerscommissie (CVC) (€ 0,14 miljoen) omdat de centralisatie van
de Verkeerscommissies nog niet is verwerkt en de lasten dus nog begroot zijn bij de stadsdelen.

STADSDELEN Toelichting gebiedsgericht werken
De stadsdelen realiseren € 7,1 miljoen lagere lasten dan begroot. Dat wordt vrijwel geheel gecompenseerd door
lagere baten en onttrekkingen aan reserves.
Afwijkingen primair proces
In 2015 zijn de inkomsten uit verkeersmaatregelen en openbare ruimte € 0,9 miljoen lager dan begroot. Dit wordt
verklaard uit het nog te ontvangen bedrag van € 1 miljoen van Waternet, voor verrichte werkzaamheden aan de
Willemsparkweg in het kader van het Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid en € 0,8 miljoen aan lagere inkomsten
uit reclame in de openbare ruimte. Daarentegen is er voor € 0,9 miljoen meer inkomsten gerealiseerd uit de
verstrekking van vergunningen voor het gebruik van de openbare ruimte en voor speciale verkeersmaatregelen en de
handhaving ervan.
De uitgaven voor de werkzaamheden in het kader van beheer openbare ruimte, waarbij verkeersmaatregelen worden
getroffen, zijn € 5,2 miljoen lager dan begroot, vooral veroorzaakt door vertraging bij een aantal projecten uit het
Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid. Door dit achterblijven van de uitgaven is ook de onttrekking aan de reserve
Parkeerfonds van € 3 miljoen niet geëffectueerd. (Zie 3.4 Wegen, straten en pleinen voor € 2 miljoen stadsdeel Zuid.)
Afwijkingen organisatieontwikkeling
Zowel de lagere baten als de lagere lasten zijn veroorzaakt door een bedrag van € 3 miljoen dat abusievelijk dubbel is
opgenomen in de op 16 december 2015 vastgestelde Begroting 2015.
Daarnaast zijn de lasten met € 1,6 miljoen hoger doordat de kosten voor de Stadsloketten niet meer bij de stadsdelen
maar centraal zijn begroot.

Risico’s en maatregelen
Actueel
Risico 1
Maatregel

Risico 2
Maatregel

Risico 3
Maatregel
Risico 4
Maatregel

De verkeersdruk op de zuidkant van de stad neemt toe door diverse grote
werkzaamheden aan weg en spoor.
De gemeente voert een probleemanalyse uit voor de komende vijf à tien jaar en stelt
oplossingen voor.
De gemeente is financieel afhankelijk van de Stadsregio en het Rijk voor het realiseren
van infrastructuur.
De gemeente stelt eigen doelen vast, investeert in infrastructuur en maakt afspraken met
Stadsregio en Rijk.
De registraties van verkeersongevallen door het Rijk is onbetrouwbaar (maar wordt
momenteel aangepast).
De gemeente ontwikkelt nieuwe methoden om verkeersveiligheid te meten.
De gemeente is afhankelijk van wetgeving door het Rijk voor het sturen van verkeer,
zoals snorfietsen.
De gemeente lobbyt bij het Rijk voor meer lokale bevoegdheden

Beleidskaders





De Mobiliteitsaanpak 2030 beschrijft de gemeenteambities voor bereikbaarheid en de openbare ruimte.
De meerjarenprogramma's Fiets en Verkeersveiligheid zijn het gemeentekader voor beleid en investeringen.
De Puccinimethode is de Amsterdamse standaard voor het inrichten van de openbare ruimte.
Uitvoeringsagenda Mobiliteit.
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6.3.4 Wegen, straten en pleinen
Portefeuillehouder: wethouders Litjens en Choho
Infrastructuur, verlichting en verkeersregelinstallaties beheren, onderhouden en exploiteren

Wat waren de belangrijkste ontwikkelingen?





De druk op de openbare ruimte en de infrastructuur neemt toe door intensiever gebruik.
Nieuwe wet- en regelgeving stelt hogere (veiligheids)eisen aan infrastructuur als bruggen en tunnels.
Innovaties bieden meer kansen voor slimmer beheer en onderhoud van de infrastructuur en openbare ruimte.
In de afgelopen jaren zijn Amsterdammers meer gaan (hard)lopen. De openbare ruimte wordt steeds meer een
ruimte voor ontmoeten, verblijven, sport en spel. Op een groeiend aantal locaties zijn renroutes aangegeven en
afstanden gemarkeerd.

Doelen, activiteiten en indicatoren
Doel 1

Activiteiten

A

C

De infrastructuur is schoon en verzorgd, bij een doelmatige inzet van middelen
Indicatoren doel

Peilwaarde
Nulmeting (jaar)

1

Percentage kilometer van de wegen minimaal op
het beheerniveau ‘Sober’

2

Rapportcijfer voor de wegkwaliteit volgens
weggebruikers

Streefwaarden
Begroting 2015

Rekening 2015

100%
(2013)

100%

100%

n.v.t.

6,5

Doel 2

Activiteiten

Resultaat 2016/18
2016
2017
2018

100%		
100%		
100%

2016
2017
2018

6,5		
6,5
6,5

A

B

C

D

De infrastructuur is zo min mogelijk buiten gebruik
Indicatoren doel

1

Peilwaarde
Nulmeting (jaar)

Percentage van de tijd dat tunnels in gebruik zijn

98,5%
(2014)

Streefwaarden
Begroting 2015

Rekening 2015

98%

Doel 3

Resultaat 2016/18
2016
2017
2018

Activiteiten

A

98%		
98%		
98%

C

E

De infrastructuur wordt kostenefficiënt in stand gehouden
Indicatoren doel

1

Beheer- en onderhoudskosten per vierkante
meter weg in Euro’s

Peilwaarde
Nulmeting (jaar)

Streefwaarden
Begroting 2015

Rekening 2015

n.v.t.

1,82

1,59

95

Resultaat 2016/18
2016
2017
2018

1,82		
1,82		
1,82

Activiteiten

A

Informatie over infrastructuur, openbare verlichting en verkeerslichten in kaart brengen en actueel
houden)

B

Onderhoud- en vervangingsprojecten kostenefficiënt programmeren (Asset Management))

C

Productstandaarden voor infrastructuur ontwikkelen en vaststellen)

D

Sneller en efficiënter werken bijvoorbeeld door werktijden uit te breiden van 40 naar 72 uur
per week

Indicatoren activiteiten

A

Peilwaarde
Nulmeting (jaar)

Streefwaarden
Begroting 2015

Rekening 2015

n.v.t.

80%

90%

Percentage van basis-areaalgegevens
(per type infrastructuur) dat compleet is
Hoort bij doel 1, 2 en 3

B

Aantal arealen (typen infrastructuur) waarbij Asset
Management volledig wordt gebruikt

0
(2014)

Hoort bij doel 2
C

Hoort bij doel 1, 2 en 3

D

Hoort bij doel 2

1

0

Resultaat 2016/18
2016
2017
2018

100%		
100%		

2016
2017
2018

2		
3		

100%

4

Voor deze twee activiteiten zijn bij de Begroting 2015 geen indicator en streefwaarden bepaald.
Het bepalen van indicatoren en streefwaarden maakt onderdeel uit van de uitwerking van de
Uitvoeringagenda Mobiliteit 2015-2018

Wat hebben we bereikt?
1. De infrastructuur is schoon en verzorgd, bij een doelmatige inzet van middelen
Het amendement van het raadslid mevrouw Shahsavari geeft opdracht ‘de openbare ruimte op het niveau verzorgd te
onderhouden en schoon te houden’. In reactie daarop wordt gewerkt aan de nota 1 Amsterdam: Heel en Schoon, die
één normerings- en monitoringssystematiek geeft voor het beheer, onderhoud en het schoonhouden van de
Amsterdamse openbare ruimte, de wegen en andere stedelijke infrastructuur. In een bestuurlijk traject met de
stadsdelen wordt de nota voltooid vóór de behandeling van de Begroting 2017. Parallel wordt gewerkt aan de Visie
Openbare Ruimte die de basis vormt voor nieuw op te stellen kaders voor inrichting, beheer en programmering van de
openbare ruimte.
2. De infrastructuur is zo min mogelijk buiten gebruik
Het Meerjaren Investeringsprogramma Fysiek 2016-2019 (MIP Fysiek) is conform planning opgeleverd. Als uitvloeisel
van MIP Fysiek zijn in de stad tien kans-gebieden in de stad aangewezen, waarin voordelen verwacht worden van de
samenwerking tussen projectorganisaties die de verschillende projecten op straat uitvoeren.
3. De infrastructuur wordt kostenefficiënt in stand gehouden
De gemeente bevindt zich in een overgang naar een volwaardig en stedelijk systeem van assetmanagement.
Assetmanagement leidt tot het doelmatiger aanbesteden van opdrachten, projectmatig werken en verbetering van
interne werkprocessen. In 2015 zijn algemene, uniforme kaders en definities voor assetmanagement opgesteld, zodat
de stadsdelen en de centrale stad – voor het eerst – binnen dezelfde kaders opereren. Gemeentebreed kunnen nu op
basis van dezelfde uitgangspunten programma’s opgesteld worden en er vindt uniforme inspectie en monitoring van
de arealen plaats. Er is nu één beheersysteem (in plaats van zeven), de kosten zijn vergelijkbaar en er zijn eensluidende
en algemene definities (bijvoorbeeld voor de onderhoudsniveaus verzorgd en sober).
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STADSDELEN Gebiedsgericht werken/focuspunten
Portefeuillehouders: gebiedswethouders
De stadsdelen hebben taken en bevoegdheden uitgevoerd binnen de stedelijke kaders die hiervoor gelden, maar
ontplooiden daarnaast ook lokale initiatieven met betrekking tot wegen, straten en pleinen.
In West zijn een aantal herinrichtingsprojecten (onder andere Baarsjesweg, Admiralengracht en omgeving Chassékerk)
afgerond. In Nieuw-West is het Meerjarenonderhoudsplan Verhardingen 2015 volgens planning en binnen de
budgettaire kaders uitgevoerd. In Noord hebben inventarisaties en inspecties veel achterstallig onderhoud
aangetoond; voor het wegwerken daarvan in de komende jaren, is per wijk een plan van aanpak opgesteld. In Centrum
is voortgang geboekt met de herinrichting van de Rode Loper die cruciaal is voor de opwaardering van het
entreegebied van Amsterdam en voor een goede toegankelijkheid. In Zuid is een flink aantal projecten in de openbare
ruimte afgerond. In de Rijnstraat en op de Ceintuurbaan zijn vrij-liggende fietspaden aangelegd, de P.C. Hooftstraat is
voorzien van een nieuw profiel en de herinrichting van de Willemsparkweg is afgerond. In Oost is de uitvoering van
meerjarig groot onderhoud in Betondorp gestart en de Verdubbeling Oosterpark afgerond. In Zuidoost zijn in verband
met de overkapping van de A9 zesentwintig dreven opnieuw geasfalteerd om de bereikbaarheid te garanderen en om
tijdens de werkzaamheden omleidingen mogelijk te maken.

Welke belangrijke activiteiten heeft de gemeente Amsterdam verder uitgevoerd?


Tunnels
Op 13 juli is de Michiel de Ruijtertunnel opengesteld, de eerste tunnel die voldoet aan de eisen van de nieuwe
tunnelwetgeving. Het onderhoud aan de installaties van de Michiel de Ruijter- en de IJ-tunnel en de reiniging van
alle tunnels is in 2015 opnieuw aanbesteed.



Beleidskaders ontwikkelen voor beheer en onderhoud van de openbare ruimte
In 2015 is het Kader Fietsparkeren opgesteld. Verder is de gemeente begonnen met de harmonisering van de
(buiten)reclame van de stad en de stadsdelen.



Onderhoud bruggen
De gemeente is begonnen met het opstellen van een toetsingskader voor het onderhoud van bruggen, dat
aansluit bij de gemeentebrede inventarisatie van bruggen, naar type, belasting, kenmerken en knelpunten. Met
provincies en de G4 wordt gewerkt aan een gezamenlijke aanbeveling voor de constructieve veiligheid van
bestaande kunstwerken van decentrale overheden.
De Rekenkamer bracht het rapport Beheer en onderhoud bruggen uit, waaruit het college een aantal
aanbevelingen overnam (zie 8.5 Onderhoud kapitaalgoederen).



Aanbesteding beheer en onderhoud openbare verlichting en verkeersregelinstallaties
Eind 2014 zijn de bestekken voor openbare verlichting en verkeersregelinstallaties in de markt gezet. Na het
aanbestedingstraject werd de opdracht in juli 2015 definitief gegund, waarmee een zeer groot contract – nu
rechtmatig – in de markt is gezet. De aanbesteding van deze arealen draagt bij aan efficiënter beheer.
In november zijn er 14.500 led-armaturen geplaatst, 20% van het areaal. Het businessmodel voor led-transitie is
geactualiseerd en gepresenteerd aan de wethouder en de commissie.



Herinrichting Leidseplein
In 2015 startte de uitvoering van de herinrichting van het Leidseplein met het plaatsen van een hulpbrug en de
werkzaamheden aan kabels en leidingen. De aanbesteding van de vervanging van de Leidsebrug is afgerond. De
vervanging wordt in 2016 uitgevoerd.
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Bij Financiële
de totalen vanontwikkelingen
lasten en baten
worden het stedelijk niveau
(rve’s) en gebiedsgericht werken
Bedragen * € 1 miljoen
(stadsdelen) niet apart
weergegeven. Er is voor de
baten en lasten maar één link.

Begroting
2015

Begroting
2015
(vastgesteld
16/12/15)

Rekening
2015

Verschil
Rekening >
Begroting

Stedelijk
Baten
Lasten
Saldo van baten en lasten
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
Subtotaal stedelijk

0,1
68,7
-68,6
2,5
0,0
2,5
-66,2

0,9
52,9
-52,0
2,3
14,4
-12,0
-64,0

0,4
52,1
-51,7
2,1
14,0
-11,8
-63,5

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

Gebiedsgericht werken
Baten
Lasten
Saldo van baten en lasten
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
Subtotaal gebiedsgericht werken

17,8
169,6
-151,8
151,1
106,4
44,7
-107,1

30,6
226,3
-195,6
79,2
83,2
-3,9
-199,6

33,3
206,8
-173,4
98,9
95,4
3,4
-170,0

2,7
-19,5
22,2
19,6
12,3
7,3
29,5

Totalen programmaonderdeel 3.4

-173,2

-263,6

-233,6

30,1

Toelichting
Het programmaonderdeel Wegen, straten en pleinen heeft een positief saldo van € 30,1 miljoen ten opzichte van de
begroting. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de begrote onttrekking van de parkeerfondsen uit
programmaonderdeel 3.2 Parkeren verschoven is naar programmaonderdeel 3.4 Wegen, straten en pleinen in de
jaarrekening.
Stedelijk
Afwijkingen primair proces

Door vertraging bij enkele projecten – onder andere de Rode Loper – vielen de uitgaven ten laste van de reserve
Beheer Stedelijke Infrastructuur in 2015 € 0,5 miljoen lager uit dan begroot. Dit vertaalt zich door in een lagere
onttrekking uit de reserve van dezelfde omvang.

De reconstructie van de Foeliestraat wordt uitgesteld, daarom kan de € 0,3 miljoen voor de voorbereiding daarvan
vrijvallen. In samenhang met de applicatierationalisatie valt € 0,1 miljoen voor een investering in
Coördinatiesysteem Openbare Ruimte Amsterdam vrij.

Bij de Voorjaarsnota zijn de uitgaven en de inkomsten verhoogd met € 0,6 miljoen voor extra werkzaamheden aan
fietspad Douwesweg die geheel gedekt worden door subsidie SRA; zowel de inkomsten als de uitgaven zijn in
2015 nog niet gerealiseerd.

Een vrijval van € 0,5 miljoen van de reserve IBIO Tweede Zeesluis op basis van het raadsbesluit van 16 december
over het opschonen, samenvoegen en opheffen van reserves en voorzieningen.
STADSDELEN Toelichting gebiedsgericht werken
Afwijkingen primair proces
De lagere lasten van € 19,5 miljoen worden uit de volgende ontwikkelingen verklaard:






€ 11,8 miljoen lagere lasten voor het uitgevoerde groot onderhoud en vervangingen aan de openbare ruimte.
Door het (deels) vervallen van projecten door veranderde politieke prioriteiten en de goedkopere uitvoering van
diverse projecten.
Verder leidde vertraging bij een aantal grote onderhoudsprojecten (bijvoorbeeld Venserpolder, Gein III en
Provinciale weg) tot € 3,9 miljoen minder lasten.
De lasten voor onder andere de Ring Oud Zuid en de herinrichting van de Stadionkade zijn ruim € 1,4 miljoen
hoger uitgevallen.
Er waren hogere lasten van € 3,3 miljoen voor straatreiniging (bestrijden zwerfvuil) en gladheidsbestrijding.
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Reserve Parkeerfonds

Lagere onttrekking van € 9,8 miljoen, vooral veroorzaakt door vertraging bij projecten of verschuiving naar 2016
en goedkopere uitvoering. De onttrekking voor parkeergarages is lager door de overdracht van bewonersgarages
aan centrale vastgoed.

De werkelijk ontvangen baten uit parkeerinkomsten, € 29,2 miljoen zijn toegevoegd aan de reserve
Stadsdeelparkeerfonds. De afwijking ten opzichte van de begrote dotatie is € 3,4 miljoen, hoofdzakelijk
veroorzaakt door het deels begroten van de dotatie aan de batenkant (zie de toelichting op de baten).

De toevoeging aan de reserve Parkeren viel € 3,5 miljoen hoger uit door extra inkomsten uit de parkeergarage De
Hallen en doordat de netto parkeerinkomsten geheel worden toegevoegd en niet verrekend worden met de
kosten voor parkeerbeheer.
Systeemreserve KOR
De mutaties in deze Systeemreserve houden verband met de uitgaven voor en inkomsten door uitvoeren van groot en
dagelijks onderhoud en beheer Openbare ruimte en Straatreiniging en gladheidsbestrijding.
Afwijkingen organisatieontwikkeling
Een overschrijding op de lasten van € 0,5 heeft betrekking op dagelijks en groot onderhoud hoofdnetwegen. De
hogere lasten voor groot onderhoud en vervangingen aan openbare ruimte van € 2,2 miljoen heeft betrekking op in
rekening gebrachte uren door rve Ingenieursbureau (opdrachtgeversbudgetten). Voor de reserves Parkeren en
Bruggen walmuren betekent dit een onttrekking die € 0,3 miljoen lager is dan begroot.
Reserve Parkeerfonds

De lagere onttrekking van € 1 miljoen aan zowel het Parkeerfonds als de reserves Rode Loper en Leidseplein is het
gevolg van een aanpassing in 2015 van de toerekeningsystematiek. De overhead die toegerekend wordt aan de
projecten, is ten laste van de Algemene middelen gebracht en wordt niet meer gedekt uit de reserves Parkeren en
Rode Loper.
Het resultaat tussen de begrote onttrekking en de rekening in programmaonderdeel 3.2 Parkeren is € 45,5 miljoen

nadelig en bij programmaonderdeel 3.3 Verkeersmaatregelen en openbare ruimte € 2 miljoen nadelig. Het
resultaat tussen de begrote onttrekking reserves en de rekening in programmaonderdeel 3.4 Wegen, straten en
pleinen is € 46,4 miljoen voordelig. Per saldo is hier sprake van een nadeel van € 1,1 miljoen, het saldo van de
onttrekking voor de Boerenwetering € 2,3 miljoen (zie ook 3.2 Parkeren) en niet geëffectueerde onttrekkingen van
in totaal € 3,4 miljoen.
Lagere onttrekking van € 9,8 miljoen omdat een aantal groot onderhoudsprojecten niet zijn uitgevoerd. De

onttrekking voor parkeergarages is € 1,1 miljoen lager omdat de bewonersgarages zijn overgedragen aan de rve
Vastgoed (zie ook 3.2 Parkeren).

Risico’s en maatregelen
Nieuw
Risico 1

Maatregel

Actueel
Risico 1
Maatregel

Risico 2
Maatregel

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
(ongeveer 10%) in de Amsterdamse hoofdinfrastructuur bleek een groot aantal bruggen
(ongeveer 60%) niet aan de nieuwe normen te voldoen.
Het opstellen van een eigen normenkader in samenwerking met provincies en G4. In
afwachting van het nieuwe normenkader worden bruggen geschouwd en worden de
noodzakelijke maatregelen getroffen. Indien uitkomst schouw en herberekening urgent
is wordt het onderhoud van bepaalde bruggen wel al in voorbereiding genomen. De
aanpassing van het bouwbesluit maakt de bruggen overigens niet minder veilig dan zij in
het verleden waren.

Het streven naar kostenbesparingen kan conflicteren met goed onderhoud van
infrastructuur.
De gemeente voert de sturingsfilosofie Asset Management in voor beheer en
onderhoud.
De invoering van Asset Management vraagt veel van de organisatie en duurt lang.
De gemeente spreidt de invoering over meerdere jaren (elk areaal apart) en stuurt
integraal aan.
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Risico 3
Maatregel

Toenemend gebruik van de openbare ruimte leidt tot hogere beheerkosten en/of lagere
kwaliteit.
Verkeersmanagement, spreiden gebruik, passende materiaalkeuze.

Risico 4
Maatregel

Populaire parken trekken erg veel bezoekers en worden hierdoor minder aantrekkelijk.
De gemeente investeert in de aantrekkelijkheid van parken aan en buiten de ring A10.
Spreiding van bezoekers en het onderhoud afstemmen op het gebruik.

Risico 5

Intensief gebruik van groen door mensen kan de ontwikkeling van biodiversiteit in de
weg staan.
De gemeente legt natuurzones in parken aan en brengt balans aan tussen gebruik van
groen door Amsterdammers en de biodiversiteit in het groen.
De gemeente investeert onder andere in het oplossen van ecologische knelpunten, in
ecologisch groenbeheer en in natuurlijke oevers.

Maatregel

Beleidskaders




De nota ‘Beheren op niveau’ geeft aan op welke wijze de gemeente de stedelijke infrastructuur beheert.
De nota ‘Stedelijke infrastructuur’ beschrijft de taken en bevoegdheden van de stad en bestuurscommissies.
Het plan 1 Stad 1 Opgave (maatregel 7 en 8) beschrijft het efficiënt beheer van infrastructuur.
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6.3.5 Groen, recreatie en dierenwelzijn
Portefeuillehouders: wethouders Choho, Van der Burg en Ivens
Kwaliteit van groen realiseren, verbeteren en onderhouden ten behoeve van een concurrerende, aantrekkelijke
en leefbare stad

Wat waren de belangrijkste ontwikkelingen?


Toenemende regionale samenwerking
De regionale samenwerking tussen gemeenten op het gebied van groen is toegenomen.



Groen vestigingscriterium
Mensen en bedrijven kiezen hun woon- of vestigingsplaats steeds meer op basis van de aanwezigheid van groen
met hoge kwaliteit.



Investeren in kwaliteit
Stedelingen recreëren steeds meer in parken en groen in de woonomgeving. Met de toename van het aantal
Amsterdammers en bezoekers is de ambitie om te investeren in de kwaliteit van de stadsparken, de toename van
buurtparken, het vergroenen van speelplaatsen en schoolpleinen en het verbeteren van de toegankelijkheid van
bestaand groen nog belangrijker geworden. De groene ambities voor Amsterdam zijn in 2015 uitgewerkt in de
Agenda Groen met een focus op stadsparken, klimaat, biodiversiteit, buurtgroen, verbindingen en
toegankelijkheid.



Waterberging
Amsterdam heeft steeds vaker te maken met extreme regenval. Het vergroenen van openbare ruimte, daken en
tuinen is onderdeel van een pakket aan maatregelen om de gevolgen daarvan te beperken en de stad
klimaatbestendig te maken. Een deel van die maatregelen is opgenomen in de Agenda Groen. Resultaat hiervan
was in 2015 dat het waterbergend vermogen een steeds grotere rol heeft gespeeld bij de aanleg van groen in de
stad. Waterberging is ook als belangrijk criterium meegenomen in de subsidieregeling voor groene daken en
muren die vanaf begin 2016 in werking treedt.



Bezoek Amsterdamse Bos
Het aantal bezoekers van het Amsterdamse Bos is met circa 6.000.000 (gemiddeld ruim 16.000 per dag) stabiel
gebleven en de waardering is gestegen van 8,1 naar 8,3 (passantentelling en bezoekersonderzoek Amsterdamse
Bos 2015).

Doelen, activiteiten en indicatoren
Doel 1
Investeren in kwaliteit en vermindering van druk op stadsparken
Indicatoren doel

1

Peilwaarde
Nulmeting (jaar)

Aantal stadsparken dat (gedeeltelijk) wordt
heringericht, waardoor ze uitnodigen tot intensiever gebruik

Streefwaarden
Begroting 2015

Rekening 2015

Resultaat 2016/18

2

2

2016 		2
2017 		1
2018
1

Begroting 2015

Rekening 2015

Resultaat 2016/18

5

5

2016 		5
2017 		5
2018
5

0

Doel 2
Meer groen in de buurt
Indicatoren doel

Peilwaarde
Nulmeting (jaar)

1

Aantal buurtparken dat wordt toegevoegd aan
de openbare ruimte

0
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Streefwaarden

Doel 3
Maken van een kwaliteitsslag in dierenwelzijnsbeleid
Indicatoren doel

Peilwaarde
Nulmeting (jaar)

1	Aantal consulten/behandelingen van huisdieren
van minima voor gereduceerd tarief bij een
dierenarts (stadspasjaar van sept t/m aug
opvolgende jaar)
2

Percentage zwerfhonden en zwerfkatten dat
door asielen met de eigenaar kan worden
herenigd

3

Aantal zwerfhonden en zwerfkatten dat
door de asielen met de eigenaar kan
worden herenigd

4

Percentage honden en katten uit het asiel
herplaatst

5

Aantal honden en katten uit het asiel
herplaatst

Streefwaarden
Begroting 2015

Rekening 2015

Resultaat 2016/18

0

1000

Regeling is op
1-1-2016 van
start gegaan

2016 		
1500
2017 		
3500
2018
5000

(2010-2014)
40% hond,
15% kat

40% hond,
15% kat

n.t.b.

2016 			
40%
2017 			
45%
2018
50%

(2010-2014)
150 honden,
225 katten

150 honden,
225 zwerfkatten

n.t.b.

2016 		
150 honden,
225 katten
2017 		
150 honden,
225 katten
2018 150 honden,
225 katten

(2014)
90 %

90%

n.t.b.

90%
2016 		
90%
2017 		
90%
2018

250 honden,
1.200 katten

250 honden,
1200 katten

n.t.b.

2016 		
250 honden,
1.200 katten
2017 		
250 honden,
1.200 katten
2018 250 honden,
1.200 katten

Activiteiten
Bij de Voorsjaarnota 2015 zijn de eerder in de Begroting 2015 opgenomen activiteiten komen te vervallen.

Wat hebben we bereikt?
1. Investeren in kwaliteit en vermindering van druk op stadsparken
In 2015 heeft de gemeente delen van het Oosterpark en het Rembrandtpark heringericht waardoor ze beter toegerust
zijn op intensiever gebruik. In dat kader is in het Rembrandtpark en het Flevopark eveneens geïnvesteerd in nieuwe
goed gedraineerde grasvelden.
2. Meer groen in de buurt
Op verschillende plekken in de stad zijn pleinen vergroend, parkjes heringericht en buurtparken aan de openbare
ruimte toegevoegd. Voorbeelden zijn het Makassarplein, het Orlyplein, het schoolplein aan de Poolstraat, het
buurtpark aan de Kramatweg en het Frederik Hendrik Plantsoen.
3. Maken van een kwaliteitsslag in dierenwelzijnsbeleid
In 2015 is de concept Agenda Dieren opgesteld waarin het Amsterdamse dierenwelzijnsbeleid wordt geactualiseerd.
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STADSDELEN Gebiedsgericht werken/focuspunten
Portefeuillehouders: gebiedswethouders
De stadsdelen hebben taken en bevoegdheden uitgevoerd binnen de stedelijke kaders die hiervoor gelden, maar
ontplooiden daarnaast ook lokale initiatieven, vooral op het gebied van groen en recreatie.
In alle stadsdelen is de schade van de zomerstorm hersteld en opgeruimd. In Zuidoost is in verband met de
overkapping van de A9 het project Watercompensatie Bijlmerweide uitgevoerd. In Oost zijn waar mogelijk groene
bewonersinitiatieven ondersteund en is een wandelpad aangebracht waardoor de verbinding van centrumgebied naar
buitengebied wordt versterkt. In het Cruquiusgebied is in het natuur-inclusieve ontwerp van zowel gebouw als de
openbare ruimte rekening gehouden met biodiversiteit.
Noord heeft in de Agenda Groen aandacht gevraagd voor ontwikkelingen in het Noorderpark en voor de fiets- en
wandelverbinding van stad naar Waterland. In Nieuw-West is door het aanbrengen van verbeteringen in de
infrastructuur de doorstroming en de toegankelijkheid vanuit de stad verbeterd. Tijdens een groot aantal
gebiedsbijeenkomsten was zelfbeheer van het openbaar groen een belangrijk gespreksonderwerp. In West is de
kwaliteit van het groen en zijn de speelvoorzieningen op verschillende plaatsen verbeterd. In het Frederik
Hendrikplantsoen, op het Barentszplein en aan de Westerdokdijk zijn zelfbeheerprojecten gestart.

Welke belangrijke activiteiten heeft de gemeente Amsterdam verder uitgevoerd?


Natuuronderzoek
We hebben, in samenwerking met particulieren, natuuronderzoek geïnitieerd en uitgevoerd.



Onderhoud groen en bomen
We hebben boomziekten aangepakt om ziekten en plagen beheersbaar te houden. Voor de grootstedelijke
gebieden heeft de gemeente voor de omgevingsvergunning kapadviezen verstrekt. Bij nieuwe projecten en
renovaties van parken zijn adviezen gegeven voor het behoud en kwalitatieve verbetering van het groen en de
bomen.

Bij de totalen van lasten en baten
Financiële
ontwikkelingen
worden
het stedelijk
niveau
(rve’s) en gebiedsgericht werken
(stadsdelen)
apart
Bedragen *niet
€ 1 miljoen
weergegeven. Er is voor de
baten en lasten maar één link.

Begroting Begroting 2015
2015
(vastgesteld
16/12/15)

Rekening
2015

Verschil
Rekening >
Begroting

Stedelijk
Baten
Lasten
Saldo van baten en lasten
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
Subtotaal stedelijk

1,0
21,3
-20,4
2,3
5,0
-2,7
-23,1

1,0
19,9
-19,0
1,0
0,0
1,0
-17,9

2,1
20,8
-18,7
0,8
0,0
0,8
-17,9

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

Gebiedsgericht werken
Baten
Lasten
Saldo van baten en lasten
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
Subtotaal gebiedsgericht werken

1,5
40,3
-38,8
1,6
0,4
1,2
-37,6

2,9
56,5
-53,6
2,2
0,4
1,9
-51,7

2,4
55,5
-53,1
1,5
0,4
1,2
-52,0

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

Totalen programmaonderdeel 3.5

-60,6

-69,7

-69,9

-0,2

Het programmaonderdeel Groen, recreatie en dierenwelzijn heeft voor gebiedsgericht werken een negatief saldo van
€ 0,2 miljoen ten opzichte van de begroting.
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Toelichting stedelijk
Afwijkingen primair proces

De voor 2014 geraamde kosten voor Noorderpark en Frederik Hendrik Plantsoen zijn doorgeschoven naar 2015.
Deze projecten worden gedekt uit de ISV-gelden, maar waren voor 2015 niet begroot. Baten en lasten zijn
daardoor beide € 0,9 miljoen hoger dan begroot.

De lasten van het Amsterdamse Bos overschrijden de begroting met € 0,6 miljoen. Hiervan is € 0,2 miljoen het
gevolg van de gewijzigde begrotingssystematiek voor personeelslasten en € 0,4 miljoen voor extra kosten van de
wettelijke zorgplicht van de bomen.

De baten van het Amsterdamse Bos zijn € 0,2 miljoen hoger dan begroot, mede als gevolg van inkomsten uit de
evenementen.
Afwijkingen organisatieontwikkeling
Door de personele wisselingen in de stadsdeelorganisaties (verantwoordelijk voor uitvoering) en de langdurige
onduidelijkheid over de budgetten (voor 2015 pas na de Najaarsnota opgelost) hebben de projecten die gedekt
worden uit de Reserve Groengelden 2010-2014 vertraging opgelopen. Hierdoor zijn de lasten € 0,2 miljoen lager en is
de onttrekking aan de reserve eveneens € 0,2 miljoen lager. Dit geldt ook voor de projecten Groen 2015 die gedekt
worden uit het Centraal Mobiliteitsfonds. Hierdoor zijn de lasten € 0,3 miljoen lager.
STADSDELEN Toelichting gebiedsgericht werken
Afwijkingen primair proces
De hogere baten van € 0,5 miljoen hebben deels te maken met een bijdrage van de gemeente en het Rijk voor de
Appeltjesmarkt. Daarnaast is sprake van een vrijval uit de reserve Natuur en Milieu Educatie bij stadsdeel West (€ 0,2
miljoen).
De lasten voor onderhoud van openbaar groen en recreatie zijn € 1 hoger dan begroot. De oorzaken zijn de
herstelwerkzaamheden na de zomerstorm die nog niet zijn afgerond en de vele achtereenvolgende evenementen op
het Museumplein die om extra onderhoud aan de grasmat vragen.
De onttrekking aan de reserve openbaar groen is € 0,6 miljoen lager. Dit had eerder bij de najaarsnota al gecorrigeerd
moeten worden, aangezien toen ook de bijbehorende lasten verlaagd zijn.

Risico’s en maatregelen
Actueel
Risico 1
Maatregel
Toelichting

Risico 2
Maatregel

Toelichting

Populaire parken trekken erg veel bezoekers en worden hierdoor minder aantrekkelijk.
De gemeente investeert in de aantrekkelijkheid van parken aan en buiten de ring A10,
spreidt bezoekers en stemt onderhoud af op het gebruik.
In het kader van de Agenda Groen wordt zowel geïnvesteerd in het (her)inrichten op
intensief gebruik van stadsparken binnen, aan en buiten de ring A10.
Intensief gebruik van groen door mensen kan de ontwikkeling van biodiversiteit in de
weg staan.
De gemeente legt natuurzones in parken aan en brengt balans aan tussen gebruik van
groen door Amsterdammers en de biodiversiteit in het groen. De gemeente investeert
onder andere in het oplossen van ecologische knelpunten, in ecologisch groenbeheer en
in natuurlijke oevers.
De gemeente adviseert waar nodig over biodiversiteit bij projecten en evenementen. De
gemeente gaat bodemdaling en bodemverdichting en de gevolgen voor flora en fauna
meten en monitoren. Bij het ontwerpen van herinrichtingen of het programmeren van
stadsparken is aandacht voor de variatie van en binnen stadsparken. De gemeente
investeert in het oplossen van ecologische knelpunten in de Ecologische Structuur van
Amsterdam.

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.
Het ontwikkelingsbeeld 2040 is de schets van de metropoolregio voor het regionale landschap.
Het Bosplan 2012-2016 legt het beleid vast voor het Amsterdamse Bos.
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6.4 Werk, inkomen en participatie
Portefeuillehouder: wethouder Vliegenthart
De economische crisis van de afgelopen jaren lijkt in Amsterdam voorbij. Het vacature-aanbod groeit en de
uitstroom van bijstandsgerechtigden naar werk is sterk gestegen (ruim 50% boven de doelstelling). Zoals altijd
heeft de conjunctuur een vertraagd effect op de bijstand en zal het met name voor ouderen moeilijk blijven na
het verlies werk weer aan de slag te komen. Het aantal zelfstandigen dat een beroep doet op ondersteuning
blijft hoog. Op 31 december 2015 waren er iets minder bijstandsuitkeringen (bijna 40.000) dan op 1 januari 2015.
Het tot stand brengen van deze hoge uitstroom was geen gemakkelijke opgave in een jaar waarin de
Participatiewet is geïmplementeerd en de gemeente de organisatie vernieuwde.

Inkomen en armoedebestrijding
Hoewel de economische crisis in Amsterdam in hevigheid lijkt af te nemen, zien we nog steeds een groei van de
armoede en de schuldenproblematiek. Het in 2015 vastgestelde Aanvalsplan Armoede heeft als belangrijk doel meer
mensen te bereiken met de armoedevoorzieningen. Daarom ook is de doelgroep uitgebreid van mensen met een
inkomen tot 110% van de bijstandsnorm naar mensen met een inkomen tot 120% van die norm. Binnen het
armoedebeleid geven we kinderen uit Amsterdamse minimagezinnen speciale aandacht.
De gemeente heeft zich onder andere voor de bestrijding van armoede onder kwetsbare (startende) ondernemers
gevestigd op het Ondernemersplein van de regio Amsterdam. Van daaruit is er een betere aansluiting op de
deskundigheid en de activiteiten van dienstverleningspartners. Voor schuldhulp lag de focus ook in 2015 op preventie
en op zo vroeg mogelijk interveniëren (via de Vroeg-erop-Af aanpak).

Naar werk
Door de aantrekkende economie zijn veel bijstandsgerechtigden uitgestroomd naar werk. Veel jongeren vonden werk
als gevolg van de groeiende arbeidsmarktkansen en meer jongeren zijn gestimuleerd om een opleiding te kiezen met
voldoende perspectief op werk.
Samen met sociale partners hebben we mensen met een arbeidsbeperking geholpen te re-integreren in het kader van
de Participatiewet. Werkgevers werden met een financiële compensatie (voor gederfde productiviteit), geprikkeld om
mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. In het kader van de Banenafspraak is in 2015 landelijk gewerkt
aan het creëren van een gelijk speelveld voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking, ongeacht of zij ondersteund
worden door het UWV (Wajong) of door een gemeente (Participatiewet). De toelating van werkzoekenden met een
arbeidsbeperking tot een baan binnen de Banenafspraak of Beschut Werk is gekoppeld aan strikte criteria. Amsterdam
bepleit samen met andere gemeenten en de VNG een versoepeling van die criteria.

Aanpak jeugdwerkloosheid
De jeugdwerkloosheid bleef in 2015 een reden tot zorg. Tussen begin 2012 en begin 2014 is de jeugdwerkloosheid
gestegen. In 2015 zaten zo’n 7.100 werkzoekende jongeren niet meer op school en zonder werk. De trend lijkt te
keren, maar de groep die aan de kant staat is nog steeds te groot.
We hebben Bureau Leerplicht Plus en het Jongerenloket per 1 oktober 2015 samengebracht in zes Jongerenpunten.
Het doel is een integrale, sluitende aanpak om voortijdig schoolverlaten tegen te gaan en jongeren te stimuleren hun
startkwalificatie te halen of zich naar werk te laten leiden. Daarnaast doen we extra interventies als job coaching,
matchingstafels of Talentevents om jongeren aan het werk of terug op school te krijgen. We werken samen met
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partners in de stad en ook de stadsdelen dragen hun steentje bij. De resultaten liggen boven de oorspronkelijke
doelstellingen.

Meedoen
We stimuleerden Amsterdammers die weinig kans hebben op regulier werk om mee te doen in de samenleving,
bijvoorbeeld via vrijwilligerswerk of het ondernemen van activiteiten in de buurt. Dit kan voor een deel van hen een
stap op weg naar betaald werk zijn. Ook de stad heeft er baat bij. Het college heeft extra middelen ingezet voor het
stimuleren van de doelgroep en voor de dagbesteding van de groep die begeleiding nodig heeft. Eind 2015 zijn de
eerste trajecten gestart.

Taal en volwasseneneducatie
Bijna 5.700 Amsterdammers zijn met cursussen gestart voor het verbeteren van basale taalvaardigheden of om zich het
Nederlands als tweede taal eigen te maken. Nieuwe Amsterdammers kregen een oriëntatie-programmatraject
aangeboden waarin zij informatie krijgen over onderwijs, werken, gezondheidszorg, opvoeding, belastingen,
verzekering, ontmoeting en vrije tijd, rechten en plichten, emancipatie en vrijheden. Aan deze programma's namen
tweehonderdzestig nieuwe Amsterdammers deel.
In 2015 zijn in Amsterdam meer vluchtelingen gehuisvest dan in voorgaande jaren. Vluchtelingen heten we welkom in
Amsterdam. Inburgering, werk en gezondheid zijn de speerpunten.

STADSDELEN Gebiedsgericht werken
Ook de stadsdelen hebben in 2015 gewerkt aan armoedebestrijding, het bestrijden van jeugdwerkloosheid en aan
activering en participatie. Voor educatie en inburgering formuleerden enkele stadsdelen focuspunten.
Bij Kerncijfers
de totalen van lasten en baten
worden het stedelijk niveau
(rve’s)
en gebiedsgericht werken
Bedragen * € 1 miljoen
(stadsdelen) niet apart
weergegeven. Er is voor de
baten en lasten maar één link.

Begroting
2015

Begroting
2015
(vastgesteld
16/12/15)

Rekening
2015

Verschil
Rekening >
Begroting

Stedelijk
Baten
Lasten
Saldo van baten en lasten
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
Subtotaal stedelijk

780,3
1.040,3
-260,0
21,0
0,0
21,0
-239,0

633,6
1.000,6
-367,0
24,8
27,9
-3,1
-370,1

648,6
972,3
-323,7
39,9
53,9
-14,0
-337,7

15,0
-28,3
43,3
15,0
26,0
-10,9
32,4

Gebiedsgericht werken
Baten
Lasten
Saldo van baten en lasten
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
Subtotaal gebiedsgericht werken

1,5
9,8
-8,2
0,0
0,0
0,0
-8,2

5,3
19,7
-14,4
0,3
0,0
0,3
-14,0

7,5
19,9
-12,4
0,2
0,0
0,2
-12,1

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

-247,2

-384,1

-349,9

34,2

Totalen programma 4

Toelichting baten en lasten
Het programma Werk, inkomen en participatie kent een positief resultaat van € 34,2 miljoen. Dit verschil treedt vrijwel
geheel op stedelijk niveau op (voor € 32,4 miljoen). De grootste afwijking doet zich daarbij voor in het
programmaonderdeel 4.1 Werk met een voordelig resultaat van € 16,7 miljoen ten opzichte van de begroting. Vooral
het product Naar werk geleiden draagt hieraan met € 11 miljoen sterk bij.
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6.4.1 Werk
Portefeuillehouder: wethouder Vliegenthart
Amsterdammers die een (bijstands)uitkering of (nog) geen uitkering hebben, ondersteunen richting werk

Wat waren de belangrijkste ontwikkelingen?








De arbeidsmarkt in de regio Amsterdam profiteert van de aantrekkende economie. De kansen op werk namen
sterk toe, goed bemiddelbare bijstandsgerechtigden vonden snel weer werk. Voor mensen met een grotere
afstand tot de arbeidsmarkt, voor mensen met minder arbeidsvermogen en voor ouderen blijft het vinden van
passend werk lastig.
De gemeente was in 2015 voor het eerst verantwoordelijk voor de toeleiding naar werk van mensen met een
arbeidsbeperking. Er meldden zich minder mensen met een arbeidsbeperking dan verwacht. Amsterdam
investeert in de samenwerking met de scholen voor voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs en met de
entreeopleiding van het ROC om schoolverlaters via een sluitende aanpak op te vangen.
Werkgevers bieden steeds vaker flexibele en/of kortlopende arbeidscontracten aan.
Najaar 2015 is begonnen met het herformuleren van het re-integratiebeleid. In het Koersbesluit Re-integratie – dat
in 2016 wordt vastgesteld – geeft het college zijn visie op re-integratie.
Amsterdam heeft samen met de VNG een gelijk speelveld bepleit voor werkzoekenden met een
arbeidsbeperking, ongeacht of zij ondersteund worden door het UWV (Wajong) of door een gemeente
(Participatiewet). De toelating van werkzoekenden met een arbeidsbeperking tot een baan binnen de
Banenafspraak of Beschut Werk is gekoppeld aan strikte criteria. Werkzoekenden binnen de doelgroep
Participatiewet kwamen in 2015 maar mondjesmaat voor een indicatie Banenafspraak of Beschut werk in
aanmerking. Dat beperkt hun plaatsingsmogelijkheden. Amsterdam zet zich met G4 en VNG in voor verruiming
van de criteria.

Doelen, activiteiten en indicatoren
Doel 1

Activiteiten

A

C

D

Amsterdammers zijn maximaal economisch zelfstandig
Indicatoren doel

1

2

Peilwaarde
Nulmeting (jaar)

Aantal Amsterdammers aan het werk geholpen
(uitkeringsonafhankelijk)

(2013)

4.000

Aantal jongeren begeleid naar school of werk

3.000

Streefwaarden
Begroting 2015

Rekening 2015

4.200

6.318

2016
2017
2018

4.200
4.200
4.200

5.250

5.665

2016
2017
2018

5.250
5.250
5.250

Doel 2

Activiteiten

Resultaat 2016/18

A

B

C

D

Mensen benutten hun werkvermogen maximaal
Indicatoren doel

Peilwaarde
Nulmeting (jaar)

Streefwaarden
Begroting 2015

Rekening 2015

Resultaat 2016/18

1

Aantal mensen aan het werk met loonkostensubsidie naar loonwaarde (nieuwe doelgroep
Participatiewet)

n.v.t.

200

106

2016
2017
2018

310
410
420

2

Percentage van het aantal mensen in de
bijstand dat in deeltijd aan het werk is

n.v.t.

8%

7,1%

2016
2017
2018

ntb
ntb
ntb
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Doel 3

Activiteiten

A

C

D

E

Het verbeteren van de match tussen vraag en aanbod van uitkeringsgerechtigden op de arbeidsmarkt
Indicatoren doel

Peilwaarde
Nulmeting (jaar)

Streefwaarden
Begroting 2015

Rekening 2015

Resultaat 2016/18

1

Percentage werkzoekende Amsterdamse
jongeren met een nietwesterse achtergrond ten
opzichte van totale aantal werkloze jongeren

65%
(2014)

n.t.b

n.n.b.
(vraag staat uit)

2016
2017
2018

n.t.b.
n.t.b.
n.t.b.

2

Aandeel uitstroom vijftig plussers in de totale
uitstroom naar werk

14%
(2014)

15%

10,3%

2016
2017
2018

15%
15%
15%

Activiteiten

A

Interventies inzetten om uitkeringsgerechtigden aan het werk te krijgen

B

Interventies inzetten om jongeren terug naar school en/of werk te krijgen

C

Passend werkaanbod en werkervaringsplekken acquireren bij werkgevers

D

Werknemers (nieuwe doelgroep Participatiewet) begeleiden die werkzaam zijn met
loonkostensubsidie naar loonwaarde

E

Werkgevers, waar bovenstaande werknemers werkzaam zijn, loonkostensubsidie met loonwaarde
verstrekken

Indicatoren activiteiten

A

Peilwaarde
Nulmeting (jaar)

Streefwaarden
Begroting 2015

Rekening 2015

50%
(2013)

50%

50,2%

Percentage re-integratietrajecten Reïntegratiebedrijf
Amsterdam (RBA) succesvol afgerond
Hoort bij doel 1, 2 en 3

B

Resultaat 2016/18
2016
2017
2018

50%
50%
50%

Aantal begeleide werknemers (uit nieuwe doelgroep
Participatiewet) met loonkostensubsidie naar
loonwaarde
Hoort bij doel 2

C

Hoort bij doel 1, 2 en 3

D

Hoort bij doel 1, 2 en 3

E

Aantal toegekende loonkostensubsidies naar

Voor deze activiteiten zijn bij de Begroting 2015 geen indicatoren
en streefwaarden bepaald

n.v.t.

loonwaarde voor Amsterdammers uit de nieuwe
doelgroep van de Participatiewet
Hoort bij doel 3

108

200

243

2016
2017
2018

510
920
1.340
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2016
2017
2018

310
410
420

Wat hebben we bereikt?
1. Amsterdammers zijn maximaal economisch zelfstandig
Door in te spelen op de aantrekkende economie zijn dit jaar, ten opzichte van de begroting, ruim 50% meer
bijstandsgerechtigden bemiddeld naar werk (6.318 versus 4.200). De dynamiek van de Amsterdamse
arbeidsmarktregio heeft er aan bijgedragen dat goed bemiddelbare uitkeringsgerechtigden snel hebben kunnen
profiteren van de veranderende conjunctuur. Ook jongeren profiteren van de kansen op de arbeidsmarkt: in 2015 zijn
8% meer jongeren begeleid naar school of werk dan begroot. Er zijn 649 oudere werklozen (50-plussers) uit de
bijstand naar werk uitgestroomd, 19 meer dan de 630 die zijn begroot. Omdat de totale uitstroom van
bijstandsgerechtigden veel hoger is dan begroot blijft het relatieve aandeel van 50-plussers in de uitstroom 4,3%
achter op de doelstelling (15%).
2. Mensen benutten hun werkvermogen maximaal
De Participatiewet maakt het voor mensen met een arbeidsbeperking mogelijk met de nodige ondersteuning, betaald
werk te verrichten bij reguliere werkgevers. Werkgevers ontvangen waar nodig een loonkostensubsidie als
compensatie voor ontbrekende loonwaarde. Om in aanmerking te komen voor een baan binnen de Banenafspraak van
sociale partners voert UWV een indicatiestelling uit. In de praktijk blijken de criteria voor de indicatie banenafspraak zo
streng gehanteerd te worden, dat het de kans van gemeentelijke kandidaten op uitstroom naar werk beperkt. Er
stroomden honderdzes mensen met een arbeidsbeperking uit, bij een doelstelling van tweehonderd. Amsterdam heeft
in 2015 met het UWV de Proeftuin indicatie banenafspraak uitgevoerd, waarmee de zorg (van gemeenten) dat de
criteria te streng zijn beter kon worden onderbouwd.
3. Het verbeteren van de match tussen vraag en aanbod van uitkeringsgerechtigden op de arbeidsmarkt
Voor relatief moeilijk plaatsbare kandidaten vindt koppeling van vraag en aanbod voornamelijk plaats in het
Werkgeverservicepunt (WSP). Het WSP begon in 2015 met het vormen van arbeidspools per sector om vraag en
aanbod beter en sneller op elkaar te kunnen laten aansluiten. Ook de intensivering van de samenwerking van Koers
naar werk (trede 4) en Werk & re-integratie (trede 3) met het WSP vergroot de kansen op een succesvolle koppeling
van vraag en aanbod.

STADSDELEN Gebiedsgericht werken/focuspunten
Portefeuillehouders: gebiedswethouders
Stadsdelen participeren in de stedelijke programma’s Meedoen Werkt! en het Aanvalsplan Jeugdwerkloosheid, maar
ontplooiden daarnaast ook tal van lokale initiatieven om werken en participeren te stimuleren.
In Zuid zijn twee Stagestraat-trajecten met een positief resultaat afgesloten. Eind 2015 is Uitzendbureau Zuid Werkt
geopend, als brug tussen lokale bedrijven en jongeren en volwassenen die een baan of een opleiding zoeken.
Het programma Zuidoost aan de slag stimuleert inwoners met een WW- of bijstandsuitkering, nietuitkeringsgerechtigden, positieverbeteraars en jongeren tot werk en participatie. In dat kader is ook ingezet op het
aantrekken van nieuwe arbeidsplaatsen en het versterken van de samenwerking met lokale ondernemers. In 2015 is
een derde buurtwerkkamer (Bijlmer-Centrum) gerealiseerd.
In Nieuw-West is via het project Pak je Kans contact gelegd met honderdtwaalf werkloze jongeren om hen op weg te
helpen, onder andere met tijdelijke huisvesting, het aanpakken van hun schulden en het vinden van werk. Het project
Gastheerschap – opgezet voor het vergroten van de subjectieve veiligheid in de wijken – geeft impulsen aan het
verminderen van de jeugdwerkloosheid.
Via de Noordse Aanpak is jeugdwerkloosheid in Noord zowel preventief als curatief aangepakt door in te zetten op
voorkomen van voortijdig schoolverlaten én op het vergroten van de kansen van jongeren op de arbeidsmarkt.
Oost heeft bij ondernemers stage- en werkervaringsplaatsen gerealiseerd, onder andere in de winkelgebieden. Aan de
Wibautstraat startte najaar 2015 het project StudentJobCoaches van de Academy van de Stad. In de Indische Buurt
zijn in het kader van Javastraat: Carrierestraat meer dan vijftig trajecten tot stand gebracht.

Welke belangrijke activiteiten heeft de gemeente Amsterdam verder uitgevoerd?


Voor de begeleiding naar werk of scholing van jongeren tussen 18 en 27 jaar die geen werk hebben en/of van
school zijn gegaan voordat ze een diploma haalden, heeft de gemeente in 2015 bij ieder Stadsloket een
Jongerenpunt geopend.
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Het Programma Werk en Veiligheid is gericht op Top600, Detentie & Terugkeer, Radicalisering en Treiteraanpak.
In 2015 zijn 478 gedetineerden voorgelicht over inkomen en dagbesteding/werk. In het kader van vermindering
van recidive zijn negenenveertig van de tweehonderdzevenentachtig Top600 klanten uitgestroomd naar werk of
scholing, dertien meer dan begroot. Bovendien zijn achtentwintig jongeren met een strafblad begeleid richting
werk/scholing. Honderdzestig medewerkers volgden een workshop over radicalisering.
Het college initieerde zomer 2015 de Regeling Perspectiefbanen, reguliere banen voor Amsterdamse
bijstandsgerechtigden met een afstand tot de arbeidsmarkt, waarbij werken en leren centraal staan. In november
is de eerste bijstandsgerechtigde in een perspectiefbaan gestart.
Via het programma Eigen Werk zijn 123 uitkeringsgerechtigden uitgestroomd naar ondernemerschap, waarvan
vierenzestig met tijdelijke ondersteuning via een uitkering conform het Besluit bijstandverlening zelfstandigen
(Bbz). Veertien deelnemers combineren hun bedrijf met een parttime baan en voorzien zo volledig in hun
inkomen. De deelnemers waarderen het programma Eigen Werk met een 8.1.
Aan zelfstandigen met een inkomen onder de 120% van het wettelijk sociaal minimum zijn in 2015 106 vouchers
voor managementbegeleiding verstrekt, waarmee de ondernemers bij een coach terecht kunnen en in gesprek
gaan over algemene strategie, marketing en financiën. De vouchers kregen tijdens de evaluatie een positieve
waardering van de ondernemers die er gebruik van maakten.
Nu er geen nieuwe instroom in de Sociale Werkvoorziening (SW) meer mogelijk is, zal het aantal SW-werknemers
jaar na jaar gaan afnemen. In 2015 nam het aantal SW-werknemers af met zevenennegentig (2,5%), van 3.974 tot
3.877.
De gemeente heeft uit de deelnemers aan arbeidsmatige dagbesteding tien kandidaten voor beschut werk
voorgedragen. Dit heeft na advisering door het UWV geleid tot vier dienstverbanden, waarvan twee als beschut
werk.

Bij Financiële
de totalen vanontwikkelingen
lasten en baten
worden het stedelijk niveau
(rve’s) en gebiedsgericht werken
Bedragen * € 1 miljoen
(stadsdelen) niet apart
weergegeven. Er is voor de
baten en lasten maar één link.

Begroting
2015

Begroting
2015
(vastgesteld
16/12/15)

Rekening
2015

Verschil
Rekening >
Begroting

Stedelijk
Baten
Lasten
Saldo van baten en lasten
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
Subtotaal stedelijk

91,0
111,4
-20,4
8,1
0,0
8,1
-12,3

5,8
190,0
-184,1
7,1
5,8
1,3
-182,8

33,7
186,9
-153,2
14,5
27,9
-13,4
-166,6

27,9
-3,0
30,9
7,4
22,1
-14,7
16,3

Gebiedsgericht werken
Baten
Lasten
Saldo van baten en lasten
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
Subtotaal gebiedsgericht werken

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

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

0,8
6,5
-5,7
0,0
0,0
0,0
-5,7

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

-16,1

-189,0

-172,3

16,7

Totalen programmaonderdeel 4.1

Het programmaonderdeel Werk sluit in 2015 af met een positief resultaat van € 16,7 miljoen ten opzichte van de
begroting. Op stedelijk niveau was dat resultaat (afgerond) € 16,3 miljoen en voor gebiedsgericht werken € 0,5
miljoen.
Toelichting stedelijk
Afwijkingen primair proces
De baten zijn € 27,9 miljoen hoger dan begroot en dit heeft op hoofdlijnen de volgende oorzaken.

110







€ 16,9 miljoen hogere bijdrage vanuit het voormalige spaarsaldo Participatiebudget. Dit spaarsaldo stond op de
balans. Door de nieuwe Participatiewet kan het spaarsaldo ultimo 2015 niet langer op de balans blijven staan.
Conform het besluit bij de Najaarsnota 2015 is het spaarsaldo komen te vervallen en is een tijdelijke
bestemmingsreserve Re-integratie gevormd. Als gevolg hiervan is dit bedrag van de balans als baten in de
exploitatie opgenomen. De € 16,9 miljoen hogere baten zijn direct gedoteerd aan de tijdelijke
bestemmingsreserve. Het betreft dus een saldo neutrale wijziging.
€ 3,4 miljoen hogere ESF baten bij Werk Opleiding Jongeren, bij Re-integratie deel (oude Participatiebudget) en
daarnaast Jeugdwerkloosheid.
€ 4,9 miljoen hogere baten voor de uitvoering van de Sociale Werkvoorziening ter dekking van de hogere lasten.
Het betreft een saldo neutrale wijziging.
€ 1,8 miljoen hogere baten als gevolg van een bijdrage vanuit het Programma Werk en Veiligheid (Top600). Het
betreft een saldo neutrale wijziging.

De lasten zijn € 3 miljoen lager dan begroot en dit heeft op hoofdlijnen de volgende oorzaken.














€ 4,9 miljoen hogere lasten voor de uitvoering van de Sociale Werkvoorziening (zie hierboven).
€ 1,8 miljoen hogere lasten voor het programma Werk en Veiligheid (zie hierboven).
€ 2,2 miljoen hogere lasten door een incidentele bijdrage aan de Stichting Pantar voor de reorganisatie
2014/2015. Conform besluitvorming wordt dit gedekt door een onttrekking aan een hiervoor bestemde reserve bij
concern.
€ 0,6 miljoen hogere lasten loonkostensubsidie (het betreft loonkostensubsidies die niet ten laste van het
uitkeringsbudget worden gebracht).
€ 0,5 miljoen hogere lasten voor Werkbedrijf Groot Amsterdam (hiertegenover staat een hogere gemeentefonds
uitkering).
€ 9,3 miljoen lagere lasten met name als gevolg van de ontvlechting van budgetten in het kader van de
organisatieontwikkeling. Het betreft onder meer dubbele dekking van personele lasten. De lagere lasten doen
zich op verschillende producten en activiteiten voor, waaronder re-integratie, sociale werkvoorziening, top 600 en
jeugdwerkloosheid.
€ 1,7 miljoen lagere lasten ex-medewerkers Stadstoezicht in het Programma Werk omdat de lasten centraal
worden verantwoord.
€ 0,7 miljoen lagere lasten uitvoeringsplan Jeugdwerkloosheid. In het uitvoeringsplan staan de projecten
Spookjongeren en School2Work opgenomen. Deze projecten worden nu gedekt door de meevaller ESF baten.
€ 0,5 miljoen lagere lasten W&R als gevolg van doorberekening van kosten Vinkenbrug aan Top600.
€ 0,4 miljoen lagere lasten Workempowerment, omdat deze activiteit in 2015 is gestopt.
Circa € 0,5 miljoen lagere lasten op verschillende overige posten.

Afwijkingen dotaties en onttrekkingen reserves
Dotaties
Conform besluitvorming bij de Najaarsnota 2015 is het spaarsaldo Participatiebudget op de balans komen te vervallen
en zijn de middelen toegevoegd aan de nieuwe tijdelijke bestemmingsreserve (zie toelichting bij baten). Waar
voorheen het resultaat van de exploitatie aan het spaarsaldo toegevoegd werd, is het resultaat nu toegevoegd aan de
nieuwe bestemmingsreserve re-integratie.
Onttrekkingen
De hogere onttrekking wordt met name veroorzaakt door de vrijval van de reserve toekomstige ontwikkelingen Reintegratiebedrijf Amsterdam en Participatiewet.
STADSDELEN Toelichting gebiedsgericht werken
Afwijkingen primair proces
De extra baten van € 0,8 miljoen bestaan vooral uit incidentele middelen waarmee verschillende
werkgelegenheidsprojecten zijn uitgevoerd in het kader van het Aanvalsplan jeugdwerkloosheid en Impuls activering I
en II (naar werk geleiden).

111

Risico’s en maatregelen
Actueel
Risico 1
Maatregel
Toelichting

Er komen onvoldoende passende vacatures beschikbaar bij bedrijven die
uitkeringsgerechtigden kunnen invullen.
De gemeente maakt afspraken met werkgevers over het beschikbaar stellen van
geschikte vacatures.
Het risico is 'going concern'. Beheersing van het risico is onderdeel van de dagelijkse
werkzaamheden van het Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam.

Risico 2
Maatregel
Toelichting

Amsterdammers met een uitkering blijken niet geschikt voor de beschikbare banen.
De gemeente zet (aanvullende) re-integratievoorzieningen en andere instrumenten in.
Het genoemde risico is going concern. De gemeente richt zich dan ook op continue
evaluatie van haar aanbod van re-integratievoorzieningen en instrumenten en
actualiseert haar aanbod waar nodig.

Risico 3

Amsterdammers met een uitkering worden niet tijdig aangedragen op de vraag van
werkgevers.
De gemeente maakt meer inzichtelijk welk werknemersaanbod zij heeft voor werkgevers
en sorteert werknemers voor op aankomend werk.
Het risico is 'going concern'. De gemeente beheerst het risico door in te zetten op meer
uitgebreide profilering van haar bestand om de goede match te bewerkstelligen. Het
jaar 2015 is hierin een ontwikkeljaar geweest.

Maatregel
Toelichting

Risico 4
Maatregel
Toelichting

Opgetreden
Risico 1
Maatregel
Toelichting

De gemeente krijgt door de Participatiewet te maken met een nieuwe doelgroep
waarmee weinig ervaring is opgebouwd.
De gemeente evalueert de effectiviteit van ingezette instrumenten in het kader van de
Participatiewet.
In het kader van de invoering van de Participatiewet zijn 2015 en 2016 als leerjaren
aangemerkt. We volgen de ontwikkelingen continu en sturen bij indien nodig.

Werkgevers willen geen vacatures vervullen en banen creëren met/voor mensen met een
arbeidsbeperking.
De gemeente prikkelt werkgevers en maakt afspraken (in de Werkkamer) om vacatures
en gecreëerde banen door mensen met een arbeidsbeperking te laten vervullen.
Dit risico is met name veroorzaakt doordat veel klanten vanuit de Participatiewet geen
indicatie banenafspraak krijgen en daardoor voor werkgevers minder aantrekkelijk zijn
dan degenen die die indicatie wel hebben. Amsterdam organiseert samen met UWV een
proeftuin om te bezien of die voorwaarden kunnen worden aangepast.

Beleidskaders




Gemeenten moeten, met sociale partners, vanaf 2015 mensen met een arbeidsbeperking (re-) integreren volgens
de Participatiewet.
Het gemeentelijk programma Jeugdwerkloosheid beschrijft de (school- en/of werk)aanpak van jeugdwerkloosheid.
Het meerjarenbeleidsplan Participatie is het gemeentebeleid voor (re-)integratie en volwasseneneducatie.
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6.4.2 Inkomen
Portefeuillehouder: wethouder Vliegenthart
Amsterdammers en ondernemers die niet kunnen voorzien in een inkomen, een uitkering en ondersteuning naar
werk bieden

Wat waren de belangrijkste ontwikkelingen?







In 2015 is de uitkeringssystematiek ingrijpend gewijzigd voor alleenstaande ouders en mensen die een woning
delen (kostendelersnorm). Het college heeft specifieke groepen die hierdoor te maken kregen met een
inkomensval compensatie geboden.
Rechterlijke uitspraken over boetes voor onterecht ontvangen uitkeringen, hebben tot beleidswijzigingen geleid
die resulteerden in een meer proportionele boeteoplegging.
In 2015 is een nieuwe financieringssystematiek ingevoerd, met als gevolg dat Amsterdam in 2016 naar
verwachting € 31 miljoen tekort komt aan het ontvangen rijksbudget voor uitkeringsverstrekking. Via een tweetal
landelijke vangnetregelingen kan hiervan mogelijk € 6 miljoen gecompenseerd worden.
Het na-ijl effect van de crisis blijft zichtbaar in het hoge aantal aanvragen voor een uitkering. Het aantal mensen
met een flexibel en/of klein arbeidscontract en het aantal zelfstandigen neemt toe.

Doelen, activiteiten en indicatoren
Doel 1

Activiteiten

A

B

C

Amsterdammers die recht hebben op een uitkering, ondernemerskrediet of -ondersteuning, krijgen deze
Indicatoren doel

Het minimum percentage uitkeringen en
kredieten dat de gemeente rechtmatig verstrekt

Peilwaarde
Nulmeting (jaar)

Streefwaarden
Begroting 2015

99,8%
(2013)

99%

Doel 2

Rekening 2015
99,6
(nov15)

Resultaat 2016/18
2016
2017
2018

Activiteiten

99%
99%
99%

A

D

Amsterdammers die een uitkering ontvangen, zijn tevreden over de dienstverlening en communicatie van de
gemeente
Indicatoren doel

Peilwaarde
Nulmeting (jaar)

Streefwaarden
Begroting 2015

Rekening 2015

Resultaat 2016/18

1

Klanttevredenheid

7,5
(2013)

7,6

6,9
(nov 2015)

2016
2017
2018

7,7
7,8
7,9

2

Percentage klachten afgehandeld binnen de
wettelijke termijn

93%
(2013)

99%

72,50%

2016
2017
2018

99%
99%
99%
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Doel 3

Activiteit

C

De uitvoeringskosten voor het verstrekken van uitkeringen, kredieten en ondersteuning zijn zo laag mogelijk
Indicatoren doel

Peilwaarde
Nulmeting (jaar)

Streefwaarden
Begroting 2015

Rekening 2015

15,2
(2013)

15,2

4,80%

Ratio uitvoeringskosten/uitkering inkomen

Resultaat 2016/18
2016
2017
2018

14,2
13,2
12,2

Activiteiten

A

Aanvragen van uitkeringen, ondernemerskredieten en -ondersteuning beoordelen

B

Sancties opleggen aan mensen die regels hebben overtreden, zoals boetes

C

Ten onrechte verstrekte uitkeringen terugvorderen

D

De dienstverlening aan klanten digitaliseren

Indicatoren activiteiten

A

Peilwaarde
Nulmeting (jaar)

Streefwaarden
Begroting 2015

Rekening 2015

4,7%
(2013)

5,0%

6,70%

Percentage afgewezen aanvragen op
basis van handhaving
Hoort bij doel 1 en 2

B

C

Hoort bij doel 1

Ratio tussen incassoprestatie en het openstaande

14,3
(2013)

15,1

14,5%

Hoort bij doel 1 en 3
Hoort bij doel 2

2016
2017
2018

5,5%
6,0%
6,5%

2016
2017
2018

16,1
17,1
18,1

Voor deze activiteit zijn bij de Begroting 2015 geen indicator en streefwaarden bepaald

(beïnvloedbare) incassobedrag

D

Resultaat 2016/18

Voor deze activiteit zijn bij de Begroting 2015 geen indicator en streefwaarden bepaald

Wat hebben we bereikt?
1. Amsterdammers die recht hebben op een uitkering, ondernemerskrediet of -ondersteuning, krijgen deze
In 2015 zijn de nieuwe bijstandsregels in het kader van de Participatiewet geïmplementeerd. De focus lag daarbij op
het invoeren van de nieuwe alleenstaande oudernorm en de kostendelersnorm (verlaagde uitkering als meerdere
burgers een woning delen) en de daaruit voortvloeiende herbeoordeling van de uitkering van ongeveer 7.000 burgers.
Ondanks deze grote wijzigingen waren de aan de circa 40.000 huishoudens verstrekte uitkeringen in 99,6% van de
gevallen rechtmatig. Aan zevenhonderdnegentig mensen is in 2015 een ondernemersuitkering verstrekt.
2. Amsterdammers die een uitkering ontvangen, zijn tevreden over de dienstverlening en communicatie van de
gemeente
De impact van de beleidswijzigingen en de gemeentelijke reorganisatie was vooral in het begin van 2015 merkbaar aan
oplopende doorlooptijden bij de afhandeling van bijstandsaanvragen en klachten. De wettelijke normen die gelden
voor doorlooptijden zijn wel gehaald. In 2015 is het aantal bezwaren ten opzichte van 2014 met 4,8% gedaald. In 2015
zijn 1.513 klachten ontvangen, dat zijn er 305 meer dan in 2014.
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We verbeteren de dienstverlening via het innovatietraject Digitale dienstverlening dat van start is gegaan. De
020Werkt app is gelanceerd. De gemeente bereidt een digitaal portaal voor waarop de burger de status van zijn
bijstandsaanvraag kan volgen. Nieuw is de meting van de klanttevredenheid tijdens het aanvraagproces; de
verwachting is dat frequente klantoordelen concrete handvatten voor de verbetering van het proces opleveren.
3. De uitvoeringskosten voor het verstrekken van uitkeringen, kredieten en ondersteuning zijn zo laag mogelijk
De indicator Ratio tussen de uitvoeringskosten en het totaal van de verstrekte uitkeringen komt uit op 4,8%. Dat is het
gevolg van de wijziging van de oorspronkelijke indicator die rekening hield met alle uitvoeringskosten van Werk
Participatie en Inkomen. De herijkte indicator zet slechts de uitvoeringskosten die direct gerelateerd zijn aan de
verstrekking van uitkeringen af tegen het totaal van de verstrekte uitkeringen.

Welke belangrijke activiteiten heeft de gemeente Amsterdam verder uitgevoerd?




Om de gezamenlijke dienstverlening aan startende en bestaande ondernemers te verbeteren, heeft de gemeente
zich gevestigd op het Ondernemersplein van de regio Amsterdam. Van daaruit is een betere aansluiting mogelijk
op de deskundigheid en de activiteiten van dienstverleningspartners.
Met de verandering van de gemeentelijke organisatiestructuur is de dienstverlening aan klanten veranderd. Bij de
organisatieontwikkeling is er veel aandacht voor een goede aansluiting van de intake bij de stadsloketten op de
processen voor inkomensverstrekking (backoffice inkomen).

Bij Financiële
de totalen vanontwikkelingen
lasten en baten
worden het stedelijk niveau
(rve’s)
en gebiedsgericht
Bedragen
* € 1 miljoen werken
(stadsdelen) niet apart
weergegeven. Er is voor de
baten en lasten maar één link.

Begroting
2015

Begroting
2015
(vastgesteld
16/12/15)

Rekening
2015

Verschil
Rekening >
Begroting

Stedelijk
Baten
Lasten
Saldo van baten en lasten
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
Subtotaal stedelijk

605,1
687,2
-82,1
7,7
0,0
7,7
-74,4

605,3
656,2
-50,9
10,8
22,1
-11,3
-62,2

606,5
650,0
-43,5
10,1
26,0
-15,9
-59,4

1,2
-6,2
7,4
-0,7
3,9
-4,6
2,8

Gebiedsgericht werken
Baten
Lasten
Saldo van baten en lasten
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
Subtotaal gebiedsgericht werken

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

-74,4

-62,2

-59,4

2,8

Totalen programmaonderdeel 4.2

Toelichting stedelijk
In het programmaonderdeel Inkomen is een positief resultaat van € 2,8 miljoen gerealiseerd. Dit komt voornamelijk
door lagere lasten als gevolg van de ontvlechting van budgetten in het kader van organisatieontwikkeling.
Afwijkingen primair proces
Er is € 1,2 miljoen meer aan baten gerealiseerd dan begroot als gevolg van de volgende twee ontwikkelingen:



€ 4,3 miljoen hogere rijksbijdrage voor uitkeringen (wat pas in oktober 2015 bekend werd)
€ 3,1 miljoen lagere baten als gevolg van de ontvlechting van budgetten in het kader van de
organisatieontwikkeling (saldoneutraal, zie hieronder).

De lasten zijn € 6,2 miljoen lager dan begroot als gevolg van de volgende drie ontwikkelingen:
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€ 0,5 miljoen hogere uitkeringslasten, doordat meer klanten aanspraak hebben gemaakt op een uitkering.
€ 6,0 miljoen lagere uitvoeringskosten als gevolg van de ontvlechting van budgetten in het kader van
organisatieontwikkeling. Hiervan is € 3,1 miljoen saldoneutraal (zie hieronder). Daarnaast zijn de toegerekende
uitvoeringskosten € 2,9 miljoen te hoog begroot, wat in de realisatie als voordeel tot uitdrukking komt.
€ 0,7 miljoen lagere invoeringskosten voor de nieuwe Wet werk en bijstand (Wwb). In de Najaarsnota 2015 waren
de uitvoeringskosten voor de nieuwe Wwb al met € 0,5 miljoen naar beneden bijgesteld. Eind 2015 blijkt de totale
onderbesteding € 1,2 miljoen, vooral omdat de herbeoordeling van klanten minder geld heeft gekost dan
verwacht. Deels moet die herbeoordeling overigens worden herhaald omdat het Rijk eind 2015 de regels
enigszins heeft verruimd.

De lagere invoeringskosten van € 0,7 miljoen voor de nieuwe Wwb zien we terug in een even grote lagere onttrekking
van de hiervoor gevormde reserve. Het resultaat van € 7,4 miljoen wordt voor € 3,9 miljoen gedoteerd aan de
Egalisatiereserve Inkomen en Conjunctuur.
Afwijkingen organisatieontwikkeling
In het proces van herschikking van budgetten zijn zowel aan lasten- als aan batenkant de budgetten € 3,1 miljoen te
hoog begroot. We zien daarom een lagere realisatie die saldoneutraal is. Daarnaast zijn de toegerekende
uitvoeringskosten € 2,9 miljoen te hoog begroot, wat in de realisatie als voordeel tot uitdrukking komt.

Risico’s en maatregelen
Actueel
Risico 1
Maatregel
Toelichting
Risico 2
Maatregel

Risico 3
Maatregel
Toelichting

Risico 4
Maatregel
Toelichting

Veranderingen in wet- en regelgeving vergroten de kans op onrechtmatigheden.
(Medewerkers van) de gemeente specialiseren zich op een specifiek onderwerp binnen
de wet- en regelgeving.
Implementatie is geslaagd zonder verhoogde onrechtmatigheid.
Klanten anticiperen op de wijze waarop de gemeente uitkeringen verstrekt en controles
uitvoert.
De gemeente intensiveert de controles na de verstrekking van uitkeringen, op basis van
specifieke informatie.
De gemeente betaalt uitkeringen soms niet op tijd uit.
De gemeente maakt afspraken met banken over betalingen en hanteert procedures om
fouten te herstellen.
Dienstbrede verstoringen in het uitkeringsproces hebben zich dit jaar niet voorgedaan.
Wel hebben zich enkele verstoringen voorgedaan voor bijzondere doelgroepen, daarbij
heeft de noodprocedure adequaat gewerkt, waardoor de betalingen met beperkte
vertraging zijn gerealiseerd.
De noodprocedure is in 2015 geactualiseerd.
Digitale systemen vallen uit of presteren onder de maat.
De gemeente bewaakt het beoogde kwaliteitsniveau en maakt hierover afspraken met
Wigo4it en softwareleveranciers.
In 2015 hebben zich incidenten voorgedaan waarbij de systemen niet optimaal
functioneerden wat productieverlies heeft opgeleverd. Er is een taskforce ingericht om
het functioneren en de prestaties van de systemen in de gaten te houden en te
verbeteren.

Beleidskaders



Participatiewet die (onder meer) de Wsw en de Wajong vervangt.
Wet werk en bijstand (Wwb).
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6.4.3 Armoedebestrijding
Portefeuillehouder: wethouder Vliegenthart
Minima inkomensondersteuning bieden, schuldhulpverlening verstrekken en hun participatie bevorderen

Wat waren de belangrijkste ontwikkelingen?






De economische context is de afgelopen tijd op macroniveau verbeterd, maar dit herstel heeft nog geen
significant (positief) effect op de financiële positie van de huishoudens aan de onderkant van de samenleving en
op de schuldenproblematiek.
De groep zelfstandigen met een inkomen onder de 120% van het wettelijk sociaal minimum groeit. Deze groep is
moeilijk te bereiken en vraagt niet makkelijk om hulp.
De groep mensen die langdurig van een minimuminkomen rond moet komen groeit.
Onderzoeken geven aan dat het aantal huishoudens met problematische schulden in de periode 2012 tot 2015
landelijk is toegenomen. Het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) signaleert dat de ernst van de
betalingsachterstanden is toegenomen. Betalingsachterstanden ontstaan doordat huishoudens in toenemende
mate moeite hebben de noodzakelijke uitgaven (vaste lasten en zorgkosten) op te brengen en niet als gevolg van
nalatigheid. Dit doet zich vooral bij minima (mensen met een uitkering) voor, maar ook bij andere
inkomensgroepen. We zien het terug in de praktijk van de schuldhulpverlening en het budgetbeheer.

Doelen, activiteiten en indicatoren
Doel 1

Activiteiten

A

B

C

D

E

Amsterdammers zijn maximaal financieel zelfredzaam
Indicatoren doel

Peilwaarde
Nulmeting (jaar)

Streefwaarden
Begroting 2015

Rekening 2015

Resultaat 2016/18

1

Percentage mensen met een laag inkomen
(netto < € 1.350) dat zeer veel moeite heeft met
rondkomen

18%
(2012)

18%

21%
(2014)

2016
2017
2018

17%
16%
15%

2

Procentueel verschil in aandeel
minimahuishoudens in Amsterdam en de drie
andere grote steden uit de G4

1,8%
(2011)

1,70%

1,1 %
(2013)

2016
2017
2018

1,60%
1,50%
1,40%

Doel 2

Activiteiten

A

B

Amsterdammers ervaren geen (financiële) belemmeringen om maatschappelijk te participeren. Armoedeval
moet worden tegengegaan.

Indicatoren doel

Percentage mensen met een laag inkomen
(netto < € 1.350) dat sterk geïsoleerd is

Peilwaarde
Nulmeting (jaar)

Streefwaarden
Begroting 2015

23%
(2012)

22%
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Rekening 2015
28%
(2014)

Resultaat 2016/18
2016
2017
2018

22%
21%
20%

Activiteiten

A

Zo hoog mogelijk bereik van inkomensondersteunende voorzieningen onder rechthebbende minima

B

Zo hoog mogelijk bereik van de Scholierenvergoeding onder rechthebbende minimagezinnen
met schoolgaande kinderen

C

Schuldenproblematiek zo vroeg mogelijk tegengaan met signaleren met onder andere de
Vroeg Eropaf-aanpak

D

Schuldhulpverlening uitvoeren bij mensen met problematische schulden

E

Het terugdringen van de doorlooptijden binnen de schuldhulpverlening

Indicatoren activiteiten

A

B

Peilwaarde
Nulmeting (jaar)

Streefwaarden
Begroting 2015

44%

60%

Bereik stadspas onder minimahuishoudens
Hoort bij doel 1 en 2

(2013)

Bereik Scholierenvergoeding onder minimagezinnen

47%
(2013)

64%
(2013)

met schoolgaande kinderen

Rekening 2015
65%

2016

65%

(2014)

2017
2018

70%
75%

50%

57%
(2014)

2016
2017
2018

55%
60%
65%

65%

66%

2016
2017
2018

65%
66%

2016
2017
2018

54%

2016
2017
2018

60%

Hoort bij doel 1 en 2
C

Percentage Vroeg Eropaf-meldingen over
betalingsachterstanden dat leidt tot een

Resultaat 2016/18

betalingsafspraak

66%

Hoort bij doel 1
D

Percentage succesvol afgeronde
schuldhulptrajecten

50%
(2012)

52%

43%
(2012)

50%

79%

Hoort bij doel 1

E

Percentage Schuldhulpverleningsklanten dat
binnen 6 maanden toegeleid wordt naar een schuldregeling (inclusief voortraject, exclusief

36,9%

56%
58%

70%
80%

stabilisatie)
Hoort bij doel 1

Wat hebben we bereikt?
1. Amsterdammers zijn maximaal financieel zelfredzaam
De raad stelde in juni 2015 het Aanvalsplan Armoedebestrijding vast. Door de verhoging van de inkomensgrens naar
120% van het wettelijk sociaal minimum, konden meer huishoudens gebruik maken van de armoedevoorzieningen. De
woonkostenbijdrage is eveneens opengesteld voor deze doelgroep. De aanbiedingen (stadspas) en
declaratiemogelijkheden binnen de scholierenvergoeding zijn verruimd. Er zijn verschillende initiatieven genomen om
het bereik te vergroten, zoals de introductie van één aanvraagformulier voor meerdere voorzieningen. Stadsbreed is
de campagne Pak je kans van start gegaan om mensen op voorzieningen te wijzen.
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2. Amsterdammers ervaren geen (financiële) belemmeringen om maatschappelijk te participeren. Armoedeval
moet worden tegengegaan.
Enerzijds krijgen meer Amsterdammers (hogere) tegemoetkomingen, anderzijds moeten schulden worden aangepakt.
We hebben de schuldhulpverlening sterk geïntensiveerd en geëxperimenteerd met nieuwe werkwijzen. Bij Vroegerop-Af zijn de resultaten bestendigd. De schuldhulpbureaus hebben voor meer klanten een saneringskrediet
aangevraagd bij de Kredietbank. Het percentage geslaagde saneringskredieten steeg van 37,8% naar 48,5%. Helaas
bleef de doorlooptijd van de schuldhulpverlening flink achter bij de gestelde norm.

STADSDELEN Gebiedsgericht werken/focuspunten
Portefeuillehouders: gebiedswethouders
De stadsdelen ontplooiden ook lokale initiatieven voor armoedebestrijding.
In Zuid zijn vanuit het uitgebreide netwerk van de voedselbank, de maatjesprojecten en preventieve inzet van onze
partners in de buurt bewoners met (risico op) schulden geholpen. Het Financieel Café is opnieuw succesvol gebleken
en de dienstverlening is uitgebreid naar jongeren. Het project Hoe word je rijk in Zuid? is positief afgesloten. Met
ingang van schooljaar 2015-2016 is dit initiatief uitgebreid naar de andere stadsdelen.
In augustus 2015 is Zuidoost als eerste stadsdeel gestart met de Integrale Scholenaanpak. In deze aanpak werken
diverse beleidsterreinen, waaronder Armoede, Jeugd en Onderwijs, nauw samen met vier basisscholen in Holendrecht
om kinderen een zo goed mogelijke start te bieden.
West heeft in 2015 een succesvolle schuldenaanpak op maat ontwikkeld voor bewoners met een verstandelijke en/of
psychische beperking.
In Oost is vanuit de aanpak armoedebestrijding gewerkt aan het versterken van de positie van werkende minima. ZZPers werden ondersteund bij hun financiële administratie. Er zijn workshops voor minima gegeven met het oog op het
veranderen van zorgverzekeraar en energieleverancier.
Nieuw-West ontwikkelde en introduceerde de pilot sportcontributieregeling voor inwoners (onder het minimum
inkomen). Deze regeling is een aanvulling op het stedelijke jeugdsportfonds.
Noord houdt bij armoedebestrijding voor ogen dat veel Amsterdammers langdurig tot de minima behoren en dat veel
jongeren in een minimahuishouden opgroeien. Samen met de betrokken partners in de gebieden is gewerkt aan het
beter bereiken van de doelgroep. In samenhang met het stedelijke Aanvalsplan Armoede is in 2015 vooral ingezet op
ondersteunende activiteiten voor kinderen die in armoede opgroeien.

Welke belangrijke activiteiten heeft de gemeente Amsterdam verder uitgevoerd?







In december 2015 waren voor het schooljaar 2015-2016 12.681 scholierenvergoedingen toegekend, 1.222 (10%)
meer dan eind 2014.
In 2015 zijn voor het eerst digitaal leesbare Stadspassen uitgereikt. Deze passen bieden meer mogelijkheden voor
het ontsluiten van aanbiedingen en voorzieningen.
Minima worden op de website – via een systeem voor vraaggeleiding – op alle regelingen gewezen waar men
recht op heeft en die men vervolgens in één keer kan aanvragen.
Het gratis openbaar vervoer door ouderen met een minimuminkomen is geëvalueerd. Het bleek dat deze
voorziening door ouderen zeer positief wordt gewaardeerd en bijdraagt aan hun participatie.
In 2015 konden minima gratis een ID-bewijs (ID-kaart) aanvragen.
Het Kindpakket is in 2015 verder uitgebreid, onder andere met speelgoedbonnen.
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Bij Financiële
de totalen vanontwikkelingen
lasten en baten
worden het stedelijk niveau
(rve’s) en gebiedsgericht werken
Bedragen * € 1 miljoen
(stadsdelen) niet apart
weergegeven. Er is voor de
baten en lasten maar één link.

Begroting
2015

Begroting
2015
(vastgesteld
16/12/15)

Rekening
2015

Verschil
Rekening >
Begroting

Stedelijk
Baten
Lasten
Saldo van baten en lasten
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
Subtotaal stedelijk

1,8
96,1
-94,3
0,6
0,0
0,6
-93,7

7,7
99,0
-91,2
1,1
0,0
1,1
-90,1

2,2
89,7
-87,6
1,2
0,0
1,2
-86,3

-5,6
-9,2
3,7
0,1
0,0
0,1
3,7

Gebiedsgericht werken
Baten
Lasten
Saldo van baten en lasten
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
Subtotaal gebiedsgericht werken

1,2
4,7
-3,5
0,0
0,0
0,0
-3,5

5,0
10,4
-5,4
0,1
0,0
0,1
-5,3

6,4
11,5
-5,1
0,1
0,0
0,1
-5,0

1,4
1,1
0,3
0,0
0,0
0,0
0,3

-97,2

-95,4

-91,3

4,1

Totalen programmaonderdeel 4.3

Het programmaonderdeel Armoedebestrijding heeft een positief resultaat van € 4,1 miljoen ten opzichte van de
begroting. Dit is vooral het gevolg van lager dan begroot gerealiseerde lasten op stedelijk niveau.
Toelichting stedelijk
Afwijkingen primair proces
De realisatie van zowel de lasten als de baten zijn in het stedelijk deel lager dan begroot. Per saldo ontstaat een
voordeel van € 3,7 miljoen, dat voor € 2,9 miljoen het gevolg is van de ontvlechting van budgetten in het kader van
organisatieontwikkeling (zie hieronder). De overige € 0,8 miljoen is een optelsom van kleinere afwijkingen op diverse
regelingen binnen het armoedebeleid.










De doelgroep voor de Woonkostenbijdrage 2015 is uitgebreid tot de Amsterdammers die een inkomen hebben
van maximaal 120% van het wettelijk sociaal minimum. In totaal is € 3,5 miljoen uitgekeerd, € 1 miljoen meer dan
het budget van € 2,5 miljoen, een budgetoverschrijding waarmee het college op 17 november 2015 instemde.
Aan bijzondere bijstand is € 1,2 miljoen meer uitgegeven dan begroot, voornamelijk door hogere kosten voor
bewindvoering en woninginrichting. Daarnaast waren er minder inkomsten uit terugbetaling van leenbijstand
(meervoudige schuldenproblematiek en preferente vorderingen).
Door verruimen van het bereik tot 120% van het wettelijk sociaal minimum en de verhoging van het bedrag per
scholier (raadsbesluit van 20 mei 2015), aangevuld met extra inspanningen (nabellen) om rechthebbenden alsnog
te laten declareren, is het voor de Scholierenvergoeding begrote bedrag met € 1 miljoen overschreden. De
hogere uitgaven van € 0,5 miljoen voor de Stadspas volgen uit het grote gebruik dat van de decemberacties
gemaakt is en uit de verstrekking van gratis GVB kaarten.
In het najaar zijn 20.000 chronisch zieke Amsterdammers die voorheen onder de Wet tegemoetkoming chronisch
zieken en gehandicapten vielen (die per 1-1-2014 is afgeschaft), aangeschreven en geïnformeerd over de
mogelijkheden van de nieuwe Regeling Tegemoetkoming Meerkosten (RTM). De onderbesteding van € 2 miljoen
volgt uit de omstandigheid dat voor de RTM minder Amsterdammers in aanmerking blijken te komen dan op
grond van eerdere analyse verwacht mocht worden.
Bij de Najaarsnota 2015 is € 1 miljoen gereserveerd als bijdrage aan de kwijtschelding afvalstoffenheffing. Daarvan
is € 0,3 miljoen gerealiseerd, met als gevolg een verschil van € 0,7 miljoen. De claims van het Zorginstituut
Nederland vanwege het opleggen van bronheffing voor achterstallige ziektekostenpremie is verlaagd (€ 0,3
miljoen) en ook de kosten voor het project vallen lager uit (€ 0,1 miljoen).
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Door een gemeentebrede stelselwijziging voor de omgang met (het risico van) dubieuze debiteuren, ontstaat een
eenmalig voordeel in de exploitatie van de Kredietbank Amsterdam. Samen met een hogere renteopbrengst
levert dit een voordeel op van € 0,7 miljoen.
Kleinere onderschrijdingen op onder andere het Aanvalsplan Schuldhulp, de gebiedsgerichte schuldhulpverlening,
het Pact van Amsterdam en flankerend beleid tellen op tot € 0,7 miljoen.

Afwijkingen organisatieontwikkeling
De organisatieontwikkeling kent drie gevolgen, die per saldo leiden tot een voordeel op de lasten van € 2,9 miljoen.





Als gevolg van het ontvlechtingsproces is een deel van de apparaatslasten dubbel begroot. Dit leidt in de
rekening tot een onderschrijding van € 3 miljoen. Als gevolg van datzelfde ontvlechtingsproces zijn de
programmalasten in de begroting met € 1,2 miljoen verlaagd terwijl deze lasten wel gerealiseerd zijn in 2015. Per
saldo maakt dit een onderbesteding van € 1,8 miljoen.
De doorbelaste uitvoeringskosten zijn uiteindelijk € 1,1 miljoen lager dan begroot.
Bij de ontvlechting zijn de baten met ongeveer € 5 miljoen opgehoogd, terwijl feitelijk de lasten hadden moeten
worden verlaagd. Dit is een budget-neutrale ophoging van de baten en lasten binnen armoedebestrijding.

STADSDELEN Toelichting gebiedsgericht werken
Afwijkingen primair proces
Stadsdelen voeren de schuldhulpverlening in de stad uit. Voor deze uitvoering ontvangen de stadsdelen een stedelijke
bijdrage. Deze bijdrage is in 2015 uiteindelijk € 1,4 miljoen hoger dan begroot, omdat er meer
schuldhulpverleningstrajecten zijn uitgevoerd. Deze bijdrage is ter dekking van de hogere uitgaven van € 1,2 miljoen
waartoe deze trajecten hebben geleid. De niet bestede bijdrage is toegevoegd aan de reserve.

Risico’s en maatregelen
Actueel
Risico 1
Maatregel

Risico 2
Maatregel
Toelichting

Opgetreden
Risico 1
Maatregelen

Externe ontwikkelingen, zoals extra bezuinigingen, kunnen de financiële zelfredzaamheid
van Amsterdammers beperken.
De gemeente voert een lobby richting het Rijk voor maatregelen die bijdragen aan
financiële zelfredzaamheid.
Amsterdammers maken geen gebruik van de gemeentelijke armoederegelingen bij
financiële problemen.
De gemeente onderzoekt hoe de doelgroep beter bereikt kan worden en neemt
maatregelen.
De gemeente kent niet van alle inwoners de inkomenssituatie. Veel werkende armen en
ondernemers zijn niet gewend een beroep op de gemeente te doen. Bij sommigen
ontbreekt het vermogen om een regeling aan te vragen of te begrijpen (bijvoorbeeld als
gevolg van anders- of laaggeletterdheid). De gemeente vereenvoudigt de
communicatie, vereenvoudigt de aanvraagprocedure, ontwikkelt nieuwe
(doelgroepgerichte) wervingsstrategieën, probeert databestanden slim te combineren,
schakelt intermediairs in en onderzoekt strategieën van andere gemeenten op hun
bruikbaarheid.

Het terugdringen van de doorlooptijden binnen de schuldhulpverlening.
De gemeente maakt afspraken met maatschappelijke organisaties over de inzet van
extra instrumenten.
De gemeente gaat de gemaakte afspraken over doorlooptijd en meting daarvan met de
instellingen strakker bewaken en eventueel evalueren.

Beleidskaders



De gemeente voert de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en de (veranderende) Wet werk en bijstand uit.
Het Meerjarenbeleidsplan Sociaal domein is het gemeentebeleid voor het sociale domein, waaronder
armoedebestrijding.
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6.4.4 Participatie
Portefeuillehouder: wethouder Vliegenthart
Kwetsbare Amsterdammers participeren volwaardig in de samenleving en bijstandsgerechtigden met een afstand
tot de arbeidsmarkt worden waar mogelijk aan het werk geholpen.

Wat waren de belangrijkste ontwikkelingen?




Vanwege de decentralisatie van dagbesteding naar de gemeente en de invoering van de Participatiewet zijn we in
2015 het programma Meedoen Werkt gestart. Daarmee willen we Amsterdammers die niet direct aan het werk
kunnen, helpen bij het vinden van een zinvolle dagbesteding, door te participeren in de buurt of te werken aan
hun gezondheid.
In het kader van de Focusaanpak is een analyse gemaakt van de doelgroep en van de knelpunten. De opstart van
diverse trajecten heeft meer tijd gekost dan was ingeschat.

Doelen, activiteiten en indicatoren
Doel 1

Activiteiten

A

B

C

D

Meer uitkeringsgerechtigden met een afstand tot de arbeidsmarkt en een bijstandsuitkering zijn zelfredzaam
Indicatoren doel

Indicator en streefwaarden volgen op
beleidsontwikkeling

Peilwaarde
Nulmeting (jaar)

Streefwaarden
Begroting 2015

Rekening 2015

Resultaat 2016/18

Voor dit doel zijn bij de Begroting 2015 geen indicator en streefwaarden bepaald.
Indicator en streefwaarden volgen op beleidsontwikkeling.

Doel 2

Activiteiten

A

B

C

D

Meer Amsterdammers met een bijstandsuitkering en een afstand tot de arbeidsmarkt hebben een zinvolle
dagbesteding
Indicatoren doel

Percentage Amsterdammers met een
bijstandsuitkering en een afstand tot de
arbeidsmarkt (trede 2) met een zinvolle
dagbesteding

Peilwaarde
Nulmeting (jaar)

Streefwaarden
Begroting 2015

34%
(2013)

38%

Rekening 2015

Resultaat 2016/18
2016
2017
2018

Doel 3

Activiteiten

42%
46%
50%

A

B

Meer Amsterdammers met een bijstandsuitkering en een afstand tot de arbeidsmarkt ontwikkelen zich naar werk
Indicatoren doel

Peilwaarde
Nulmeting (jaar)

Streefwaarden
Begroting 2015

Rekening 2015

Resultaat 2016/18

1

Percentage trede 1 klanten dat doorstroomt
naar een hogere trede of naar werk

10%
(2012)

10%

17,5%

2016
2017
2018

10%
10%
10%

2

Percentage trede 2 klanten dat doorstroomt
naar een hogere trede of naar werk

10%
(2013)

10%

5,40%

2016
2017
2018

10%
10%
10%
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Activiteiten

A

Uitkeringsgerechtigden met een bijstandsuitkering toeleiden naar zinvolle dagbesteding,
zoals vrijwilligerswerk

B

Cursussen, trainingen en begeleiding aanbieden gericht op het vergroten van zelfredzaamheid

C

Uitkeringsgerechtigden (als nodig) doorverwijzen naar passende zorg

D

Uitkeringsgerechtigden doorverwijzen naar re-integratievoorzieningen

Indicatoren activiteiten

A

Peilwaarde
Nulmeting (jaar)

Streefwaarden
Begroting 2015

Rekening 2015

1.550
(2012)

1300

1.998

2016
2017
2018

1300
1300
1300

1.450
(2012)

1550

1751

2016
2017
2018

1550
1550
1550

750
(2013)

1000

2016
2017
2018

1000
1000
1000

Aantal uitkeringsgerechtigden (trede 1*) dat is
doorgestroomd naar een hogere trede of is
geactiveerd naar werk

Resultaat 2016/18

Hoort bij doel 1, 2 en 3
B

Aantal trede 2* klanten klanten dat is doorverwezen
naar een re-integratievoorziening of is geactiveerd
naar werk
Hoort bij doel 1, 2 en 3

C

Aantal trede 2* klanten dat wordt geactiveerd naar
zinvolle dagbesteding
Hoort bij doel 1 en 2

D

Hoort bij doel 1 en 2	Voor deze activiteit zijn bij de Begroting 2015 geen indicator en streefwaarden bepaald.
Indicator en streefwaarden volgen op beleidsontwikkeling.

*

 m te bepalen hoe ver een persoon van de arbeidsmarkt afstaat, gebruikt de gemeente een instrument. Aan de
O
hand daarvan wordt de afstand van de klant tot de arbeidsmarkt bepaald en wordt de klant in een ‘trede’ ingedeeld.
De trede geeft aan hoe groot de afstand van de klant is tot de reguliere arbeidsmarkt. Er zijn vier treden, waarbij de
eerste trede de grootste afstand tot de arbeidsmarkt aangeeft.

Wat hebben we bereikt?
1. Meer uitkeringsgerechtigden met een afstand tot de arbeidsmarkt en een bijstandsuitkering zijn zelfredzaam
In 2015 zijn in het kader van het programma Meedoen Werkt de eerste Amsterdammers met een afstand tot de
arbeidsmarkt gestart met een programma gericht op een zinvolle dagbesteding. Er is een beoordelingsinstrument
ontwikkeld voor professionals in het zorg- en werkdomein dat hen helpt in te schatten wat voor klanten de best
passende participatievoorziening is. Het doel is participatie stimuleren en zo nodig te kunnen verwijzen naar de juiste
organisaties voor zorgvragen, maar bijvoorbeeld ook voor schuldenproblematiek.
In 2015 zijn met de aanpak Samen DOEN 1.112 beperkt zelfredzame, uitkeringsgerechtigde huishoudens met
meervoudige (domein overstijgende) problemen bereikt. 659 van deze huishoudens werden eind 2015 nog door
Samen DOEN ondersteund.
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2. Meer Amsterdammers met een bijstandsuitkering en een afstand tot de arbeidsmarkt hebben een zinvolle
dagbesteding
In het kader van Meedoen Werkt is de samenwerking tussen Activering en de stadsdelen voortgezet en zijn
programma's ontwikkeld om uitkeringsgerechtigden in de treden 1 en 2 toe te leiden naar vrijwilligerswerk in de buurt.
In 2015 zijn 266 klanten met die programma’s gestart.
Om tot een betere aansluiting van vraag en aanbod op het vlak van arbeidsmatige dagbesteding te komen, heeft de
gemeente de deskundigheid op dit vlak gebundeld. Aan het eind van 2015 waren 1.865 personen actief op een traject
in het kader van arbeidsmatige dagbesteding, waarvan 75% een bijstandsuitkering ontving. Verder zijn 1.062
uitkeringsgerechtigden in de treden 1 en 2 gestart met een activiteit gericht op het verbeteren van hun
taalbeheersing.
3. Meer Amsterdammers met een bijstandsuitkering en een afstand tot de arbeidsmarkt ontwikkelen zich naar
werk
In 2015 zijn met aanbieders afspraken gemaakt om mensen met begeleiding uit de bestaande dagbesteding door te
laten stromen naar vrijwilligerswerk of werk, bijvoorbeeld bij een sociale firma. De kloof tussen dagbesteding en
(vrijwilligers)werk is groot gebleken. Klanten durven de stap niet snel te nemen; mede daarom zijn in 2015 slechts
vierendertig mensen gestart.
De aanpak Individual Placement en Support (IPS) voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening is fors
uitgebreid. IPS is job coaching vanuit de GGZ behandelteams waarbij re-integratie integraal onderdeel is van de
behandeling.

STADSDELEN Gebiedsgericht werken/focuspunten
Portefeuillehouders: gebiedswethouders
De stadsdelen hebben taken en bevoegdheden uitgevoerd binnen de stedelijke kaders die hiervoor gelden, maar
ontplooiden daarnaast ook lokale initiatieven voor het stimuleren van werken en participeren.
Het participatiecentrum Zuid heeft meer dan zeshonderd klanten begeleid naar werk of deelname aan de
maatschappij. In 2015 is het participatieproject Alle Handen Helpen voortgezet, waarbij een toenemend aantal
vrijwilligers bewoners ondersteunen bij het opknappen van hun woning. Het project Jeugd werkt in Zuid 23+ is van
pilot en in samenwerking met het Jongerenpunt uitgegroeid naar een staande aanpak en wordt inmiddels in meerdere
stadsdelen uitgevoerd.
In oktober 2015 is gestart met de uitvoering van het Activeringsplan Zuidoost, als een lokale en in co-creatie
vormgegeven uitwerking van het stedelijk programma Meedoen Werkt!.
Nieuw-West kent twee succesvolle projecten. Het project Hoe word je rijk in Nieuw-West? heeft als doel jongeren te
waarschuwen voor de gevaren van in de schulden komen, met de focus op 16- en 17-jarigen. Daarnaast is er de RAAK
methode van Kandidatenmarkt, een vernieuwend traject waarin de focus op het vinden van een baan ligt en
tegelijkertijd op het wegwerken van schulden.
In West lopen projecten voor de ondersteuning en begeleiding van bewoners naar passende vormen van (duurzame)
participatie of zinvolle dagbesteding en waar mogelijk naar re-integratie richting (betaald of vrijwilligers-) werk. Hierin
speelt de Buurtwerkplaats een belangrijke rol. In Westerpark is een proeftuin gestart waarin professionals en
vrijwilligers de deelname van bewoners met een GGZ-achtergrond aan het maatschappelijke leven bevorderen.
In Noord is er voor de doelgroep met veel afstand tot de arbeidsmarkt het participatiecentrum Eva en Adam. In 2015
is het participatiecentrum de doelgroep meer gaan opzoeken en worden in de verschillende huizen van de wijk
spreekuren gehouden en ook trainingen gegeven.

Welke belangrijke activiteiten heeft de gemeente Amsterdam verder uitgevoerd?



Bij de intake stellen we vast welke (gemeentelijke) dienstverlening past bij mensen die een uitkering aanvragen.
De gemeente heeft gebruik van armoedebestrijdingsvoorzieningen zoals schuldhulpverlening gestimuleerd. In het
project schuldhulpverlening worden driegesprekken gevoerd tussen klant, schuldhulpverlener en klantmanager
om zo deelname aan het schuldhulpverleningstraject te bespoedigen en te bestendigen.
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Bij Financiële
de totalen vanontwikkelingen
lasten en baten
worden het stedelijk niveau
(rve’s)
en gebiedsgericht
Bedragen
* € 1 miljoen werken
(stadsdelen) niet apart
weergegeven. Er is voor de
baten en lasten maar één link.

Begroting
2015

Begroting
2015
(vastgesteld
16/12/15)

Rekening
2015

Verschil
Rekening >
Begroting

Stedelijk
Baten
Lasten
Saldo van baten en lasten
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
Subtotaal stedelijk

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
32,8
-32,8
1,3
0,0
1,3
-31,6

0,0
27,1
-27,1
0,0
0,0
0,0
-27,1

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

Gebiedsgericht werken
Baten
Lasten
Saldo van baten en lasten
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
Subtotaal gebiedsgericht werken

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Totalen programmaonderdeel 4.4

0,0

-31,6

-27,1

4,5

Toelichting stedelijk
Het programmaonderdeel 4.4 Participatie heeft ten opzichte van de begroting een positief resultaat van € 4,5 miljoen,
het saldo van (afgerond) € 5,7 miljoen lagere lasten en een lagere onttrekking aan de reserve van € 1,3 miljoen.
Afwijkingen primair proces
De lagere lasten worden in hoofdlijnen verklaard door de volgende drie ontwikkelingen.





Een onderbesteding van € 4,7 miljoen bij het programma Meedoen Werkt. De gemeenteraad is daarover op 10
december 2015 en 19 januari 2016 per brief geïnformeerd. Bij de Najaarsnota 2015 waren de verwachtingen over
het aantal te bereiken cliënten te ambitieus en werden verplichtingen meegenomen die pas in 2016 tot besteding
leiden.
Er is minder besteed aan medische keuringen dan begroot. Ten opzichte van de Begroting 2015 bedraagt de
onderbesteding in totaal € 0,5 miljoen.
Voor het Koersbesluit re-integratie en de ontwikkeling van perspectiefbanen kon meer bestaande (beleids-)
capaciteit ingezet worden dan verwacht. Daardoor is het beslag op het innovatiebudget € 0,4 miljoen lager dan bij
de Najaarsnota 2015 is voorzien.

De lagere onttrekking aan de reserve betreft het Investeringsfonds Sociale firma’s. Er is hiervoor in de begroting € 1,3
miljoen beschikbaar gesteld. In 2015 zijn nog geen kredieten verstrekt, zodat de begrote onttrekking aan deze reserve
niet heeft plaatsgevonden. De middelen in deze reserve blijven beschikbaar voor besteding in 2016 en verder.

Risico’s en maatregelen
Actueel
Risico 1
Maatregel
Risico 2
Maatregel

Externe ontwikkelingen kunnen de financiële zelfredzaamheid van Amsterdammers
beperken, zoals extra bezuinigingen.
De gemeente voert een lobby richting het Rijk voor maatregelen die bijdragen aan
financiële zelfredzaamheid.
Het ontbreekt aan voldoende geschikte banen voor mensen die nu een uitkering
hebben.
De gemeente maakt afspraken met werkgevers over het beschikbaar stellen van
geschikte vacatures.
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Beleidskaders



Alle Amsterdammers doen mee. Meerjarenbeleidsplan Sociaal Domein 2015-2018.
Nota ‘Afspraken basisvoorzieningen in de stadsdelen voor de implementatie van de 3 decentralisaties 2015 –
2016’ dat de minimale zorg- en welzijnsvoorzieningen die Amsterdam biedt, schetst.
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6.4.5 Educatie en inburgering
Portefeuillehouders: wethouders Kukenheim en Vliegenthart
Meer Amsterdammers verbeteren hun Nederlandse taal en vergroten hun mogelijkheden om mee te doen in de
samenleving

Wat waren de belangrijkste ontwikkelingen?


Vluchtelingen
In 2015 zijn meer vluchtelingen in Amsterdam gehuisvest dan de voorgaande jaren. Het uitvoeren van
participatieactiviteiten met en de maatschappelijke begeleiding van deze groep vergde extra inspanningen. Het
aantal vluchtelingen steeg van 353 in 2014 naar 801 in 2015.



Nieuwkomersbeleid voor Europeanen
Het aantal nieuwkomers uit vooral de EU stijgt. Voor de verbetering van nieuwkomersbeleid voor Europeanen op
lokaal niveau, werkt Amsterdam – als lead-partner – met vijf andere Europese steden en de universiteit van
Göteborg samen in het project Local Welcome Policies for EU-migrants. Het project is 1 januari 2015 gestart, kent
een looptijd van twee jaar en wordt gesubsidieerd door de EU.



Taalverbeteringstrajecten
Per 1 januari 2016 is de Wet Taaleis ingevoerd. De nieuwe wet is zodanig geïmplementeerd dat de wijze van
uitvoering nauw aansluit op bestaande werkwijzen op het vlak van taal en re-integratie. Uit een in 2015
uitgevoerde maatschappelijke kostenbatenanalyse blijkt dat verbetering van taalvaardigheden mensen in staat
stelt een betere plek op de arbeidsmarkt te bemachtigen én binnen de samenleving. De bate voor de deelnemers
aan taalverbeteringstrajecten bestaat vooral uit een verhoging van de arbeidsproductiviteit (67%), voor de
faciliterende overheid (de gemeente) zijn de baten hogere belastinginkomsten, minder uitkeringen (13%) en een
verlaging van de gezondheidskosten (20%). Analyse toont aan dat elke geïnvesteerde euro een maatschappelijk
rendement oplevert van gemiddeld 2,56.

Doelen, activiteiten en indicatoren
Doel 1

Activiteiten

A

B

C

Amsterdammers, uit binnen- en buitenland, zijn vaardig in de Nederlandse taal
Indicatoren doel

Peilwaarde
Nulmeting (jaar)

Streefwaarden
Begroting 2015

Rekening 2015

Resultaat 2016/18

1

Percentage van de beroepsbevolking in
Amsterdam dat de Nederlandse taal vaardig is

83%
(2014)

84%

84%

2016
2017
2018

85%
86%
87%

2

Het aantal cursisten dat succesvol een
gemeentelijke taalcursus afrondt (streefwaarde
70% van de starts)

3.000
(2014)

3.000

2.539
(69% van de
EW cursussen)

2016
2017
2018

2.500
1.800
1.800

Doel 2

Activiteiten

B

C

D

E

Asielgerechtigden doen zo snel als mogelijk mee in de Amsterdamse samenleving en op de arbeidsmarkt
Indicatoren doel

Percentage van de asielgerechtigden
dat binnen 3,5 jaar participeert in het
arbeidsproces

Peilwaarde
Nulmeting (jaar)

Streefwaarden
Begroting 2015

Rekening 2015

26%
(2014)

29%

29%
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Resultaat 2016/18
2016
2017
2018

32%
35%
38%

Activiteiten

A

Taalcurssussen aanbieden (klassikaal) aan mensen die de Nederlandse taal onvoldoende vaardig zijn

B

Vrijwilligers ondersteunen die Nederlands onderwijzen met begeleiding en onderwijsmethodieken

C

Digitale taalvoorzieningen initiëren, mede ontwikkelen en financieren

D

Asielgerechtigden toeleiden naar arbeidsmarktgerichte activiteiten en hen hierbij begeleiden

E

Realiseren dat zoveel mogelijk asielgerechtigden een taalcursus volgen, als onderdeel van hun
inburgering

Indicatoren activiteiten

A

Peilwaarde
Nulmeting (jaar)

Streefwaarden
Begroting 2015

Rekening 2015

5.000
(2014)

5000

5.691

2016
2017
2018

4.000
2.500
2.500

650
(2014)

700

690

2016
2017
2018

750
800
850

3.000
(2014)

5.000

n.t.b.

2016
2017
2018

5.000
5.000
5.000

69%
(2014)

70%

67%

2016
2017
2018

71%
72%
73%

70%
(2014)

75%

0

2016
2017
2018

80%
85%
90%

Aantal Amsterdammers, uit binnen- en buitenland, dat
een taalcursus start
Hoort bij doel 1

B

Aantal vrijwilligers dat namens de gemeente het leren
van de Nederlandse taal ondersteunt
Hoort bij doel 1 en 2

C

Aantal gebruikers van digitale gemeentelijke
taalvoorzieningen
Hoort bij doel 1 en 2

D

Percentage asielgerechtigden dat deelneemt aan
arbeidsmarktgerichte activiteiten
Hoort bij doel 2

E

Percentage van de asielgerechtigden dat binnen de
termijn aan de inburgeringsplicht voldoet
Hoort bij doel 2

Resultaat 2016/18

Wat hebben we bereikt?
1. Amsterdammers, uit binnen- en buitenland, zijn vaardig in de Nederlandse taal
In 2015 zijn 5.691 cursussen gestart, bijna 14% boven de streefwaarde van 5.000. De cursussen zijn toegankelijk voor
alle Amsterdammers die fundamentele vaardigheden (in taal, rekenen en ict) missen, maar ook voor midden- en hoger
opgeleiden die zich het Nederlands als tweede taal eigen moeten maken, met uitzondering van verplichte
nieuwkomers waaronder vluchtelingen. Zij vallen onder de Wet inburgering en zijn zelf verantwoordelijk voor hun
inburgering. Na het voldoen aan hun inburgeringsplicht komen ook de vluchtelingen en andere nieuwkomers in
aanmerking voor het gemeentelijke cursusaanbod. Van de 3.674 cursisten die vanaf 2013 via Educatie Werkt aan een
taalcursus zijn begonnen, heeft 69% de cursus in 2015 afgerond, zodat de doelstelling (70%) op een haar na is
gehaald. Circa een derde deel van de cursisten is uitkeringsgerechtigd.
2. Asielgerechtigden doen zo snel als mogelijk is mee in de Amsterdamse samenleving en op de arbeidsmarkt
Van de vluchtelingen participeert na 3,5 jaar circa 29% in het arbeidsproces. Van de vluchtelingen neemt 67% deel aan
arbeidsmarktgerichte activiteiten zoals re-integratietrajecten, beroepsopleidingen – UAF (Universitair Asiel Fonds) en
mbo –, taalscholing en parttime werk. Dit is drie procentpunt lager dan de doelstelling voor 2015 (70%).
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In 2015 hebben 474 vluchtelingen deelgenomen aan het Taal en Oriëntatieprogramma voor Vluchtelingen (TOV), waar
de ambitie 250 deelnemers was. De deelnemers oriënteren zich niet alleen op de stad Amsterdam en op de eigen
kansen en mogelijkheden, maar ontwikkelen ook persoonlijke leervragen op basis waarvan hij of zij doelgericht een
geschikt inburgeringstraject kan inkopen. Van de vluchtelingen die zich in de periode 2007-2013 in Amsterdam
vestigden, heeft 90% binnen de termijn aan de inburgeringsplicht voldaan. Vanaf 2013 wordt de monitoring van
mensen met een inburgeringsplicht door DUO uitgevoerd.

STADSDELEN Gebiedsgericht werken/focuspunten
Portefeuillehouders: gebiedswethouders
De stadsdelen hebben taken en bevoegdheden uitgevoerd binnen de stedelijke kaders die hiervoor gelden, maar
ontplooiden daarnaast ook lokale initiatieven voor het stimuleren van educatie en inburgering.
In Zuid zijn de maatjesprojecten gericht op inburgering en educatie voortgezet en ook de laagdrempelige taallessen.
Het Huis van de Wijk De Pijp beschikt over een Digitaal Centrum Plus waar buurtbewoners computervaardigheden
kunnen ontwikkelen door te oefenen in praktijksituaties. Via het Werkpunt Nieuw-West Werkt zijn stageplaatsen
gecreëerd voor werkzoekenden. West heeft een uitgebreid taalaanbod via deskundige vrijwilligers. Eén van de
organisaties geeft veertig weken per jaar, tien dagdelen per week, minimaal dertig deelnemers per dagdeel les.

Welke belangrijke activiteiten heeft de gemeente Amsterdam nog meer uitgevoerd?






De gemeente begeleidde niet-uitkeringsgerechtigden (NUG) bij het vinden van werk. In 2015 zijn 510 nieuwe
NUG-klanten in begeleiding genomen. 223 NUG-klanten zijn uitgestroomd naar werk, 10% meer dan begroot.
In 2015 zijn vier 'arrival events' georganiseerd voor nieuwkomers in de stad, waaraan in totaal 1.040 nieuwkomers
deelnamen.
260 nieuwe Amsterdammers (Europeanen en nieuwkomers in het kader van gezinshereniging) hebben in 2015 een
oriëntatieprogramma gevolgd. Met dit programma stimuleert de gemeente nieuwe Amsterdammers mee te doen
aan burgerschapsactiviteiten. Ze krijgen informatie over onderwijs, werken, gezondheidszorg, opvoeding,
belastingen, verzekering, ontmoeting en vrije tijd, rechten en plichten, emancipatie en vrijheden.
Beleidsontwikkeling op het gebied van mensenrechten. De 'toolkit mensenrechten' is aangepast voor een lager
taalniveau en is ingezet in NT2 klassen, waarmee actief is bijgedragen aan de Amsterdamse
mensenrechtenagenda.

Bij Financiële
de totalen vanontwikkelingen
lasten en baten
worden het stedelijk niveau
(rve’s)
en gebiedsgericht
Bedragen
* € 1 miljoen werken
(stadsdelen) niet apart
weergegeven. Er is voor de
baten en lasten maar één link.

Begroting
2015

Begroting
2015
(vastgesteld
16/12/15)

Rekening
2015

Verschil
Rekening >
Begroting

Stedelijk
Baten
Lasten
Saldo van baten en lasten
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
Subtotaal stedelijk

82,5
145,6
-63,1
4,5
0,0
4,5
-58,6

14,7
22,6
-7,9
4,5
0,0
4,5
-3,4

6,2
18,5
-12,3
14,0
0,0
14,0
1,7

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

Gebiedsgericht werken
Baten
Lasten
Saldo van baten en lasten
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
Subtotaal gebiedsgericht werken

0,3
1,2
-0,9
0,0
0,0
0,0
-0,9

0,3
2,9
-2,6
0,1
0,0
0,1
-2,6

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

0,0
-1,1
1,1
0,0
0,0
0,0
1,1

-59,5

-5,9

0,2

6,2

Totalen programmaonderdeel 4.5

Het programmaonderdeel Educatie en inburgering heeft een positief resultaat van € 6,2 miljoen ten opzichte van de
begroting. Dit is het saldo van € 8,5 miljoen lagere baten en € 5,2 miljoen lagere lasten en een hogere onttrekking aan
de reserve van € 9,5 miljoen.
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Toelichting stedelijk
Afwijkingen primair proces
Het resultaat op stedelijk niveau is per saldo € 5,1 miljoen positief en wordt verklaard uit de volgende afwijkingen van
de begroting.







Het niet bestede deel van de incidentele coalitiemiddelen: € 4 miljoen. In 2015 liep het programma Educatie
Werkt! nog door. Het voornemen is deze middelen, die zijn bedoeld voor volwasseneneducatie, in 2016 te
besteden aan doorlopende activiteiten uit 2015 waaronder uitvoeringskosten en trajecten.
Een deelbudget ter grootte van € 1,1 miljoen is ten onrechte in programmaonderdeel 4.5 Educatie en inburgering
begroot, terwijl de uitgaven in het programmaonderdeel 4.1 Werk zijn verantwoord.
Vanwege de overheveling van het spaarsaldo Participatiebudget naar de tijdelijke bestemmingsreserve Reintegratie is de begrote bijdrage uit dit saldo van € 9,5 miljoen niet als baat maar als onttrekking ten laste van de
nieuwe bestemmingsreserve Re-integratie verwerkt.
Tevens was in de begroting geen rekening gehouden met de specifieke uitkering educatie voor de
regiogemeenten. Dit zorgt zowel aan de kant van de baten als aan de kant van de lasten voor een afwijking van
€ 1 miljoen, die per saldo neutraal is.

STADSDELEN Toelichting gebiedsgericht werken
Afwijkingen primair proces
De bestedingen voor Educatie en inburgering zijn € 1,1 miljoen lager dan begroot. Dit is het gevolg van de financiële
afwikkeling van de doeluitkering Inburgering, waarvoor geen terugbetalingsplicht geldt.

Risico’s en maatregelen
Actueel
Risico 1
Maatregel
Risico 2
Maatregel

Het aantal niet-taalvaardigen stijgt door externe ontwikkelingen, zoals door een hogere
instroom van nieuwkomers.
De gemeente zet in op zo veel mogelijk zelfwerkzaamheid van cursisten.
De economische crisis beperkt de mogelijkheden van kansarmen, zoals
asielgerechtigden, op de arbeidsmarkt.
De gemeente maakt specifieke afspraken met werkgevers en scholen over het aannemen
en opleiden van asielgerechtigden.

Beleidskaders





Educatie Werkt! 2013-2015 bevat de gemeentelijke ambities over taalbeheersing en maatschappijkennis.
Beleidsbrief en beleidskader Vluchtelingen 2016-2018 is 16 december 2015 door de gemeenteraad vastgesteld.
De gemeente handhaaft de wettelijk inburgeringsplicht van mensen die vóór 1 januari 2013 in Amsterdam
kwamen.
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6.5 Onderwijs, jeugd en diversiteit
Portefeuillehouder: Kukenheim
Kwalitatief goed (voorschools) onderwijs faciliteren en (deels) realiseren voor alle Amsterdammers tot 27 jaar.

Goed onderwijs is investeren in leerkrachten
Van de scholen hebben 36% en van de leraren 12% gebruik gemaakt van een scholen- respectievelijk lerarenbeurs,
waar de verwachting respectievelijk 25% en 10% was. De scholen- en lerarenbeurzen sluiten aan bij de behoefte om
samen te werken aan de kwaliteit van het onderwijs. Ook voorzieningen als de Verordening Lokaal Onderwijs
Amsterdam en de MBO-agenda hebben bijgedragen aan goed onderwijs.

Extra investeringen in onderwijsgebouwen
Het leerlingaantal groeit enorm tot 2025, terwijl een tekort aan geschikte en betaalbare locaties voor scholen wordt
voorzien. In 2015 heeft de gemeente middelen ingezet voor uitbreiding van scholen en voor nieuwe
onderwijshuisvesting. We hebben geïnvesteerd in hedendaagse, gezonde en energiezuinige scholen. De alles-in-éénschool is het uitgangspunt bij investeringen in schoolgebouwen. De uitwerking hiervan is opgenomen in de Integrale
Huisvestingsprogramma’s voor het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs, een nieuw klimaatprogramma en
het schoolpleinenprogramma.

Duurzame en energiezuinige scholen
De schoolbesturen van Amsterdam krijgen de mogelijkheid om scholen te bouwen van goede kwaliteit, waar het
prettig leren is. Een goed binnenmilieu draagt bij aan een goed leerklimaat. Daarom verstrekt Amsterdam extra
bijdragen voor maatregelen die leiden tot duurzame scholen in bestaande gebouwen. Het college heeft een
programma opgesteld gericht op energie-neutrale schoolgebouwen.

Leraren- en MBO-agenda
De Amsterdamse lerarenagenda en de MBO-agenda zijn vastgesteld. Daarmee wil Amsterdam kinderen en jongeren
de kans geven een schoolloopbaan te doorlopen die past bij hun capaciteiten, met leerkrachten voor de klas die in de
kinderen en in hun eigen bijscholing investeren via bijvoorbeeld de Amsterdamse lerarenbeurs.
Het basisonderwijs krijgt vanaf de kleutergroepen verdieping met extra inzet van vakleerkrachten, die bijdragen aan
verhoging van de kwaliteit van het bewegingsonderwijs en cultuuronderwijs. Dit geeft groepsleerkrachten meer ruimte
om zich te concentreren op hun kerntaken. Op zoveel mogelijk scholen is een conciërge of klassenondersteuner
aanwezig, zodat juffen en meesters zich kunnen richten op hun primaire taak: lesgeven.

Alles-in-één-school
De gemeenteraad heeft in het najaar 2015 het beleidsplan ‘Ontwikkelkansen voor alle Amsterdamse peuters’
vastgesteld. Hiermee is het ontwikkelrecht voor alle peuters van 2,5 tot 4 jaar geïntroduceerd: een kwalitatief
hoogwaardig aanbod op een peutervoorziening, met een doorgaande lijn naar de basisschool. Het ontwikkelrecht is
een belangrijke stap richting integrale voorzieningen, de alles-in-één-school, voor alle kinderen van 2,5 tot 12 jaar.
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Internationaal onderwijs en meertalig onderwijs
Eind 2015 is het plan van aanpak internationalisering vastgesteld, dat gericht is op kennisdeling, versterking en
uitbreiding van internationalisering in het onderwijs. Er is stadsbreed een onderzoek gedaan naar wat er aan Engels in
het basisonderwijs gedaan wordt en wat de wensen zijn met betrekking tot Engels of het internationale aanbod. Pijlers
blijven kennisdeling, collegiale visitaties en communicatie voor het versterken van de kwaliteit van het basisniveau
Engels, uitbreiding van scholen die meer en vroeger een vreemde taal aanbieden en internationale uitwisseling.

Ouderbetrokkenheid
De websites www.amsterdam.nl/naardebasisschool en www.schoolwijzer.nl zijn in 2015 aangepast, zodat ouders goed
geïnformeerd worden over het scholenaanbod. Via schoolwijzer kunnen ouders ook alle informatie vinden over de
aanmeldprocedure van het stedelijk toelatingsbeleid en over de acht scholen waar zij voor hun kind voorrang krijgen.
Alle ouders met een kind dat het volgende schooljaar vier wordt en instroomt in de basisschool, krijgen in september
een brief van de gemeente met de aanmeldingsdatum en een toelichting op het stedelijk toelatingsbeleid.

Samenwerking
De samenwerking met ouders, leraren, scholen en maatschappelijke partners is voortgezet. Een Amsterdamse
Onderwijstafel wordt ingesteld. De gemeente faciliteert scholen bij het continu verbeteren en innoveren van de
kwaliteit van het onderwijs en ondersteunt eigen initiatieven van leerkrachten en ouders . De gemeente is structureel in
gesprek met de mensen die voor de klas staan.

Passend onderwijs
In 2015 heeft de gemeente met de inzet van Ouder- en Kindteams (OKT’s) gezorgd voor een goede aansluiting van
het onderwijs op de jeugdhulp, ook voor het middelbaarberoepsonderwijs ( MBO-jeugdteam). Scholen en OKT’s
kunnen zo eerder met kinderen en ouders signaleren of er problemen zijn en deze sneller aanpakken. Vanaf schooljaar
2015/16 zijn er ook Ouder- en Kindadviseurs actief voor het speciaal onderwijs. Met de Samenwerkingsverbanden voor
Passend Onderwijs zijn afspraken gemaakt over voorkomen en aanpak van thuiszitters.

Veranderingen jeugdzorg
Met ingang van 2015 is de gemeente naast het preventieve jeugdbeleid ook verantwoordelijk voor de jeugdhulp en de
uitvoering van de jeugdbescherming en -reclassering. Deze transitie vanuit het Rijk gaat gepaard met een bezuiniging
op de rijksmiddelen en een verandering van de inrichting van het jeugdstelsel. Vanaf 2012 heeft de gemeente de
transitie jeugdzorg voorbereid. Per 1 januari 2015 zijn zevenentwintig nieuwe OKT’s van start gegaan. Daarnaast wordt
jeugdhulp geboden door circa vijftig instellingen en honderdzeventig vrij-gevestigden. Voor de uitvoering van de
jeugdbescherming en jeugdreclassering zijn drie gecertificeerde instellingen gecontracteerd.

Preventie
Een centrale rol in het nieuwe jeugdstelsel in Amsterdam wordt ingenomen door de Ouder- en Kindteams. Ook de
jeugdgezondheidszorg maakt integraal onderdeel uit van deze teams. De teams bieden preventie en lichte jeugdhulp
en verlenen toegang tot meer specialistische of intensieve hulp van de instellingen als dat nodig is.

Hulp in de wijken
De Ouder- en kindteams (OKT’s) en de Samen DOEN teams hebben in 2015 in de tweeëntwintig gebieden hun
samenwerking en die met de wijkzorgnetwerken en de activeringsteams (verder) vorm gegeven. De OKT’s, de
Wijkzorgnetwerken en de Activeringsteams bieden ‘eerstelijns’ ondersteuning en zorg. Zij zijn per leeftijdsgroep (jeugd
of volwassenen) georganiseerd. De OKT’s bieden preventie, lichte jeugdhulp en verlenen toegang tot meer
specialistische of intensieve hulp van de instellingen als dat nodig is.
De Samen DOEN teams bestaan al langer en bieden brede, samenhangende zorg en ondersteuning aan huishoudens
die met zware domeinoverstijgende problemen kampen (armoede, schulden, wonen, kinderveiligheid, lichamelijke en
geestelijke klachten enzovoort) en niet zelfredzaam zijn. Samen DOEN verbindt met haar multidisciplinaire teams zorg
en ondersteuning over de domeinen heen.
Voor de OKT’s is de samenwerking met de huisartsen op gang gekomen. Een pilot in Zuid heeft geleerd dat goede
afspraken tussen de OKT’s en de huisartspraktijken (inclusief de praktijkondersteuners) veel onnodige doorverwijzing
naar specialistische hulp kan voorkomen.
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Preventief Interventie Team (PIT)
Door vroegtijdig signaleren en begeleiden van risicokinderen en risicojongeren (inclusief hun gezinnen) wil het PIT
voorkomen dat risicojongeren afglijden naar de criminaliteit. Sinds de start van de aanpak (in mei 2011) zijn in totaal
1.176 kinderen, uit 528 gezinnen, gesignaleerd en in begeleiding genomen. In 2015 ging het om 303 kinderen, uit 138
gezinnen. Iets meer dan 60% van de jongeren die het PIT begeleidt is jonger dan 13 jaar. Het PIT onderzoekt hoe de
werkwijze duurzaam een plek kan krijgen in het nieuwe jeugdzorgstelsel en hoe deze ingezet kan worden voor de
preventie van radicalisering.

Opvang kwetsbare jongeren
De gemeente heeft in 2015 verschillende vormen van maatschappelijke opvang en woon-leer-werk-trajecten
gefinancierd voor jongeren en jonge gezinnen en ook het veldwerk voor jongeren van 12-23 jaar, de inloop voor daken thuisloze jongeren, jongerenparticipatie en cliëntenbelang. De focus op de uitstroom van dak- en thuisloze
jongeren, inclusief dak- en thuisloze jonge gezinnen, is belegd in het vastgestelde Programma huisvesting voor
kwetsbare groepen. Het programma heeft als doel dat vanaf eind 2018 alle als urgent aangemerkte kwetsbare
groepen binnen drie maanden een passende woonruimte krijgen aangeboden.

Diversiteit
Voor de programmalijnen anti-discriminatie, vrouwenemancipatie, LHBTI/Roze Agenda, Actieplan Amsterdam Dialoog
zijn beleidskaders opgesteld. Een lokale Mensenrechtenagenda en een beleidsbrief Gedeelde Geschiedenis zijn in
ontwikkeling. De gemeente is in 2015 met de voorbereiding van de Europride 2016.

Roze Agenda
De gemeenteraad heeft het plan Uitvoering Roze Agenda 2015-2018 vastgesteld. Daarin zijn activiteiten op de
volgende beleidsterreinen en prioriteiten opgenomen.











Veiligheid, een veilig leefklimaat voor lesbiennes, homo's, biseksuelen, transgenders en interseksuelen (LHBTI's).
Onderwijs: een veilig, tolerant schoolklimaat met een hoge LHBTI-acceptatie.
Jeugd: acceptatie van seksuele- en genderdiversiteit en genderidentiteit onder jeugd en jongeren als onderdeel
van een inclusieve jongeren community.
Diversiteit: een tolerant leefklimaat onder alle LHBTI-groepen ongeacht (culturele) afkomst.
Zorg en welzijn: de voorzieningen zorg en welzijn afgestemd op LHBTI’s, verbetering toegang, omgang en
welbevinden.
Gezondheidszorg en hulpverlening: de voorzieningen gezondheidszorg en hulpverlening afgestemd op LHBTI’s
Sport: een veilig sportklimaat, inclusief voor LHBTI’s.
Werk en economie: ruimte voor LHBTI bij evenementen en een LHBTI-vriendelijk ondernemers- en werkklimaat.
Inclusiviteit als ambitie voor de gemeente Amsterdam is opgenomen in het vastgestelde personeelsbeleid:
‘Amsterdam inclusieve organisatie’.
Cultuur en informatie: permanente zichtbaarheid van LHBTI’s.

Aanpak discriminatie
Op 10 november 2015 is de ‘aanpak Amsterdam Inclusieve Organisatie’ vastgesteld, met concrete streefcijfers. Een
inclusieve organisatie is een organisatie waarin de aanwezige talenten worden gezien en benut, waar verschillende
ideeën worden gehoord en waar niemand op basis van zijn of haar ‘andersheid’ impliciet of expliciet wordt
buitengesloten. Diversiteit gaat over ‘de mix’, de verschillen. Inclusie over hoe we met ‘de mix’, de verschillen omgaan.
In mei 2015 sloot Amsterdam zich aan bij het werkgeversnetwerk Agora, een overkoepelend landelijk netwerk van
professionals en werkgevers, dat zich inzet voor de bevordering van de in- en doorstroom en behoud van
multicultureel talent binnen organisaties.
Op 2 juli 2015 ondertekende de gemeente het Charter Diversiteit, waarmee de gemeente zichzelf verplicht om een
inclusieve organisatie te worden en te werken aan gelijke kansen op de arbeidsmarkt voor iedereen, ongeacht geloof,
huidskleur, afkomst, geslacht, leeftijd of seksuele geaardheid.
In december heeft de gemeenteraad het beleidskader antidiscriminatie 2015-2019 vastgesteld, dat onder andere van
toepassing is op de beleidsterreinen participatie, werk en inkomen, alsmede op het gemeentelijke interne
personeelsbeleid.
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Vrouwen en meisjes
Het beleidskader Vrouwenemancipatie 2015-2018 is vastgesteld, waarin het integrale beleid voor het verbeteren van
de positie van Amsterdamse vrouwen en meisjes is vastgelegd. Speerpunten zijn kwetsbare meisjes, zelfbeschikking en
acceptatie seksuele diversiteit, economische zelfstandigheid en emancipatie infrastructuur.

STADSDELEN Gebiedsgericht werken
De stadsdelen hebben in 2015 vooral gewerkt aan jeugd en jeugdzorg. Speerpunten zijn versterken van de
Pedagogisch dragende samenleving, Vreedzame wijk en (brede) talentontwikkeling. Specifieke aandacht ging daarbij
uit naar een samenhangende inzet rondom opvoeding en begeleiding: de driehoek gezin, school en wijk.

Bij Kerncijfers
de totalen van lasten en baten
worden het stedelijk niveau
(rve’s) en gebiedsgericht werken
Bedragen * € 1 miljoen
(stadsdelen) niet apart
weergegeven. Er is voor de
baten en lasten maar één link.

Begroting
2015

Begroting
2015
(vastgesteld
16/12/15)

Rekening
2015

Verschil
Rekening >
Begroting

Stedelijk
Baten
Lasten
Saldo van baten en lasten
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
Subtotaal stedelijk

73,4
526,1
-452,7
1,2
0,0
1,2
-451,5

80,2
537,7
-457,4
20,5
6,1
14,5
-443,0

82,8
520,0
-437,2
5,9
6,2
-0,3
-437,5

2,5
-17,7
20,2
-14,6
0,1
-14,7
5,5

Gebiedsgericht werken
Baten
Lasten
Saldo van baten en lasten
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
Subtotaal gebiedsgericht werken

-5,9
30,0
-35,9
5,0
0,7
4,3
-31,5

0,0
35,0
-35,0
1,2
0,3
0,9
-34,1

0,4
36,9
-36,5
0,6
0,4
0,2
-36,3

0,4
1,9
-1,5
-0,6
0,1
-0,7
-2,2

-483,1

-477,1

-473,8

3,3

Totalen programma 5

Toelichting baten en lasten
Het programma Onderwijs, jeugd en diversiteit kent een positief resultaat van € 3,3 miljoen. Dit wordt vrijwel in zijn
geheel veroorzaakt door de resultaten op de programmaonderdelen Onderwijs en Voorschoolse educatie (€ 6,3
miljoen negatief) en Jeugd en jeugdzorg (€ 9,7 miljoen positief).
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6.5.1 Onderwijs en voorschoolse educatie
Portefeuillehouder: Kukenheim
Kwalitatief goed (voorschools) onderwijs faciliteren en (deels) realiseren voor alle Amsterdammers tot 27 jaar

Wat waren de belangrijkste ontwikkelingen?









Het aantal leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs stijgt de komende jaren fors. De gemeente wil
nadrukkelijk ruimte bieden aan innovatie in het onderwijs en nieuwe kansen creëren om vraag en aanbod van
onderwijs beter op elkaar aan te laten sluiten.
Het college heeft in de uitwerking van Onze Nieuwe School de kans gegrepen denkkracht over de staat van ons
onderwijs te mobiliseren. Onze Nieuwe School is een zoektocht van de gemeente Amsterdam en partners naar
schoolmakers die de verwachte leerlingengroei in Amsterdam kunnen opvangen. Iedereen die een idee of plan
heeft voor een nieuwe school (po of vo) kan meedoen met deze ‘challenge’. De gemeente ondersteunt initiatieven
in de zogenoemde ‘kraamkamer’ bij hun start met bijvoorbeeld (tijdelijke) huisvesting, inrichting en leermiddelen,
tegemoetkoming van extra personeelslasten en begeleiding.
Amsterdam profileert zich als laboratorium voor onderwijsinnovatie, op een hoog niveau (qua eisen, begeleiding
en plannen) en met de betrokkenheid van de Onderwijsinspectie, het ministerie van OCW en andere experts.
In 2015 zijn 124 plannen voor onderwijsinitiatieven ingediend, waarvan er vijftien zijn doorgegaan naar de
‘incubator’. Daarin zijn de geselecteerde plannen met begeleiding verder uitgewerkt. Met als resultaat dat in
januari 2016 vier initiatieven toegelaten zijn tot de Kraamkamer.
Het college heeft € 0,8 miljoen uitgetrokken voor onderwijs aan vluchtelingen, ter dekking van de risico’s voor de
schoolbesturen, omdat OCW geen financiële duidelijkheid gaf. Alle leerplichtige kinderen in de noopdopvang
gaan naar school, per december is het vo van start gegaan en met ingang van januari 2016 het po.
Ontwikkelaanbod voor kinderen tussen 0-6 jaar is er op de noodopvanglocaties zelf.

Doelen, activiteiten en indicatoren

Doel 1

Activiteiten

A

B

Alle kinderen en jongeren doorlopen de schoolloopbaan die past bij hun capaciteit en potentie
Indicatoren doel

Peilwaarde
Nulmeting (jaar)

Streefwaarden
Begroting 2015

Rekening 2015

Resultaat 2016/18

1

Percentage scholen dat gebruik heeft gemaakt
van de scholenbeurs

25%

36%

2016
2017
2018

50%
75%
100%

2

Percentage leerkrachten dat gebruik heeft
gemaakt van de lerarenbeurs

10%

12%

2016
2017
2018

20%
30%
40%

Doel 2

Activiteit

B

Alle jongeren vinden maximale, bij hun capaciteiten passende aansluiting op de arbeidsmarkt
Indicatoren doel

Percentage 23-jarigen met een startkwalificatie

Peilwaarde
Nulmeting (jaar)

Streefwaarden
Begroting 2015

Rekening 2015

73%
(2013)

75%

29%
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Resultaat 2016/18
2016
2017

77%
79%

2018

80%

Doel 3

Activiteit

C

Amsterdam beschikt, verspreid over de stad, over voldoende, moderne en energiezuinige schoolgebouwen
Indicatoren doel

Peilwaarde
Nulmeting (jaar)

Streefwaarden
Begroting 2015

Rekening 2015

Resultaat 2016/18

1

Aantal plekken voor leerlingen in het primair
onderwijs

62.270
(2014)

63.074

63.481

2016
2017
2018

63.643
64.191
64.778

2

Aantal plekken voor leerlingen in het Voortgezet
onderwijs

40.075
(2014)

40.721

40.942

2016
2017
2018

41.211
41.462
41.551

3

Aantal ´gezonde´ en duurzame scholen

102

20

15

2016
2017
2018

30
30
30

Activiteiten

A

Scholen ondersteunen bij het versterken van de onderwijskwaliteit door verdere
professionalisering van leraren

B

Het college draagt bij aan het verhogen van de kwaliteit van het onderwijs, o.a. door een pakket
van maatregelen om schooluitval te voorkomen en voldoende stageplekken van goede kwaliteit
te realiseren

C

Voor PO, VO en SO worden integrale huisvestigingsplannen opgesteld, rekening houdend met
de verwachte toename van het aantal leerlingen

Indicatoren activiteiten

A

Maximum aantal nieuwe voortijdig
schoolverlaters (2013: voorlopige cijfers)

Peilwaarde
Nulmeting (jaar)

Streefwaarden
Begroting 2015

Rekening 2015

1.542
(2013)

1.000

1.395

2016
2017
2018

1.000
1.000
1.000

n.v.t.

90%

86%

2016
2017
2018

90%
90%
90%

Hoort bij doel 1
B

Percentage doelgroepkinderen met een plek
op voor- en vroegschoolse educatie
Hoort bij doel 1 en 2

C

Hoort bij doel 3

Voor deze activiteit zijn bij de Begroting 2015 geen indicator en streefwaarden bepaald
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Resultaat 2016/18

Wat hebben we bereikt?
1. Alle kinderen en jongeren doorlopen de schoolloopbaan die past bij hun capaciteit en potentie
Het is belangrijk dat alle kinderen hun schoolloopbaan zonder achterstand beginnen. In 2015 heeft 86% van de
doelgroepkinderen deelgenomen aan een voor-of vroegschoolse voorziening.
Om de onderwijskwaliteit en de professionaliteit van de leerkrachten op het primair onderwijs (po), voortgezet
onderwijs (vo), so (speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs (mbo) een impuls te geven is de lerarenagenda
voor po, vo, so en de MBO-agenda ontwikkeld en voorjaar 2015 vastgesteld. Belangrijk instrument daarbij zijn de
scholen- en de lerarenbeurs. In 2015 zijn de beurzen voor het eerste jaar verstrekt voor po, vo en mbo; het aantal
aanvragen was hoger dan geraamd.
2. Alle jongeren vinden maximale, bij hun capaciteiten passende, aansluiting op de arbeidsmarkt
In 2015 zijn ruim 5.400 kansarme jongeren aan een baan geholpen (4.320) of terug naar school(1.080) gegaan. Hiervan
zijn er 3.900 jongeren in de leeftijd van 18 tot 23 jaar. Het aantal voortijdig schoolverlaters is licht gedaald, van 1.400
naar 1.395.
De MBO-agenda omvat diverse maatregelen en acties die direct gericht zijn op betere aansluiting tussen onderwijs en
de arbeidsmarkt.
3. Amsterdam beschikt, verspreid over de stad, over voldoende, moderne en energiezuinige schoolgebouwen
In 2015 zijn de onderwijshuisvestingsplannen opgesteld en vastgesteld, waarbij rekening is gehouden met de
verwachte groei van het aantal leerlingen.
De uitvoering van het Plan Gezonde Schoolgebouwen is in 2015 in twintig schoolgebouwen (negentien primair
onderwijs en één speciaal onderwijs) begonnen. Hiervan zijn er vijftien opgeleverd in 2015, met in totaal 205 lokalen,
waarvan zeven voor voor- en vroegschoolse educatie.
In het voortgezet onderwijs is in twee gebouwen van schoolbestuur ZAAM, het Pieter Nieuwland College en het OverY-college, een pilot gestart om inzicht te krijgen in het proces, de uitvoering en de financiën.

STADSDELEN Gebiedsgericht werken/focuspunten
Portefeuillehouders: gebiedswethouders
De stadsdelen hebben geen taken of bevoegdheden binnen dit programmaonderdeel. Wel hebben Zuid, Zuidoost,
Nieuw-West en Noord invulling gegeven aan hun netwerkfunctie in het onderwijs en onderhouden contacten met de
schoolbesturen . Er is gewerkt aan wijkgericht overleg tussen scholen en er zijn informatiebijeenkomsten
georganiseerd. De overgang van primair naar voortgezet onderwijs kreeg aandacht en ook naschoolse
talentontwikkeling. Scholen worden ondersteund bij huiswerk- en andere begeleiding.

Welke belangrijke activiteiten heeft de gemeente Amsterdam nog meer uitgevoerd?


Ouders informeren over het Amsterdamse onderwijs en ouderbetrokkenheid stimuleren
Met de brief ‘Een structurele relatie tussen gemeente en ouders waar het gemeentelijk onderwijsbeleid betreft’
legt het college de nadruk op de betrokkenheid van ouders en jongeren bij gemeentelijk onderwijsbeleid en de
informatievoorziening naar ouders en jongeren.
De brief ‘Ouders centraal. Het stimuleren van ouderbetrokkenheid en een goede samenwerking tussen ouder en
school’ legt de nadruk op betrokkenheid van ouders gedurende de gehele schoolloopbaan; aandacht voor het
kind bij de overstap naar vervolgonderwijs en ruimte voor maatwerk in alle sectoren.



Met scholen een goede uitvoering van de Wet passend onderwijs realiseren
In 2015 heeft de gemeente met de inzet van Ouder- en Kindteams (OKT’s) gezorgd voor een goede aansluiting
van het onderwijs op de jeugdhulp, ook voor het middelbaarberoepsonderwijs (MBO-jeugdteam). Scholen en
OKT’s kunnen zo eerder – met ouders en kinderen – signaleren of er problemen zijn en deze sneller aanpakken.
Vanaf schooljaar 2015/16 zijn er ook ouder- en kindadviseurs actief voor het speciaal onderwijs.
Waar nodig organiseert de gemeente samen met het onderwijs de inzet van gespecialiseerde zorg binnen de
scholen door middel van onderwijszorgarrangementen. Speciaal onderwijsscholen krijgen de ruimte om
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rechtstreeks naar bepaalde zorgarrangementen toe te leiden. De gemeente heeft in specifieke gevallen een
bemiddelende rol vervuld waar de bekostiging van onderwijsondersteuning en/of zorg voor een kind niet duidelijk
was. Dit betrof bijvoorbeeld kinderen met een ‘schaduw’ (één-op-één-begeleiding in de klas) of leerlingen die
zeer specialistisch onderwijs en zorg nodig hebben en waarvoor niet duidelijk was welke partij verantwoordelijk
was voor de financiering.


Scholen ondersteunen om overgangen tussen vve, po, vo en/of mbo zo goed mogelijk te laten verlopen
Via de Schoolwijzer zijn ouders geïnformeerd over het aanbod van scholen en ondersteund in het vinden van een
goede, passende basisschool, waarbij de doorgaande lijn vve-po van belang is. De vve-indicatie is één van de
voorrangsregels om op de bijbehorende basisschool te komen. De overgang tussen po en vo is een afspraak
tussen gemeente en de schoolbesturen zoals vormgegeven in de kernprocedure. In 2015 is deze overstap voor
het eerst geregeld via het systeem van matching.



Leerlingenvervoer organiseren en financieren voor leerlingen die hier recht op hebben
In schooljaar2014-15 is aan 2.213 (92% van in totaal 2.404) aanvragers een leerlingenvervoervoorziening
toegekend. In 1.351 gevallen is het vervoer met busjes uitgevoerd (aangepast vervoer), er zijn 574 OVabonnementen verstrekt en 288 personen kregen een vergoeding voor eigen vervoer. Van de leerlingen met
aangepast vervoer kwam 97% op tijd of met maximaal vijf minuten vertraging aan op school.



Handhaven leerplicht
In 2015 heeft het Bureau Leerplicht gericht actie ondernomen jegens groepen jongeren bij wie verzuim
hardnekkig blijkt te zijn. Deze acties zijn gecombineerd met acties vanuit andere programma’s zoals de Top 600.
Het ongeoorloofd verzuim voor po was in 2015 1,5% (2014: 1,6%). Voor vo-leerplichtigen is het verzuim 8,8%
(2014: 10,1% ), voor po boven-leerplichtig 9,9% (2014: 12,7%). Voor mbo-leerplichtigen is het cijfer 36,7% (2014:
38.3%). Bij boven-leerplichtigen in het mbo is de daling het grootst: 28,1% in 2015 tegen 31,1% in 2014 (3%).



Vergunningen verlenen en kwaliteitseisen handhaven op het gebied van kinderopvang
De inspanningen van de gemeente hebben eraan bijgedragen dat het aantal locaties in Amsterdam dat kwalitatief
goede kinderopvang aanbiedt, sterk is gestegen. De Inspectie van het Onderwijs, die het tweedelijnstoezicht
uitvoert, heeft Amsterdam in 2014 na jaren weer de A-status toegekend. Dat betekent dat de gemeente haar
wettelijke taken op het terrein van toezicht en handhaving goed uitvoert.



Het jaarlijkse onderwijshuisvestingsprogramma opstellen
In november 2015 heeft het college het Onderwijshuisvestingprogramma 2016 vastgesteld. In het integrale
huisvestingsprogramma wordt rekening gehouden met de verwachte groei van het aantal leerlingen. In december
2015 heeft de gemeenteraad de voor 2016 benodigde € 112 miljoen voor investeringen in onderwijshuisvesting
beschikbaar gesteld.



Internationalisering onderwijs
Eind 2015 is het Plan van aanpak Internationalisering vastgesteld. Met de kennis van experts en scholen wordt
verder gewerkt aan een programma dat gericht is op de scholen zelf: kennisdeling, versterking en uitbreiding van
internationalisering in het onderwijs. Er is stadsbreed onderzocht wat aan Engels in het basisonderwijs gedaan
wordt en wat de wensen zijn met betrekking tot Engels of het internationale aanbod. Daarnaast is met een aantal
scholen de groeirichting tweetaligheid verkend. Pijlers van het programma internationalisering zijn kennisdeling,
collegiale visitaties en communicatie voor het versterken van de kwaliteit van het basisniveau Engels, uitbreiding
van scholen die meer en vroeger een vreemde taal aanbieden en internationale uitwisseling. Een kerngroep van
scholen zal de komende twee schooljaren actief worden ondersteund op deze thema's.
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Bij Financiële
de totalen vanontwikkelingen
lasten en baten
worden het stedelijk niveau
(rve’s) en gebiedsgericht werken
Bedragen * € 1 miljoen
(stadsdelen) niet apart
weergegeven. Er is voor de
baten en lasten maar één link.

Begroting
2015

Begroting
2015
(vastgesteld
16/12/15)

Rekening
2015

Verschil
Rekening >
Begroting

Stedelijk
Baten
Lasten
Saldo van baten en lasten
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
Subtotaal stedelijk

68,4
256,5
-188,1
0,6
0,0
0,6
-187,5

79,7
253,6
-173,9
18,5
6,1
12,4
-161,5

77,1
240,3
-163,2
5,0
6,2
-1,2
-164,3

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

Gebiedsgericht werken
Baten
Lasten
Saldo van baten en lasten
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
Subtotaal gebiedsgericht werken

-6,0
-1,6
-4,4
5,0
0,7
4,3
-0,1

0,0
3,9
-3,9
0,8
0,3
0,5
-3,4

-0,6
6,4
-7,0
0,5
0,4
0,1
-6,9

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

-187,6

-164,9

-171,2

-6,3

Totalen programmaonderdeel 5.1

In het stedelijk deel van programmaonderdeel Onderwijs en voorschoolse educatie is het resultaat ten opzichte van de
begroting € 2,8 miljoen negatief. De baten zijn € 2,6 miljoen lager dan begroot en de lasten € 13,4 miljoen. Daarnaast
is € 13,4 miljoen minder onttrokken uit reserves dan begroot. De belangrijkste afwijkingen worden hieronder
toegelicht. Voor gebiedsgericht werken waren de baten € 0,6 miljoen lager en de lasten € 2,5 miljoen hoger. Voor dit
programmaonderdeel was het resultaat ten opzichte van de begroting € 6,3 miljoen negatief.
Toelichting stedelijk
Afwijkingen primair proces


Leerlingenvervoer – lagere lasten € 1 miljoen
De onderbesteding van € 1 miljoen is het gevolg van dat jaarlijks minder leerlingen gebruik maken van deze
voorziening. Indien leerlingen toch gebruik moeten maken van deze voorziening wordt in toenemende mate
gekozen voor goedkopere alternatieven van vervoer. Van deze onderbesteding is € 0,6 miljoen structureel en
€ 0,4 miljoen incidenteel.



Onderwijshuisvesting, programma gezonde scholen – lagere lasten € 3,1 miljoen
De uitgaven voor dit programma moeten grotendeels geactiveerd worden en ten laste van het investeringskrediet
worden gebracht. Door deze technische financiële wijziging zijn de lasten voor de exploitatie van de incidentele
coalitiemiddelen voor gezonde schoolgebouwen dit jaar lager en zijn grotendeels ingezet ter dekking van de
hogere lasten voor Onderwijshuisvesting.



Onderwijshuisvesting: hogere lasten € 3,7 miljoen – hogere baten € 0,6 miljoen
De hogere lasten komen grotendeels voort uit de afrekeningen van de centralisatie van Onderwijshuisvesting
(€ 2,5 miljoen) en kapitaallasten (€ 1,2 miljoen). De hogere baten zijn het gevolg van extra inkomsten door de
afwikkeling van de centralisatie van Onderwijshuisvesting.



Passend onderwijs – lagere lasten € 0,4 miljoen
De lagere lasten worden veroorzaakt doordat het bestedingsplan relatief laat in het jaar tot stand is gekomen
vanwege afstemming over de invulling met het onderwijsveld.
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Primair onderwijs – lagere lasten van € 2,3 miljoen
De onderbesteding is in belangrijke mate veroorzaakt doordat de reserve voor de harmonisatie van het po niet tot
besteding is gekomen. Dit komt doordat in 2015 veel inspanningen zijn gedaan om de nieuwe voorzieningen met
ingang van het schooljaar 2015-2016 in te voeren. De reserve wordt in 2016 ingezet. De overige lagere lasten
betreffen de voorziening Burgerschap, Diversiteit en gedeelde geschiedenis en de Lerarenagenda lijn 3.



Vve Kinderopvang – lagere lasten van € 1,5 miljoen
De werkelijk gemaakte lasten zijn verlaagd door teruggave van middelen als gevolg van lagere vaststellingen van
subsidies uit voorgaande jaren ( € 2,1 miljoen). Daarnaast zijn de lasten verhoogd door afrekeningen over
voorgaande jaren van onderzoek door de GGD (€ 0,4 miljoen) en de inzet van juridische capaciteit (€ 0,2 miljoen).



Vve Kinderopvang – lagere baten van € 0,7 miljoen
De begrote onttrekking van de balanspost vooruit ontvangen rijksbijdrage onderwijsachterstandsmiddelen heeft
niet plaats gevonden doordat de verantwoording van de rijksmiddelen 2015 pas in de loop van 2016 plaatsvindt.



Vo/mbo – hogere baten € 1,3 miljoen
De Rijksbijdrage Aanval op de Uitval 2015 is niet in de begroting verwerkt. Hierdoor zijn de baten € 1,8 miljoen
hoger dan begroot. De baten voor kwetsbare jongeren zijn voor € 0,5 miljoen lager dan begroot.

Afwijkingen organisatieontwikkeling


Kapitaallasten – hogere lasten € 7,2 miljoen
In de begroting is de vrijval van de kapitaallasten van het onderwijshuisvestingsprogramma 2015 verwerkt als
verlaging op het programma Onderwijs. Deze vrijval vindt echter plaats in het programma algemene
dekkingsmiddelen. De begroting van Onderwijs is hierdoor € 7,2 miljoen te laag.



Lagere onttrekking van € 0,7 miljoen uit de reserve gezonde schoolgebouwen
Vanwege vertraging in de uitvoering zijn de projecten in 2015 nog niet financieel afgewikkeld. De verwachting is
dat dit begin 2016 plaatsvindt.



Lagere onttrekking van € 0,7 miljoen uit een reserve voortgezet onderwijs
Deze reserve wordt in 2016 ingezet voor matching binnen het voortgezet onderwijs.

STADSDELEN Toelichting gebiedsgericht werken
Bij de stadsdelen zijn de baten € 0,6 miljoen lager en de lasten € 2,5 miljoen hoger. Door een lagere onttrekking aan
de reserves resulteert dat in een negatief saldo van € 3,5 miljoen.
Afwijkingen primair proces
De lagere baten zijn voornamelijk veroorzaakt door een afboeking van een binnengemeentelijke vordering van vóór
2015 van € 1,1 miljoen. Daarentegen is de subsidie voor- en vroegschoolse educatie uit voorgaande jaren lager
vastgesteld waardoor een bedrag van € 0,4 miljoen is teruggevorderd van de desbetreffende instelling.
Mutatie in de reserves
De teruggevorderde subsidie voor- en vroegschoolse educatie van € 0,4 miljoen is toegevoegd aan de
bestemmingsreserve Hervorming Stedelijke Vernieuwing en doeluitkeringen. Daarnaast is een onttrekking van € 0,3
miljoen uit deze reserve achterwege gelaten wegens lagere lasten in programmaonderdeel 5.3 Jeugd en jeugdzorg.
Afwijkingen organisatieontwikkeling
Voor de organisatie van onderwijs bij de stadsdelen vond een overschrijding van € 2,5 miljoen op de lasten plaats. Dit
is vooral veroorzaakt doordat bij de centralisatie van de onderwijsbudgetten de kapitaallasten van
onderwijshuisvesting ten onrechte twee maal zijn verlaagd met € 1,5 miljoen en € 1,1 miljoen betreft een
desinvestering naar aanleiding van de sloop van het Huntum schoolcomplex (€ 0,4 miljoen) en de onderwijsgebouwen
bij Develstein en Echtenstein (€ 0,7 miljoen). Het budget hiervan is ook gecentraliseerd.
De reserve Hoogbegaafdheid is in 2014 opgeheven. In de Begroting 2015 is een dotatie aan deze reserve opgenomen
van € 0,3 miljoen. Vanwege de opheffing van de reserve bleef deze dotatie achterwege.
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Risico’s en maatregelen
Actueel
Risico 1
Maatregel
Toelichting

Het Rijk vermindert haar financiering voor onderwijsachterstandenbeleid en schooluitval
aanzienlijk.
De gemeente voert in G4-verband een lobby voor het behoud van financiële middelen.
De staatssecretaris van OCW is van plan de rijksbijdrage aan Amsterdam te verminderen.
Mede door een actieve lobby van de G4 heeft de Tweede Kamer hiermee nog niet
ingestemd. In 2016 is geen sprake van een bezuiniging, voor 2017 en verder is dat nog
niet duidelijk.

Risico 2
Maatregel

Tegenvallende economische groei staat voldoende vacatures in de weg.
De gemeente stimuleert werkgevers om jongeren in dienst te nemen. De gemeente
stimuleert werkgevers om meer stageplekken aan te bieden en ondersteunt bedrijven.

Risico 3
Maatregel

Het ontbreekt aan voldoende geschikte betaalbare locaties voor vo-schoolgebouwen.
De gemeente stemt de vraag naar onderwijsvastgoed af op de vraag naar ander
maatschappelijk vastgoed.

Beleidskaders








Het onderwijsachterstandenbeleid bevat afspraken met het Rijk over extra maatregelen voor 2,5- tot 12-jarigen.
Het Convenant Aanval op de Uitval tussen gemeenten, regionale scholen en Rijk gaat over schooluitval bij 5- tot
23-jarigen.
De verordening Lokaal onderwijsbeleid beschrijft het gemeentebeleid op het gebied van onderwijs.
De verordening onderwijshuisvesting po, vo en so beschrijft wanneer scholen in aanmerking komen voor
huisvestingvoorzieningen.
Het beleidsplan ‘Ontwikkelkansen voor alle Amsterdamse peuters’ beschrijft het ontwikkelrecht voor alle peuters
van 2,5 tot 4 jaar en de kwaliteitseisen voor de peutervoorzieningen.
De Leraren- en MBO-agenda.
De VLOA, voorziening lokale onderwijsactiviteiten.
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6.5.2 Kwetsbare huishoudens
Portefeuillehouder: Kukenheim
Effectieve en efficiënte ondersteuning en zorg organiseren voor kwetsbare huishoudens die met zware
domeinoverstijgende problemen kampen.

Wat waren de belangrijkste ontwikkelingen?






Per 1 januari 2015 zijn de decentralisaties van Wmo, Jeugdwet en Participatiewet een feit. Daarmee heeft de
gemeente Amsterdam vanuit het Rijk zorg en ondersteuningstaken overgeheveld gekregen, met de daarbij
behorende financiële middelen.
Sindsdien zijn in Amsterdam Activeringsteams, Ouder- en Kindteams en Wijkzorgnetwerken actief. De Samen
DOEN-teams waren als voorlopers op de decentralisaties reeds actief in de stad. Omdat de middelen over de hele
linie beperkter zijn en de uitdagingen bij het bieden van de juiste zorg en ondersteuning groot, lag de focus in
2015 sterk op het functioneren van de teams en netwerken en op het vormgeven en/of versterken van de
onderlinge samenwerking. Dit was en is van essentieel belang voor effectieve en efficiënte ondersteuning en zorg
aan Amsterdammers.
In de huishoudens die Samen DOEN in 2015 heeft bereikt blijkt van de acties die zijn uitgevoerd in het kader van
het plan van aanpak 39% te zijn uitgevoerd door de huishoudens zelf, 50% door een teamlid van Samen DOEN en
voor 11% van de acties worden professionele derden ingeschakeld.
In 2015 is er vanuit de Leerlijn Samen DOEN gedifferentieerd gewerkt aan deskundigheidsbevordering middels:
integrale introductietraining die samen met HvA, JBRA en de Blijfgroep is ontwikkeld voor nieuwe
medewerkers
verschillende basistrainingen voor medewerkers over specifieke onderwerpen: beschermjassen (transcultureel
werken)
wegwijs in schuldhulp, aandachtfunctionarissen gezond gewicht
incidentele trainingen op verzoek van teams op het gebied van regievoering/UVO,
deskundigheidsbevordering psychopathologie
begeleidende intervisie

Doelen, activiteiten en indicatoren
Doel 1

Activiteit

A

Kwetsbare huishoudens zijn maximaal zelfredzaam
Indicatoren doel

Peilwaarde
Nulmeting (jaar)

Streefwaarden
Begroting 2015

Rekening 2015

Resultaat 2016/18

Indicator en streefwaarden volgen op beleidsontwikkeling

Doel 2

Activiteiten

B

C

Huishoudens met domeinoverstijgende problemen krijgen efficiënte ondersteuning (1 plan, 1 regisseur,
1 budget), waardoor een lagere inzet van (dure)zorgtrajecten/professionals gerealiseerd kan worden
Indicatoren doel

Peilwaarde
Nulmeting (jaar)

1

Jaarlijks percentage kwetsbare huishoudens wat
door SD wordt ondersteund en op 4 of meer
leefdomeinen van de Zelfredzaamheidsmatrix
(ZRM) problemen heeft.

2

Aantal kwetsbare huishoudens wat bij een
1-meting een verbetering van 8% of hoger
laat zien op de verschillende leefdomeinen
(maximaal 11) van de Zelfredzaamheidsmatrix
(ZRM)

Streefwaarden
Begroting 2015

Rekening 2015

64%

70%

90%

2016
2017
2018

70%
75%
75%

5

6

1

2016
2017
2018

6
7
7
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Doel 3

Activiteiten

B

C

Efficiënte en tijdige ondersteuning aan kwetsbare huishoudens om (verdere) escalatie van problemen te voorkomen
Indicatoren doel

Peilwaarde
Nulmeting (jaar)

Streefwaarden
Begroting 2015

Rekening 2015

Resultaat 2016/18

Indicator en streefwaarden volgen op beleidsontwikkeling

Activiteiten

A

Samen DOEN ondersteunt kwetsbare huishoudens middels de Uniforme Werkwijze

B

Inzet Samen Doen teams en Ouder-Kind teams / Wijkzorgteams zoveel mogelijk samenvoegen

C

Sturen op tijdige overdracht van kwetsbare huishoudens o.a door goede samenwerkingsafspraken
met de overige wijkteams

Indicatoren activiteiten

A

Hoort bij doel 1

B

Hoort bij doel 2 en 3

C

Hoort bij doel 2 en 3

Peilwaarde
Nulmeting (jaar)

Streefwaarden
Begroting 2015

Rekening 2015

Resultaat 2016/18

Voor deze activiteiten zijn bij de Begroting 2015 geen indicator en streefwaarden bepaald

Wat hebben we bereikt?
1. Kwetsbare huishoudens zijn maximaal zelfredzaam
Samen DOEN heeft in 2015 3.412 huishoudens bereikt. De instroom van huishoudens met kinderen is gestegen, van
50% in 2014 naar 66% in 2015. Van alle bereikte huishoudens had 90% te maken met problemen op vier of meer
leefdomeinen. In 2014 betrof dit 64% van de huishoudens, een stijging van 26%.
2. Huishoudens met domeinoverstijgende problemen krijgen efficiënte ondersteuning (1 plan, 1 regisseur, 1
budget), waardoor een lagere inzet van (dure)zorgtrajecten/professionals gerealiseerd kan worden
Samen DOEN opereert op het snijvlak van de decentralisaties en transities. Samen Doen stelt met het huishouden een
plan van aanpak op en treedt op als regisseur, tenzij anders afgesproken (regie bij JBRA of Ouder- en Kindteam
bijvoorbeeld). Waar nodig wordt verwezen naar specialistische zorg. In 2015 kon Samen DOEN van de ondersteuning
en zorg aan huishoudens veel zelf bieden (3.412), al dan niet in afstemming met de aan de teams verbonden
specialisten in de zogenaamde tweede ring. Op deze wijze wordt de inzet van duurdere specialistische zorg
gereduceerd. Het blijft uiteraard van het grootste belang dat waar nodig tijdig wordt doorverwezen.
3. Efficiënte en tijdige ondersteuning aan kwetsbare huishoudens om (verdere) escalatie van problemen te
voorkomen
Door de grote toename in het aantal huishoudens met kinderen die met zwaardere problemen kampen, neemt de
druk op de teamleden toe. De gemiddelde caseload per fte bedraagt momenteel zevenentwintig. Dit is binnen de
norm van dertig cases per fte (vijftien actief en vijftien passief) maar de gevallen zijn zwaarder.
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Welke belangrijke activiteiten heeft de gemeente Amsterdam nog meer uitgevoerd?


Samenwerking met partners binnen en buiten de gemeente verder versterken
Samen DOEN heeft om tot duurzame oplossingen te komen de samenwerking met partners binnen en buiten de
gemeente verder versterkt onder andere door het initiëren van pilots en projecten. De pilots en projecten komen
voort uit specifieke, complexe aan verschillende domeinen rakende problemen waar de huishoudens mee
kampen, die zich uitermate lenen voor versterkte samenwerking.



Het registratie- en informatiesysteem doorontwikkelen voor gemeenschappelijk gebruik binnen de gemeente
Er is nog geen gemeentelijk systeem. Samen DOEN heeft in 2015 gewerkt aan verbeteringen binnen haar eigen
registratie- en informatiesysteem ten behoeve van gebruikers (teamleden), cliënten en de bestuursrapportages.



Het inkoop- en subsidiëringstraject ten behoeve van de Samen DOEN wijkteams in 2016 heeft in 2015 vorm
gekregen
De dekking voor de kosten voor de bezetting van de Samen DOEN teams (fte uitvoering) wordt gevonden binnen
de portefeuilles Jeugd en Zorg. In 2015 heeft Samen DOEN in samenwerking met Jeugd en Zorg vorm gegeven
aan de inkoop- en inburgeringstrajecten die hebben geresulteerd in afspraken over de bezetting van de Samen
DOEN teams. Het streven was de teams in 2016 zoveel mogelijk in omvang en vertegenwoordiging van
deskundigheden gelijk te houden.

Bij Financiële
de totalen vanontwikkelingen
lasten en baten
worden het stedelijk niveau
(rve’s) en gebiedsgericht werken
Bedragen * € 1 miljoen
(stadsdelen) niet apart
weergegeven. Er is voor de
baten en lasten maar één link.

Begroting
2015

Begroting
2015
(vastgesteld
16/12/15)

Rekening
2015

Verschil
Rekening >
Begroting

Stedelijk
Baten
Lasten
Saldo van baten en lasten
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
Subtotaal stedelijk

4,5
4,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
4,0
-4,0
0,6
0,0
0,6
-3,4

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

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

Gebiedsgericht werken
Baten
Lasten
Saldo van baten en lasten
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
Subtotaal gebiedsgericht werken

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Totalen programmaonderdeel 5.2

0,0

-3,4

-3,4

0,0

Toelichting stedelijk
Het programmaonderdeel Kwetsbare huishoudens sluit 2015 met een saldo dat ten opzichte van de begroting
nagenoeg gelijk is aan nul; de afwijkingen betreffen het primair proces.
Afwijkingen primair proces
De lasten zijn in de realisatie € 0,4 miljoen lager dan begroot. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door vrijval van oude
verplichtingen (€ 0,3 miljoen) en anderzijds is er alvast geanticipeerd op het feit dat er in 2016 minder middelen
beschikbaar zijn als gevolg van bezuinigingen, waarbij met name kritisch naar de personele component is gekeken
(€ 0,1 miljoen).
De baten zijn in de realisatie € 0,1 miljoen hoger dan begroot als gevolg van een niet begrote baat ter hoogte van
€ 0,1 miljoen door inzet van medewerkers Samen DOEN ten behoeve van het programma Amsterdamse Aanpak
Gezond Gewicht.
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Door de lagere lasten heeft de begrote onttrekking aan de reserve van € 0,6 miljoen niet plaats gevonden. Het restant
van de reserve Samen DOEN is in 2016 alsnog benodigd om de kosten van het programma te kunnen dekken, om
implementatieaanpassingen naar aanleiding van het inspectierapport inzake veiligheid in gezinnen te faciliteren en te
voldoen aan privacy-voorschriften.

Risico’s en maatregelen
Nieuw
Risico 1
Toelichting

Actueel
Risico 1
Maatregel
Risico 2
Maatregel
Toelichting

Regisseurs kunnen minder mensen bereiken omdat ze meer huishoudens hebben met
zware problematiek
Hoewel de instroom in 2014 hoger lag (1873 huishoudens) dan in 2015 (1603
huishoudens), is de gemiddelde caseload per fte veel hoger in 2015 (27) dan in 2014
(18). Dit betekent dat meer huishoudens met zwaardere problemen langer zorg en
ondersteuning nodig hebben vanuit Samen DOEN. Als deze ontwikkeling doorzet, dan
kan dit het bereik negatief beïnvloeden. Middels managementrapportages wordt deze
ontwikkeling maandelijks gemonitord en in de bestuursrapportages komen we hierop
terug, wat kan leiden tot bijsturing.

Door bezuinigingen 3D zijn er minder en kleinere Samen DOEN (SD) teams die minder
huishoudens kunnen bereiken.
De gegevens uit de MKBA-monitor bieden de mogelijkheden om tijdig bij te sturen.
Partijen verwijzen onvoldoende of te laat door naar Samen Doen of er zijn te veel
doorverwijzingen naar specialistische hulp.
Investeren in communicatie, deskundigheidsbevordering en samenwerking.
Dit risico heeft zich niet gemanifesteerd. Toch zou een sterke toename van verwijzingen
naar specialistische hulp zich op termijn alsnog voor kunnen doen gezien de zwaarte van
de problematiek in de huishoudens. Zowel de ontwikkelingen in de instroom als in de
verwijzingen worden maandelijks gemonitord. Ook zijn deze punten onderwerp van
gesprek in de overleggen met binnen- en buiten-gemeentelijke partners.

Beleidskaders



De gemeente is per 2015 verantwoordelijk voor maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en langdurige zorg.
Het gemeentelijke programma Samen DOEN biedt ondersteuning aan kwetsbare huishoudens (jeugdigen en
volwassenen) en heeft een Ontwikkelopdracht voor in ieder geval 2016 (collegebesluit 6 januari 2016).
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6.5.3 Jeugd en jeugdzorg
Portefeuillehouder: Kukenheim
De jeugd groeit gezond en veilig op en kan zich maximaal ontwikkelen.

Wat waren de belangrijkste ontwikkelingen?






Per 2015 is de gemeente naast het preventieve jeugdbeleid ook verantwoordelijk geworden voor de hele
jeugdhulpverlening en jeugdbescherming en jeugdreclassering. De gemeente heeft de transitie aangegrepen om
het jeugdstelsel nieuw in te richten met een centrale rol voor de lokale teams (Ouder- en kindteams en Samen
DOEN-teams) in het bieden van preventie en lichte jeugdhulp en het verlenen van toegang tot meer
specialistische jeugdhulp.
In januari 2015 zijn zevenentwintig Ouder- en Kindteams (OKT’s) van start gegaan. In elk van de 22 gebieden in de
stad is een OKT actief. Daarnaast zijn er vier teams voor het voortgezet onderwijs en één stedelijk team voor het
middelbaar beroepsonderwijs. In de eerste maanden hebben de teams de randvoorwaarden op orde gekregen en
is er veel geïnvesteerd in hun rol als toegang tot specialistische hulp. In de tweede helft van het jaar is ingezet op
het bereik van het preventieaanbod en de naamsbekendheid.
De transitie is gepaard gegaan met een bezuiniging op het rijksbudget (3% in 2015). De gemeente heeft de
bezuinigingen in 2015 kunnen opvangen, door minder geld uit te geven aan de inkoop van specialistische
jeugdhulp, onder andere door te korten op sommige tarieven. In de loop van het jaar ontstonden bij enkele
instellingen voor sommige hulpvormen onaanvaardbare lange wachttijden. Deze zijn opgelost door een
gezamenlijke inspanning van alle instellingen en in sommige gevallen door het door de gemeente beschikbaar
stellen van extra middelen uit het fonds Werk zorg en jeugd.

Doelen, activiteiten en indicatoren

Doel 1

Activiteiten

A

E

Meer jeugdigen hebben een gezonde leefstijl en een gezond gewicht
Indicatoren doel

1

2

Peilwaarde
Nulmeting (jaar)

Streefwaarden
Begroting 2015

Rekening 2015
6%

Afwijking van percentage jeugdigen op gezond
gewicht t.o.v. het nationale gemiddelde

8%
(2013)

7%

Percentage jeugdigen dat genotmiddelen
gebruikt

52%
(2013)

50%

Doel 2

47%

Activiteiten

Resultaat 2016/18
2016
2017
2018

7%
6%
5%

2016
2017
2018

49%
48%
47%

B

C

D

E

Meer jeugdigen groeien psychosociaal gezond op
Indicatoren doel

Peilwaarde
Nulmeting (jaar)

Streefwaarden
Begroting 2015

Rekening 2015

Resultaat 2016/18

1

Percentage jeugdigen met psychosociale problemen

16%
(2013)

15%

15%

2016
2017
2018

15%
14%
14%

2

Aantal jeugdige verdachten

4.882
(2013)

4.600

4.561

2016

4.400

2017
2018

4.200
4.000
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Doel 3

Activiteiten

B

D

E

Meer jeugdigen groeien op in een veilige en positieve gezins- en thuissituatie
Indicatoren doel

Peilwaarde
Nulmeting (jaar)

Streefwaarden
Begroting 2015

Rekening 2015

Resultaat 2016/18

1

Aantal ondertoezichtstellingen

1.967
(2012)

1.400

728

2016
2017
2018

1.350
1.300
1.250

2

Aantal uithuisplaatsingen

134
(2013)

60

385

2016
2017
2018

55
50
50

Activiteiten

A
B

De jeugdgezondheidszorg uitvoeren (inclusief gezondheidsbevordering jeugdigen) en hierop
toezien
Ouder- en kindteams bekostigen en toezien op goede uitvoering van zorg door deze teams

C

Inkoopafspraken maken met aanbieders over zorg voor jeugdigen met (risico op) psychische en
psychosociale problemen

D

Inkoopafspraken maken met aanbieders over de begeleiding van risicogezinnen

E

Afspraken maken met aanbieders over de kwaliteit van de zorg voor jeugd

Indicatoren activiteiten

A

Peilwaarde
Nulmeting (jaar)

Streefwaarden
Begroting 2015

Rekening 2015

95%
(2013)

95%

99%

2016
2017
2018

95%
95%
95%

18.500
(2013)

18.500

6650

2016
2017
2018

19.000
19.500
20.000

4.000
(2013)

4000

5.160

2016
2017
2018

5.000
5.500
6.000

45%
(2013)

50%

-

2016
2017
2018

55%
60%
70%

45%
(2013)

50%

-

2016
2017

55%
60%

2018

70%

Percentage bereik van jeugdigen door jeugdgezondheidszorg
Hoort bij doel 1

B

Aantal ouders bereikt door ouder- en kindteams met
opvoedondersteuning
Hoort bij doel 2 en 3

C

Aantal jeugdigen met (risico op) psychosociale
problemen dat passende hulp krijgt
Hoort bij doel 2

D

Percentage gezinnen met minder problemen na inzet
intensieve gezinsbegeleiding
Hoort bij doel 2 en 3

E

Percentage jeugdigen dat na behandeling minder
problemen heeft
Hoort bij doel 1, 2 en 3
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Resultaat 2016/18

Wat hebben we bereikt?
1. Meer jeugdigen hebben een gezonde leefstijl en een gezond gewicht
Het jeugdgezondheidsbeleid in de stad wordt met name uitgevoerd door de medewerkers van jeugdgezondheidszorg
(JGZ) en adviseurs Gezondheid en Leefstijl van de GGD. Sinds 2015 maakt de JGZ integraal onderdeel uit van de
Ouder- en kindteams (OKT’s). Het bereik van de JGZ is, ondanks deze organisatorische verandering, hoog gebleven
(99%). Dit geeft de basis voor een goed preventiebeleid.
Het genotmiddelengebruik (alcohol , tabak- en drugs) is gedaald van 52% in 2012/2013 naar 47% in 2014/2015.
Terugdringen van genotmiddelengebruik wordt vooral ingezet vanuit preventieprogramma’s door de GGD en Jellinek
in het onderwijs.
Binnen het programma Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht (AAGG) is in 2015 aan het thema gezond gewicht
gewerkt. In 2014 telde Amsterdam ruim 25.000 kinderen (2 tot met 18 jaar) met overgewicht en obesitas en dat is
19%, waar het landelijke gemiddelde in 2014 op ruim 13% lag. Cijfers over 2015 zijn nog niet bekend.
2. Meer jeugdigen groeien psychosociaal gezond op
De gemeentelijke inspanningen om de psychosociale gezondheid van jeugdigen te verbeteren beginnen bij het
preventie- en lichte jeugdhulpaanbod van de OKT’s. De teams spelen een belangrijke rol bij het vroegtijdig signaleren
van (risico’s op) psychosociale problemen bij jeugdigen. In de Begroting 2015 is de ambitie benoemd om 4.000
jeugdigen met (risico’s op) psychosociale problemen te bereiken met passende hulp. In 2015 werden circa 5.160
jeugdigen met dit aanbod bereikt.
3. Meer jeugdigen groeien op in een veilige en positieve gezins- en thuissituatie
Gemeentelijke inspanningen om een positieve en veilige opvoedsituatie te stimuleren beginnen bij de inzet van de
OKT’s. Zij bieden voorlichting, opvoedcursussen en voeren korte adviesgesprekken met ouders en beroepsopvoeders
zoals leerkrachten. In 2015 zijn circa 6.650 ouders bereikt met adviesgesprekken en opvoedcursussen. Met de korte
contactenmomenten en eenmalige voorlichtings- en themabijeenkomsten worden nog veel meer ouders bereikt. Deze
worden echter niet meer geregistreerd, waardoor het aantal veel lager is dan de begrote 18.500 ouders in de
Begroting 2015. De Begroting 2016 is hierop aangepast. De gecertificeerde instellingen (jeugdbescherming) bereikten
in 2015 gemiddeld 2.860 gezinnen. Het aantal gedwongen uithuisplaatsingen was met 385 lager dan in voorgaande
jaren.

STADSDELEN Gebiedsgericht werken/focuspunten
Portefeuillehouders: gebiedswethouders
De taken en bevoegdheden zijn uitgevoerd binnen de stedelijke kaders die hiervoor gelden.
Zuid voert de ‘Pedagogische dragende samenleving’ uit met projecten die gericht zijn op het vergroten van de
zelfredzaamheid van jonge kinderen en hun ouders. Binnen het jongerenwerk zijn jongeren, hun ouders en
(buurt)bewoners gestimuleerd en gefaciliteerd om zelf ontwikkelingsgerichte activiteiten te initiëren. Daarnaast waren
er projecten die specifiek gericht warren op meiden met complexe persoonlijke en/of sociale problemen. Studenten
pedagogiek hebben ouders ondersteund bij het opvoeden.
In Zuidoost gaat de aandacht vooral uit naar de grote pedagogische opgave ten aanzien van opvoeden en opgroeien.
Vanuit het stedelijk kader draagt het stadsdeel daaraan actief bij. Specifiek is in 2015 aandacht gevraagd voor meer
samenhang bij het aanbod ten aanzien van seksuele weerbaarheid. Bij het jongerenwerk was het perspectief vooral
jeugd en veiligheid.
In West voeren steeds meer basisscholen ‘Vreedzaam’ uit en vanuit de scholen wordt het uitgebreid tot ‘Vreedzame
Wijken’ waarvan er inmiddels twee zijn. Begonnen is met de verbetering van de samenwerking van welzijnspartners,
informele partners (vrijwilligers) en de Ouder- en KindTeams en in het delen van kennis over elkaars aanbod.
In Oost is gewerkt aan een goed en breed aanbod voor jongeren, waarbij er én gestimuleerd is dat zij zich positief
ontwikkelen én voorkomen werd dat zij overlast veroorzaakten of afgleden tot criminaliteit. Op IJburg en
Zeeburgereiland worden sport- en jongerenvoorzieningen gerealiseerd. In het Oostelijk Havengebied is een start
gemaakt met het creëren van meer speelplekken voor kinderen en was er extra inzet van het tienerwerk op de
pleintjes.
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In Nieuw-West worden veertig basisscholen ondersteund met een programma voor brede talentontwikkeling met als
doel de jongeren meer kansen te bieden voor hun toekomst. Daarnaast is de sportcontributieregeling ontwikkeld die
jongeren in staat moet stellen om meer aan beweging en sport te doen. In Slotervaart is hard gewerkt aan het project
Pak je Kans, specifiek voor kwetsbare meisjes.
In 2015 is Noord gestart met spelinlopen voor ouders en hun jonge kinderen op diverse locaties. Ook Noord
stimuleerde de ‘Pedagogische dragende samenleving’. Daarnaast is de methodiek Vreedzame wijk in drie buurten en
wijken voortgezet.

Welke belangrijke activiteiten heeft de gemeente Amsterdam nog meer uitgevoerd?


Opvangplekken financieren voor zwerfjongeren en begeleiding aan tienermoeders
De gemeente heeft in 2015 verschillende vormen van maatschappelijke opvang en woon-leer-werk-trajecten
gefinancierd voor jongeren en jonge gezinnen (tienermoeders). Op basis van het convenant met de
woningcorporaties kunnen vijfentwintig urgenties per jaar worden aangevraagd voor multiprobleemgezinnen.
Door de enorme krapte op de woningmarkt zijn er steeds minder (grote) woningen beschikbaar waardoor de
problemen voor deze gezinnen veel minder snel doorbroken kunnen worden.



Kinderopvangplekken financieren voor kinderen uit gezinnen in de knel
Als ouders (wegens handicap, ziekte, depressie, verslaving) onvoldoende of niet fulltime voor hun kinderen kunnen
zorgen en de ontwikkelingskansen van kinderen hierdoor onder druk staan, kan een kinderopvangplek op grond
van een sociaal-medische indicatie (SMI) door de gemeente gefinancierd worden. Het gaat om ouders die niet in
aanmerking komen voor een reguliere kinderopvangtoeslag. In 2015 kregen zevenhonderdtweeëndertig kinderen
op deze wijze meer ontwikkelingskansen.



Goed jeugd- en jongerenwerk stimuleren (veldwerk, vakantiekampen, jeugdparticipatie)
In 2015 is de nota Afspraken Basisvoorziening in de stadsdelen door het college en de bestuurscommissies
vastgesteld en dat dient nu als kader voor de uitvoering van het jongerenwerk door de stadsdelen. Stedelijk is in
2015 alleen Stichting Argan nog als jongeren- en debatcentrum gefinancierd. In Amsterdam zijn tijdens de
zomervakantie 2015 vijf verschillende dagkampen voor ruim 1.000 kinderen in de basisschoolleeftijd
georganiseerd. De jeugdparticipatie krijgt vorm vanuit het Jeugdplatform.



Een lokale verwijsindex risicojongeren (Matchpoint) faciliteren
De regionale verwijsindex (Matchpoint) is in 2015 aangepast aan het nieuwe jeugdstelsel. De OKT’s en de Samen
DOEN-teams werken met automatische koppelingen vanuit de eigen administratie (RIS) en hebben daardoor
simpeler toegang tot Matchpoint. Tegelijkertijd is op verzoek van de samenwerkende regiogemeenten een
onderzoek gestart naar het toekomstig gebruik van Matchpoint (gebruiksgemak, kosten en beschikbare
alternatieven).



De veiligheid voor jeugd verbeteren, via bijvoorbeeld PIT, HALT en het Veiligheidshuis
In 2015 is het Actiecentrum Veiligheid gestart als opvolger van het Veiligheidshuis. In het Actiecentrum zijn de
Top600 en Top400 aanpak (eind 2015 gestart) ondergebracht. De Top600 laat in 2015 een daling van recidive
zien bij de personen die in de aanpak zitten, zowel bij henzelf als bij de broertjes en zusjes die door het PIT
worden begeleid. In 2015 is de samenwerking tussen de OKT’s, Samen DOEN-teams, wijkagenten, straatcoaches
en jongerenwerkers versterkt.



Een escalatieroute faciliteren bij stagnatie van hulpverlening aan (overlastgevende) multiprobleemgezinnen
(OMPG)
Het OMPG-team van de gemeente is in 2015 eenenzeventig keer door hulpverleners geconsulteerd bij dreigende
stagnaties of escalaties. In alle gevallen heeft het consult ertoe geleid dat de dreigende stagnatie is afgewend. In
november 2015 zaten er daarnaast veertien gezinnen in de aanpak Overlastgevende Multiprobleemgezinnen.
Door hulpverleners en justitie nauw met elkaar te laten samenwerken wordt ‘het net’ rondom deze gezinnen
gesloten, waardoor de overlast voor de omgeving daalt.



Specifieke toelichting op de inzet van de middelen uit het fonds Werk, zorg en jeugdzorg (€ 10 miljoen)
1. € 4,4 miljoen is ingezet voor de bekostiging van zorgcontinuïteit van kinderen die reeds in 2014 in zorg waren,
waarvan de zorg in 2015 doorliep.
2. € 2,8 miljoen is ingezet voor de inkoop van extra hulp bij instellingen om knelpunten en wachttijden op te
lossen.
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3.
4.

€ 3,5 miljoen is ingezet voor de betaling van extra hulp bij groepspraktijken en ZZP-ers. De gereserveerde
bedragen waren niet toereikend.
Indien uit de eindafrekening met de instellingen blijkt dat de werkelijk geleverde zorg lager uitvalt dan
verwacht, zal de eventuele vrijval in het eerstvolgende P&C- document worden gemeld.

Bij Financiële
de totalen vanontwikkelingen
lasten en baten
worden het stedelijk niveau
(rve’s) en gebiedsgericht werken
Bedragen * € 1 miljoen
(stadsdelen) niet apart
weergegeven. Er is voor de
baten en lasten maar één link.

Begroting
2015

Begroting
2015
(vastgesteld
16/12/15)

Rekening
2015

Verschil
Rekening >
Begroting

Stedelijk
Baten
Lasten
Saldo van baten en lasten
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
Subtotaal stedelijk

0,5
259,6
-259,1
0,1
0,0
0,1
-259,0

0,5
275,3
-274,7
1,3
0,0
1,3
-273,5

5,5
271,3
-265,8
0,8
0,0
0,8
-265,0

5,0
-4,0
9,0
-0,5
0,0
-0,5
8,5

Gebiedsgericht werken
Baten
Lasten
Saldo van baten en lasten
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
Subtotaal gebiedsgericht werken

0,1
30,7
-30,5
0,0
0,0
0,0
-30,5

0,0
30,3
-30,3
0,4
0,0
0,4
-29,9

1,0
29,7
-28,7
0,1
0,0
0,1
-28,6

1,0
-0,6
1,6
-0,3
0,0
-0,3
1,3

-289,6

-303,3

-293,6

9,7

Totalen programmaonderdeel 5.3

Het programmaonderdeel Jeugd en jeugdzorg sluit ten opzichte van de begroting met een positief resultaat van € 9,7
miljoen. Dit is voornamelijk het gevolg van hogere gerealiseerde baten dan begroot (€ 6 miljoen) en lagere
gerealiseerde lasten dan begroot (€ 4,6 miljoen).
Toelichting stedelijk
Afwijkingen primair proces

Het resultaat op het programmaonderdeel Jeugd en jeugdzorg is € 8,5 miljoen positief ten opzichte van de
begroting. Er is sprake van € 5 miljoen hogere baten waar ook lasten tegenover staan. De lasten zijn € 4 miljoen
lager dan begroot.

Een hogere bijdrage van de Stadsregio Amsterdam ten behoeve van zorgcontinuiteit (die ook voor dit doel is
ingezet) van € 1 miljoen.

Een technische, budgetneutrale verhoging van zowel de lasten als de baten van € 2 miljoen.

Voor € 3 miljoen aan andere, kleinere niet begrote baten waar lasten tegenover staan.
Het positieve saldo van € 8,5 miljoen is voor € 4 miljoen het gevolg van balanscorrecties. Daarnaast was er een lager
aantal pgb-voorzieningen voor jeugd. Dit is in lijn met de cijfers zoals opgenomen in de tweede Bestuursrapportage
Nieuwe Jeugdstelsel Amsterdam (in de raadscommissie Jeugd en Cultuur van 11 november 2015).
De lagere onttrekking uit de reserve is een correctie. Deze was abusievelijk dubbel begroot.
STADSDELEN Toelichting gebiedsgericht werken
De baten zijn € 1 miljoen hoger dan begroot. De lasten zijn ruim € 0,6 miljoen lager. Samen met de lagere onttrekking
van € 0,3 miljoen aan reserves levert dit een resultaat voor de stadsdelen van € 1,3 miljoen.
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Afwijkingen primair proces
De hogere baten van € 0,2 miljoen zijn lager vastgestelde subsidies uit voorgaande jaren die zijn teruggevorderd bij
instellingen.
De uitgaven zijn € 0,6 miljoen lager dan begroot. Dit is met name veroorzaakt doordat € 1,2 miljoen aan middelen
Jeugdwelzijn laat zijn ontvangen door de stadsdelen en daardoor de uitvoering van de activiteiten later is gestart.
Verder is € 0,2 miljoen aan de organisatiekosten van Loket en samenleving begroot op dit programmaonderdeel, maar
de besteding heeft plaatsgevonden in programma 6 Welzijn, zorg en sport. Daarentegen zijn de lasten voor het
bedrag van € 0,6 miljoen overschreden door niet begrote lasten voor jongerenwerk. Dekking hiervan vindt plaats ten
laste van de focusmiddelen (opgenomen in de incidentele reserve ingesteld bij de Jaarrekening 2014).
Afwijkingen organisatieontwikkeling
In de begroting van stadsdelen is geen rekening gehouden met ontvangen binnengemeentelijke subsidie van € 0,7
miljoen voor Jeugdschuldhulpverlening en het aanvalsplan Jeugd werkloosheid (Jeugdwelzijn).
De lagere onttrekking € 0,3 miljoen aan reserves heeft voor € 0,25 miljoen betrekking op de vrijval van de reserve
OKC, als gevolg van het raadsbesluit om reserves kleiner dan € 0,2 miljoen op te heffen.

Risico’s en maatregelen
Nieuw
Risico 1

Maatregel
Risico 2
Maatregel

Actueel
Risico 1

Doordat het facturatieproces nog in ontwikkeling is, heeft de gemeente nog
onvoldoende zicht of hulp door jeugdinstellingen volgens afspraak is geleverd en
ontbreekt het aan een adequaat inzicht in de financiële verplichtingen jegens de
instellingen.
Er wordt begin 2016 een materiële controle uitgevoerd bij een aantal jeugdinstellingen.
Zorgcontinuïteit na de 18e verjaardag van de jeugdige is onvoldoende gewaarborgd.
Samenwerking tussen jeugdhulpinstellingen en zorginstellingen vanuit de Wmo wordt
geïntensiveerd.
Hulpverleners bewust maken dat ze jongeren vanaf 16 jaar al voorbereiden op de
overgang van de Jeugdwet naar de Wmo.

Maatregel

De Ouder- en Kindteams zijn onvoldoende in staat het beroep op de gespecialiseerde
zorg terug te dringen.
Er wordt geïnvesteerd in de capaciteit en scholing van de Ouder- en Kindteams.

Risico 2
Maatregel

De zorgaanbieders zijn onvoldoende in staat om zorginnovatie vorm te geven.
Innovatie stimuleren via de inkoop en het toestaan van experimenteerruimte.

Risico 3

De onveiligheid van jeugdigen wordt te laat gesignaleerd en er wordt te laat
ingegrepen.
Er wordt geïnvesteerd in deskundigheidsbevordering vanuit Veilig Thuis en
jeugdbescherming naar de lokale teams

Maatregel

Vervallen
Risico 1
Maatregel
Toelichting

Risico 2
Maatregel
Toelichting

Gemeentelijke investeringen blijken onvoldoende om de gewenste leefstijlverandering
teweeg te brengen.
De gemeente werkt samen met partners om de leefstijl positief te beïnvloeden.
Leefstijlverandering is onderdeel van de preventieve aanpak van de Ouder- en
Kindteams. Daarnaast is er de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht die gerichte
interventies inzet om de leefstijlverandering te bevorderen.
Door het hoge zorggebruik ontstaan wachtlijsten waardoor niet alle jeugdigen tijdig
geholpen kunnen worden.
De gemeente versterkt de basiszorg voor jeugd om te voorkomen dat gespecialiseerde
zorg nodig is.
Gedurende 2015 is de gemeente in gesprek gebleven met de Ouder- en Kindteams en
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de jeugdhulpinstellingen, zodat we tijdig in beeld hadden waar er wachtlijsten
ontstonden. Op twee verschillende momenten in het jaar, is waar nodig extra budget
beschikbaar gesteld, zodat alle jeugdigen tijdig geholpen konden worden.
Risico 3
Maatregel
Toelichting

Onzekerheid bij jeugdzorgaanbieders door de stelselwijziging kan leiden tot afnemende
continuïteit en kwaliteit van zorg.
De gemeente zet in op snelle besluitvorming en afspraken over het jeugdstelsel en zet in
op gefaseerde transformatie.
Vanuit de gemeente zijn er accounthouders per jeugdhulpinstelling benoemd die vinger
aan de pols hebben gehouden voor wat betreft zorgcontinuïteit. Daarnaast vindt
maandelijks overleg plaats tussen gemeente en programmadirectie Ouder- en
Kindteams Amsterdam om in beeld te houden waar de knelpunten zich voordoen en om
daar direct beheersmaatregelen voor te nemen. Tot slot is er een route 'Niet ingekocht
aanbod' ingezet om binnen drie dagen hulp te kunnen financieren die nodig is, maar niet
ingekocht.

Beleidskaders


Bestuurlijke Transformatieagenda Zorg voor de Jeugd 2015-2018.
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6.5.4 Diversiteit
Portefeuillehouder: Kukenheim
Diversiteit legt de focus op Amsterdam als rechtvaardige stad, waarin vrijheid een kracht is, iedereen mee kan
doen en kansen krijgt

Wat waren de belangrijkste ontwikkelingen?






Een belangrijke ontwikkeling die zich al een aantal jaren steeds sterker manifesteert is de doorwerking van
internationale invloeden op Amsterdam. Internationale conflicten en aanslagen als die in Parijs zorgen ervoor dat
het college met volle kracht wil inzetten op de weerbaarheid van de stad en het verbinden van Amsterdammers.
Het Actieplan Dialoog is per oktober 2015 van start gegaan als onderdeel van de Aanpak Radicalisering en
Polarisatie.
Emancipatie (zelfredzaamheid, weerbaarheid en zelfbeschikking) vereist continue inzet.
Grassrootorganisaties zijn meer en meer gericht op het tegengaan van racisme en discriminatie.
De aanslagen in Parijs in januari en november 2015 en de zorgen over de mogelijkheid van een soortgelijke
gebeurtenis in Amsterdam hebben hun weerslag op de stad.

Doelen, activiteiten en indicatoren
Doel 1

Activiteit

A

Meer Amsterdammers voelen zich verbonden met Amsterdam
Indicatoren doel

1

Het percentage personen dat zich verbonden
voeltmet Amsterdam (bron: Amsterdamse
Burgermonitor)

Peilwaarde
Nulmeting (jaar)

Streefwaarden
Begroting 2015

83%
(2013)

84%

Rekening 2015
Niet gemeten in
2015, volgende
meting in 2016

Doel 2

Resultaat 2016/18
2016
2017
2018

Activiteit

84,5%
85%
85,5%

B

Minder Amsterdammers discrimineren of voelen zich gediscrimineerd
Indicatoren doel

1

Het percentage personen van niet-westerse
afkomst dat zich gediscrimineerd voelt
(bron: Staat van de Stad)

Peilwaarde
Nulmeting (jaar)

Streefwaarden
Begroting 2015

Rekening 2015

28%
(2013)

27%

21%

Doel 3

Resultaat 2016/18’
2016
2017
2018

Activiteit

26%
26%
24%

C

Meer Amsterdammers kennen de geschiedenissen van de stad en de Amsterdammers
Indicatoren doel

Peilwaarde
Nulmeting (jaar)

Streefwaarden
Begroting 2015

Voor dit doel zijn bij de Begroting 2015 geen indicator en streefwaarden bepaald
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Rekening 2015

Resultaat 2016/18

Doel 4

Activiteiten

D

Meer Amsterdammers doen mee en zijn economisch zelfstandig
Indicatoren doel

Het percentage vrouwen met een eigen inkomen
van minimaal 1.000 euro netto per maand
(bron: REB)

Peilwaarde
Nulmeting (jaar)

Streefwaarden
Begroting 2015

Rekening 2015

52%
(2013)

53%

53%

Doel 5

Resultaat 2016/18
2016
2017
2018

Activiteit

53%
55%
56%

E

Meer Amsterdammers zijn tolerant ten aanzien van homoseksuelen (LHBT)
Indicatoren doel

Percentage jongeren (2e klas Voortgezet
Onderwijs) met een negatieve houding tegenover homoseksuele schoolgenoten (bron: GGD)

Peilwaarde
Nulmeting (jaar)

Streefwaarden
Begroting 2015

Rekening 2015

n.v.t.

21%

21%

Resultaat 2016/18
2016
2017
2018

21%
20%
19%

Activiteiten

A

Meerjarig plan diversiteit en integratie van diversiteit als kracht in de stedelijke citymarketing

B

Aanpak discriminatie op de arbeidsmarkt. Overige activiteiten zoals teamtrainingen voor leerkrachten (onder meer gericht op discriminatie en homoseksualiteit),
schoolbezoeken voortgezet onderwijs, aanpak discriminatie in het uitgaansleven

C

Borging van gedeelde geschiedenissen, waaronder slavernij, via educatie

D

Aanpak vrouwenemancipatie, faciliteren van emancipatie-activiteiten, maatwerk in gemeentelijk beleid rond participatie, educatie en reintegratie

E

Uitvoering roze agenda (waaronder Europride 2016), onderhouden nationaal en internationaal
netwerk (waaronder stedennetwerk Rainbow Cities)

Indicatoren activiteiten

A

Hoort bij doel 1

B

Hoort bij doel 2

C

Hoort bij doel 3

D

Hoort bij doel 4

E

Hoort bij doel 5

Peilwaarde
Nulmeting (jaar)

Streefwaarden
Begroting 2015

Rekening 2015

Resultaat 2016/18

Voor deze activiteiten zijn bij de Begroting 2015 geen indicator en streefwaarden bepaald
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Wat hebben we bereikt?
1. Meer Amsterdammers voelen zich verbonden met Amsterdam
De gemeente heeft activiteiten, gericht op samenwerking en verbinding uitgevoerd, zoals dialoogbijeenkomsten
joods/ islamitische groepen, onderhoud netwerk met grassroot-organisaties, vluchtelingenorganisaties, het LHBTI- en
emancipatieveld.
2. Minder Amsterdammers discrimineren of voelen zich gediscrimineerd
Het kader Discriminatiebeleid 2014-2018 is ontwikkeld en vastgesteld. Het Actieplan Amsterdam Dialoog is ontwikkeld
en in uitvoering. Ter preventie van discriminatie van onder meer LHBTI-groepen is voorlichting gegeven op scholen.
Het in de begroting opgenomen percentage van 28 is niet correct. Het percentage niet-westerse Amsterdammers dat
zich weleens gediscrimineerd voelt is 21, ten opzichte van 13 van de gehele Amsterdamse bevolking. De streefwaarde
wordt aangepast.
3. Meer Amsterdammers kennen de geschiedenissen van de stad en de Amsterdammers
De gemeente heeft verschillende projecten ondersteund, zoals Oorlog in mijn buurt, het Andere Verhaal, '180' – over
de geschiedenis van verschillende groepen –, onderhoud Netwerken Slavernij en de voorbereiding van het programma
Gedeelde geschiedenis.
4. Meer Amsterdammers doen mee en zijn economisch zelfstandig
We ondersteunden verschillende laagdrempelige projecten in de stadsdelen, gericht op economische zelfstandigheid,
zelfbeschikking en het zelfbewust opgroeien van meisjes.
5. Meer Amsterdammers zijn tolerant ten aanzien van homoseksuelen (LHBTI)
Met alle betrokken maatschappelijke partners in het veld is het Uitvoeringsplan Roze Agenda ontwikkeld dat op 17
december 2015 is vastgesteld. Amsterdam heeft actief deelgenomen aan het Rainbow Cities Network Geneve.
Europride 2016 is in voorbereiding.

STADSDELEN Gebiedsgericht werken/focuspunten
Portefeuillehouders: gebiedswethouders
De taken en bevoegdheden zijn uitgevoerd binnen de stedelijke kaders die hiervoor gelden.
Zuid heeft in 2015 de dialoog met religieuze instellingen weer opgestart in het interreligieuze Netwerk in Zuid. Verder
zijn activiteiten uitgevoerd die bijdragen aan diversiteit in de stad, zoals de dialoogbijeenkomsten met partners in de
wijken over de Mensenrechtenagenda, het project Leer je buren kennen en het project Connecting Differences.
Zuidoost telt meer dan honderdveertig nationaliteiten, een grote diversiteit aan culturen en veel vormen van
zelforganisatie binnen de diverse culturele groepen. In 2015 is een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de
diversiteit in informele (ondersteunende) netwerken. Er is voorlichting gegeven over seksuele diversiteit (LHTBI). Er
waren bijeenkomsten waarop met jongeren over discriminatie en uitsluiting is gesproken en er is onderzoek gedaan
naar discriminatie op de arbeidsmarkt.
Het jongerenwerk van Dynamo heeft in Oost door middel van debat in bijeenkomsten aandacht besteed aan de
thema’s diversiteit en discriminatie.
In Nieuw-West is in het kader van het stedelijke diversiteitsbeleid uitvoering gegeven aan het programma Jezelf Zijn.
Noord heeft een bijdrage geleverd aan Pride Photo Award en de stedelijke discussie over de mensenrechtenagenda.

Welke belangrijke activiteiten heeft de gemeente Amsterdam nog meer uitgevoerd?




Faciliteren van anti-discriminatievoorziening ten behoeve van klachtenafhandeling, educatieve activiteiten en
werken aan een inclusieve arbeidsmarkt. Samenwerken met de partners in het Regionaal Discriminatie Overleg
(politie, OM, Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam) en met de G4 en de ministeries van SZW en VenJ. Aanpak
radicalisering en polarisatie.
In samenwerking met verschillende maatschappelijke partners hebben we de Amsterdamse
Mensenrechtenagenda voorbereid.
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Beursalen 2015: ontvangst studenten uit Caraïbisch deel van het Koninkrijk in de Amsterdamse raadszaal, om hen
zich welkom te laten voelen in Amsterdam en handvatten te geven om weerbaar te zijn in de stad. In 2015 zijn ook
het ministerie van OCW, de universiteiten, de hoger onderwijsinstellingen en de ondersteuners van de studenten
erbij betrokken.
Samenwerking met maatschappelijke organisaties op het gebied van moslimdiscriminatie en antisemitisme: de
gemeente heeft dit opgepakt in het kader van Draaiboek Vrede, Aanpak Dialoog, Amsterdam Inclusief.
Subsidieregeling Burgerschap en Diversiteit voor stedelijke projecten van maatschappelijke organisaties.

Bij Financiële
de totalen vanontwikkelingen
lasten en baten
worden het stedelijk niveau
(rve’s) en gebiedsgericht werken
Bedragen * € 1 miljoen
(stadsdelen) niet apart
weergegeven. Er is voor de
baten en lasten maar één link.

Begroting
2015

Begroting
2015
(vastgesteld
16/12/15)

Rekening
2015

Verschil
Rekening >
Begroting

Stedelijk
Baten
Lasten
Saldo van baten en lasten
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
Subtotaal stedelijk

0,0
5,5
-5,5
0,5
0,0
0,5
-5,0

0,0
4,8
-4,8
0,2
0,0
0,2
-4,6

0,0
4,9
-4,9
0,1
0,0
0,1
-4,7

0,0
0,0
0,0
-0,1
0,0
-0,1
-0,1

Gebiedsgericht werken
Baten
Lasten
Saldo van baten en lasten
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
Subtotaal gebiedsgericht werken

0,0
0,9
-0,9
0,0
0,0
0,0
-0,9

0,0
0,8
-0,8
0,0
0,0
0,0
-0,8

0,0
0,8
-0,8
0,0
0,0
0,0
-0,8

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Totalen programmaonderdeel 5.4

-5,9

-5,5

-5,6

-0,1

Toelichting stedelijk
De realisatie van het programmaonderdeel Diversiteit vertoont vrijwel geen afwijkingen van de begroting. De grootste
afwijking betreft een lagere onttrekking (€ 0,08 miljoen) aan de reserve Tegengaan radicalisering en polarisatie. Deze
reserve wordt ingezet voor de uitvoering van het Actieprogramma Dialoog 2015/2016. Aanvankelijk zou de uitvoering
van dit programma in september 2015 starten, maar dit is enigszins vertraagd. Hierdoor kon de onttrekking aan de
reserve achterwege blijven. In 2016 zal de reserve alsnog volledig tot besteding komen.

Risico’s en maatregelen
Actueel
Risico 1
Maatregel

(Inter-)nationale incidenten beïnvloeden de mate van tolerantie en verbondenheid
waardoor discriminatie toeneemt.
Actieplan Dialoog: Burgerschap, diversiteit en gedeelde geschiedenissen in het
onderwijs.

Beleidskaders








Heroriëntatie Radicalisering en Polarisatie, 12 juni 2013 is vervallen. Het Actieplan Amsterdam Dialoog is
vastgesteld (mei 2015).
Vrouwenemancipatie in Amsterdam: naar economische zelfstandigheid en zelfbeschikking. Beleidsplan 2011-2014,
gemeenteraad 30 november 2011is vervallen. Het nieuwe beleidskader is de Nota Vrouwenemancipatie 20152018, 'Initiatiefrijke vrouwen maken de stad'.
Het beleidskader LHBT: Beleid homoacceptatie en homo-emancipatie 2012-2014, vastgesteld door de
gemeenteraad op 17 oktober 2012, is vervallen. De Roze Uitvoeringsagenda is vastgesteld (17 december 2015).
De beleidsbrief ‘Geen burgerschap zonder hoffelijkheid’, college van B en W 17 mei 2011is vervallen.
Beleidskader Antidiscriminatie 2014-2018 (17 december 2015).
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6.6 Welzijn, zorg en sport
Portefeuillehouder: wethouder Van der Burg
In 2015 kreeg de gemeente Amsterdam de verantwoordelijkheid voor een groot deel van de maatschappelijke
ondersteuning en beschermd wonen GGZ uit de Algemene wet bijzondere ziektekosten (Awbz). Met minder
budget en een vernieuwende aanpak boden we Amsterdammers die dat nodig hebben zorg en ondersteuning op
maat. Uitgangspunt van deze transitie is dat het niet ten koste mag gaan van de kwaliteit van zorg. Het
overgangsrecht is uitgebreid naar Hulp bij het Huishouden zodat ook voor deze groep cliënten de overgang
minder abrupt was.

Ondersteuning voor kwetsbare Amsterdammers
In de nieuwe aanpak is ingezet op participeren in de samenleving. Kwetsbare Amsterdammers zijn ondersteund bij het
(meer) nemen van de regie over hun eigen leven. Iedere volwassen Amsterdammer met een zorgvraag kon rekenen op
deskundigheid en een benadering die past bij de ondersteuningsvraag, ongeacht de wijk waar hij of zij woont.
Amsterdammers kunnen volwaardig participeren en kiezen uit een samenhangend pakket woon-, mobiliteit- en
zorgvoorzieningen, dat zo dicht mogelijk bij de bewoners in de wijk is georganiseerd. Met ingang van 2015 bieden we
via wijkzorgnetwerken ondersteuning aan en geven we toegang tot zorg-op-maat in minimaal tweeëntwintig gebieden
van ongeveer 40.000 inwoners. Daarnaast is er de ondersteuning die stedelijk wordt geleverd, omdat de wijkschaal
daarvoor te klein is. De wijkzorg is samen met de Ouder- en Kindteams de spil van de Amsterdamse zorg.
Specifiek voor Maatschappelijke Opvang, beschermd wonen en Vrouwenopvang geldt dat naast het bieden van zorg
en ondersteuning ook het bieden van veiligheid een doelstelling is. Veiligheid heeft dan zowel betrekking op de
doelgroep zelf als op de omgeving.
Er is deze collegeperiode extra aandacht voor het langer zelfstandig thuis blijven wonen van oudere Amsterdammers
en voor de thema’s eenzaamheid, zorg en dagbesteding.

Keuzevrijheid voor cliënten
Cliënten die aanspraak maken op ondersteuning kunnen kiezen uit de verschillende aanbieders die de gemeente
Amsterdam heeft gecontracteerd. Het aantal aanbieders van Hulp bij het Huishouden, ambulante ondersteuning en
dagbesteding is in 2015 toegenomen, omdat nu ook de onderaannemers in aanmerking komen voor een contract.
Voor ambulante ondersteuning en dagbesteding zijn er in 2015 negenenvijftig aanbieders gecontracteerd. Hiermee
geven we invulling aan de keuzevrijheid voor cliënten in de ondersteuning die is overgekomen uit de Awbz. Cliënten
kunnen tussentijds wisselen van aanbieder. Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid voor het aanvragen van een
Persoonsgebonden Budget (PGB) waarmee cliënten eigen afspraken kunnen maken met een hulpverlener naar keuze.

Afspraken met uitvoerende partijen
Voor 2015 is de gemeente met de bestaande Awbz-aanbieders contracten aangegaan. Dit omdat de kennis en
vaardigheden van de huidige aanbieders en professionals noodzakelijk zijn, enerzijds om de continuïteit van zorg voor
cliënten te waarborgen en anderzijds om te ontwikkelen en te innoveren én om een zorgvuldige transitie te kunnen
maken.
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Beschermd wonen (GGZ) is niet ingekocht maar gesubsidieerd omdat ingezet is op aansluiting bij de al bestaande
keten van maatschappelijke opvang.
Uitgangspunt bij de overeenkomsten die de gemeente Amsterdam sluit met derde partijen is dat de dienstverlening
aan de cliënten van goede kwaliteit is, en wordt geleverd door professionals die werken op basis van fatsoenlijke
arbeidsvoorwaarden. Deze onderwerpen worden expliciet in de contracten geregeld.

Ondersteuning voor mantelzorgers
Er is extra geïnvesteerd in de ondersteuning van mantelzorgers, onder meer door het beschikbaar stellen van extra
budget voor dagbesteding. Dagbesteding is een belangrijke vorm van respijtzorg voor mantelzorgers. Dit is belangrijk
omdat mensen steeds ouder worden en langer thuis wonen. De gemeente wil mantelzorgers zo goed mogelijk helpen
bij het uitvoeren van hun zorgtaak.

Sport
Voldoende bewegen en een hoge sportparticipatie van zowel jeugd als volwassenen zijn onze hoofddoelen waarbij het
accent op gezondheid ligt. We gaan door met stimulering van sport op scholen en van meer en beter
bewegingsonderwijs. We richten ons vooral op toename van sportparticipatie in achterstandswijken met oog op
risico’s van overgewicht, obesitas en inactiviteit voor kinderen. Bij (top)sportevenementen organiseren en
ondersteunen we jeugdactiviteiten via side events. We vinden het belangrijk dat de mensen die een sport beoefenen,
dat blijven doen. Risicogroepen zoals 65-plussers, mensen uit achterstandswijken en gehandicapten krijgen extra
aandacht. We willen beter inzichtelijk maken waar en hoe Amsterdammers kunnen sporten. Ook werken we aan een
voldoende en goed toegankelijk aanbod in elke buurt. Daarnaast organiseren en ondersteunen we stedelijke
breedtesportevenementen.
Via het sportaccommodatiefonds investeren we in nieuwe sportvoorzieningen maar daarnaast ook in de verbetering
van kwaliteit en efficiënter gebruik van bestaande voorzieningen. We leggen daarbij de nadruk op het wegwerken van
de wachtlijsten bij sportverenigingen. Ook investeren we in een beweegvriendelijker openbare ruimte en de
bevordering van urban sports.
We verbeteren de topsportinfrastructuur waaronder de uitbreiding van het aantal Centra voor Topsport en Onderwijs
(CTO) programma's. Het CTO biedt talentvolle sporters een unieke kans om fulltime trainen, studeren en wonen in
Amsterdam te combineren. Daarnaast organiseren we aansprekende sportevenementen voor de (inter)nationale
profilering van de stad als sportstad en als plezierige stad voor bewoners, bezoekers en vestigingsplaats voor
bedrijven.

STADSDELEN Gebiedsgericht werken
De professionele ondersteuning die door de gemeente wordt ingekocht kent een sterke inhoudelijke verbinding met
de basisvoorzieningen die door de stadsdelen worden uitgevoerd. In de nota Afspraken Basisvoorzieningen Wmo die
samen met de bestuurscommissies is opgesteld zijn de kaders hiervoor vastgelegd. Uitwerking vindt plaats in de
Agenda Informele Zorg en Vrijwillige inzet 2015-2017. In 2015 zijn hiervoor met alle betrokken partijen in de stad de
voorbereidingen gedaan.
Kerntaak voor de stadsdelen was uitvoering geven aan de stedelijke taak om de basisvoorzieningen te realiseren en uit
te breiden. Aandacht ging daarnaast uit naar het ondersteunen en stimuleren van de dragende samenleving, onder
andere voor participatie van bewoners en afspraken met subsidiepartners.
Stadsdelen hebben geïnvesteerd in actieve en betrokken bewoners en het koppelen van formele en informele
netwerken. Daarnaast hebben de stadsdelen uitvoering gegeven aan de Aanpak gezond gewicht, zoals met de
community aanpak, waarbij het betrekken van mensen in de omgeving van het kind centraal staat. Vier van de zeven
stadsdelen hebben geen focuspunten benoemd voor maatschappelijke opvang.
Bij sport was de inzet gericht op het stimuleren van sport en het onderhoud van de sportaccommodaties en op het
faciliteren van sport in de openbare ruimte, onder andere door het aanleggen van kunstgrasvelden.
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Bij Kerncijfers
de totalen van lasten en baten
worden het stedelijk niveau
(rve’s) en gebiedsgericht werken
Bedragen * € 1 miljoen
(stadsdelen) niet apart
weergegeven. Er is voor de
baten en lasten maar één link.

Begroting
2015

Begroting
2015
(vastgesteld
16/12/15)

Rekening
2015

Verschil
Rekening >
Begroting

Stedelijk
Baten
Lasten
Saldo van baten en lasten
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
Subtotaal stedelijk

104,0
591,6
-487,7
51,3
22,7
28,6
-459,0

109,0
607,7
-498,8
68,5
46,8
21,7
-477,1

132,1
600,1
-468,0
64,5
58,3
6,1
-461,9

23,1
-7,7
30,8
-4,0
11,5
-15,5
15,2

Gebiedsgericht werken
Baten
Lasten
Saldo van baten en lasten
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
Subtotaal gebiedsgericht werken

14,0
96,9
-82,9
0,9
0,8
0,1
-82,8

19,9
133,9
-114,0
11,4
0,9
10,5
-103,5

23,8
128,0
-104,2
6,8
1,2
5,6
-98,6

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

-541,8

-580,6

-560,5

20,1

Totalen programma 6

Toelichting baten en lasten
Het programma Welzijn, zorg en sport kent ten opzichte van de Begroting 2015 een positief resultaat van € 20,1
miljoen. Dit voordeel wordt vooral gerealiseerd in het programmaonderdeel 6.2 Maatschappelijke ondersteuning,
waarvan voordelig saldo ten opzichte van de begroting € 15,9 miljoen beslaat. Dat wordt per saldo geheel behaald
binnen de Wmo-gerelateerde activiteiten.
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6.6.1 Gezondheidszorg
Portefeuillehouder: wethouder Van der Burg
De gezondheid van alle Amsterdammers beschermen en bevorderen

Wat waren de belangrijkste ontwikkelingen?






Mensen zijn steeds langer zelf verantwoordelijk voor hun eigen gezondheid en welzijn.
Volwassenen en kinderen met een lage sociaaleconomische status hebben relatief vaak een ongezonde leefstijl.
Technologische ontwikkelingen veranderen de vraag van mensen en de aangeboden dienstverlening.
Start van Veilig Thuis het Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK) per 1 januari
2015.
Vaststellen programmaplan Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht 2015-2018.

Doelen, activiteiten en indicatoren
Doel 1

Activiteiten

A

B

C

Bevorderen en beschermen van de gezondheid, groei en ontwikkeling van jeugdigen van 0-19 jaar
Indicatoren doel

1

2

Peilwaarde
Nulmeting (jaar)

Afwijking van percentage jeugdigen op
gezond gewicht ten opzichte van het nationale
gemiddelde

(2013)

Percentage bereik van jeugdigen door
Jeugdgezondheidszorg

95%
(2013)

8%

Streefwaarden
Begroting 2015

Rekening 2015

7%

6%

2016
2017
2018

7%
6%
5%

95%

95%

2016
2017
2018

95%
95%
95%

Resultaat 2016/18

Doel 2

Activiteiten

D

Mensen met openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ) problematiek krijgen tijdig passende hulp
Indicatoren doel

Percentage aangemelde cliënten dat binnen twee
weken in behandeling is genomen bij Vangnet

Peilwaarde
Nulmeting (jaar)

Streefwaarden
Begroting 2015

Rekening 2015

90%
(2011)

100%

100%

Doel 3

Resultaat 2016/18
2016
2017
2018

Activiteiten

100%
100%
100%

C

D

Crisessituaties worden waar mogelijk voorkomen, en als deze ontstaan wordt de schade beperkt
Indicatoren doel

1

2

Geoefendheid 1e lijnketenpartners
(Landelijke norm: 70%)

Geoefendheid sleutelfunctionarissen GHOR
(Landelijke norm: 90%)

Peilwaarde
Nulmeting (jaar)

Streefwaarden
Begroting 2015

Rekening 2015

n.v.t.

70%

70%

n.v.t.
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90%

90%

Resultaat 2016/18
2016
2017

70%
70%

2018

70%

2016
2017
2018

90%
90%
90%

Activiteiten

A

Het Basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg (JGZ) uitvoeren

B

Gezondheidsbevorderende activiteiten uitvoeren, zoals het programma Amsterdamse Aanpak
Gezond Gewicht

C

Toezien op de kwaliteit van kinderopvang

D

Crisesdienstverlening bieden rond geestelijke problemen vanuit de OGGZ

Indicatoren activiteiten

A

Peilwaarde
Nulmeting (jaar)

Streefwaarden
Begroting 2015

Rekening 2015

90%
(2012)

90%

90%

2016
2017
2018

90%
90%
90%

70
(2012)

85

92

2016
2017
2018

100
115
130

100%
(2014)

1

100%

2016
2017
2018

100%
100%
100%

Minimaal percentage kinderen dat wordt
gevaccineerd
Hoort bij doel 1

B

Aantal basisscholen waar JUMP-in wordt toegepast
Hoort bij doel 1

C

Percentage kinderopvanglocaties dat jaarlijks
wordt geïnspecteerd
Hoort bij doel 1 en 3

D

Hoort bij doel 2 en 3

Resultaat 2016/18

Voor deze activiteit zijn bij de Begroting 2015 geen indicator en streefwaarden bepaald

Wat hebben we bereikt?
1. Bevorderen en beschermen van de gezondheid, groei en ontwikkeling van jeugdigen van 0-19 jaar
Per 1 januari 2015 is Veilig Thuis gestart, het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. De
koppeling tussen jeugd en volwassenen bij de aanpak voor huiselijk geweld en kindermishandeling is door de nieuwe
manier van samenwerken binnen Veilig Thuis een belangrijk speerpunt voor doorontwikkeling van de hulpverlening.
Veilig Thuis is een samenvoeging van onderdelen van JBRA, Blijf groep, GGD en andere partijen. In 2015 is gestart
met een 24-uurs functie voor Veilig Thuis, een functionaliteit die in het verleden ontbrak.
Het programmaplan Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht 2015-2018 is vastgesteld. In 2015 is weer hard gewerkt op
alle terreinen waarover de aanpak zich uitstrekt zoals scholenaanpak en buurtaanpak. Zo zijn de vijfentwintig ‘zwaarste’
basisscholen (scholen waar de kinderen het meeste overgewicht hebben) uit schooljaar 2013-2014 om een gezonde
school te worden in 2015 met het vernieuwde Jump-in programma gestart.
De Jeugdgezondheidszorg had in 2015 een bereik van 95% wat betekent dat zij praktisch alle Amsterdamse kinderen
zien. Ook in 2015 zijn allerlei de gezondheid bevorderende projecten op scholen uitgevoerd (tegen roken, drinken,
drugs, voor bewegen, gezonde voeding enzovoort).
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2. Mensen met openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ) problematiek krijgen tijdig passende hulp
Tijdige zorg voorkomt onnodig escaleren van zowel de aandoening als de kosten. In 2015 is begonnen met het
invoeren van een zogenaamde wijk-GGD-er, die, samen met de politie, de oren en ogen in de buurt moet gaan
vormen. Hiermee wordt de bestaande samenwerking van politie en GGD ook in de wijk doorontwikkeld, waardoor op
locatie meteen hulp gegeven kan worden, als politie en GGD dit gewenst achten. Die hulp wordt niet door de GGD,
maar het zorgnetwerk geleverd. De aanpak richt zich op mensen met diverse problematiek (somatisch, psychisch, licht
verstandelijk beperkt, et cetera). Verder werkten we aan de vormgeving van een sluitende aanpak verwarde personen.
Ook dat komt voort uit de samenwerking van politie en zorg.
3. Crisessituaties worden waar mogelijk voorkomen, en als ze ontstaan wordt de schade beperkt
Rampen zijn niet te voorspellen maar een goede voorbereiding en advisering helpt schade te beperken en waar
mogelijk het risico op rampen te verkleinen. In 2015 hebben grote evenementen plaatsgevonden zoals Sail en
Koningsdag in Amstelveen, die in goede banen zijn geleid. GHOR (geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de
regio) was betrokken bij de evacuatie na de overstroming bij het VU Medisch Centrum.

Welke belangrijke activiteiten heeft de gemeente Amsterdam nog meer uitgevoerd?


De luchtkwaliteit meten in de stad (app luchtkwaliteit in Amsterdam)
Een mijlpaal was het lanceren van de app Mijn luchtkwaliteit waarin mensen op hun smartphone de luchtkwaliteit
‘ter plaatse’ kunnen zien. Deze app is met het Longfonds en andere partijen ontwikkeld in het project JOAQUIN.
De app maakt gebruik van een unieke index die is gebaseerd op gezondheidseffecten en niet op wettelijke
waarden.



Dierplaagbeheersing
In 2015 is de Agenda dieren opgesteld. Belangrijk onderdeel daarvan is de beheersing van dierplagen in de stad.
Actiepunten bij dierplaagbeheersing zijn het oorzaak-gericht verhelpen van plaagsituaties door extra inzet van
voorlichting en dierplaagbestendige inrichting van de openbare ruimte.



Bestrijden infectieziekten
Op de soa-polikliniek wordt vanaf januari gewerkt binnen de nieuwe subsidiekaders van de Algemene Seksuele
Gezondheidsregeling (ASG). Dat heeft geleid tot onaanvaardbaar lange wachtlijsten. Per oktober is de triage
aangescherpt middels een zogenaamd postcodebeleid, waarbij cliënten die zich melden van buiten het formele
werkgebied van de GGD Amsterdam de toegang wordt geweigerd. Dit heeft als effect gehad dat de wachttijden
voor de meest urgente groepen van ruim tien dagen kon worden teruggebracht tot een á drie dagen.



Forensische zorg en forensische geneeskunde
In juli 2015 heeft de politie de aanbesteding forensische zorg ingetrokken. Alle bestaande contracten met de
GGD zullen verlengd worden. De directie van de GGD Amsterdam heeft, met instemming van het College van
Bestuur van de UvA, per november 2015 een forensisch arts die bij de GGD Amsterdam werkzaam is, benoemd
tot Bijzonder Hoogleraar Eerstelijns Forensische Geneeskunde aan de UvA/AMC. Door het instellen van een
leerstoel forensische geneeskunde kan het vakgebied nu groeien naar het niveau van een serieus en zelfstandig
medisch specialisme.
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Bij Financiële
de totalen vanontwikkelingen
lasten en baten
worden het stedelijk niveau
(rve’s) en gebiedsgericht werken
Bedragen * € 1 miljoen
(stadsdelen) niet apart
weergegeven. Er is voor de
baten en lasten maar één link.

Begroting
2015

Begroting
2015
(vastgesteld
16/12/15)

Rekening
2015

Verschil
Rekening >
Begroting

Stedelijk
Baten
Lasten
Saldo van baten en lasten
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
Subtotaal stedelijk

88,0
111,6
-23,7
2,1
0,7
1,4
-22,2

93,0
134,8
-41,8
3,1
0,8
2,3
-39,5

94,7
134,3
-39,6
2,1
2,2
-0,1
-39,7

1,7
-0,5
2,2
-1,0
1,4
-2,4
-0,2

Gebiedsgericht werken
Baten
Lasten
Saldo van baten en lasten
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
Subtotaal gebiedsgericht werken

0,0
0,6
-0,6
0,0
0,0
0,0
-0,6

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

0,0
1,7
-1,7
0,0
0,0
0,0
-1,7

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

-22,8

-41,4

-41,3

0,0

Totalen programmaonderdeel 6.1

Het totaal van programmaonderdeel Gezondheidszorg wijkt niet af van de begroting en is het saldo van een positief
resultaat van € 0,2 miljoen opzichte van de begroting bij de stadsdelen en een negatief resultaat van € 0,2 miljoen op
stedelijk niveau.
Toelichting stedelijk
Afwijkingen primair proces


Hogere baten: € 1,7 miljoen
De hogere baten bij de GGD worden met name veroorzaakt door een vrijval van € 0,7 miljoen bij het product
Jeugdgezondheidszorg. Aanvullend hierop zijn ook bij Vangnet € 0,2 miljoen aan hogere baten gerealiseerd ten
opzichte van de begroting. Tegenover de hogere baten bij Jeugdgezondheidszorg en Vangnet staan lagere baten
bij Milieu en Gezondheid als gevolg van teruglopende baten voor de uitvoering van B-taken (€ 0,1 miljoen) en Ataken (€ 0,2 miljoen).
Voorts zijn twee voorziening vrijgevallen (voor de Gezondheidsmonitor en het Egalisatiefonds JGZ) van in totaal
€ 0,9 miljoen.



Lagere lasten: € 0,5 miljoen
Als gevolg van taakstellingen vanuit het concern Amsterdam voor organisatieontwikkeling heeft de GGD € 4,3
miljoen aan hogere lasten. Dit betreft de verdeling van de lasten bedrijfsvoering (€ 1,4 miljoen en de kosten voor
Voormalig Ambulancepersoneel € 1,5 miljoen). Daarnaast zijn als gevolg van groei van activiteiten bij voornamelijk
de Jeugdgezondheidszorg en Infectieziektebestrijding de lasten € 3,9 miljoen hoger dan begroot. Deze worden
gecompenseerd door hogere baten.
Tegenover de genoemde hogere lasten staat € 0,9 miljoen aan lagere lasten voor Amsterdamse Aanpak Gezond
Gewicht (AAGG), € 2,2 miljoen lagere lasten bij met name het Instituut Sarphati. Bij de overige activiteiten waren
de lasten € 1,9 miljoen lager dan begroot (lagere frictiekosten en uitgaven ten laste van de systeemreserve
Research en development, hetgeen lagere onttrekkingen tot gevolg heeft, zie hierna). Verder was sprake van
meerdere kleinere afwijkingen. Deze zijn gecompenseerd door hogere baten.



Lagere onttrekking reserves: € 1 miljoen
Er is sprake van een hogere onttrekking van € 0,5 miljoen aan de systeemreserve Health Valley en € 1 miljoen
lagere onttrekking bij de systeemreserve reserve Research en Development en de systeemreserve frictiekosten
€ 0,5 miljoen.
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Hogere toevoeging reserves: € 1,3 miljoen
Dit verschil wordt veroorzaakt door een niet begrote toevoeging aan de systeemreserve Research & Development
ter grootte van € 0,8 miljoen vanuit Infectieziektebestrijding en niet jaarlijks terugkerende kosten van € 0,4
miljoen.

STADSDELEN Toelichting gebiedsgericht werken
Voor de stadsdelen zijn in programmaonderdeel 6.1 Gezondheidzorg geen significante afwijkingen van de laatst
vastgestelde Begroting 2015.

Risico’s en maatregelen
Actueel
Risico 1
Maatregel

Risico 2

Maatregel

Voor externe auditors is het niet mogelijk bedrijfsvoeringprocessen binnen de GGD te
toetsen waardoor de organisatie haar certificaat dreigt te verliezen.
Tijdig dienstverleningsovereenkomsten opstellen voor de GGD-onderdelen die bepalend
zijn voor het behoud van de certificering.
Het verliezen van aanbestedingstrajecten, zoals voor AGZ (landelijke) aanbestedingen
medische werkzaamheden (niet wettelijke taken). Dit kan tot gevolg hebben dat de
inkomsten (sterk) teruglopen en het saldo van de GGD ten laste van de gemeente
Amsterdam stijgt.
Op de hoogte blijven van regelgeving, scherp calculeren en waar mogelijk samen
optrekken met partners.

Beleidskaders




De Wet publieke gezondheid (Wpg) stelt dat elke gemeente een GGD heeft en bepaalt de basiswerkzaamheden
van de GGD.
De gemeentelijke nota ‘Volksgezondheid 2012-2015’ is de gemeentelijke invulling van de Wet publieke
gezondheid (Wpg).
Gemeenten zijn vanaf 2015 verantwoordelijk voor de jeugdzorg, uitvoering extra Wmo-taken en de
Participatiewet.
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6.6.2 Maatschappelijke ondersteuning
Portefeuillehouder: wethouder Van der Burg
Kwetsbare Amsterdammers ondersteunen bij het nemen of houden van regie over hun eigen leven

Wat waren de belangrijkste ontwikkelingen?




Het Rijk hevelt steeds meer taken op het gebied van zorg en welzijn over naar gemeenten – waaraan
bezuinigingen gekoppeld zijn.
Mensen leven steeds langer en wonen ook steeds langer thuis.
Mensen stellen steeds hogere eisen aan hun kwaliteit van leven.

Doelen, activiteiten en indicatoren
Doel 1
Vervallen

Doel 2

Activiteit

A

B

C

D

Maatschappelijke ondersteuning sluit aan bij de behoefte van de Amsterdammer
Indicatoren doel

Cliënttevredenheid in cijfers van 1-10

Peilwaarde
Nulmeting (jaar)

Streefwaarden
Begroting 2015

Rekening 2015

n.v.t.

7

8

Doel 3

Activiteit

Resultaat 2016/18
2016
2017
2018

A

B

7
7
7,5

C

D

De kosten beheersen door de eigen kracht van Amsterdammers aan te spreken
Indicatoren doel

Percentage afname professionele hulp
(ambulante hulp en dagbesteding)

Peilwaarde
Nulmeting (jaar)

Streefwaarden
Begroting 2015

Rekening 2015

n.v.t.

0,11

11,40%

Resultaat 2016/18
2016
2017
2018

0,13
0,19
0,19

Activiteiten

A

Uitvoeringspartijen contracteren die maatschappelijke ondersteuning bieden

B

Partijen contracteren die hulp bieden bij huishouden, woon-, rol- en vervoer-, en
mobiliteitsvoorzieningen

C

Onafhankelijke cliëntondersteuning contracteren voor Amsterdammers met een
ondersteuningsbehoefte

D

De eigen bijdragen bepalen en innen voor maatschappelijke ondersteuning en Wmo voorzieningen
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Indicatoren activiteiten

A

Hoort bij doel 2 en 3

B

Hoort bij doel 2 en 3

C

Hoort bij doel 2 en 3

D

Hoort bij doel 2 en 3

Peilwaarde
Nulmeting (jaar)

Streefwaarden
Begroting 2015

Rekening 2015

Resultaat 2016/18

Voor deze activiteiten zijn bij de Begroting 2015 geen indicator en streefwaarden bepaald

Wat hebben we bereikt?
1. Doelstelling vervallen
2. Maatschappelijke ondersteuning sluit aan bij de behoefte van de Amsterdammer
In 2015 heeft de gemeente onafhankelijke klantwaarderingsonderzoeken laten uitvoeren voor de Wmo-voorzieningen,
Aanvullend openbaar vervoer (AOV) gemiddelde score: 8 en Hulp bij het huishouden (HbH) gemiddelde score: 8.1.
3. De kosten beheersen door de eigen kracht van Amsterdammers aan te spreken
De gecontracteerde aanbieders hebben gezorgd voor zorg continuïteit voor cliënten die over zijn gekomen uit de
Awbz én hebben de taakstelling van 11,4% gerealiseerd. Er is geïnvesteerd in een betere samenwerking met de
informele zorg.

STADSDELEN Gebiedsgericht werken/focuspunten
Portefeuillehouders: gebiedswethouders
Voor de uitvoering van de Wmo is gekozen om die dicht bij mensen in de wijk te organiseren. Dit gebeurt in het
Wijkzorgnetwerk. Er wordt in tweeëntwintig gebieden samengewerkt met andere wijkgerichte gemeentelijke
dienstverlening: Samen Doen, Ouder- en kindteam (OKT), klantmanagers Activering. De stadsdelen en de centrale
stad trekken gezamenlijk op om de vraagstukken in de gebieden het hoofd te bieden. Medewerkers zijn
gebiedsgericht ingezet met als doel het faciliteren van het zorgnetwerk in de gebieden en de samenwerking met de
stadsdelen in de verbinding tussen formele en informele zorg.
Zuid heeft geïnvesteerd in de betrokkenheid van bewoners bij zorg en welzijn en heeft ook aandacht besteed aan
bijzondere doelgroepen, zoals mensen met psychische beperkingen. Daarnaast zijn voorbereidingen getroffen voor
aandacht geven aan het welzijn van bewoners met verstandelijke beperkingen en zijn wij met bewoners een dialoog
gestart over zorg en welzijn.
Centrum startte samenwerkingsprojecten tussen en met informele netwerken, actieve bewonersorganisaties en
aanbieders van welzijn en zorg via de MADI. Ook zijn door middel van wijktafels in de wijken formele en informele
partners met elkaar verbonden. Verder zijn de drie decentralisaties en Samen Doen als sociale wijkteams en
zorgnetwerk per 2015 ook in de gebieden van Centrum gestart en zijn ook daar de bestaande (informele) zorg- en
welzijnsorganisaties aangehaakt.
In Zuidoost bieden inwoners elkaar via tal van maatjesprojecten de noodzakelijke hulp. In Gaasperdam-Driemond is
een nauwe en innovatieve samenwerking tot stand gekomen tussen formele en informele zorgaanbieders op het
snijvlak van welzijn, zorg en wederzijdse ondersteuning van bewoners onderling. De MADI Zuidoost is in alle drie
gebieden gestart met samenwerkingsprojecten tussen en met informele netwerken, actieve bewonersorganisaties en
welzijn-/zorgaanbieders. De uitdaging is om zowel op stadsdeel- als buurt- of wijkniveau te komen tot een duurzame
en effectieve samenwerking.
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In 2015 is in West extra geïnvesteerd in activiteiten voor specifieke doelgroepen. Bijvoorbeeld via laagdrempelige
activiteiten die het sociale netwerk vergroten (zoals vriendenkringen en de eetclub ‘met elkaar sterk’), maar ook in
praktisch ondersteunende activiteiten zoals een doelgroepgerichte financiële salon. West is goed aangesloten op de
wijkzorgnetwerken en heeft – via diverse wijktafels, bijeenkomsten voor huisartsen en inzet van welzijn op recept –
ingezet op afschaling van professionele zorg naar welzijnsactiviteiten.
In Oost is enerzijds uitvoering gegeven aan het streven vrijwilligersorganisaties zelfstandiger te maken, anderzijds
hebben die organisaties extra ondersteuning gekregen om laagdrempelige activiteiten voor kwetsbare bewoners uit te
kunnen voeren. Op IJburg is extra geïnvesteerd in het opbouwen van een welzijns- en zorgnetwerk. De activiteiten van
kwetsbare bewoners in combinatie met buurtactiviteiten zijn in aantal gestegen. In de Watergraafsmeer zijn veel
burgerinitiatieven tot ontwikkeling gekomen voor ondersteuning van kwetsbare bewoners. De drie decentralisaties en
Samen Doen zijn per 2015 als sociale wijkteams en zorgnetwerk gestart in Oost. De bestaande (informele) zorg- en
welzijnsorganisaties zijn aangehaakt.
In het oostelijke gebied van Centrum kregen bewoners met een sociaal economische achterstand het afgelopen jaar
bijzondere aandacht. Ter voorbereiding van project Werk&Buurt is een stakeholdersoverleg gehouden, geïnvesteerd in
het updaten en uitbreiden van het netwerk en zijn met buurtgroepen diverse gesprekken gevoerd over het leveren van
een bijdrage aan de genoemde versterking.
Vriendenkringen is een werkvorm waarmee in Nieuw-West bewoners die kampen met bijvoorbeeld verstandelijke
beperking of chronische ziekte worden gesteund in het zich eigen maken van vaardigheden om contacten te leggen
en te onderhouden. Een tweede project is Grip op je Geld, een wekelijks inloopspreekuur op een laagdrempelige
locatie voor vragen op financieel gebied. Specifiek voor Grip op je Geld is de samenwerking tussen vier organisaties,
een daadwerkelijke samenwerking tussen formele en informele zorg die succesvol vorm geeft aan een werkwijze
waarbij de bewoner wordt ondersteund in ‘zelf doen waar mogelijk’.
Ook in Noord is de maatschappelijk dienstverlening qua aansturing en financiering gesplitst in individuele trajecten en
in collectieve dienstverlening. Collectieve maatschappelijke dienstverlening is een essentieel onderdeel van de
basisvoorzieningen waarbinnen veel kwetsbare Noorderlingen ondersteund worden en op weg worden geholpen. De
stichting Doras, een begrip in Noord, met een dragende rol in zowel de wijkzorg als in de (verbinding met) informele
en mantelzorg, constateert een toenemende druk op informele zorg. NoordvoorElkaar als koppeling voor informele
zorg is in 2015 digitaal gegaan en daarnaast zijn eind van het jaar de eerste inlooppunten geopend.

Welke belangrijke activiteiten heeft de gemeente Amsterdam nog meer uitgevoerd?


Klachten van cliënten (tijdig) afhandelen
De afhandeling van klachten heeft de gemeente per 2015 centraal georganiseerd in het Cluster Sociaal. Voor
mensen met klachten is het klachtenteam direct bereikbaar per e-mail, post en telefoon. Maar ook het callcenter
van de gemeente Amsterdam, loketmedewerkers, Cliëntenbelang Amsterdam en de Gemeentelijke Ombudsman
kennen de weg naar dit team.



Communiceren over veranderingen in de Wmo
De gemeente heeft de informatie aan en voor Amsterdammers aangepast. We communiceren onder andere via
amsterdam.nl. Een deel van de communicatie is specifiek voor professionals (wegwijsindewmo), een ander deel
voor de gewone Amsterdammers (veelgevraagd en zorg). Ook communiceren we via beschikkingen en brieven,
nieuwsbrieven, folders, FrontOffice en social media. Daarnaast hebben zorgaanbieders vaak hun eigen
communicatie-uitingen.



Sociale alarmeringssystemen in de thuissituatie beheren
De gemeente heeft Stichting ATA in 2015 subsidie verstrekt voor het installeren van personenalarmering bij
cliënten met een sociale indicatie. Mensen kunnen rechtstreeks een aanvraag indienen bij ATA of via de Sociale
Loketten.



Cliëntvertegenwoordiging vroegtijdig betrekken bij beleid, inkoop en uitvoering van maatschappelijke
ondersteuning
De Wmo-adviesraad en Cliëntenbelang Amsterdam geven gevraagd en ongevraagd advies op beleidsvoornemens
binnen het sociale domein.
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Bij Financiële
de totalen vanontwikkelingen
lasten en baten
worden het stedelijk niveau
(rve’s)
en gebiedsgericht
Bedragen
* € 1 miljoen werken
(stadsdelen) niet apart
weergegeven. Er is voor de
baten en lasten maar één link.

Begroting
2015

Begroting
2015
(vastgesteld
16/12/15)

Rekening
2015

Verschil
Rekening >
Begroting

Stedelijk
Baten
Lasten
Saldo van baten en lasten
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
Subtotaal stedelijk

10,7
232,0
-221,4
44,2
0,0
44,2
-177,2

10,7
242,3
-231,6
45,6
10,4
35,2
-196,4

11,0
219,2
-208,2
45,6
20,3
25,2
-183,0

0,3
-23,1
23,4
0,0
9,9
-9,9
13,5

Gebiedsgericht werken
Baten
Lasten
Saldo van baten en lasten
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
Subtotaal gebiedsgericht werken

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

8,0
19,0
-11,0
2,3
0,0
2,3
-8,7

8,5
16,8
-8,3
1,9
0,0
1,9
-6,3

0,5
-2,3
2,7
-0,4
0,0
-0,4
2,4

-181,2

-205,2

-189,3

15,9

Totalen programmaonderdeel 6.2

Het programmaonderdeel maatschappelijke ondersteuning heeft, ten opzichte van de begroting een positief resultaat
van € 15,9 miljoen. Dit is het totaal van € 13,5 miljoen positief op stedelijk niveau en € 2,4 miljoen positief bij de
stadsdelen, dat in beide gevallen vooral te verklaren is uit
lagere lasten.
Toelichting stedelijk
Afwijkingen primair proces


Hulp bij huishouden
Hogere baten van € 2,7 miljoen, als gevolg van een positieve afwikkeling van oude jaren. De opbrengsten van
eigen bijdragen binnen de Wmo worden verantwoord onder de post hulp bij huishouden. Door nieuw eigen
bijdrage-beleid, taakstellingen en minder gebruik van voorzieningen zijn de opbrengsten van eigen bijdragen
achtergebleven bij de raming.



Aanvullend openbaar vervoer (AOV)
Hogere lasten van € 4,2 miljoen, als gevolg van meer vraag naar AOV en meer verreden kilometers. De
kwaliteitsverbetering van de afgelopen jaren draagt ook bij aan de toename van de vraag. AOV is ook gebruikt
voor vervoer van en naar dagbesteding.



Woon- en Vervoersvoorzieningen (WVV)
Lagere lasten van € 6,5 miljoen. De vraag naar WVV is gedaald, doordat meer voorzieningen algemeen
gebruikelijk zijn verklaard en doordat op deze voorzieningen een eigen bijdrage is ingevoerd. Aanbestedingen
hebben ook tot lagere prijzen geleid.



Indicatiestelling
Hogere lasten van € 0,5 miljoen, als gevolg van meer herindicaties in verband met overgangsrecht.



Wmo overige uitgaven
Lagere lasten van € 1,7 miljoen, als gevolg van scherpere sturing op uitgaven.
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Ambulante ondersteuning, Dagbesteding en Kortdurend verblijf (Wmo 2015)
Lagere lasten van € 8,4 miljoen. De onderschrijding is voornamelijk toe te rekenen aan achterblijvend gebruik van
Pgb's door problemen bij de SVB en een postieve afwikkeling van oudere jaren. In dit resultaat is een bedrag van
€ 2 miljoen uit het fonds Zorg, werk en jeugdzorg opgenomen. Dit bedrag wordt teruggestort in het fonds. Het
uiteindelijke positieve resultaat komt hiermee uit op € 6,4 miljoen. Van dit resultaat vloeit € 2,3 miljoen terug naar
de algemene middelen.



Toevoeging aan verbrede egalisatiereserve Wmo-openeinderegelingen
Lagere lasten van € 9,9 miljoen voor de Wmo-openeinderegelingen. Dit wordt toegevoegd aan de
egalisatiereserve.



Wmo overige activiteiten (maatschappelijke dienstverlening, mantelzorg en Amsterdam voor elkaar)
Lagere lasten van € 3,9 miljoen, door achterblijvende resultaten op stelposten. Daarnaast is minder uitgegeven op
respijtzorg en mantelzorgondersteuning. Dit resultaat vloeit terug naar de algemene middelen.



Huishoudelijke hulp toelage (Diensten Thuis)
Op deze rijksmiddelen is een onderbesteding van € 4,9 miljoen. Deze middelen worden meegenomen naar 2016.
Voorgesteld is deze middelen toe te voegen aan de budgetoverheveling incidentele middelen. Doelstelling van
de middelen is het stimuleren van de vraag naar huishoudelijke hulp teneinde zoveel als mogelijk volwaardige
werkgelegenheid te behouden.

STADSDELEN Toelichting gebiedsgericht werken
Afwijkingen primair proces
De extra inkomsten van € 0,4 miljoen bestaan uit een ontvangen subsidie in het kader van Wmo-inspraak en bestemd
voor bestedingen binnen het armoedebeleid. In 2015 zijn extra incidentele middelen beschikbaar gesteld in het kader
van de Wmo-doelstelling. Omdat bepaalde projecten nog niet in uitvoering zijn gekomen, waren de uitgaven € 3,5
miljoen lager. Van deze extra middelen is € 0,7 miljoen toegevoegd aan de reserve Wmo-inspraak.
Door vertraging bij projecten vielen de bestedingen voor maatschappelijke dienstverleningsactiviteiten (onder andere
de Dragende samenleving) € 0,4 miljoen lager uit. Ook de lagere onttrekking van € 0,2 miljoen aan de Reserve
Uitvoeringsagenda voor het project Klimaat frisse scholen volgt uit vertraging van het project.
Afwijkingen organisatieontwikkeling
Het Sociaal Loket valt in 2015 niet meer onder de verantwoordelijkheid van de stadsdelen, maar is gecentraliseerd. Bij
deze transitie is er een hoger bedrag uitgenomen voor maatschappelijke dienstverlening dan eerder structureel
begroot was. Dit heeft geleid tot een tekort van € 1,8 miljoen.

Risico’s en maatregelen
Actueel
Risico 1
Maatregel
Toelichting

Risico 2
Maatregel
Toelichting

De uitvoerende partijen slagen er onvoldoende in om de eigen kracht van mensen aan te
spreken.
De gemeente maakt bestuurlijke afspraken met partijen over maatschappelijke doelen
en implementatie.
Het herindicatieproces van cliënten met overgangsrecht loopt deels nog door in 2016.
Aanbieders hebben meer tijd nodig om de kanteling te maken. 2015 en 2016 zijn
transitiejaren. Een sluitend systeem rond wijkzorg is van groot belang om te komen tot
goedkopere oplossingen voor burgers met een ondersteuningsvraag.
De veranderingen die op de cliënten afkomen zijn zo groot dat cliënten sowieso
minder tevreden zijn.
De gemeente faseert waar mogelijk de veranderingen zodat voor cliënten de overgang
minder abrupt is.
Het risico heeft zich niet gemanifesteerd. De meerderheid van de cliënten, die in 2014
Awbz zorg ontving, had in 2015 een overgangsrecht. Zij behielden daarmee in 2015 de
ondersteuning zoals zij gewend waren. Door stapeling van taakstellingen is dit risico nog
steeds actueel.
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Risico 3
Maatregel
Risico 4
Maatregel

De bezuinigingsopgave wordt niet gehaald.
Ontwikkelen extra voorstellen voor kostenbeheersing voor de komende jaren.
Er ontstaan wachtlijsten voor ambulante ondersteuning en/of dagbesteding.
Afspraken met het veld om zoveel mogelijk mensen ondersteuning te bieden die nodig
is; zo nodig in een andere vorm.

Risico 5

Professionals weten elkaar niet op het juiste moment te vinden, waardoor cliënt
onvoldoende kwaliteit krijgt.
Prioriteit geven aan de cruciale steunsoorten; accepteren dat bepaalde processen
geleidelijk verder ontwikkeld worden.

Maatregel

Vervallen
Risico 1
Maatregel
Toelichting

Incidenten veroorzaken negatieve berichtgeving en hiermee maatschappelijke onrust.
De gemeente hanteert een risicomanagementprotocol en een communicatiestrategie bij
heftige incidenten.
Het risico heeft zich niet gemanifesteerd. Er zijn geen grote incidenten geweest. Met
uitzondering van de problemen bij dat Sociale Verzekeringsbank (als gevolg van
rijksbeleid). De gemeente heeft hierop noodmaatregelen getroffen om de schade voor
de burgers te beperken.

Beleidskaders






De gemeente is per 2015 verantwoordelijk voor alle (en extra) maatschappelijke ondersteuning vanuit de Wmo
2015.
Verordening maatschappelijke ondersteuning Amsterdam 2015.
Meerjarenbeleidsplan Sociaal Domein 2015-2018.
Het uitvoeringsbesluit 'Amsterdamse zorg, noodzaak voorop' is de uitwerking van het koersbesluit voor 2015.
Het koersbesluit 'Amsterdamse zorg, noodzaak voorop' stelt de gemeentelijke ambities en veranderstrategie voor
de Wmo 2015.
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6.6.3 Maatschappelijke opvang
Portefeuillehouder: wethouder Van der Burg
Niet zelfredzame dak- en thuislozen opvangen en ondersteunen, en (preventief) handelen bij huiselijk geweld en
kindermishandeling

Wat waren de belangrijkste ontwikkelingen?




Het aantal mensen dat beroep doet op maatschappelijke opvang blijft onveranderd hoog, en hun behoeften
worden meer divers.
Door de stagnerende woningmarkt in Amsterdam blijven mensen langer dan noodzakelijk in de opvang, al is er
sprake van een lichte verhoging van de uitstroom.
De aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties richt zich steeds meer op preventie, vroegtijdig signaleren en
duurzame veiligheid.

Doelen, activiteiten en indicatoren
Doel 1

Activiteiten

A

B

Amsterdammers die dak- of thuisloos zijn, krijgen passende opvang en/of ondersteuning en gaan naar een zo
zelfstandig mogelijke woonsituatie
Indicatoren doel

Peilwaarde
Nulmeting (jaar)

Streefwaarden
Begroting 2015

Rekening 2015

25%
(2013)

26%

32%

De uitstroom naar zelfstandig wonen als
percentage van de instroom dat jaar

Resultaat 2016/18
2016
2017
2018

Doel 2

27%
28%
30%

Activiteit

C

Slachtoffers van mensenhandel en prostitutie krijgen adequate ondersteuning en/of opvang
Indicatoren doel

Peilwaarde
Nulmeting (jaar)

Streefwaarden
Begroting 2015

Rekening 2015

n.t.b.

n.t.b.

100%

2016
2017
2018

n.t.b.
n.t.b.
n.t.b.

95%
n.t.b.

0

2016
2017
2018

0
0
0

1

100% slachtoffers mensenhandel krijgen
zorg en opvang

2

95% ketenpartners zorg en misstanden acteert
volgens routekaart opvang slachtoffers

Doel 3

Resultaat 2016/18

Activiteiten

D

E

Slachtoffers van huiselijk geweld krijgen ondersteuning of zorg zodat ze weer veilig kunnen wonen
Indicatoren doel

Percentage slachtoffers dat binnen een
jaar na de start van de interventie duurzaam
veilig woont

Peilwaarde
Nulmeting (jaar)

Streefwaarden
Begroting 2015

Rekening 2015

50%
(2011)

55%

50%
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Resultaat 2016/18
2016
2017
2018

60%
65%
65%

Activiteiten

A

Uitvoeringspartijen contracteren die dak- en thuislozen opvangen en/of ondersteunen

B

Regie voeren op de toegang, plaatsing en uitstroom van dak- en thuislozen

C

Uitvoeringspartijen contracteren die opvang en ondersteuning regelen voor specifieke groepen
(mensenhandel, prostitutie, vrouwenopvang)

D

Amsterdammers en professionals kunnen advies vragen bij het Advies- en Meldpunt Huiselijk
Geweld en Kindermishandeling (AMHK)

E

Operationele taken uitvoeren bij een tijdelijk huisverbod, zoals toetsing en advies

Indicatoren activiteiten

A

Peilwaarde
Nulmeting (jaar)

Streefwaarden
Begroting 2015

Rekening 2015

2.000
(2013)

2.000

2.000

2016
2017
2018

2.000
2.000
2.000

1.014
(2013)

1.050

1.514

2016
2017
2018

1.050
1.050
1.050

255
(2013)

255

255

2016
2017
2018

255
255
255

n.v.t.

5.000

10.342

2016
2017
2018

5.000
5.000
5.000

87
(2014)

87

86

2016
2017
2018

87
87
87

Aantal opvangplekken dak- en thuislozen
Hoort bij doel 1

B

Aantal nieuwe trajectplannen per jaar
Hoort bij doel 1

C

Aantal opvangplekken voor slachtoffers van
mensenhandel en prostitutie in intramurale
instellingen

Resultaat 2016/18

Hoort bij doel 2
D

Amsterdammers en professionals kunnen bij het
AMHK advies vragen bij huiselijk geweld  en kindermishandeling
Hoort bij doel 3

E

Het aantal opvangplekken voor slachtoffers van huiselijk geweld en hun kinderen
Hoort bij doel 3

Wat hebben we bereikt?
1. Amsterdammers die dak- of thuisloos zijn, krijgen passende opvang en/of ondersteuning en gaan naar een zo
zelfstandig mogelijke woonsituatie
In de huidige situatie is er sprake van een stagnerende uitstroom met verstopping van de Maatschappelijke Opvang en
Beschermd Wonen. Daardoor is er een wachtlijst, al zijn als gevolg van getroffen maatregelen de eerste verbeteringen
zichtbaar.
2. Slachtoffers van mensenhandel en prostitutie krijgen adequate ondersteuning en/of opvang
Er is gespecialiseerde opvang en/of zorg geboden aan de volgende groepen slachtoffers: vrouwen, mannen,
transgenders en minderjarige meisjes.
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3. Slachtoffers van huiselijk geweld krijgen ondersteuning of zorg zodat ze weer veilig kunnen wonen
Doordat er een betere regionale bekendheid onder professionals en burgers is, de openingstijden verruimd zijn en er
een succesvolle landelijke campagne loopt, zijn er veel meer meldingen (5.470) gedaan en adviezen (4.872) gegeven
(totaal: 10.342)
STADSDELEN Gebiedsgericht werken/focuspunten
Portefeuillehouders: gebiedswethouders
In de Agenda Informele Zorg en Vrijwillige Inzet 2015-2017 zijn met de stadsdelen afspraken gemaakt over de
beschikbaarheid van informele zorg voor de doelgroep van mensen met een ernstige psychiatrische aandoening. De
taken en bevoegdheden zijn uitgevoerd binnen de stedelijke kaders die hiervoor gelden.
Stadsbreed wordt ingezet op het realiseren van een zorgcontinuüm voor kwetsbare doelgroepen en op het vergroten
van de doorstroom vanuit de maatschappelijke opvang naar beschutte woonvormen met (ambulante) begeleiding.
Omdat de wachttijd voor woningtoewijzing in Zuidoost laag is, lijkt dat voor dit stadsdeel te leiden tot een
bovengemiddeld aandeel van zelfstandig wonende mensen met LVB- of GGZ-problematiek. Op sommige locaties in
Zuidoost is sprake van overlast-gevend gedrag in de openbare ruimte. In 2014 en 2015 is extra ondersteunende
begeleiding ingezet op deze ‘hangvolwassenen’ wat leidde tot een eigen ontmoetingsplek: de Herensoos. Enkele
tientallen mensen uit deze doelgroep zijn via de Kansrijk-methodiek naar betaald werk of een actieve dagbesteding
geleid.
In Nieuw-West worden in kwetsbare buurten relatief veel specifieke doelgroepen als stadsnomaden, vluchtelingen en
cliënten voor maatschappelijke en geestelijke opvang voor begeleid zelfstandig wonen ge(her)huisvest. Hierdoor
neemt de druk op voorzieningen en de lokale samenleving toe wat invloed heeft op de subjectieve veiligheid in de
verschillende buurten.
In Noord zijn twee locaties voor maatschappelijke opvang, de ene van het Leger des Heils en de andere van de
Volksbond. Voor de Volksbond wordt op termijn naar een andere plek of gebouw gezocht vanwege de nieuwe wijk die
op de huidige locatie zal verrijzen.

Welke belangrijke activiteiten heeft de gemeente Amsterdam nog meer uitgevoerd?


De winterkoude-opvang organiseren
De winterkoude-opvang is verruimd tot winteropvang. Deze gaat open op 1 december 2015 en sluit op 1 april
2016. Er is dus vier maanden aaneengesloten winteropvang. De winteropvang is bedoeld voor Amsterdamse daken thuislozen die zelf niet in staat zijn alternatief onderdak te vinden.



De transitie van het beschermd wonen coördineren (Awbz naar de Wmo)
De gemeente heeft met het veld een visie ontwikkeld, gericht op preventie en herstel, voor de toekomst van
beschermd wonen en maatschappelijke opvang.



Afspraken uitvoeren uit de regioaanpak Veilig Thuis
In een samenwerking van de gemeente en de regiogemeenten is de nieuwe organisatie Veilig Thuis voorbereid en
zijn de werkzaamheden gestart.



Tijdelijk urgente zorg
In 2015 heeft de gemeente zorg geboden aan mensen met een licht verstandelijke beperking die tussen de wal en
het schip vielen door onduidelijk rijksbeleid.
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Bij de totalen van lasten en baten
Financiële
ontwikkelingen
worden
het stedelijk
niveau
(rve’s) en gebiedsgericht werken
(stadsdelen)
apart
Bedragen *niet
€ 1 miljoen
weergegeven. Er is voor de
baten en lasten maar één link.

Begroting Begroting 2015
2015
(vastgesteld
16/12/15)

Rekening
2015

Verschil
Rekening >
Begroting

Stedelijk
Baten
Lasten
Saldo van baten en lasten
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
Subtotaal stedelijk

1,8
222,9
-221,1
5,0
0,0
5,0
-216,0

1,8
192,1
-190,2
3,3
0,0
3,3
-187,0

21,5
209,6
-188,1
2,4
0,0
2,4
-185,7

19,7
17,5
2,1
-0,8
0,0
-0,8
1,3

Gebiedsgericht werken
Baten
Lasten
Saldo van baten en lasten
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
Subtotaal gebiedsgericht werken

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

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

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

-216,0

-187,0

-186,0

1,0

Totalen programmaonderdeel 6.3

Toelichting stedelijk
Afwijkingen primair proces


Noodopvang Asielzoekers (gemeentelijk project)
De niet geraamde lasten voor de opvang asielzoekers bedragen gemeentebreed € 11,9 miljoen. Van het Rijk
wordt een compensatie verwacht van € 12,2 miljoen, wat resulteert in een positief saldo van € 0,3 miljoen.



Maatschappelijke Opvang, Beschermd Wonen, Boedelbeheer
Ondanks hogere kosten voor opvang en begeleiding van dakloze gezinnen met kinderen en voor verlenging
winterkoude opvang en pgb's bij Beschermd Wonen, was er een positief resultaat van € 0,4 miljoen (inclusief een
€ 0,8 miljoen lagere onttrekking aan reserve).
Bij Beschermd Wonen zijn hogere opbrengsten in verband met niet geraamde eigen bijdragen (€ 6,6 miljoen). De
eigen bijdragen zijn ter compensatie van de tussentijdse kortingen van het Rijk.
De baten van Boedelbeheer zijn € 0,3 miljoen lager dan begroot omdat er als gevolg van stakingen bij de politie
er meer dan acht weken geen ontruimingen waren.



Vrouwenopvang en slachtoffers huiselijk geweld
Een positief resultaat van € 1,2 miljoen als gevolg van achterblijvende huisverboden.

Risico’s en maatregelen
Actueel
Risico 1
Maatregel

Risico 2
Maatregel

De aangiftebereidheid van prostitutieslachtoffers is laag, waardoor slachtoffers niet in
beeld komen.
De gemeente benoemt een vertrouwensvrouw om prostitutieslachtoffers direct zorg en
veiligheid te bieden en begeleidt prostitutieslachtoffers bij het aangiftetraject.
Toegang tot beschermd wonen GGZ is niet te beheersen (door extra instroom) en het
beginsel van landelijke toegankelijkheid.
Strenge selectie aan de poort, verwachtingen bijstellen, afspraken over levering extra
woningen, versnelde ontwikkeling sobere huisvesting en sturing op instroom,
doorstroom en uitstroom via de ketenaanpak.
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Opgetreden
Risico 1
Maatregel
Toelichting

Risico 2
Maatregel
Toelichting

Mensen hebben problemen die uitstroom naar zelfstandig wonen vertragen, zoals een
psychiatrische en/of justitiële achtergrond.
De gemeente verbetert de triage om ondersteuning zo goed mogelijk af te stemmen op
de behoefte van de patiënt.
Dit risico heeft zich gemanifesteerd. De wijkzorg sluit nog niet goed aan bij de triage. In
2016 wordt het wijkzorgstelsel verder ontwikkeld.
Interventies blijken onvoldoende effectief bij gebrek aan goede triage, werkende
methodieken en goede samenwerking.
De gemeente verbetert de triage en de analyse en werkt aan betere samenwerking met
partners.
Dit risico heeft zich gemanifesteerd. De wijkzorg sluit nog niet goed aan bij de triage. In
2016 wordt het wijkzorgstelsel verder ontwikkeld.

Beleidskaders







De monitoring en uitvoeringskaders van maatschappelijke opvang staan in plannen van Rijk, G4 en de gemeente.
De visie en de regioaanpak Veilig Thuis 2014 vormen het kader voor de nadere concretisering van de aanpak
huiselijk geweld en kindermishandeling.
Verordening maatschappelijke ondersteuning Amsterdam 2015.
Meerjarenbeleidsplan Sociaal Domein 2015-2018.
Het uitvoeringsbesluit 'Amsterdamse zorg, noodzaak voorop' is de uitwerking van het koersbesluit voor 2015.
Het koersbesluit Amsterdamse zorg, noodzaak voorop stelt de gemeentelijke ambities en veranderstrategie voor
de Wmo 2015.
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6.6.4 Welzijn
Portefeuillehouder: wethouder Van der Burg
Ondersteuning bieden aan mantelzorgers, maatschappelijke dienstverlening en vrijwilligers

Wat waren de belangrijkste ontwikkelingen?



Het aantal burger- en wijkinitiatieven op het gebied van zorg en ondersteuning in Amsterdam neemt toe.
Mensen leven steeds langer en wonen steeds langer thuis.

Doelen, activiteiten en indicatoren
Doel 1

Activiteiten

A

B

C

D

Activiteiten ontwikkelen/stimuleren dat overbelasting van mantelzorgers voorkomt
Indicatoren doel

Percentage overbelaste mantelzorgers

Peilwaarde
Nulmeting (jaar)

Streefwaarden
Begroting 2015

Rekening 2015

0%
(2014)

20%

20%

Doel 2

Resultaat 2016/18
2016
2017
2018

Activiteiten

A

19%
19%
18%

B

D

(Kwetsbare) Amsterdammers zijn zelfredzamer, minder eenzaam of geïsoleerd
Indicatoren doel

Percentage Amsterdammers dat zich niet
geïsoleerd voelt

Peilwaarde
Nulmeting (jaar)

Streefwaarden
Begroting 2015

Rekening 2015

43%
(2014)

43%

43%

Resultaat 2016/18
2016
2017
2018

Activiteiten

A

Stimuleren, faciliteren, werven en bevorderen deskundigheid van (zorg)vrijwilligers

B

Gebiedsgerichte afspraken maken met bestuurscommissies over aansluiting welzijn, wijkzorg,
dagbesteding en informele zorg

C

Jaarlijkse waardering van mantelzorgers

D

Regelen van kortdurend verblijf (respijtzorg)
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45%
45%
46%

Indicatoren activiteiten

Peilwaarde
Nulmeting (jaar)

A

Hoort bij doel 1 en 2

B

Aantal gebiedsplannen waarin aansluiting met

Streefwaarden
Begroting 2015

Rekening 2015

Voor deze activiteit zijn bij de Begroting 2015 geen indicator en streefwaarden bepaald

informele zorg is opgenomen

0
(2014)

0

22

2016
2017
2018

22
22
22

950
(2013)

1000

1245

2016
2017
2018

1.050
1.100
1.150

Hoort bij doel 1 en 2
C

Aantal deelnemers Dag van de mantelzorg
Hoort bij doel 1

D

Hoort bij doel 1 en 2

Resultaat 2016/18

Voor deze activiteit zijn bij de Begroting 2015 geen indicator en streefwaarden bepaald

Wat hebben we bereikt?
1. Activiteiten ontwikkelen en stimuleren om overbelasting van mantelzorgers te voorkomen.
Met de Agenda Informele Zorg en Vrijwillige inzet 2015-2017 wil Amsterdam de informele zorg beter organiseren,
faciliteren en ondersteunen. De agenda is vastgesteld voor de besteding van de extra middelen voor respijtzorg en
mantelzorgondersteuning. Het vullen van de agenda is gedaan in een coproductie van stadsdelen, centrale stad,
maatschappelijke partijen en burgers.
2. (Kwetsbare) Amsterdammers zijn zelfredzamer, minder eenzaam of geïsoleerd
In de nieuwe Wmo is het werken aan zelfredzaamheid een van de pijlers. Hiervoor is de Zelfredzaamheidsmatrix (ZRM)
geïntroduceerd. De ZRM is het instrument waarmee behandelaars, beleidsmakers en onderzoekers in de (openbare)
gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening en gerelateerde werkvelden, de mate van zelfredzaamheid van
hun cliënten eenvoudig en volledig kunnen beoordelen. Ook stimuleert de gemeente innovatie op het snijvlalk van
formele en informele zorg.
STADSDELEN Gebiedsgericht werken/focuspunten
Portefeuillehouders: gebiedswethouders
College en bestuurscommissies hebben besloten de afspraken omtrent basisvoorzieningen in de stadsdelen te
formaliseren in een voor alle stadsdelen geldend stedelijk beleidskader.
De Dag van de Mantelzorg is in samenwerking met de stadsdelen georganiseerd in de stadsdelen.
Centrum en Zuid hebben de acties en maatregelen uit het stedelijk vastgestelde kader Basisvoorzieningen uitgevoerd.
Daarnaast zijn de voorbereidingen getroffen voor het financieel gezonder maken van de Multifunctionele
Accommodaties (de panden waarin de Huizen van de Wijk gevestigd zijn) en zijn er plannen voorbereid om tot betere
huisvesting te komen.
De uitvoeringsplannen Mantelzorg en Vrijwillige inzet zijn verwezenlijkt. De stadsdelen hebben ook geïnvesteerd in
een betere afstemming tussen welzijn en huisartsenzorg. Zuid heeft de totstandkoming van enkele Stadsdorpen
ondersteund en de verbinding tussen formele en informele zorg versterkt – via de Buurtdiensten en door stimulering
van de samenwerking tussen de sociale wijkteams.
Centrum startte een proeftuin waarin professionals en vrijwilligers op buurtniveau een aanpak uitwerken om deelname
aan het maatschappelijk leven voor mensen met een GGZ-achtergrond te bevorderen.
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In 2015 is Zuidoost in samenwerking met het jongerenwerk de ontwikkeling begonnen van activiteiten met, door en
voor jongeren met een verstandelijke beperking. Daarbij zet het jongerenwerk in op doorlopende begeleidingslijnen:
van binnen komen, ontmoeten, activeren, talentonwikkeling, versterken van sociale vaardigheden tot participatie in
leerwerktrajecten – en waar mogelijk een baan.
In 2015 heeft West diverse bewonersinitiatieven die gericht zijn op het ‘omzien naar elkaar’ ondersteund. West heeft
zich voorbereid op de dienstverlening aan nieuwe doelgroepen door in kaart te brengen welke activiteiten
toegankelijk en bruikbaar zijn voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Dat is in samenwerking met hun
begeleiders en met vrijwilligers gedaan. Professionele welzijnswerkers zijn toegerust voor het werken met en voor de
nieuwe doelgroepen.
Nieuw-West blijft zich inzetten voor ontmoetingsruimte De Wachter. Het stadsdeel voert hier zelf de regie om in
nauwe samenspraak met buurtbewoners welzijn, zorg en participatie aan elkaar te kunnen verbinden.
Het algemene welzijnswerk voor volwassenen wordt in Noord door Combiwel uitgevoerd. 2015 was het eerste hele
jaar (na een deel van 2014) dat Combiwel ook het (agogisch) beheer in de Huizen van de Wijk uitvoert. Het agogisch
werken in de kwetsbare buurten van Noord wordt meer en meer afgestemd met de gebiedsteams. Financiële druk is
echter voelbaar, zeker met het wegvallen van de zogenaamde HSV-gelden.

Welke belangrijke activiteiten heeft de gemeente Amsterdam nog meer uitgevoerd?


Met het vaststellen van de Agenda Informele Zorg en Vrijwillige Inzet 2015-2017 heeft de gemeenteraad besloten
meer prioriteit te geven aan respijtzorg en mantelzorgondersteuning. Er zijn geen extra middelen bestemd voor
nieuwe vormen van het Mantelzorgcompliment.

Financiële ontwikkelingen
Begroting
2015

Begroting
2015
(vastgesteld
16/12/15)

Rekening
2015

Verschil
Rekening >
Begroting

Stedelijk
Baten
Lasten
Bij de totalen van lasten en baten
Saldo van baten en lasten
worden het stedelijk niveau
Onttrekking reserves
(rve’s) en gebiedsgericht werken
Toevoeging reserves
(stadsdelen) niet apart
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
weergegeven. Er is voor de
Subtotaal stedelijk

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Gebiedsgericht werken
Baten
Lasten
Saldo van baten en lasten
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
Subtotaal gebiedsgericht werken

0,8
41,9
-41,1
0,0
0,0
0,0
-41,1

0,8
52,6
-51,8
6,0
0,0
6,0
-45,8

0,7
46,8
-46,0
3,2
0,4
2,7
-43,3

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

Totalen programmaonderdeel 6.4

-41,1

-45,8

-43,3

2,5

Bedragen * € 1 miljoen

baten en lasten maar één link.

Het programmaonderdeel Welzijn heeft ten opzichte van de begroting een positief resultaat van € 2,5 miljoen, wat
vooral het gevolg is van lagere lasten.
STADSDELEN Toelichting gebiedsgericht werken
Afwijkingen primair proces
Voor activiteiten binnen de Sociale redzaamheid en de zelfstandige huishouding en Sociale samenhang en actief
burgerschap is € 0,4 miljoen aan extra incidentele middelen binnengekomen. Dit is in het kader van de focusgelden,
waarbij een deel is ingezet voor Kansrijk en een deel wordt ingezet voor de fusie van de verenigingen Chabab/DWS.
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In het kader van de Sociale samenhang en actief burgerschap is € 4,8 miljoen minder uitgegeven dan was begroot.
Voor € 1,9 miljoen is dat veroorzaakt door vertraging die is opgetreden bij verschillende uitvoeringsprojecten. Het
gaat bijvoorbeeld om Buurtkamers IJburg en Jeruzalem, om activiteiten voor (ex-) GGZ-ers en activiteiten in verband
met MFC (Multifunctionele Centra) in de buurt. Daarnaast zijn de kosten voor het versterken van de basisvoorzieningen
in het kader van de dragende samenleving en als gevolg van de decentralisaties lager uitgevallen.
Verder hebben activiteiten die zijn geïnitieerd door de bewoners minder gekost dan aanvankelijk was voorzien. En zijn
onder andere minder eenmalige subsidies verleend op het terrein van Vernieuwd Welzijn en Zorg.
De lagere onttrekking aan de reserves van de Sociale samenhang en actief burgerschap – waaronder de HSV Reserve –
komt doordat de bestedingen op verschillende uitvoeringprojecten voor de activiteiten in het kader van HSV en Wmodoeluitkering vertraging hebben opgelopen.
De uitgaven voor Vrijwilligerswerk en mantelzorg zijn € 0,6 miljoen lager dan verwacht. Dit komt voor een groot deel
doordat subsidies over 2013 en 2014 lager zijn vastgesteld. Verder is het aantal aanvragen voor maaltijdvoorzieningen
en vrijwilligerswerk en voor versterken sociale infrastructuur achter gebleven bij de verwachting en hebben de
werkzaamheden voor de incidentele prioriteit voor de dragende samenleving vertraging opgelopen.
Afwijkingen organisatieontwikkeling
Bij de Sociale samenhang en actief burgerschap zijn zowel de baten als de lasten € 0,6 miljoen lager. In verband met
het budget Buurthuiswerk als gevolg van een niet verwerkte begrotingswijziging, die naar aanleiding van de
verzelfstandiging plaats had moeten vinden.
In de begrotingscijfers is ten onrechte een negatieve incidentele begrotingspost voor kapitaallasten sporthallen,
parken en zwembaden opgenomen, ter waarde van € 0,7 miljoen. Dit leidt tot hogere kosten dan begroot. Ook in de
bestemmingsreserve kapitaallasten sporthallen, parken en zwembaden, heeft deze onjuiste verwerking geleid tot
hogere onttrekking dan was begroot.
In de Begroting 2015 is ten onrechte een aanvullende onttrekking op de bestemmingsreserve MFC verwerkt,
waardoor er in de begrotingscijfers 2015 aan de lastenkant ruim € 0,4 miljoen extra is opgenomen. Hier zijn geen
uitgaven op gedaan, wat leidt tot een voordeel aan de lastenkant van ruim € 0,4 miljoen (zie ook hierboven de
verklaring bij onttrekking reserves).

Risico’s en maatregelen
Actueel
Risico 1
Maatregel

Risico 2
Maatregel

Risico 3
Maatregel

Mensen verwachten te veel van mantelzorgers en de ondersteuning blijkt onvoldoende.
De gemeente verbetert de signaalfunctie bij (dreigende) overbelasting van
mantelzorgers en organiseert actie.
(Kwetsbare) Amsterdammers kunnen onvoldoende een beroep doen op hun eigen
omgeving.
De gemeente organiseert een vangnet in het geval de omgeving onvoldoende kan
bijdragen.
Geen toename van vrijwilligers informele hulp.
Per wijk kansen in kaart brengen en faciliteren. Daarnaast als overheid het goede
voorbeeld geven.

Beleidskaders



De notitie Stimulerende dragende samenleving (2014) beschrijft het versterken van de dragende samenleving.
In Basisvoorzieningen Wmo, participatie en jeugd spreken stad en bestuurscommissies af wie wat doet ter
ondersteuning van Amsterdammers.



De Verordening ondersteuning mantelzorg en vrijwilligerswerk en de notitie Naar een continuüm van respijtzorg
beschrijven het gemeentebeleid voor mantelzorgers en vrijwilligers.
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6.6.5 Sport
Portefeuillehouder: wethouder Van der Burg
Amsterdam is een stad die uitnodigt tot bewegen door een hoogwaardige en toegankelijke infrastructuur en een
rijk en divers aanbod van sport en beweegactiviteiten en evenementen.

Wat waren de belangrijkste ontwikkelingen?


In 2015 heeft de trend zich voortgezet dat meer mensen sporten zonder lid te zijn van een sportvereniging. Het
beeld is dat kinderen in de basisschoolleeftijd voor hun sportparticipatie bij een reguliere vereniging terecht
komen. Vanaf circa de leeftijd van 12 jaar wordt de vereniging steeds vaker ingeruild voor een anders
georganiseerd sportaanbod, zoals fitness en bootcamp. De bestedingsvoorstellen in het sportaccommodatieplan
omvatten ook investeringen in de openbare ruimte.



Vanwege verminderde opbrengsten bij de kansspelen ontvangt de sport (NOC*NSF en vervolgens de
sportbonden) een lagere bijdrage. Dit heeft consequenties voor de sportbonden en de sportverenigingen. Het is
voor die partijen een uitdaging om alternatieven te vinden.



Het belang van een gezonde leefstijl is groot. Niet alleen voor de bestrijding van overgewicht en obesitas maar
ook voor de groep die langdurig werkloos is, gebrek heeft aan perspectief en mede daardoor in isolement leeft.
Een aanbod van sport en bewegen in groepsverband blijkt effectief en leuk en heeft invloed op zowel gezondheid
als op sociale omstandigheden. In 2015 zijn sport- en bewegingsprojecten op gang gebracht voor de doelgroep
kwetsbare volwassenen, onder meer via inzet van armoedegelden. Gericht op de bestrijding van overgewicht en
obesitas bij jeugd is Jump-in verder uitgebreid.



De versnelling van de woningbouw in Amsterdam zorgt voor een grotere behoefte aan ruimte voor
sportaccommodaties. Binnen Sport is aandacht voor duurzaamheid. Voor Amsterdammers en buitenstaanders die
iets in Amsterdam willen doen is een bereikbaar en toegankelijk loket voor topsport gerelateerde vragen.
Amsterdam faciliteert jaarlijks minimaal één aansprekend nieuw topsportevenement in de stad. In 2015 was dit het
WK Beach op de Dam. Sport is aangehaakt bij ruimtelijke beleidsontwikkeling zoals De Bewegende Stad.



De gemeente werkt samen met het Amsterdam Instituut voor Sports and Science dat in onze stad is gevestigd.
Amsterdammers had in 2015 honderdvijfentwintig (top)sportevenementen binnen de stadsgrenzen, zoals Jumping
Amsterdam, Homeless Cup, TCS Amsterdam Marathon, Amsterdam City Swim, WK Nederland, Aegon
Amsterdam Sportfestival, Dam tot Damloop, maar bijvoorbeeld ook diverse (loop)evenementen met aandacht
voor deelnemers met een beperking. In 2015 is veel voorbereidend werk verricht voor het EK Atletiek in 2016. De
gemeente probeert voor de periode 2016-2018 de organisatie van elf nieuwe evenementen naar Amsterdam te
halen.

Doelen, activiteiten en indicatoren
Doel 1

Activiteiten

A

B

C

Meer jeugdigen (2-18 jaar) sporten en bewegen voldoende
Indicatoren doel

Peilwaarde
Nulmeting (jaar)

Percentage jeugdigen (6-18) dat structureel
wekelijks sport (wordt eens in de vier jaar gemeten
via de Sportmonitor)

78%
(2013)
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Streefwaarden
Begroting 2015
-

Rekening 2015

Resultaat 2016/18
2016
2017
2018

80%
-

Doel 2

Activiteit

B

Meer volwassenen sporten en bewegen voldoende
Indicatoren doel

Peilwaarde
Nulmeting (jaar)

Percentage Amsterdammers dat lid is van een sportvereniging (wordt eens in de vier jaar gemeten via
de Sportmonitor)

Streefwaarden
Begroting 2015

19%
(2013)

Rekening 2015

-

Doel 3

Resultaat 2016/18
2016
2017
2018

Activiteiten

B

25%
-

C

D

Amsterdam heeft een grotere internationale bekendheid door topsport en sportevenementen
Indicatoren doel

Peilwaarde
Nulmeting (jaar)

Streefwaarden
Begroting 2015

Rekening 2015

24
(2013)

23

28

Plaats van Amsterdam op de internationale
ranglijst van topsportsteden

Resultaat 2016/18
2016
2017
2018

20
21
21

Activiteiten

A

Sportstimuleringstrajecten organiseren voor het primair-, voortgezet- en speciaal (voortgezet)
onderwijs

B

Sportaccommodaties ontwikkelen, onderhouden en beheren

C

Talentontwikkeling in de sport stimuleren

D

(Top)sportevenementen acquireren, subsidiëren en organiseren

Indicatoren activiteiten

A

Peilwaarde
Nulmeting (jaar)

Streefwaarden
Begroting 2015

93%
(2013)

95%

5
(2013)

5

13
(2013)

14

Percentage scholen waar sportstimulering
plaatsvindt

Rekening 2015

2016
2017
2018

97%
99%
100%

16

2016
2017
2018

5
5
5

13

2016
2017
2018

17
17
17

2016
2017
2018

92%

Hoort bij doel 1
B

Aantal jaarlijks afgeronde sportnieuwbouwprojecten
en aanpassingen aan verenigingsaccommodaties
Hoort bij doel 1, 2 en 3

C

1

Aantal programma’s voor topsport en
onderwijs (CTO), zowel regulier als paralympisch
Hoort bij doel 3

2

Percentage kinderen in groep 8 in het bezit

93
(2015)

van een zwemdiploma
Hoort bij doel 1
D

Hoort bij doel 3

Resultaat 2016/18

Voor deze activiteit zijn bij de Begroting 2015 geen indicator en streefwaarden bepaald
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Wat hebben we bereikt?
1. Meer jeugdigen (2-18 jaar) sporten en bewegen voldoende
Door sportstimulering op scholen en op sportevenementen brengen we de jeugd in beweging. We richten ons vooral
op de toename van sportparticipatie in achterstandswijken. Dat is niet alleen van belang gezien het risico op
overgewicht en obesitas bij kinderen. Ook heeft een te groot aantal kinderen dat opgroeit in een huishouden met een
inkomen tot 120% van het wettelijk minimum, geen toegang tot georganiseerde sport. Circa 45% van de kinderen uit
gezinnen met lage inkomens is lid van een sportvereniging, tegen circa 85% van de kinderen uit gezinnen met hoge
inkomens. Het resultaat van de inspanningen wordt eens per vier jaar via de sportmonitor gemeten, dus in 2017 wordt
de huidige verhouding zichtbaar. Uit tussentijdse metingen van Sportservice blijkt de trend van de geleidelijke
toename van sportparticipatie onder jeugd echter door te zetten. Zo zijn er zevenenveertig jeugdteams bijgekomen in
de voetbalsport. Er zijn negen nieuwe kunstgrasvelden aangelegd bij verenigingen met veel jeugdleden en
wachtlijsten. Er is één indooraccommodatie geopend voor freerunning en trampolinespringen.
2. Meer volwassenen sporten en bewegen voldoende
De toename van het aantal volwassen, structurele sportbeoefenaars komt
vooral door uitbreiding van capaciteit bij sportaanbieders en verenigingen. Daarnaast zijn er in 2015 activiteiten
ontplooid die erop gericht zijn om op zogenaamde daluren accommodaties te benutten voor ouderensport.
De sportmonitor komt in 2017 beschikbaar. Dan wordt duidelijk of de doelstelling dat 25% van de Amsterdammers lid
is van een sportvereniging is gerealiseerd. Er zijn programma’s gericht op sportparticipatie onder risicogroepen zoals
65-plussers, mensen uit achterstandswijken met een slecht gezondheidsperspectief en mensen met een fysieke of
geestelijke handicap.
In Zuidoost zijn beachvolleybalvelden aangelegd. De aanpassingen aan zeven verenigingsaccommodaties zijn
financieel ondersteund. We hebben volwassenen uitgedaagd te bewegen door het faciliteren van
breedtesportevenementen zoals diverse clinics en grote en kleinere loopevenementen, de Gerrie Knetemann classic
en de Vondelgames voor gehandicapten.
3. Amsterdam heeft meer internationale bekendheid door topsport en sportevenementen
Door het verbeteren van de topsportinfrastructuur en het faciliteren van honderdvijfentwintig (top)sportevenementen
is Amsterdam op de internationale ranglijst van sportsteden, na de daling van negen plekken in 2014, in 2015 weer vijf
plekken gestegen.
De topinfrastructuur is verbeterd met de aanleg van High Performance Gym Sloterparkbad en beachvolleyballvelden,
de renovatie van de Sporthallen Zuid en de opening van sportverzamelgebouw sportpark Eendracht.
Binnen het Centrum voor Topsport & Onderwijs (CTO) Amsterdam krijgen sporters begeleiding die actief zijn in de
volgende sporten: zwemmen, basketbal, voetbal, rugby, honkbal, en roeien. De instap van het extra softballprogramma is vanwege de nog onduidelijke Olympische status van soft- en honkbal niet doorgegaan. Onderzoek
toont een grote tevredenheid aan van bonden, coaches én sporters over het CTO.

STADSDELEN Gebiedsgericht werken/focuspunten
Portefeuillehouders: gebiedswethouders
De stadsdelen richten zich, in aanvulling op en in overeenstemming met de stedelijke kaders en uitvoeringsprogramma’s, op de bevordering van sport, beweging en gezondheid in wijken en buurten.
Zuid heeft geïnvesteerd in sport in de openbare ruimte. Voorbeelden daarvan zijn de aanleg van de KWIEK
beweegroute voor ouderen in Buitenveldert en de voorbereidingen voor eenzelfde route in de Rivierenbuurt. In
sportpark De Schinkel heeft het stadsdeel extra sprintbanen aangelegd, als ook ledverlichting. Het nieuwe
clubgebouw van A.V.V. Swift is in gebruik genomen en ook de Powerleague 5-tegen-5 voetbalvelden op het Sportpark
Olympiaplein. Het doelgroepenbad bij het De Mirandabad is in gebruik genomen en op de Sportas is een yogaheuvel
aangelegd.
Zuidoost zet al jaren in op sportstimulering via buurtsportactiviteiten, programma’s op het basis- en voortgezet
onderwijs, participatie van sportverenigingen in het Brede Schoolaanbod, sportaanbod in de schoolvakanties en
sportactiviteiten voor kwetsbare doelgroepen. Daarbij wordt steeds meer vraaggericht gewerkt en aangesloten op
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wensen die specifiek zijn voor een gebied, liefst in samenwerking met de sportverenigingen die daar gevestigd zijn. In
de afgelopen jaren zijn honderd bewoners getraind als jeugd- of recreatief sportbegeleider.
In Oost zijn het afgelopen jaar twee extra kunstgrasvelden (hockey en voetbal) op IJburg opgeleverd en een extra
kunstgrasveld (hockey) en een kunstgrasveld op sportpark Voorland Middenmeer. Daarnaast vonden diverse
activiteiten plaats op het gebied van sportstimulering, vooral in gebieden waar overwicht een probleem is.
Nieuw-West kent vele sportaccommodaties. Het afgelopen jaar is de opwaardering van de sportparken verder
aangepakt. Het watersportcentrum Sloterplas is verzelfstandigd en het sportpark Riekerhaven heeft geen sportfunctie
meer. Voor wielerbaan ‘Velodrome’ is de marktconsultatie gestart om geïnteresseerden voor een doorexploitatie te
inventariseren. Met de regeling sportstimulering hebben we het aspect ‘meer in beweging’ onder de aandacht
gebracht van de bewoners, bijvoorbeeld door beweegattributen te plaatsen in het Osdorppark en het Rembrandtpark.
Mede door het grote aantal sportaccommodaties zijn in Nieuw-West veel (inter)nationale sportevenementen
georganiseerd. Opmerkelijk is de stormachtige groei van het aantal sporters en leden van sportverenigingen op
sportpark Spieringhorn.
West zet sport in als middel om sociale doelen te realiseren. Het stadsdeel werkt
samen met de buurtpraktijkteams, raad van kinderbescherming en jeugdzorg. Onder het motto 'West Beweegt!'
worden bewoners gestimuleerd en geïnformeerd over sport en beweging. ‘West Beweegt!’ organiseert wekelijks
minimaal negen voetbalactiviteiten in verschillende wijken voor jeugd en jongeren. Bij zowel het voortgezet onderwijs
als in het basisonderwijs vinden naschoolse activiteiten plaats en is daarbij afstemming met de stedelijke Sport
programma’s Jump-in, Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht (AAGG), topscore en de inzet van de
combinatiefunctionarissen. In West is de health tour gestart waardoor volwassenen met overgewicht op een unieke
manier gemotiveerd worden om te bewegen.
Noord zet sporten in als een wapen in de strijd tegen overgewicht, zowel bij de jeugd als bij volwassenen. Hierbij is
gebruik gemaakt van projecten als Jump-in, AAGG voor de jeugd en de Gecombineerde Leefstijlinterventie voor de
volwassenen. Ook werd het in stand houden van grote en sterke sportverenigingen op goed onderhouden
sportaccommodaties bevorderd. Vanuit het gebiedsgericht werken zijn in de drie focuswijken volop sportactiviteiten
ingezet, waarbij nadrukkelijk de verbinding is gezocht tussen school en buurt. Ook is sport ingezet om signalen van
onveiligheid (radicalisering) tijdig te op te sporen.
Centrum heeft (in samenwerking met Sciandri sportmanagement) vooral gewerkt aan gebiedsgerichte
sportstimulering. De overheveling van de bestaande sportaccommodaties naar de centrale stad is voorbereid.

Welke belangrijke activiteiten heeft de gemeente Amsterdam nog meer uitgevoerd?


De Sportas rust op vijf pijlers, namelijk veiligheid, bereikbaarheid, leefbaarheid, activiteit en publiciteit.
Bovenstaande pijlers vormen de basis om de thema’s van bewegen te kunnen realiseren. De Sportas staat voor:
sporten, bewegen, gezondheid & recreëren. Voorbeelden in 2015: verlichting, wifi, tribune, pilot horeca,
intentieverklaring Sportas-route, omni-sportabonnement.



Gezien de relatie tussen armoede, bewegen, sport en een ongezonde leefstijl, blijft de samenwerking tussen
Sport, AAGG en Armoede intensief. Jump-in is binnen AAGG een gezamenlijk programma dat de komende jaren
verder wordt uitgebreid en binnen de wijkaanpak van AAGG wordt het stimuleren van sport en bewegen
geïntensiveerd. Hierdoor worden niet alleen de kinderen bereikt met gedragsdoelen van AAGG maar ook ouders
en andere volwassenen. In drie stadsdelen verwijzen klantmanagers van WPI cliënten door naar gezonde
leefstijlprojecten van Sport en de GGD.



Diverse activiteiten hebben plaatsgevonden op gebied van veilig sportklimaat zoals:
verlenging van Amsterdams Voetbalverdrag
een landelijke conferentie over de regulering van de full-contact vechtsporten onder voorzitterschap van de
burgemeester
bijeenkomst met voetbalclubs betreffende LHBTI en verspreiding van regenboogvlaggen
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Bij Financiële
de totalen vanontwikkelingen
lasten en baten
worden het stedelijk niveau
(rve’s) en gebiedsgericht werken
Bedragen * € 1 miljoen
(stadsdelen) niet apart
weergegeven. Er is voor de
baten en lasten maar één link.

Begroting
2015

Begroting
2015
(vastgesteld
16/12/15)

Rekening
2015

Verschil
Rekening >
Begroting

Stedelijk
Baten
Lasten
Saldo van baten en lasten
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
Subtotaal stedelijk

3,5
25,0
-21,5
0,0
22,0
-22,0
-43,5

3,5
38,6
-35,1
16,5
35,6
-19,1
-54,2

4,8
37,0
-32,1
14,3
35,8
-21,5
-53,6

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

Gebiedsgericht werken
Baten
Lasten
Saldo van baten en lasten
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
Subtotaal gebiedsgericht werken

11,4
48,6
-37,2
0,9
0,8
0,1
-37,1

11,0
60,4
-49,4
3,1
0,9
2,2
-47,2

14,5
62,5
-48,0
1,7
0,8
0,9
-47,1

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

Totalen programmaonderdeel 6.5

-80,7

-101,4

-100,6

0,7

Het programmaonderdeel Sport heeft ten opzichte van de begroting een positief resultaat van € 0,7 miljoen, het totaal
van € 0,6 miljoen positief op stedelijk niveau en € 0,1 miljoen positief voor de stadsdelen.
Toelichting stedelijk
Afwijkingen primair proces
De baten voor het stedelijke gedeelte zijn € 1,4 miljoen hoger dan begroot. Dit komt door:

een wijziging in de systematiek van de methodiek kosten-verdeelstaat tussen begroting en rekening: € 1,2 miljoen

meer inkomsten op de verhuur van sportaccommodaties: € 0,2 miljoen
De stedelijke lasten zijn € 1,6 miljoen lager dan begroot. Dat heeft de volgende redenen.





Lasten sportaccommodatiefonds € 2,1 miljoen lager (budgettair neutraal door lagere onttrekking reserve)
De gemeentelijke taakstelling uit 1S1O is € 1,7 miljoen, waarvan € 1,2 miljoen voor het stedelijke gedeelte. Door
verlate besluitvorming over de herinrichting sport zijn stedelijke incidentele frictiekosten van € 1,7 miljoen
toegekend aan de stedelijke begroting, ook als dekking voor het niet realiseren van de taakstelling van de
stadsdelen (gebiedsgericht werken). Frictiekostenbudget 1S1O is € 0,5 miljoen lager dan geraamd
Lasten armoedemiddelen € 0,1 miljoen lager dan geraamd.

Reserves
De onttrekking uit het sportaccommodatiefonds is 2,1 miljoen lager dan begroot. De middelen zijn op[ basis van drie
raadsbesluiten verdeeld en de projecten zijn in uitvoering. De afrekening vindt plaats als een project is afgerond.
Onttrekking uit de reserve sportplan is € 0,1 miljoen lager dan begroot.
Er is € 0,2 miljoen meer toegevoegd dan begroot. De dotaties aan het EK Atletiek en de reserve evenementen zijn
beide € 0,1 miljoen hoger dan begroot.
Het totale saldo voor de stedelijke begroting is € 0,6 miljoen hoger dan begroot, waarvan € 0,5 miljoen de dekking
vormt voor het niet realiseren van de taakstelling bij de stadsdelen (frictiekostenbudget). Per saldo is de
daadwerkelijke onderbesteding € 0,1 miljoen.
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Afwijkingen organisatieontwikkeling
De systematiek van de kosten-verdeelstaat is in de jaarrekening anders dan in de begroting. Dit leidt tot een
budgettaire wijziging van zowel de uitgaven als inkomsten van meer dan € 1 miljoen.
STADSDELEN Toelichting gebiedsgericht werken
Afwijkingen primair proces
De baten waren € 3,5 miljoen hoger dan geraamd, vooral doordat Amsterdammers veelvuldig gebruik maken van de
sportvoorzieningen zoals de zwembaden Flevopark, het Sportfondsenbad en het De Mirandabad. Er zijn meer
sportactiviteiten met een hoge deelname. Voor € 0,5 miljoen aan extra inkomsten komt voort uit de verhoogde
structurele verhuur van de ruimtes bij zwembaden. De opbrengsten van het Watersportcentrum (geprivatiseerd),
sportcentrum Ookmeer en sportpark Ookmeer bleven daarentegen € 0,5 miljoen achter op de raming.
De personele lasten voor de sporthallen waren in totaal € 0,2 miljoen hoger dan begroot. Voor de werkzaamheden aan
Sporthal Laan van Spartaan – om de hal gebruiksvriendelijker en milieubewuster (zonnepanelen) te maken – waren de
lasten € 0,5 miljoen lager. En ook voor het Bijlmersportcentrum zijn de exploitatielasten lager dan verwacht.
De lasten voor de sportaccommodatie De Mirandabad zijn € 0,7 miljoen lager dan geraamd. Verder zijn de lasten voor
de sportaccommodaties het Olympiaplein en sportpark Het Loopveld € 0,3 miljoen hoger dan begroot.
Reserves
De lagere onttrekking van € 1 miljoen aan de reserves kapitaallasten Sporthallen, sportparken en zwembaden volgt uit
het uitblijven van de uitgaven voor een aantal sportaccommodaties (De Mirandabad, sporthal De Pijp) en de dubbele
verwerking van de onttrekking € 0,3 ten behoeve van de sportaccommodaties het Olympiaplein en sportpark Het
Loopveld in de begroting.
Een voorziening voor ontwikkeling van sportvelden (€ 0,6 miljoen) valt
vrij en wordt omgezet in een reserve.
De onttrekking van € 0,5 miljoen aan de reserves doeluitkeringen is niet benut.
Afwijkingen organisatieontwikkeling
De lasten zijn € 3 miljoen hoger dan begroot door hoge investeringen in en onvoorzien extra onderhoud aan de
sportvoorzieningen en sportaccommodaties (onder andere Flevopark en Sportfondsenbad). Deze investeringen zijn
centraal begroot maar door het stadsdeel betaald en verantwoord.

Risico’s en maatregelen
Actueel
Risico 1
Maatregel
Toelichting

Vervallen
Risico 1
Maatregel
Toelichting

Kinderen kunnen door wachtlijsten niet direct lid worden van een sportvereniging in de
buurt.
De gemeente breidt waar nodig het aantal sportaccommodaties uit.
Bij een aantal verenigingen is sprake van wachtlijsten. De aanwezigheid van wachtlijsten
kan diverse oorzaken hebben, denk hierbij niet alleen aan accommodatieknelpunten
maar ook aan een tekort aan vrijwilligers en gediplomeerde trainers. Door de aanleg van
extra kunstgrasvelden zijn meer sportmogelijkheden gecreëerd. Door het moderniseren
van accommodaties ontstaat er meer gelegenheid om te sporten.

Verenigingen krijgen minder geld van bonden waardoor zij minder mogelijkheden
hebben wachtlijsten te beperken.
De gemeente adviseert verenigingen hoe om te gaan met verminderende inkomsten.
Of er een direct verband bestaat tussen verminderde inkomsten bij sportbonden en de
mogelijkheden om wachtlijsten te beperken is volgens ons niet het geval. De gemeente
ondersteunt sportverenigingen door het aanbieden van cursussen waarbij onderwerpen
besproken worden als sponsorwerving en waar mogelijk ledenwerving voor
sportverenigingen die nieuwe leden kunnen en willen aannemen.
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Beleidskaders





In het Sportplan 2013-2016 staan de doelen en activiteiten van de gemeente op sportgebied.
Het Sportaccommodatieplan 2014-2018 is een prognose van de sportaccommodatie- en investeringsbehoefte.
De regeling Brede Impuls Combinatiefuncties van het Rijk biedt gemeenten geld voor lokaal sport- en
beweegaanbod.
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6.7 Economie en cultuur
Portefeuillehouder: wethouder Ollongren
Amsterdam is de culturele hoofdstad van Nederland en het hart van een van de sterkste economische regio’s van
Europa. Onze stad heeft het grootste en meest diverse aanbod van kunst, cultuur en erfgoed van Nederland. Dat
is belangrijk voor onze inwoners. Het geeft ook een sterke impuls aan kwalitatief hoogwaardig toerisme en het
maakt Amsterdam aantrekkelijk als vestigingsplaats voor het (internationale) bedrijfsleven. Daarnaast blijven we
werken aan onze positie als innovatie- en kenniscentrum, want de samenwerking tussen bedrijfsleven,
kennisinstellingen en de overheid is een belangrijke sleutel voor het economische succes van Amsterdam.

Metropoolregio Amsterdam behoort tot de top-5 economische regio’s in Europa
Internationalisering zet sterk door. Meer internationale studenten, meer internationale kenniswerkers, meer
internationale start-ups en vooral scale-ups, meer internationale bedrijven. Daarmee neemt de noodzaak van
maatregelen in (publieke) voorzieningen voor deze groepen toe: beschikbaarheid van internationaal onderwijs,
beschikbaarheid van huisvesting (middeldure huur), tweetaligheid van (overheids-)communicatie.
Een nieuw Amsterdams Ondernemersprogramma (AOP) is vastgesteld en we hebben pilots gestart op gebied van
Freezones en Foodtrucks. De dienstverlening van het Expatcenter is in 2015 gegroeid met 26% ten opzichte van 2014.
Met het Actieplan Innovatief Vakmanschap stimuleren wij een betere aansluiting van beroepsonderwijs op de
arbeidsmarkt, waardoor meer jongeren een kans hebben op een baan en bedrijven bestaande vacatures kunnen
vervullen. Schiphol heeft haar positie als toonaangevende hub-luchthaven in 2015 gehandhaafd, ondanks de
toenemende concurrentie van andere luchthavens.

Innovatie- en kenniscentrum
De samenwerking tussen het bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid is een belangrijke sleutel voor het
economische succes van Amsterdam. Deze samenwerking leidt tot innovaties en nieuwe producten en diensten, die
weer leiden tot werkgelegenheid in de Metropoolregio Amsterdam. Hiervoor waren een aantal activiteiten en
initiatieven van de gemeente belangrijk, zoals het ondersteunen van de ontwikkeling van het Amsterdam Science Park,
het uitvoeren van het StartupAmsterdam actieprogramma en de eerste resultaten van het instituut Amsterdam
Metropolitan Solutions.

Amsterdam blijft een aantrekkelijke vestigingsstad voor zzp'ers, MKB en (internationale)
bedrijven
In 2015 vestigden zich honderdveertig nieuwe internationale bedrijven in Amsterdam. Dit leverde direct 1.394
arbeidsplaatsen op. Uitbreidingen bij reeds gevestigde internationale bedrijven leverden 3.068 nieuwe directe
arbeidsplaatsen op. Uit onderzoek blijkt dat iedere door buitenlandse bedrijven gecreëerde arbeidsplaats 1,6
arbeidsplaats oplevert in de regio, wat onder andere ten goede komt aan het MKB en de zzp'ers.

Amsterdams erfgoed leeft in Amsterdam
Groeiende internationale oriëntatie gaat gepaard met een grotere behoefte aan en interesse in de lokale identiteit, zo
ook in Amsterdam. In onze stad met een nadrukkelijke kenniseconomie, worden erfgoed en cultuurhistorie steeds
belangrijker als onderlegger voor het vestigingsklimaat en de leefbaarheid. Daarnaast zien we een stijgende
populariteit van publieksactiviteiten zoals de Open Monumentendag, het werelderfgoedpodium en de archeologische
werkplaats Marine.
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Er is een toenemend aantal restauratie- en transformatieprojecten in steeds meer stadsdelen gerealiseerd. Deze
hebben een aantoonbaar positief effect op de leefbaarheid van de buurt.

Amsterdam is de culturele hoofdstad van Nederland
Amsterdam is de belangrijkste cultuurstad van Nederland dankzij de vele kunst- en cultuurinstellingen, kunstenaars en
creatief ondernemers die hier actief zijn. Het omvangrijke en gevarieerde aanbod van kunst en cultuur maakt de stad
aantrekkelijk voor Amsterdammers, bezoekers en internationale professionals. De waarde van kunst en cultuur voor de
stad is evident en daarom investeert de gemeente in deze sector. In 2015 zijn met subsidies aan 141 grote en kleine
Kunstenplaninstellingen en de subsidie aan het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) belangrijke bijdragen geleverd
aan:





verbreding van het aanbod van cultuureducatie voor kinderen (met name in scholen)
ontwikkeling en doorstroming van getalenteerde jongeren en professionals
versterking van de internationale positie van Amsterdam als cultuurstad
vergroting van cultuurparticipatie door Amsterdammers via buurtgebonden activiteiten

In 2015 heeft de betekenis van kunst en cultuur voor de leefbaarheid in wijken meer aandacht gekregen, onder meer
bij het opstellen van de gebiedsagenda's.
In november 2015 zijn de Hoofdlijnen Kunst en Cultuur 2017-2020 vastgesteld en daarmee de aanpassing van de
subsidiesystematiek. Vanaf 2017 zal een deel van het Kunstenplanbudget verdeeld worden door het Amsterdams
Fonds voor de Kunst.

Amsterdam is een dynamische stad
Amsterdam blijft een unieke evenementenhoofdstad met bekende evenementen (zoals Sail, Uitmarkt, IDFA, Holland
Festival, Grachtenfestival, Gaypride, Theaterfestival) én vernieuwende evenementen (zoals Amsterdam Lightfestival,
Amsterdam Dance Event, Unseen). De stad heeft een grote aantrekkingskracht op nationale en internationale
bezoekers. De aantallen nemen toe en dat is positief, maar heeft ook een keerzijde. Het wordt steeds drukker in de
stad. In 2015 is daarom een nieuw programma gelanceerd, Stad in balans, dat staat voor een leefbare stad voor
bewoners, bezoekers en bedrijven. Vanuit dit programma zijn verschillende experimenten gedaan gericht op ander
gebruik van de openbare ruimte. Daarnaast zijn onderzoeken gedaan naar de feiten en de beleving van de drukte in
de stad. En zijn gespreken gevoerd met diverse groepen in de stad, over de knelpunten en het samen creëren van
kansen voor verbetering.
Amsterdam zoekt naar slimme oplossingen om het absorptievermogen van de stad te vergroten. Die zijn gericht op
spreiding van het aanbod in de stad en in de regio, duidelijkheid over vakantieverhuur en het hotelbeleid en meer
ruimte voor bijvoorbeeld mengformules en experimenten met vrijhavens.
Bovenstaande vergt meer oog voor specifieke behoeften van de bewoners en bezoekers én zorg voor diversiteit en
spreiding van het aanbod van kunst en cultuur in de stad. Mede dankzij de bestuurscommissies, in samenwerking met
het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK), kennen we de lokale behoeften die we toetsen aan het lokale aanbod.

STADSDELEN Gebiedsgericht werken
Economische bedrijvigheid en culturele ontwikkeling zijn belangrijke domeinen in de stadsdelen. Aansluitend op
stedelijke kaders en in samenwerking met de rve’s zijn goede resultaten geboekt. Wij ondersteunen wijkgerichte
evenementen en bevorderen deelname van bewoners aan het cultuuraanbod en buurteconomie.
De stadsdeeltaken spitsen zich toe op het ondersteunen en faciliteren van ondernemingen en (culturele) initiatieven.
Actief verbinden op wijk- en gebiedsniveau, zowel op sociaal, economisch als cultureel vlak. In het bijzonder noemen
we de aantrekkelijke winkelstraten/-gebieden, markten, BedrijvenInvesteringszones (BIZ), accountmanagement,
Broedplaatsen en een divers cultureel aanbod in de wijken.
Cultuur blijven we inzetten als motor voor stedelijke, sociaal-maatschappelijke en economische ontwikkeling. We
bieden ruimte aan ondernemers en we koppelen kansen voor wijkondernemingen en ambachtseconomie aan die voor
lokale werkgelegenheid. De vliegwielfunctie van economische en culturele initiatieven is onomstreden. Denk aan
transformatie IJ-oevers in Noord, De Hallen in West, het Kunstenplan in Nieuw West en World of Food in Zuidoost.
Sturen op een goede balans in de wijken is belangrijk. Zo zijn evenementen en festivals in parken goed voor wijk en
stad, maar ze kunnen tevens de leefbaarheid onder druk zetten.
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Bij Kerncijfers
de totalen van lasten en baten
worden het stedelijk niveau
(rve’s) en gebiedsgericht werken
Bedragen * € 1 miljoen
(stadsdelen) niet apart
weergegeven. Er is voor de
baten en lasten maar één link.

Begroting
2015

Begroting
2015
(vastgesteld
16/12/15)

Rekening
2015

Verschil
Rekening >
Begroting

Stedelijk
Baten
Lasten
Saldo van baten en lasten
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
Subtotaal stedelijk

23,3
215,0
-191,7
11,9
1,5
10,4
-181,4

9,3
203,9
-194,7
9,2
6,7
2,5
-192,2

9,6
186,4
-176,8
8,9
18,5
-9,6
-186,3

0,3
-17,6
17,9
-0,3
11,7
-12,0
5,9

Gebiedsgericht werken
Baten
Lasten
Saldo van baten en lasten
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
Subtotaal gebiedsgericht werken

8,1
25,0
-17,0
0,4
0,0
0,4
-16,6

8,2
34,7
-26,5
3,2
0,0
3,2
-23,3

8,7
35,5
-26,8
2,5
0,1
2,5
-24,3

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

-197,9

-215,5

-210,6

4,9

Totalen programma 7

Toelichting baten en lasten
Het programma Economie en cultuur kent ten opzichte van de begroting een positief resultaat van € 4,9 miljoen. Op
de centrale activiteiten is ten opzichte van de begroting een voordelig resultaat ontstaan van € 5,9 miljoen en binnen
de stadsdelen een licht nadeel van € 1 miljoen. De programmaonderdelen 7.1 Kunst en cultuur en 7.3 Economie
dragen hier in ongeveer gelijke mate aan bij (beide voor ongeveer € 2,5 miljoen).
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6.7.1 Kunst en cultuur
Portefeuillehouder: wethouder Ollongren
Kunst- en cultuurbeleid opstellen en culturele instellingen, cultuureducatie, bibliotheken en lokale
nieuwsvoorziening ondersteunen

Wat waren de belangrijkste ontwikkelingen?
Ondanks de voorzichtig herstellende economie en het verder ontwikkelde ondernemerschap bij kunst- en
cultuurinstellingen, heeft een deel van de instellingen moeite om voldoende eigen inkomsten te genereren. De
concurrentie op de sponsormarkt is toegenomen. Ook de onderlinge concurrentie tussen kunst- en cultuurinstellingen
om de gunst van het publiek is toegenomen. Instellingen richten zich meer op hetzelfde publiek of dezelfde
doelgroep. Veranderingen in culturele smaakpatronen, zoals de groeiende belangstelling voor festivals, hebben
invloed op bezoekersstromen.

Doelen, activiteiten en indicatoren
Doel 1

Activiteiten

A

D

Amsterdam heeft een kwalitatief hoogwaardig en divers cultureel aanbod voor alle Amsterdammers en bezoekers
Indicatoren doel

1	Totaal aantal bezoeken in Amsterdam aan
culturele instellingen opgenomen in het
Kunstenplan 2013- 2016
2	Aantal internationale activiteiten van
	culturele instellingen opgenomen in het
Kunstenplan 2013- 2016

Peilwaarde
Nulmeting (jaar)

Streefwaarden
Begroting 2015

7.432.014
(2013)

8.196.469

Cijfers
najaar 2016
beschikbaar*

2016
2017
2018

7.708.928
n.v.t.
n.v.t.

15.250
(2013)

5.424

Cijfers
najaar 2016
beschikbaar*

2016
2017
2018

15.006
n.v.t.
n.v.t.

Rekening 2015

Resultaat 2016/18

*	Najaar 2016 wordt op basis van de verantwoordingen van de instellingen de rapportage Kunst en cultuur in cijfers aan de raad
aangeboden. Hierin wordt inzicht gegeven in de prestaties die zijn behaald in 2015.

Doel 2

Activiteit

B

Alle Amsterdamse kinderen maken kennis met kunst en cultuur in het onderwijs
Indicatoren doel

 ercentage leerlingen van 4-12 jaar dat kunstP
en cultuureducatie krijgt via het Basispakket

Peilwaarde
Nulmeting (jaar)

Streefwaarden
Begroting 2015

Rekening 2015

50%
(2013)

50%

49%

Doel 3

Resultaat 2016/18
2016
2017
2018

60%
n.v.t.
n.v.t.

Activiteit

C

Amsterdam heeft een netwerk van bibliotheekvestigingen dat toegankelijk is voor alle Amsterdammers
Indicatoren doel

Aantal jaarlijkse bezoekers bibliotheken

Peilwaarde
Nulmeting (jaar)

Streefwaarden
Begroting 2015

164.616
(2012)

190000

190

Rekening 2015
168.157
leden en
3.573.500
bezoekers

Resultaat 2016/18
2016
2017
2018

190.000
190.000
190.000

Doel 4

Activiteit

E

Activiteit

E

Lokale publieke media bereiken een zo groot mogelijk deel van de Amsterdammers
Indicator en streefwaarden volgen uit het nieuwe Kunstenplan 2017-2020

Doel 5
Het aanbod van de lokale publieke media is een afspiegeling van de stad
Indicator en streefwaarden volgen uit het nieuwe Kunstenplan 2017-2020

Activiteiten

A

Subsidie verstrekken aan culturele instellingen en toezien op gemaakte prestatieafspraken

B

Prestatieafspraken maken met expertisecentrum Cultuureducatie Mocca over uitvoering van
b
 innenschoolse cultuureducatie

C

Subsidie verstrekken aan alle vestigingen van Openbare Bibliotheek Amsterdam en toezien op
p
 restatieafspraken

D

Culturele instellingen ondersteunen bij het vergroten van hun ondernemerschap

E

Subsidie verstrekken aan Publieke Omroep Amsterdam en toezien op de gemaakte
prestatieafspraken

Indicatoren activiteiten

A

Aantal gesubsidieerde culturele instellingen
Hoort bij doel 1

B

Aantal scholen dat deelneemt aan Basispakket
kunst- en cultuureducatie

Peilwaarde
Nulmeting (jaar)

Streefwaarden
Begroting 2015

Rekening 2015

145
(2013)

145

141

2016
2017
2018

145
145
0

45
(2013)

120

120

2016
2017
2018

145
170
190

23
(2013)

23

23

2016
2017
2018

23
23
23

n.v.t.

0

2016
2017
2018

0
0
0

Hoort bij doel 2
C

Aantal gesubsidieerde bibliotheekvestigingen
Hoort bij doel 3

D

Verwacht inkomstenpercentage van culturele
instellingen in het Kunstenplan 2013-2016
Hoort bij doel 1

E

Hoort bij doel 4 en 5

Voor deze activiteit zijn bij de Begroting 2015 geen indicator en streefwaarden bepaald
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Resultaat 2016/18

Wat hebben we bereikt?
1. Amsterdam heeft een kwalitatief hoogwaardig en divers cultureel aanbod voor alle Amsterdammers en
bezoekers
Op basis van de beleidsuitgangspunten voor kunst en cultuur voor het Kunstenplan 2013-2016 ontvingen 141 kunsten cultuurinstellingen een vierjarige subsidie. Dat zijn minder instellingen dan begroot; vier instellingen hielden in
2014, om verschillende redenen, op te bestaan. Met alle instellingen zijn prestatieafspraken gemaakt.
De Kunstenplaninstellingen zijn actief in alle disciplines en richten zich op relevante doelgroepen. In 2014 trokken de
Kunstenplaninstellingen samen circa 7,5 miljoen bezoekers. Najaar 2016 wordt op basis van de verantwoordingen van
de instellingen de rapportage Kunst en cultuur in cijfers aan de raad aangeboden. Hierin wordt inzicht gegeven in de
prestaties die zijn behaald in 2015.
Het AFK ontvangt subsidie om, in aanvulling op het Kunstenplan, projecten en programma´s te ondersteunen die de
belangstelling voor kunst en cultuur vergroten, een breed publiek aanspreken en de pluriformiteit van het
kunstaanbod in stand houden.
2. Alle Amsterdamse kinderen maken kennis met kunst en cultuur in het onderwijs
De introductie van het Basispakket kunst- en cultuureducatie, waardoor alle Amsterdamse kinderen weer wekelijks
cultuuronderwijs krijgen, verloopt succesvol.
In 2015 maakte 91% van de scholen al gebruik van de gratis muziekdocent en coaching. Het doel is dat scholen
daarnaast ook zelf werken aan een tweede leerlijn in een kunstdiscipline. 49% van de scholen voor primair onderwijs en
speciaal (voortgezet) onderwijs heeft dit in 2015 gedaan, waarbij de meeste scholen kozen voor een combinatie van
muziekonderwijs en beeldend onderwijs. Het doel is dat in 2018 80% van de scholen twee uur per week kunst- en
cultuureducatie verzorgen.
3. Amsterdam heeft een netwerk van bibliotheekvestigingen dat toegankelijk is voor alle Amsterdammers
De Openbare Bibliotheek is met drieëntwintig vestigingen terug te vinden in alle delen van de stad en had in 2015
168.157 leden. In het streefcijfer voor 2015 zijn ten onrechte ook Ouder-Amstel en Diemen opgenomen; hiervoor
gecorrigeerd is het streefcijfer 179.400. In 2015 bedroeg het aantal bezoekers 3.573.500.
De OBA werkt in de huidige beleidsperiode 2015-2018 hard aan de versterking van de maatschappelijke functie van
de bibliotheek, waarbij zij de activiteiten binnen het vestigingennetwerk zo goed mogelijk laat aansluiten bij de
gebiedsagenda’s van de stadsdelen. De educatiefunctie voor kinderen en jongeren wordt uitgebreid en de OBA is
gestart met activiteiten waarbij zij zich nog meer richten op de bibliotheek als ontmoetingsplek voor (kwetsbare)
ouderen.
4. Lokale publieke media bereiken een zo groot mogelijk deel van de Amsterdammers
Om een hoogwaardige nieuwsvoorziening voor en over Amsterdam ook voor de toekomst veilig te stellen werd het
eigendom van AT5 door de Stichting Nieuw Amsterdam Bereik (SNAB) overgedragen aan de Publieke Omroep
Amsterdam (POA), de houder van de lokale zendmachtiging. AT5 wordt dagelijks door 300.000 mensen in de regio
Groot-Amsterdam bekeken en is in deze regio een sterk merk.
Radiozender FunX (radio), met een substantieel bereik onder Amsterdamse jongeren, kreeg extra ondersteuning ten
behoeve van de ontwikkeling en productie van inhoudelijke programma´s over Amsterdam en Amsterdamse jongeren.
5. Het aanbod van de lokale publieke media is een afspiegeling van de stad
Via de zeven public access-kanalen van de POA worden wekelijks circa vijfenzeventig unieke televisieprogramma’s en
ruim tweehonderd unieke radioprogramma’s uitgezonden. De programma´s voor de open kanalen worden gemaakt
door meer dan honderdvijftig organisaties uit Amsterdam die een grote diversiteit aan doelgroepen
vertegenwoordigen. Stadsdeel Zuidoost heeft zijn eigen radiokanaal (Razo).
POA heeft het aantal samenwerkingsverbanden met culturele organisaties en evenementen in de stad uitgebreid.
Daarnaast werkt de POA aan het profileren van de organisatie als mediahuis voor
participatie en
talentontwikkeling.
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STADSDELEN Gebiedsgericht werken/focuspunten
Portefeuillehouders: gebiedswethouders
Er is een breed palet aan culturele activiteiten en initiatieven in de stadsdelen. Ze hebben een belangrijke verbindende
functie. Wijken en buurten blijven zodoende aantrekkelijk voor bewoners, bedrijven en bezoekers. Belangrijke culturele
instellingen dragen ook bij aan het imago van een stadsdeel. Belangrijk is dat cultuur in de wijken ingezet wordt als
motor voor stedelijke, sociaal-maatschappelijke en economische ontwikkeling.
Een greep uit de waaier aan resultaten in het creatieve en culturele domein.










In Noord is het Zonnehuis weer in gebruik. Vermeldenswaard zijn de bouw van het Collectiecentrum van EYE en
de komst van collectiedepot NEMO.
In Nieuw-West is subsidie gegeven aan de Meervaart, voor muziek en theater. Daarnaast zijn subsidies gegeven
voor open dagen van broedplaatsen, voor verschillende festivals en voor een cultureel programma in de Tuinen
van West.
In Oost zijn culturele instellingen, festivals en kunstprojecten gesubsidieerd en is een nieuw evenementenbeleid
gemaakt.
In Zuid blijft een gevarieerd kunstaanbod beschikbaar voor alle bewoners. Acht instellingen kregen subsidie en
vijftien tijdelijke, professionele kunstinitiatieven, hebben steun ontvangen, waaronder de openbare kunstroutes.
Zuidoost profileert zich op versterking van de culturele infrastructuur, culturele programmering, culturele educatie
en talentontwikkeling. Voorbeelden zijn de ‘Dag van Duizend Culturen’, ‘Bijlmer Bios’ en samenwerking tussen
Jeugdtheaterschool AHK (Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten), Circus Elleboog en de Muziekschool.
West kent vanouds vele culturele organisaties. Bekend zijn de evenementen en festivals in het Erasmuspark en het
Westerpark.
Centrum heeft een cultuurbudget waarmee kleinschalige, buurgerichte activiteiten subsidie verleend wordt, zoals
het Draaiorgelfestival, het Dichtersfestival Kattenburg en het festival Klassiek in Amstelveld.

Welke belangrijke activiteiten heeft de gemeente Amsterdam nog meer uitgevoerd?


Inzet op innovatie door Amsterdams Fonds voor de Kunst
Met de subsidie van de gemeente ondersteunt het AFK niet alleen een groot aantal kunst- en cultuurprojecten en
-programma´s (van professionals en amateurs), maar investeert dit Fonds, samen met partners, ook op andere
manieren in kunst en cultuur. Dat gebeurt onder meer met de 3Package Deal (artist in residence-programma),
Amsterdamse Cultuurlening, crowdfundingsprogramma´s en Fonds voor Oost.



Internationalisering
De positie van Amsterdam als culturele hoofdstad is versterkt dankzij de internationale programmering van
Kunstenplaninstellingen en de prominente aandacht voor kunst en cultuur tijdens handelsmissies naar New York
(juni), San Francisco (oktober) en Japan (november). De gemeente heeft bijgedragen aan de organisatie van de
World Cities Culture Summit in november in Londen.



Stimulering danssector
Ten behoeve van freelance dansers en choreografen is de Stimuleringsregeling Eigentijdse Dans ontwikkeld. Met
deze regeling kunnen dansprofessionals een bijdrage ontvangen voor de huur van repetitie- en montageruimtes.



Voorbereiding Kunstenplan 2017-2020
In november zijn de Hoofdlijnen Kunst en Cultuur 2017-2020 vastgesteld waarin het beleid voor
cultuur uitgewerkt.



kunst en

Uitbreiding taken AFK
Op basis van de besluitvorming over de aanpassing van de Kunstenplansystematiek heeft het AFK de opdracht
gekregen om regelingen te ontwikkelen die het fonds in staat stellen om vanaf 2017 een deel van de
Kunstenplansubsidies te verdelen en te verlenen. De gemeenteraad heeft in november de vierjarige regeling
vastgesteld die het AFK gaat hanteren bij het verlenen van Kunstenplansubsidies.
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Bij Financiële
de totalen vanontwikkelingen
lasten en baten
worden het stedelijk niveau
(rve’s)
en gebiedsgericht werken
Bedragen * € 1 miljoen
(stadsdelen) niet apart
weergegeven. Er is voor de
baten en lasten maar één link.

Begroting
2015

Begroting
2015
(vastgesteld
16/12/15)

Rekening
2015

Verschil
Rekening >
Begroting

Stedelijk
Baten
Lasten
Saldo van baten en lasten
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
Subtotaal stedelijk

20,4
160,0
-139,6
2,1
0,4
1,7
-137,9

0,6
145,5
-144,9
0,8
0,4
0,5
-144,4

0,8
143,8
-143,0
1,4
0,8
0,6
-142,5

0,2
-1,7
1,9
0,5
0,4
0,1
2,0

Gebiedsgericht werken
Baten
Lasten
Saldo van baten en lasten
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
Subtotaal gebiedsgericht werken

0,5
10,0
-9,6
0,1
0,0
0,1
-9,5

0,6
17,6
-17,0
1,3
0,0
1,3
-15,6

1,1
17,6
-16,5
1,1
0,1
1,1
-15,4

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

-147,4

-160,1

-157,9

2,2

Totalen programmaonderdeel 7.1

Het programmaonderdeel Kunst en cultuur heeft een positief saldo van € 2,2 miljoen. Dit wordt verklaard door lagere
lasten bij het stedelijk onderdeel en hogere baten bij de stadsdelen.
Toelichting stedelijk
Afwijkingen primair proces
Op 25 november 2015 heeft de gemeenteraad de Hoofdlijnennota Kunst en Cultuur 2017-2020 vastgesteld, waarin
een ombuiging van € 0,7 miljoen op personele en materiele lasten is opgenomen om vanaf 2016 de uitvoeringskosten
van het Amsterdams Fonds voor de Kunsten te dekken. Deze ombuiging is in 2015 al gerealiseerd, onder andere
doordat vacatureruimte met het oog op de ombuiging niet is ingevuld. Dit veroorzaakt lagere lasten van € 0,7 miljoen.
Daarnaast zijn de lasten € 0,9 miljoen lager doordat de stelposten kunst en cultuur niet volledig zijn uitgegeven. De
stelpost investeringen en onderhoud wordt ingezet om mogelijke knelpunten bij de accommodaties op te lossen. Door
het hoge onderhoudsniveau van de cultuurpanden is € 0,3 miljoen minder uitgegeven dan begroot. De overige
stelposten betreffen: Cultuureducatie € 0,1 miljoen, Lokale media € 0,2 miljoen, Flexibele ruimte en uitvoering
kunstenplan € 0,1 miljoen en Dans € 0,2 miljoen.
Bij het coalitieakkoord 2014-2018 is binnen het Aanvalsplan Armoede € 3 miljoen voor onder andere uitbreiding van
het Jongerencultuurfonds Amsterdam (JCFA) en het Jeugdsportfonds (JSF) uitgetrokken. Hiervan is € 0,6 miljoen
opgenomen voor het JCFA en de pilotprojecten stimulering cultuuraanbod voor het schooljaar 2015/2016. Voor dit
laatste is sprake van een onderbesteding van € 0,3 miljoen die via de reserve Overheveling incidentele middelen in
2016 zal worden ingezet.
Het besluit om Kunstenplaninstellingen die in zwaar weer verkeren voor € 0,6 miljoen te ondersteunen (6 januari 2015)
en het besluit tot financiële ondersteuning van de cultuurhuizen (17 november 2015zorgen voor een budgettair
neutrale afwijking. Aan de reserve Kunstenplan 2013-2017 is hiervoor € 1 miljoen onttrokken. Omdat de subsidies voor
Felix Meritis en Handtheater zijn ingetrokken, is aan de reserve nog € 0,1 miljoen extra toegevoegd.
De volgende budgettair neutrale afwijkingen hebben te maken met de systeemreserve cultureel beleggen. De
inkomsten vanuit cultureel beleggen zijn € 0,2 hoger dan begroot en worden toegevoegd aan de reserve. Bij de
vaststelling van het Kunstenplan is bepaald dat de reserve wordt ingezet voor cultuureducatie. In 2015 is hier € 0,4
miljoen minder op uitgegeven dan begroot. Aan de reserve is daarom € 0,4 miljoen minder onttrokken.
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De wijzigingen in onttrekkingen en toevoegingen in reserves zijn hierboven toegelicht. Het totaal aan onttrekkingen
aan reserves is € 0,5 miljoen hoger dan begroot. Dit is het saldo van:
Kunstenplan 2013-2017
trekking aan de reserve cultureel beleggen





Het totaal aan toevoegingen aan de reserve Cultureel beleggen en de reserve Kunstenplan 2013-2017 is € 0,4 miljoen
hoger dan begroot; het gaat om extra toevoegingen.
STADSDELEN Toelichting gebiedsgericht werken
Afwijkingen primair proces
De hogere baten van € 0,5 miljoen worden grotendeels verklaard door de uitvoering van een tweetal kunstprojecten,
Yellow Wings en City Cell’s, in stadsdeel Zuidoost. Zowel de daarmee gemoeide incidentele kosten als de incidentele
bijdrage van onder andere AFK (Amsterdams Fonds voor de Kunsten) van € 0,3 miljoen waren niet begroot.
In Zuid zijn lagere kosten gemaakt (€ 0,2 miljoen) voor de financiële ondersteuning van culturele instellingen, omdat er
minder subsidieaanvragen zijn ontvangen dan begroot.
Daarom is
€ 0,2 miljoen minder onttrokken aan de
hiervoor ingestelde reserve ondersteuning culturele infrastructuur.
Conform het raadsbesluit bij de Voorjaarsnota 2015 zijn diverse kleinere reserves, vooral ten behoeve van Kunst in de
openbare ruimte, voor een totaalbedrag van € 0,5 miljoen vrijgevallen. Dit is in de financiële tabel niet zichtbaar,
omdat tegelijkertijd € 0,5 miljoen aan enkele reserves minder is onttrokken, zoals in stadsdeel Noord uit de reserve
stimulering culturele projecten en in stadsdeel Oost uit de reserve Kunstwerk Oostelijk Havengebied.

Risico’s en maatregelen
Actueel
Risico 1

Maatregel

Toelichting

Risico 2
Maatregel
Toelichting

Culturele instellingen slagen onvoldoende in het realiseren van plannen vanwege het
economische klimaat. Indien dit risico zich voordoet dan worden de doelstellingen van
Kunst en Cultuur niet gehaald.
De gemeente monitort de prestaties van culturele instellingen nauwgezet via de
jaarlijkse subsidieverantwoording. Dit mitigeert het risico omdat de gemeente snel
inzicht krijgt in achterblijvende prestaties zodat tijdige bijsturing kan plaatsvinden.
Ondanks het voorzichtig herstellende economische klimaat blijft het voor culturele
instellingen moeilijk externe financiering door middel van sponsoring te vinden.
Instellingen moesten soms bezuinigen of andere maatregelen treffen om financieel
gezond te blijven. Door de monitoring werden eventuele knelpunten opgemerkt en kon
tijdig worden bijgestuurd. Daarbij zijn in januari en november 2015 vrijgevallen
Kunstenplanmiddelen aangewend voor incidentele ondersteuning aan in totaal dertien
instellingen.
Scholen geven geen prioriteit aan kunst- en cultuureducatie. Als dit risico zich voordoet
worden de doelstellingen op cultuureducatie niet gehaald.
De gemeente heeft een convenant gesloten met schoolbesturen om hun betrokkenheid
te waarborgen
De gemeente overlegt jaarlijks met de schoolbesturen over cultuureducatie en de
voortgang van het Basispakket kunst- en cultuureducatie.

Beleidskaders




Het Kunstenplan 2013-2016 van de gemeente stelt het kader voor het kunst- en cultuurbeleid.
Het Convenant Basispakket Kunst- en Cultuureducatie stelt het kader voor cultuuronderwijs op scholen.
De Culturele Basisinfrastructuur 2013-2016 van het Rijk beschrijft de landelijke basisinfrastructuur voor cultuur.

195

6.7.2 Erfgoed
Portefeuillehouder: Ollongren
Het gebouwde, archeologische en cultuurlandschappelijk erfgoed behouden en versterken

Wat waren de belangrijkste ontwikkelingen?








Transformeren en verdichten in bestaande stedelijke gebieden met erfgoed zorgt voor meer inhoudelijke
advisering.
Toenemend aantal restauratie- en transformatieprojecten in alle stadsdelen. Groei in publieksactiviteiten en groei
in de waardering daarvan door bijvoorbeeld een stijgend aantal bezoekers Open Monumentendag, start Archeo
hotspots.
Het aantrekken van de bouwproductie zorgt voor toenemende investeringen in de bestaande stad. Transformatie
en herbestemming van erfgoed wordt steeds vanzelfsprekender en heeft een positief effect op de buurt (De
Hallen, Kleiburgflat).
Afstemming over behoud en hergebruik van erfgoed vindt steeds meer plaats aan het begin van het planproces
en interdisciplinair. Hierbij speelt (bewoners)participatie ook een rol.
Stijgende waardering voor het jonge erfgoed, bijvoorbeeld in Zuidoost.

Doelen, activiteiten en indicatoren
Doel 1

Activiteiten

A

B

C

Amsterdams erfgoed heeft en behoudt een hoge cultuur-historische waarde
Indicatoren doel

1	Aantal onderzoeken, adviezen, publicaties
educatieve projecten en evenementen

Peilwaarde
Nulmeting (jaar)

Streefwaarden
Begroting 2015

Rekening 2015

1.530
(2014)

1.530

2.144

Doel 2

Activiteiten

Resultaat 2016/18
2016
2017
2018

A

B

1.530
1.530
1.530

C

D

Partijen in de ruimtelijke sector, zoals architecten en corporaties, kennen en benutten Amsterdams erfgoed
Indicatoren doel

Peilwaarde
Nulmeting (jaar)

Streefwaarden
Begroting 2015

Rekening 2015

1	Aantal adviezen en vooroverleg in het kader
van de vergunningverlening monumenten

1.200
(2014)

1.200

1.452

2016
2017
2018

1.200
1.200
1.200

2	Aantal adviezen en vooroverleg in het kader
van de vergunningverlening archeologie

140
(2014)

140

190

2016
2017
2018

140
140
140
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Doel 3

Activiteiten

A

B

C

E

Burgers staan in contact met het Amsterdamse erfgoed en het erfgoed wordt veelzijdig benut
Indicatoren doel

1

Peilwaarde
Nulmeting (jaar)

Streefwaarden
Begroting 2015

Rekening 2015

35.000
(2014)

35.000

38.000

2016
2017
2018

35.000
35.000
35.000

80
(2014)

80

108

2016
2017
2018

80
80
80

Aantal bezoekers Open Monumentendag

2	Aantal publicaties, eductieve projecten,
stages en evenementen

Resultaat 2016/18

Activiteiten

A

Informatie over archeologische vindplaatsen, monumenten en waardestellingen ervan online
beschikbaar stellen

B

Onderzoek doen naar de cultuur-historische waarde van gebouwen en gebieden

C

Archeologisch onderzoek verrichten, de collectie beheren en toegankelijk maken

D

Advies geven in het kader van vergunningverlening en bestemmingsplannen

E

Organiseren van voorlichting en educatie rond erfgoed zoals de Open Monumentendag

Indicatoren activiteiten

A

Peilwaarde
Nulmeting (jaar)

Streefwaarden
Begroting 2015

Rekening 2015

2
(2014)

3

10

2016
2017
2018

5
7
8

100
(2014)

100

369

2016
2017
2018

100
100
100

10
(2014)

10

25

2016
2017
2018

10
10
10

1.340
(2013)

1340

1452

2016
2017
2018

1.340
1.340
1.340

80
(2014)

80

108

2016
2017
2018

80
80
80

Aantal digitale kaartlagen met cultuur-historische
informatie
Hoort bij doel 1, 2 en 3

B

Aantal onderzoeken naar de cultuur-historische
waarde van gebouwen en gebieden
Hoort bij doel 1, 2 en 3

C

Aantal archeologische onderzoeken
Hoort bij doel 1, 2 en 3

D

Aantal adviezen in het kader van wettelijke
procedures
Hoort bij doel 2

E

Aantal evenementen, lezingen, publicaties, stages
Hoort bij doel 3
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Wat hebben we bereikt?
1. Amsterdams erfgoed heeft en behoudt een hoge cultuur-historische waarde
Het aantal onderzoeken en adviezen is gestegen. Deze toename kon binnen de organisatie worden opgevangen door
een efficiëntere werkwijze waarbij we nu tegen grenzen aanlopen. Bijzondere aandacht is besteed aan het meenemen
van erfgoed bij het gebiedsgericht werken. De realisatie van een archeologische installatie met 10.000 vondsten in het
Station Rokin als onderdeel van het Noord/Zuidlijn kunstplan is gestart.
2. Partijen in de ruimtelijke sector, zoals architecten en corporaties, kennen en benutten Amsterdams erfgoed

De Erfgoedverordening is vastgesteld, waarmee is geanticipeerd op de nieuwe Erfgoedwet die per 1 juli in
werking treedt.

Met de inzet van de bestaande kwaliteiten, waaronder erfgoed, wordt voldaan aan de wettelijke regelgeving en
wordt voorgesorteerd op de invoering van de Omgevingswet (2018).

De monumentenloods breng vraag en aanbod voor hergebruik en transformatie van erfgoed bij elkaar.

Integratie van archeologisch onderzoek in bouwprocessen zorgt voor verhoging van (tijd- en geld besparende)
efficiëntie.
3. Burgers staan in contact met het Amsterdamse erfgoed en het erfgoed wordt veelzijdig benut

De Open Monumentendag blijft ongekend populair met 38.000 bezoekers. Kennis over en draagvlak voor het
Nederlandse werelderfgoed wordt via het Werelderfgoedpodium dichter bij de burger gebracht.

In 2015 is de openbaar toegankelijke archeologische werkplaats op het Marine terrein geopend.

Erfgoedlessen voor primair en voortgezet onderwijs zijn uitgebreid.

Namens Monumenten en Archeologie zijn twee hoogleraren aangesteld aan de UvA. Zij leveren kennis als basis
voor advisering over Amsterdamse iconen en het bodemarchief.

STADSDELEN Gebiedsgericht werken/focuspunten
Portefeuillehouders: gebiedswethouders
Meerdere stadsdelen zijn rijk bedeeld met monumentaal erfgoed. Hoewel de stadsdelen geen taken of bevoegdheden
hebben binnen dit programmaonderdeel vindt er op project- en gebouwniveau goed overleg plaats met de centrale
stad en de eigenaren.
In Zuid is het Huis van Bewaring, inclusief de bewaarderswoningen, aangemerkt als gemeentelijk monument en zijn
panden voorgedragen om op de gemeentelijke monumentenlijst (GMP) te plaatsen of aan te merken als
rijksmonument.
West werkte aan de actualisatie GMP en in Nieuw-West hebben twaalf gebouwen en complexen de
monumentenstatus gekregen. De aanwijzing van de Linnaeushof in Oost als gemeentelijk monument is voorbereid.

Welke belangrijke activiteiten heeft de gemeente Amsterdam nog meer uitgevoerd?








Versterking van kennisdelen door middel van ontsluiting van gegevens en onderzoeken onder andere via maps
amsterdam.
In 2015 is een monumentenloods, specifiek voor het ontwikkelen en transformeren van erfgoed toegevoegd aan
het Transformatieteam. Hiermee wordt het transformatieproces binnen de randvoorwaarden van het erfgoed
versoepeld. Haalbaarheidsonderzoek bewijst zijn nut.
We hebben, als onderdeel van het Noord/Zuidlijn kunstplan, een archeologische installatie met 10.000 vondsten
gecreëerd in het Station Rokin.
De ontwikkeling van het Werelderfgoedpodium tot breed bekend kenniscentrum voor Nederlands erfgoed is
voortgezet door:
inspanningen van de curator Werelderfgoedpodium
brede landelijke aandacht via project Werelderfgoed thuis
de aanvraag (en toekenning) van de subsidie Visie Erfgoed en Ruimte ten behoeve van communicatie, curator
en educatie
Kennis leveren voor de ontwikkeling van erfgoededucatie voor het onderwijs en voor partijen binnen en buiten de
gemeente door:
bijdragen aan kennisontwikkeling van loketmedewerkers, vergunningverleners en buitendienstinspecteurs
geven van cursus restauratietechniek
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Kennis leveren voor de ontwikkeling van erfgoededucatie voor het onderwijs en voor partijen binnen
en buiten de gemeente door:
bijdragen aan kennisontwikkeling van loketmedewerkers, vergunningverleners en
buitendienstinspecteurs
geven van cursus restauratietechniek
participatiecursus ontwikkeld en uitgevoerd (12x120 deelnemers)
educatie project Wereldgrachten
Archeohotspots
Kijk op je Wijk voor kinderen
bijdragen aan internationale samenwerkingsverbanden
digitale presentatie VOC schip De Amsterdam tijdens EU-top
realisatie kunstwerk archeologische vondsten Metrostation Rokin

Bij Financiële
de totalen vanontwikkelingen
lasten en baten
worden het stedelijk niveau
(rve’s) en gebiedsgericht werken
Bedragen * € 1 miljoen
(stadsdelen) niet apart
weergegeven. Er is voor de
baten en lasten maar één link.

Begroting
2015

Begroting
2015
(vastgesteld
16/12/15)

Rekening
2015

Verschil
Rekening
>
Begroting

Stedelijk
Baten
Lasten
Saldo van baten en lasten
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
Subtotaal stedelijk

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

0,3
4,9
-4,7
0,1
1,1
-1,0
-5,6

0,4
4,9
-4,5
0,2
1,2
-1,0
-5,5

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

Gebiedsgericht werken
Baten
Lasten
Saldo van baten en lasten
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
Subtotaal gebiedsgericht werken

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

0,0
0,7
-0,7
0,0
0,0
0,0
-0,7

0,0
0,6
-0,6
0,0
0,0
0,0
-0,6

0,0
-0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,1

Totalen programmaonderdeel 7.2

-6,6

-6,3

-6,1

0,2

Het programmaonderdeel Erfgoed heeft een positief saldo van € 0,2 miljoen. Dit wordt verklaard door
hogere baten bij het stedelijk onderdeel en lagere lasten bij de stadsdelen.
Toelichting stedelijk
Afwijkingen primair proces
Het voordeel is grotendeels het resultaat van de vrijval van de reserve Onderzoek naoorlogs erfgoed (€
0,1 miljoen). Dit bedrag wordt via de reserve Overheveling incidentele middelen meegenomen naar
2016.
STADSDELEN Toelichting gebiedsgericht werken
Er waren in programmaonderdeel 7.2 Erfgoed voor gebiedsgericht werken geen significante afwijkingen
van de begroting.
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STADSDELEN Toelichting gebiedsgericht werken
Er waren in programmaonderdeel 7.2 Erfgoed voor gebiedsgericht werken geen significante afwijkingen van de
begroting.

Risico’s en maatregelen
Nieuw
Risico 1
Maatregel

Actueel
Risico 1
Maatregel
Toelichting

Risico 2
Maatregel
Toelichting

Risico 3
Maatregel
Toelichting

Ontwikkelen Erfgoedhuis De Bazel loopt spaak.

sterkte-zwakte analyse is gemaakt

gezamenlijke visie MenA en SAA wordt voorbereid

zoeken draagvlak in de stad

Gebrek aan kennis weerhoudt de burgers ervan het erfgoed te waarderen en maakt dat
de leefbaarheid in de stad afneemt
De gemeente zorgt voor onderzoek, advies en voorlichting over erfgoed
Steeds nieuwe gebieden uit steeds jongere periodes komen in beeld met betrekking tot
transformatie en ontwikkeling. Dat roept steeds actuele vragen op over de aanwezige
erfgoedwaarden.
Cultuurhistorie is niet voldoende gekoppeld aan ruimtelijke processen
De gemeente gaat in een vroeg stadium in gesprek met partijen over het belang van
erfgoed
Ondanks het instellen van de Monumentenloods blijft de inbreng van erfgoed bij
gebiedsgericht werken een aandachtspunt.
Het erfgoed wordt onvoldoende benut
De gemeente overtuigt partijen van de (maatschappelijke en economische) waarde van
erfgoed, helpt dit duurzaam benutten

specialist duurzaamheid adviseert m.b.t. verduurzaming erfgoed

kaart zonnedaken is gereed

monumentenloods is aangehaakt aan stedelijk transformatieteam

kennisdeling met vastgoedeconomen VU

Beleidskaders




De Monumentenwet en de gemeentelijke erfgoedverordening geeft richtlijnen voor aanwijzen en wijzigen van
monumenten.
De omgang met erfgoed in 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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6.7.3 Economie
Portefeuillehouder: wethouder Ollongren
De economie van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) duurzaam versterken

Wat waren de belangrijkste ontwikkelingen?





De economische groei in de Metropoolregio toont zich met 2,7% robuust (voorlopige raming TNO) en is verdeeld
over een breed palet van economische sectoren.
De werkloosheid neemt echter niet af en blijft door enerzijds een beperkte groei van de werkgelegenheid en
anderzijds de toename van de beroepsbevolking staan op 7,7%.
Het Amsterdamse bedrijfsleven profiteert van het herstel van de economie. Er is sprake van een dalend aantal
faillissementen en een toenemend aantal (startende) bedrijven.
Internationalisering zet sterk door: meer internationale studenten, internationale kenniswerkers, internationale
bedrijven, internationale start-ups en vooral scale-ups. Daarmee stijgt de behoefte aan (publieke) voorzieningen
voor deze groepen, zoals beschikbaarheid van internationaal onderwijs en huisvesting (middeldure huur) en
tweetalige (overheids-) communicatie.

Doelen, activiteiten en indicatoren
Doel 1

A

Activiteiten

C

D

E

De Metropoolregio Amsterdam behoort tot de top-5 van economische regio’s van Europa
Indicatoren doel

Peilwaarde
Nulmeting (jaar)

1	Hogere economische groei in de Metropoolregio
ten opzichte van
economische groei Nederland
2	Percentage benchmarks waarop Amsterdam gelijk
blijft of stijgt t.o.v. andere Europese steden. Hiervoor worden door de Amsterdam Economic Board
vijf indicatoren voor generieke concurrentiekracht
en 10 voor specifieke gebieden gemonitord.

Streefwaarden
Begroting 2015

Rekening 2015

Resultaat 2016/18

0,5%
(2014)

0,50%

0,7%
(voorlopige
raming TNO)

2016
2017
2018

0,50%
0,50%
0,50%

n.v.t.

0,67

0,78

2016
2017
2018

0,67%
0,67%
0,67%

Doel 2

Activiteiten

A

C

D

Amsterdam versterkt zijn positie als innovatie- en kenniscentrum
Indicatoren doel

 otaal aantal techbedrijven (startups en
T
scale ups) in Amsterdam per jaar

Peilwaarde
Nulmeting (jaar)

Streefwaarden
Begroting 2015

Rekening 2015

498

575

695

Doel 3

Resultaat 2016/18
2016
2017
2018

Activiteiten

650
725
800

B

C

Amsterdam blijft een aantrekkelijke vestigingsstad voor ZZP’ers, MKB en (internationale) bedrijven
Indicatoren doel

 antal nieuwe internationale bedrijven
A
in de Metropoolregio

Peilwaarde
Nulmeting (jaar)

Streefwaarden
Begroting 2015

Rekening 2015

115
(2013)

100

140
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Resultaat 2016/18
2016
2017
2018

100
100
100

Activiteiten

A

De Kennis- en Innovatieagenda uitvoeren, in samenwerking met de Amsterdam Economic Board

B

Het Amsterdams Ondernemers Programma opstellen en uitvoeren

C

Actief regionaal arbeidsmarktbeleid uitvoeren, met een geïntegreerde aanpak

D

Actief aantrekken van internationale bedrijven en (kennis)instellingen

E

Actief invulling geven aan de verschillende rollen van de gemeente ten aanzien van Schiphol

Indicatoren activiteiten

A

Hoort bij doel 1 en 2

B

Hoort bij doel 3

C

Hoort bij doel 1, 2 en 3

D

Hoort bij doel 1 en 2

E

Hoort bij doel 1

Peilwaarde
Nulmeting (jaar)

Streefwaarden
Begroting 2015

Rekening 2015

Resultaat 2016/18

Voor deze activiteiten zijn bij de Begroting 2015 geen indicator en streefwaarden bepaald

Wat hebben we bereikt?
1. De Metropoolregio Amsterdam behoort tot de top-5 van economische regio's in Europa
De score (0,78) voor de indicator percentage benchmarks waarop Amsterdam gelijk blijft of stijgt ten opzichte van
andere Europese steden is gebaseerd op negen van de vijftien benchmarks. Voor de overige zes benchmarks was
vergelijken niet mogelijk omdat Amsterdam óf voor het eerst in de analyses is opgenomen óf omdat het de eerste
uitgave van de benchmark betreft.
Bij zes van de negen beoordeelde indicatoren is Amsterdam in 2015 ten opzichte van 2014 gestegen. Sterke punten
van Amsterdam zijn internationale bereikbaarheid en infrastructuur, investeren in commerciële producten en diensten
en sociale innovatie. Daarnaast maken de Amsterdamse universiteiten een sterke stijging door in hun waardering. Eén
indicator is gelijk gebleven en twee indicatoren zijn gedaald met als belangrijkste redenen: een slechte score op
ontwikkeling van de financiële sector en iets lagere scores op de thema’s leefbaarheid en research & development.
2. Amsterdam versterkt zijn positie als innovatie- en kenniscentrum
Voor de versterking van de positie van Amsterdam als
innovatie- en kenniscentrum zijn de volgende activiteiten en
initiatieven van de gemeente belangrijk.






De ontwikkeling van het ASP tot één van de grootste concentraties van universitair bètaonderwijs, onderzoek en
daaraan gelieerd ondernemerschap van Nederland is in 2015 voortgezet. Zo zijn concrete stappen gezet om
nieuwe partijen aan te trekken voor het ASP, zoals Tata Steel (per januari 2016), Energieonderzoek Centrum
Nederland (ECN) en SRON Netherlands Institute for Space Research. Samen met Nederlandse Organisatie voor
Wetenschappelijk Onderzoek en de UvA is het initiatief genomen om een overkoepelende Stichting Science &
Business op te richten voor de gezamenlijke inhoudelijke ontwikkeling van het ASP.
Uitvoeren van het StartupAmsterdam actieprogramma, om startups en scale-ups te stimuleren en ondersteunen in
hun groei en om tech-talent, dat essentieel is voor de groei van startups, aan te trekken en op te leiden. Dankzij
de organisatie van de Amsterdam Capital Week kwamen tijdens meer dan twintig evenementen vijfhonderd
startups en tweehonderdvijftig investeerders met elkaar in contact. Ook werden in 2015 acht startup academies
opgericht waar driehonderd studenten startup gerelateerde tech-vaardigheden ontwikkelden. Amsterdam stond
in de top-5 van vier toonaangevende ranglijsten, waaronder een tweede plaats (na Londen) op Europese ranglijst
van beste vestigingsplaatsen voor technologie ondernemers.
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Het boeken van de eerste resultaten door het instituut Amsterdam Metropolitan Solutions (AMS), zoals het
uitreiken van AMS-diploma’s aan afgestudeerden voor hun onderzoek over slimme oplossingen voor







Wetenschappelijk Onderzoek en de UvA is het initiatief genomen om een overkoepelende Stichting Science &
Business op te richten voor de gezamenlijke inhoudelijke ontwikkeling van het ASP.
Uitvoeren van het StartupAmsterdam actieprogramma, om startups en scale-ups te stimuleren en ondersteunen in
hun groei en om tech-talent, dat essentieel is voor de groei van startups, aan te trekken en op te leiden. Dankzij
de organisatie van de Amsterdam Capital Week kwamen tijdens meer dan twintig evenementen vijfhonderd
startups en tweehonderdvijftig investeerders met elkaar in contact. Ook werden in 2015 acht startup academies
opgericht waar driehonderd studenten startup gerelateerde tech-vaardigheden ontwikkelden. Amsterdam stond
in de top-5 van vier toonaangevende ranglijsten, waaronder een tweede plaats (na Londen) op Europese ranglijst
van beste vestigingsplaatsen voor technologie ondernemers.
Het boeken van de eerste resultaten door het instituut Amsterdam Metropolitan Solutions (AMS), zoals het
uitreiken van AMS-diploma’s aan afgestudeerden voor hun onderzoek over slimme oplossingen voor
grootstedelijke vraagstukken.
Realisatie en voorbereiding van opleidingshuizen in de creatieve industrie, logistiek, mobiliteitstechniek,
installatietechniek en hospitality.

3. Amsterdam blijft een aantrekkelijke vestigingsstad voor zzp'ers, MKB en (internationale) bedrijven
Er zijn in 2015 honderdveertig nieuwe internationale bedrijven gevestigd. Dit leverde direct 1.394 arbeidsplaatsen op.
De bedrijven geven aan dat ze over drie jaar 2.953 arbeidsplaatsen hebben gecreëerd. Daarnaast hebben vierendertig
gevestigde internationale bedrijven sterk uitgebreid en dat levert 3.068 nieuwe directe arbeidsplaatsen op. Onderzoek
toont aan dat iedere door buitenlandse bedrijven gecreëerde nieuwe arbeidsplaats 1,6 arbeidsplaats oplevert in de
regio, wat onder andere ten goede komt aan het MKB en de zzp'ers.
Het Amsterdamse bedrijfsleven profiteerde van het herstel van de economie. Vooral de stijging van de
consumentenuitgaven zorgde voor een herstel van de resultaten van de MKB-bedrijven. Tegelijkertijd zagen we dat de
disruptieve dynamiek in vele MKB-sectoren voortgang vindt, waardoor traditionele MKB-bedrijven steeds meer
concurrentie ondervinden van nieuwe starters met nieuwe concepten en nieuwe businessmodellen. Deze nieuwe
concepten en businessmodellen gaan
nog niet gepaard gaat met een forse groei van de werkgelegenheid.

STADSDELEN Gebiedsgericht werken/focuspunten
Portefeuillehouders: gebiedswethouders
De stadsdelen richten zich, in aanvulling op en in overeenstemming met de stedelijke kaders en
uitvoeringsprogramma’s, op een vitaal en divers ondernemingsklimaat in wijken en buurten. Veel activiteiten en
producten daar voor zijn opgenomen in het Amsterdams Ondernemers Programma (AOP) 2015-2018.
De stadsdelen blijven actief in het ruimte bieden aan ondernemers en lokaal ondernemerschap. Nieuw-West is actief in
de toepassing van het instrument Kansenzones waarbij het stadsdeel, geconcentreerd op een paar plekken, ruimte
biedt voor de vestiging van horecaondernemingen.
Wijkondernemingen en ambachtseconomie, bieden goede kansen voor werkgelegenheid en een gezonde lokale
economie. In de stad zijn enkele pilots voor freezones van start gegaan, onder andere in de Jan Evertsenstraat.
In het Postcodegebied 1012 wordt in het Coalitieproject 1012 actief gestuurd op de economische structuur. Net als in
andere wijken in de stad is hier actieve ondersteuning van de Bedrijveninvesteringszones (BIZ) Zeedijk en van Dam tot
Stopera bij het verkrijgen van meer diversiteit en kwaliteit in de detailhandel.
Per 1 januari 2015 zijn de ‘Sloterdijken’ toegevoegd aan West en Nieuw-West. Beide stadsdelen zijn aan de slag
gegaan om de kwaliteiten van deze bedrijvengebieden op peil te behouden en te versterken, met in Nieuw-West
volop ruimte voor nieuwe vormen van ondernemerschap (van bijzondere hotel- en logiesvormen tot de aanleg van een
wijngaard).
In Centrum en de stadsdelen daar rond omheen bereikt het Centrummilieu regelmatig een kritische grens.
Uitgaansleven en toerisme drukken een forse stempel op de leefbaarheid. Het vinden van de juiste balans in de stad
blijft een actueel item.
In de nieuwe Marktverordening wordt meer ruimte gecreëerd op en voor warenmarkten. Per markt is meer maatwerk
mogelijk. Zo is in Zuidoost gestart met een traject om de warenmarkten weer sterk te maken voor de toekomst.
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Welke belangrijke activiteiten heeft de gemeente Amsterdam nog meer uitgevoerd?


Uitvoeren van de Europastrategie
Tijdens diverse werkbezoeken hebben collegeleden aan de Europese Commissie aandacht gevraagd voor
bedreiging van de hub-positie van Schiphol vanwege oneigenlijke concurrentie van de Gulf-carriers, de
kennispositie van de MRA in Europa (aanvraag Innovatiehoofdstad), startup-positie van Amsterdam op Europees
niveau (aansluiting EU-initiatieven, opzet startupfonds) en Open Data (in 2015 waren 665 datasets online).



Programmamanagement voeren voor het Amsterdamse deel van Europees Fonds voor Regionale
Ontwikkeling (EFRO)
Het oude programma Kansen voor West, wat uit zevenentwintig projecten bestaat, eindigde in 2015. In mei 2015
is het nieuwe programma van start gegaan met een tender. Hiervoor zijn vier projecten met een financiering van
€ 5,8 miljoen goedgekeurd. Een van deze projecten is Onbekend maakt Onbemind van JINC. Dit project helpt
1.000 vmbo-leerlingen bij hun aansluiting op de arbeidsmarkt.



Aandeelhouderschap van Schiphol en Havenbedrijf Amsterdam NV
De overslag in de haven is ten opzichte van 2014 licht gedaald. De strategische bedrijfsvisie van het Havenbedrijf
met daarin de duurzame groei naar een Metropolitan Port is vastgesteld. Schiphol is ook in 2015 in staat gesteld
haar positie als toonaangevende luchthaven in Europa te behouden en te versterken met zo min mogelijk last voor
de omgeving.



De gemeentelijke dienstverlening op het Expatcenter uitvoeren en ontwikkelen
Het Expatcenter Amsterdam Area is in 2008 opgericht om knelpunten bij de vestiging van kennismigranten weg te
nemen door overheidsdienstverlening van Immigratie- en Naturalisatiedienst en MRA- gemeenten gecombineerd
en onder één dak aan te bieden. In 2015 zijn 10.492 mensen geholpen, een groei van 26% ten opzichte van 2014.
Sinds januari 2015 zijn de doelgroepen: Kennismigranten, Wetenschappelijk onderzoekers, EU-migranten (met
arbeidscontract), Startende ondernemers (‘startup-visa’) en internationale studenten.



Regionaal hotelbeleid
De gemeente voert het regionaal hotelbeleid uit met als uitgangspunt het juiste hotel op de juiste plaats. Vanuit
het beleid Stad in balans is een beleidsaanpassing voorbereid met nog meer focus op kwaliteit en weg van ‘meer
van hetzelfde’. Deze nieuwe monitoring was in februari 2016 gereed.



Nieuw Amsterdam Ondernemersprogramma (AOP)
In december 2015 is het nieuwe AOP voor de periode 2015-2018 vastgesteld.



Evenementenfonds
De gemeente heeft in 2015 vanuit het evenementenfonds diverse beeldbepalende en vernieuwende
evenementen gesubsidieerd, zoals Amsterdam Light Festival, Amsterdam Dance Event, Amsterdam Gay Pride,
Amsterdam Denim Days en het Amsterdam Fringe Festival. Ook SAIL Amsterdam 2015 heeft subsidie ontvangen.



Innovatieve prijsvraag
In oktober 2015 heeft de gemeente een prijsvraag digitale economie uitgeschreven ter verbetering van de
concurrentiepositie van de MRA. Hiermee stimuleren wij de markt om op innovatieve wijze met goede voorstellen
te komen waarbij we de middelen zo effectief mogelijk inzetten. De prijs is € 1 miljoen uit het MRA-budget
economie. In de eerste ronde heeft een onafhankelijke jury uit zeventien voorstellen de vijf beste geselecteerd. In
de tweede ronde – in februari 2016 – is daaruit het beste voorstel gekozen.



Nieuwe Marktverordening
In 2015 is een nieuwe gemeentelijke Marktverordening opgesteld ter vervanging van de Verordening op de
Straathandel (2008). Verder zijn de markttarieven gelijkgetrokken en is er een nieuwe gemeentelijke
Markttarievenverordening.
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Bij Financiële
de totalen vanontwikkelingen
lasten en baten
worden het stedelijk niveau
(rve’s) en gebiedsgericht werken
Bedragen * € 1 miljoen
(stadsdelen) niet apart
weergegeven. Er is voor de
baten en lasten maar één link.

Begroting
2015

Begroting
2015
(vastgesteld
16/12/15)

Rekening
2015

Verschil
Rekening >
Begroting

Stedelijk
Baten
Lasten
Saldo van baten en lasten
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
Subtotaal stedelijk

2,4
49,2
-46,8
9,8
1,2
8,6
-38,1

8,4
53,5
-45,1
8,2
5,2
3,0
-42,1

8,4
37,7
-29,2
7,3
16,5
-9,2
-38,4

0,0
-15,8
15,9
-0,9
11,2
-12,2
3,7

Gebiedsgericht werken
Baten
Lasten
Saldo van baten en lasten
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
Subtotaal gebiedsgericht werken

7,6
13,7
-6,1
0,3
0,0
0,3
-5,8

7,7
16,5
-8,8
1,8
0,0
1,8
-7,0

7,6
17,3
-9,7
1,4
0,0
1,4
-8,3

-0,1
0,8
-0,9
-0,4
0,0
-0,4
-1,3

-43,9

-49,1

-46,7

2,5

Totalen programmaonderdeel 7.3

In het programmaonderdeel Economie zijn de stedelijke lasten € 15,8 miljoen lager dan begroot. De realisatie van de
baten is vrijwel gelijk aan de begroting. De lagere lasten kennen voor € 15,6 miljoen oorzaken in het primair proces en
voor € 0,2 miljoen in de organisatieontwikkeling.
Toelichting stedelijk
Afwijkingen primair proces
Vanuit het Coalitieakkoord 2014-2018 is € 16 miljoen beschikbaar gesteld voor economische structuurversterking. In
februari 2015 is het bestedingskader vastgesteld door de gemeenteraad en ingestemd met een bijdrage aan de High
Tif (€ 4 miljoen), het actieprogramma Startup Amsterdam (€ 5,3 miljoen), het actieplan Innovatief vakmanschap (€ 1,2
miljoen) en actieprogramma Sociaal ondernemen Amsterdam (€ 1,1 miljoen). Er is € 14,9 miljoen gedoteerd aan de
systeemreserve Economische structuurversterking.
In het Coalitieakkoord 2014-2018 is € 1,5 miljoen voor de Amsterdam Economic Board (AEB) beschikbaar gesteld,
hierdoor is de reserve bestemd voor cofinanciering van de AEB niet meer nodig. De lasten ten opzichte van de
begroting zijn daardoor € 2,1 miljoen lager en de hiervoor onttrokken middelen vallen uit de reserve Amsterdam
Economic Board vallen vrij ten gunste van het rekeningresultaat.
De overheden van de Metropool Regio Ansterdan (MRA), verenigd in het Platform Regionaal Economische Structuur
(PRES) hebben één regionaal budget ingesteld. Het college heeft dit besluit bekrachtigd op 19 mei 2015. Bestuurlijk
Overleg Platform Regionale Economische Structuur (BO PRES) heeft in juni 2015 een open call uitgeschreven binnen
het thema digitale connectiviteit. De realisatie van de initiatieven leidt vanaf
februari 2016 tot uitgaven. De
hierdoor € 0,7 miljoen lagere uitgaven leiden ook tot lagere baten, doordat de baten zijn opgenomen op de balans als
vooruit ontvangen.
Voor de High Tech Instrumentatiefaciliteit (High Tif) heeft de Raad op 13 februari 2015 € 4,5 miljoen beschikbaar
gesteld, waarvan € 0,5 miljoen uit het Fonds Ontwikkelingsmaatschappij (FOM). Het financieringsplan voor de High Tif
is gewijzigd waardoor de bijdrage vanuit het FOM pas in 2016 beschikbaar gesteld wordt. Dit leidt in 2015 tot lagere
lasten.
Het expatcenter levert in 2015 een voordelig financieel resultaat op door € 0,3 miljoen hogere baten vanuit de
dienstverlening aan de groeiende stroom kennismigranten en € 0,1 miljoen lagere lasten door efficiënter inzet van het

205

materieel budget. Daarnaast is de uitvoering van het programma Internationaal vestigingsklimaat verschoven naar
2016 en 2017, waarmee een onderbesteding van € 0,4 miljoen is gerealiseerd.
Op 13 maart 2014 heeft de raad een maximumbijdrage van € 50 miljoen beschikbaar gesteld voor de Stichting
Amsterdam Metropolitan Solutions (AMS) in de periode 2014 tot en met 2024. De algemene bijdrage in de kosten aan
de stichting worden volledig ten laste van de reserve AMS gebracht. In 2015 zijn de lasten en de onttrekking aan de
reserve AMS € 0,5 miljoen lager dan begroot door de lagere afrekening over 2014. Daarnaast is met het besluit
'opschonen reserves' de reserve proceskosten samengevoegd met de reserve AMS (€ 0,4 miljoen).
Daarnaast zijn er diverse kleinere lagere bestedingen van in totaal € 0,6 miljoen. Hiervan heeft € 0,2 miljoen betrekking
op het evenementenfonds, hier tegenover staan hogere lasten op het programma Openbare Orde en Veiligheid voor
Sail. De projecten E Health en Smart City zijn niet doorgegaan waardoor de kapitaallasten € 0,2 miljoen lager
uitkomen.
De onttrekkingen aan reserves is ruim € 0,9 miljoen lager dan begroot.
De wijzigingen zijn hierboven toegelicht.
Het betreft een saldo van:

€ 0,8 miljoen lagere onttrekking aan de reserve FOM (€ 0,5 miljoen in verband met High Tif en € 0,3 miljoen
wegens te hoog begrote onttrekking)

€ 0,5 miljoen lagere onttrekking aan de reserve AMS

€ 0,3 miljoen hogere onttrekking aan de reserve proceskosten AMS

€ 0,2 miljoen vrijval reserve International Broadcast Congres (IBC)
De laatste reserve is onderdeel van het raadsbesluit ‘opschonen reserves’, waarmee de raad op 16 december 2015
heeft ingestemd. Hiermee is besloten om de reserve IBC per 31 december 2015 op te heffen. De resterende middelen
van € 0,2 miljoen zijn onttrokken en worden via de reserve Overheveling incidentele middelen in 2016 voor het
International Broadcast Congres in de RAI ingezet.
De toevoegingen aan reserves is € 11,2 miljoen hoger dan begroot. Dit betreft € 10,8 miljoen economische
structuurversterking en de toevoeging van de totale vrijval uit de reserve proceskosten AMS aan de reserve AMS (€ 0,4
miljoen).
Afwijkingen organisatieontwikkeling
Bij de activiteiten in het kader van het ondernemersklimaat is onderbesteding ontstaan na overdracht van taken en
budgetten vanuit de bestuurscommissies en Westpoort. In 2015 is ingezet op het samen met de bestuurscommissies
ontwikkelingen van nieuwe plannen waaronder subsidieverordeningen en regelingen. Hierdoor zijn de budgetten
welke overgedragen zijn vanuit de bestuurscommissies nog niet volledig ingezet met een voordelig resultaat van € 0,2
miljoen tot gevolg.
STADSDELEN Toelichting gebiedsgericht werken
Afwijkingen organisatieontwikkeling
In 2013 heeft het college besloten het Marktbureau in te stellen. Het salarisbudget voor de marktmeesters is
structureel uit de begroting genomen en niet vervangen door een structureel budget voor de doorbelasting van het
Marktbureau. Dit leidt in 2015 bij de stadsdelen tot een overschrijding van € 0,8 miljoen op de lasten. Verder is € 0,4
miljoen minder aan reserves onttrokken dan begroot.

Risico’s en maatregelen
Actueel
Risico 1
Maatregel
Toelichting

Indien het Rijk de Holland Casino’s verkoopt, kan de gemeente de jaarlijkse afdracht van
€ 1,2 miljoen mislopen.
De gemeente heeft zich juridisch voorbereid en houdt nauw contact met het Rijk en
Holland Casino.
De gemeente heeft regelmatig overleg met het Holland Casino, zodat tijdig
geanticipeerd kan worden op de wijzigingen in de wetgeving en mogelijke
consequenties. Wijzigingen met negatieve financiële gevolgen worden met betrekking
tot de filialen van Holland Casino in de MRA op korte termijn niet verwacht.
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Beleidskaders





De samenwerkingsagenda's van de Amsterdam Economic Board schetsen het kader voor de economische
investeringen.
Het Amsterdams Ondernemers Programma bevat maatregelen voor het stimuleren en faciliteren van
ondernemers.
De regionale Visie Noordzeekanaalgebied bepaalt hoe de gemeente een mix van werken, wonen en recreëren
verder ontwikkelt.
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6.8 Duurzaamheid en water
Portefeuillehouders: wethouders Choho en Kock
Amsterdam groeit en wordt drukker. Het aantal inwoners is in 2015 gestegen naar bijna 835.000. Om de huidige
en toekomstige stad duurzaam, gezond en aantrekkelijk te houden en zo een plek te zijn waar mensen willen
blijven wonen en bedrijven zich willen blijven vestigen beweegt Amsterdam zich richting een duurzame
samenleving en duurzame economie.
Hierin zoeken we samenwerking met bewoners en partners in de stad en daarbuiten. Met de Agenda
Duurzaamheid, die in 2015 is vastgesteld, wordt een inhaalslag beoogd op het gebied van duurzame energie,
schone lucht, circulaire economie, een klimaatbestendige stad en een duurzame gemeentelijke organisatie.

Onze ambitie: Amsterdam wil een leefbare en gezonde stad zijn
De gemeente faciliteert bewoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen die initiatieven
nemen op het gebied van duurzaamheid in de stad. Hiermee versterken we de energie en doorzettingskracht die
aanwezig zijn in de samenleving. In de overgang naar een duurzame stad heeft de gemeente verschillende rollen en
een uitgebreid instrumentarium tot haar beschikking: we hebben data en inzichten die we graag delen, helpen bij de
financiering, passen regels aan waar nodig en mogelijk, werken samen en maken afspraken.

Duurzaamheid
Er zijn twee tenderrondes duurzame leningen gehouden en het duurzaamheidsfonds is van start gegaan; eenentwintig
leningen zijn toegewezen voor een totaalbedrag van € 2,5 miljoen.
Het toepassen van zonne-energie wordt vergemakkelijkt door aangepaste gemeentelijke regels, we lobbyen voor
windenergie richting Provincie en Rijk; de regeling Nul op de meter is gemaakt zodat de corporaties hun woningen
kunnen verduurzamen met deze subsidie, met stakeholders wordt gewerkt aan het realiseren van duurzame
warmtevoorziening op IJburg Centrumeiland.
De schone taxistandplaats voor het CS is geopend, met het bedrijfsleven is een convenant gesloten over de
milieuzone bestelauto's, subsidies zijn verstrekt voor elektrisch rijden.
Er is een quick scan gemaakt waarin de mogelijkheden inzichtelijk gemaakt zijn voor een circulaire economie in
Amsterdam en de regio.

Water
In 2015 is door Waternet 89,3 miljoen m³ aan drinkwater geleverd, waarbij de kwaliteit de daarvoor vastgestelde
normen overtreft.
De renovatie van het rioolstelsel is voortvarend ter hand genomen. Het aantal storingen is laag.
In 2015 is intensief gehandhaafd op illegale passagiersvaart. Het aantal meldingen van overlast te water en het aantal
uitgegeven processen verbaal is flink gestegen ten opzichte van 2014.
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Afval
Zoals afgesproken in de stedelijke Agenda Duurzaam Amsterdam is bestuurlijke besluitvorming voorbereid om te
komen tot een systeemkeuze voor afvalinzameling, met betrekking tot containers, gft afval (groente-, fruit- en
tuinafval), diftar (gedifferentieerde tarieven) en omgekeerd inzamelen (waarbij de inzameling van herbruikbare
grondstoffen voorrang krijgt op de inzameling van huishoudelijk restafval). Dit met het oog op het halen van een
scheidingspercentage van 30% in 2016.
Ook zijn maatregelen uitgewerkt om in 2016 de efficiëntie van de afvalinzameling te verbeteren, door bijvoorbeeld de
inzameling van grofvuil te veranderen en het apart inzamelen van hout. De verdere uitwerking van een efficiënte
afvalinzameling en doelstellingen voor afvalscheiding en dienstverlening richting de burger zijn opgenomen in de
bestuursopdracht Optimaliseren Afval Keten Amsterdam met als doel te komen tot één aansturing, één administratie
en één informatievoorziening. Deze zal in 2016 worden uitgevoerd.
Daarnaast is in 2015 voor het tweede achtereenvolgende jaar het afvalstoffentarief voor de Amsterdammers gedaald.
Per 1 januari 2016: voor meerpersoonshuishoudens naar € 313 en voor éénpersoonshuishoudens naar € 235.

STADSDELEN Gebiedsgericht werken
Portefeuillehouders: de gebiedswethouders
De stedelijke Agenda Duurzaam Amsterdam is vastgesteld waarin doelstellingen voor de thema’s ‘energie, ‘circulaire
economie’, ‘klimaatadaptatie’, ‘luchtkwaliteit’ en de ‘eigen organisatie’ zijn geformuleerd. De uitvoering vindt enerzijds
plaats via stedelijke projecten, anderzijds door het benutten van specifieke kansen in de stadsdelen. Alle zeven
stadsdelen hebben gewerkt aan het realiseren van een scala aan eerder genomen initiatieven en aan de intensivering
van de uitvoering van eerder vastgestelde beleidsuitgangspunten. Dit betekent dat in de stadsdelen meer is
gerealiseerd dan in Begroting 2015 geformuleerde specifieke focuspunten per stadsdeel.
In de stadsdelen is extra ingezet op duurzaamheidinitiatieven – zoals nieuwe-hernieuwbare energie, initiatieven met
betrekking tot de gescheiden inzameling van afval, de verbetering van de lucht- en waterkwaliteit en het rainproof
maken van de openbare ruimte.

Bij Kerncijfers
de totalen van lasten en baten
worden het stedelijk niveau
(rve’s)
en gebiedsgericht
Bedragen
* € 1 miljoen werken
(stadsdelen) niet apart
weergegeven. Er is voor de
baten en lasten maar één link.

Begroting
2015

Begroting
2015
(vastgesteld
16/12/15)

Rekening
2015

Verschil
Rekening >
Begroting

Stedelijk
Baten
Lasten
Saldo van baten en lasten
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
Subtotaal stedelijk

204,3
245,0
-40,6
3,3
30,0
-26,7
-67,4

207,5
248,3
-40,8
11,4
33,2
-21,7
-62,5

327,3
230,1
97,2
5,0
52,5
-47,5
49,7

119,8
-18,2
138,0
-6,5
19,3
-25,8
112,2

Gebiedsgericht werken
Baten
Lasten
Saldo van baten en lasten
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
Subtotaal gebiedsgericht werken

106,2
129,3
-23,2
2,3
0,4
1,8
-21,4

107,4
140,8
-33,4
5,8
0,4
5,4
-28,0

16,6
138,2
-121,6
6,3
0,3
6,0
-115,5

-90,7
-2,6
-88,2
0,5
-0,1
0,6
-87,5

Totalen programma 8

-88,7

-90,5

-65,9

24,6
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Toelichting lasten en baten
In het programma Duurzaamheid en water is ten opzichte van de begroting een positief resultaat van € 24,6 miljoen
gerealiseerd. In dit programma heeft zich ten opzichte van de Begroting 2015 een grote verschuiving voorgedaan
tussen centrale en decentrale activiteiten. De afvalstoffenheffing is bijvoorbeeld begroot bij de stadsdelen
(gebiedsgericht werken), maar gerealiseerd op stedelijk niveau. Daardoor is binnen het programmaonderdeel 8.2 Afval
op centraal niveau ten opzichte van de begroting een voordelig resultaat ontstaan van € 106,7 miljoen en bij de
stadsdelen een nadelig resultaat van € 91,2 miljoen. Per saldo maakt dat € 14,3 miljoen uit van het totale positieve
resultaat van € 24,6 miljoen ten opzichte van de begroting van het programma.
Daarnaast heeft de opschoning van de balans geleid tot baten in het programmaonderdeel 8.2 Afval van € 10,4
miljoen over de jaren 2014 en eerder.

211

6.8.1 Duurzaamheid
Portefeuillehouder: wethouder Choho
Beter gebruik van aanwezige grondstoffen en energie in een leefbare, gezonde stad met een sterke, circulair
georiënteerde economie

Wat waren de belangrijkste ontwikkelingen?







Amsterdamse bewoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen investeren steeds meer in energiebesparende
maatregelen in hun gebouwen en systemen, en in het gebruik van duurzame energiebronnen zoals zonne-energie,
stadswarmte en Warmte Koude opslag.
De lucht in Amsterdam blijft schoner worden. Het enthousiasme voor elektrisch vervoer is weer toegenomen zoals
bijvoorbeeld blijkt uit het toegenomen aantal laadpalen. Op enkele locaties na voldoet Amsterdam aan de
Europese normen voor luchtkwaliteit. Met het oog op de gezondheid zijn we blijven werken aan het verbeteren
van de luchtkwaliteit. In de Agenda Duurzaamheid zijn hiervoor aanvullende doelstellingen voor luchtkwaliteit
geformuleerd, doelstellingen die verder gaan dan de Europese normstelling.
Bedrijven en bewoners zijn steeds actiever op het gebied van circulaire economie. Start-ups ontwikkelen circulaire
producten en diensten en bewoners maken actief gebruik van spullenleen- en spullendeelplatforms als Peerby.
Met de Agenda Duurzaamheid, die in 2015 is vastgesteld, wordt de inhaalslag beoogd op het gebied van
duurzame energie, schone lucht, circulaire economie, een klimaatbestendige stad en een duurzame gemeentelijke
organisatie.

Doelen, activiteiten en indicatoren
Het college heeft met de gemeenteraad afgesproken tweejaarlijks  in de jaarrekening te rapporteren over de voortgang op deze
indicatoren. In de huidige collegeperiode gaat het om de jaren 2016 en 2018. Derhalve zijn voor 2015 zijn geen streefwaarden
benoemd.

Doel 1

A

Activiteiten

B

C

D

E

Amsterdam streeft naar 20% minder energieverbruik en een 20% hogere productie van duurzame energie in 2020
Indicatoren doel

1

Jaarlijkse duurzame energieproductie per
bewoner

2

Jaarlijks energieverbruik per inwoner

Peilwaarde
Nulmeting (jaar)

Streefwaarden
Begroting 2015

Rekening 2015

100
(ca 3,3 GJ inwoner)
(2013)

-

-

2016
2017
2018

106
113

100
(68 GJ / inwoner)

-

-

2016
2017
2018

91
85

Resultaat 2016/18

Doel 2

Activiteit

E

De lucht in Amsterdam wordt gezond, met zo min mogelijk stikstofdioxide (NO2), fijn stof en roet
Indicatoren doel

1

Concentratie NO2 op zwaarst belaste locatie

2

Hoogst gemeten concentratie roet

Peilwaarde
Nulmeting (jaar)

Streefwaarden
Begroting 2015

Rekening 2015

100 (46,2)

-

-

2016
2017
2018

65 (30
microgram)
in 2025

100

-

-

2016
2017
2018
2020

70
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Resultaat 2016/18

Doel 3
We stimuleren een duurzame en circulaire economie
Voor dit doel zijn nog geen indicator en streefwaarden bepaald

Activiteiten

A

Zonne-energie opstellen

B

Windenergie

C

Stadswarmte

D

Nul-op-de-meter

E

Schone lucht

Indicatoren activiteiten

A

Capaciteit in MW opgestelde windenergie
Hoort bij doel 1

C

Streefwaarden
Begroting 2015

Rekening 2015

9 MW
(2013)

-

-

2016
2017
2018

25
75

67 MW
(2013)

-

-

2016
2017
2018
2020

67
76
85

62.000
(2013)

-

-

2016
2017
2018

70.500
81.000

0
(2013)

-

-

2016
2017
2018

1.000

-

-

2016
2017
2018

2.500
4.000

Capaciteit in MW aan opgestelde zonne-energie
Hoort bij doel 1

B

Peilwaarde
Nulmeting (jaar)

Aantal woningequivalenten aangesloten op
stadswarmte
Hoort bij doel 1

D

Nul-op-de-meter woningen geregeld
Hoort bij doel 1

E

Aantal openbare oplaadpunten voor
elektrisch vervoer
Aantal cargohubs

1.000 (2014)
3 (2014) naar 5 (2018)

Resultaat 2016/18

Hoort bij doel 1 en 2

Wat hebben we bereikt?
1. Amsterdam streeft naar 20% minder energieverbruik en een 20% hogere productie van duurzame energie in
2020
Om meer energie te besparen zijn er energieadviezen aan het MKB en aan VvE’s geleverd, is gehandhaafd op
energieprestaties van bedrijven.
Om het opwekken van meer duurzame energie te bevorderen zijn onder andere windlocaties bepaald, zonprojecten
gefinancierd en is belemmerende regelgeving opgeheven.
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Vanuit het Duurzaamheidsfonds is geïnvesteerd in duurzame energieprojecten en circulaire economieprojecten van
bewoners en bedrijven.
Voor het stimuleren van Nul op de meter-woningen, in de eerste plaats voor gestapelde bouw, is een regeling
opgesteld.
2. De lucht in Amsterdam wordt gezond, met zo min mogelijk stikstofdioxide (NO2), fijnstof en roet

Er zijn subsidies verstrekt voor elektrische voertuigen en voor niet-openbare oplaadpunten.

Er zijn zeshonderd nieuwe oplaadpunten bijgeplaatst.

De aanbesteding voor de uitbreiding van oplaadpunten is afgerond.

Met het GVB is het convenant Slim en Schoon door de stad gesloten.

Voor het Centraal Station is een schone taxistandplaats geopend.

Met het bedrijfsleven is een convenant gesloten over de invoering van de milieuzone voor bestelauto's.
3. We stimuleren een duurzame en circulaire economie

Er is een quick scan uitgevoerd naar de mogelijkheden van een circulaire economie in Amsterdam.

De Green Deal Cirkelstad en het Manifest Circulair Buiksloterham zijn ondertekend.
4. Amsterdam wordt klimaatbestendig
De gevolgen van de klimaatverandering zijn steeds meer zichtbaar. De openbare ruimte van Amsterdam zal meer en
meer Rainproof gemaakt moeten worden om de effecten van de klimaatverandering zo optimaal mogelijk te
beheersen. In de stadsdelen wordt meer ruimte gegeven aan het water en wordt sterker ingezet op de vergroening.
Niet alleen bij de ontwikkeling van nieuwbouwlocaties maar ook bij de herprofileringsprojecten in openbare ruimte is,
zoals bijvoorbeeld in West, het rainproof maken een standaard aandachtspunt.

STADSDELEN Gebiedsgericht werken/focuspunten
Portefeuillehouders: de gebiedswethouders
De duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente Amsterdam zijn duidelijk en de stadsdelen hebben duurzaamheid
ook nadrukkelijker op de kaart gezet en daar waar mogelijk het voortouw genomen bij duurzame initiatieven. De
stedelijke thema’s ‘energie’, ‘circulaire economie’, ‘klimaatadaptatie’, ‘luchtkwaliteit’ maar ook de ‘eigen organisatie’
zijn ook in de stadsdelen opgepakt.
In de stedelijke vernieuwing maken de duurzaamheidsuitgangspunten onderdeel uit van het programma van eisen bij
aanbestedingen. De Amsterdamse uitgangspunten op het gebied van duurzaamheid worden in de selectiecriteria
verwerkt. Voor de nieuwbouw zijn er strenge duurzaamheidseisen, zoals in Noord onder meer een aansluitplicht op het
warmtenet. In Zuidoost is voor een woningbouwproject duurzaamheid voor 30% meegewogen. Er worden nu
woningen gebouwd die 75% energiezuiniger zijn dan is voorgeschreven in het bouwbesluit. De woningen zijn goed
geïsoleerd, worden aangesloten op stadsverwarming en zijn voorzien van zonnepanelen. Gebruik van duurzame
materialen is vanzelfsprekend, zoals bijvoorbeeld hout met het FSC-keurmerk (van de Forest Stewardship Council), dat
aangeeft dat het afkomstig is uit een bos dat onafhankelijk is beoordeeld als een goed beheerd bos volgens normen
voor milieu en sociale omstandigheden. Aandacht voor duurzaamheid vertaalt zich in Nieuw-West door de bouw van
de eerste duurzame wijk van Amsterdam, de ‘Stadstuin Overtoom’. Ontwikkeld volgens het Co-Green-concept worden
352 verouderde huurwoningen vervangen door zes moderne bouwblokken met totaal 480 klimaat neutrale woningen,
aangevuld met bijzondere ingrepen en voorzieningen in de aanliggende openbare ruimte.
In alle stadsdelen is de participatie van bewoners en bewonersgroepen een onmisbare schakel in het mede realiseren
van de duurzaamheidsdoelstelling. Het actief stimuleren en ondersteunen van bewonersgroepen levert goede
resultaten op, zo worden in de stadsdelen bewoners actief ondersteund bij groene initiatieven. In Zuidoost
ondersteunt een duurzaamheidswerkgroep de bewoners bij het realiseren van hun initiatieven, in Oost is een
bewonersgroep op het Java-Eiland zelf een (onderzoeks)project begonnen met als doel een self-sustainable Javaeiland.
Het duurzaamheidsthema ‘energie’ is op vele manieren zichtbaar. De subsidieregeling voor aanschaf van
zonnepanelen en groene daken is bij de bewoners zeer in trek. In Zuid is het dak van sportpark IJsbaanpad ter
beschikking gesteld aan bewonerscoöperatie Zuiderlicht voor de plaatsing van zonnepanelen en neemt het stadsdeel
deel aan het energienetwerk. In de nieuwbouwwijken zijn vele nieuwe initiatieven gestart voor nieuwe en hernieuwbare
energie. In Nieuw-West lopen twee innovatieve projecten. Smart-City: het idee de stad leefbaar en duurzaam te maken
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door toenemend gebruik van open data en nieuwe mobiliteitsoplossingen. Smart Grid: een schoon, veilig,
betrouwbaar, efficiënt en duurzaam op afstand bestuurbaar en gemonitord elektriciteitssysteem.
In steeds meer gebieden zijn woningen aangesloten op het stedelijke warmtenet (gevoed door het Afval Energie
Bedrijf). De aansluiting op het stedelijke warmtenet is in stadsdeel Noord van start gegaan nabij de Klaprozenweg. De
transformatie van Buiksloterham van een werkgebied naar een duurzaam gemengd woon-werkgebied is in volle gang.
Voor de nieuwbouw zijn er strenge duurzaamheideisen met ondermeer aansluitplicht op het warmtenet.
De maatregelen op het duurzaamheidsthema ‘circulaire economie’ zullen de komende jaren meer zichtbaar worden. In
een aantal stadsdelen worden onderzoeken gedaan rond de scheiding en hergebruik van afval. De resultaten van de
opgestarte diverse duurzame initiatieven zoals op het Zeeburgereiland en IJburg maar ook in Noord zoals Noordoogst
(voormalig Melkwegterrein) en NDSM-energie.
Voor de ‘eigen’ organisatie is een groot aantal duurzaamheidinitiatieven in uitvoering genomen. De nieuwe
stadsdeelwerf van Zuid is energieneutraal. Het gebouw kent het op twee na grootste zonnedak van Amsterdam. Op
de werf van stadsdeel Nieuw-West is een nieuwe tankinstallatie in gebruik genomen voor het gebruik van gtl (schone
diesel). Het gebruik van deze brandstof beperkt de uitstoot van vervuilende stoffen aanzienlijk, wat bijdraagt aan de
milieudoelstelling minder NO2, minder roet en minder fijnstof in Amsterdam.

Welke belangrijke activiteiten heeft de gemeente Amsterdam nog meer uitgevoerd?







De gemeente leverde duurzame inkoopadviezen voor de inkoop van natuursteen, papier, outputmanagement,
bomenzand, verbouwing van het stadhuis en over hergebruik van vrijkomende gebakken klinkers in de openbare
ruimte.
De gemeente faciliteert energiescans bij VvE's, sportverenigingen, musea en MKB. De Green Deal Zorg is
ondertekend.
Er is intensief overlegd met branches van veelrijders over convenanten met betrekking tot milieuzones. Dit heeft
onder andere geresulteerd in de voorstellen voor een milieuzone voor brom- en snorfietsen, taxi’s en touringscars,
die begin 2016 in de inspraak zijn gegaan.
De lobby richting Rijk en Provincie voor het verbeteren van duurzame energieopwekking gaat onverminderd
voort.

Bij Financiële
de totalen vanontwikkelingen
lasten en baten
worden het stedelijk niveau
(rve’s) en gebiedsgericht werken
Bedragen * € 1 miljoen
(stadsdelen) niet apart
weergegeven. Er is voor de
baten en lasten maar één link.

Begroting
2015

Begroting
2015
(vastgesteld
16/12/15)

Rekening
2015

Verschil
Rekening >
Begroting

Stedelijk
Baten
Lasten
Saldo van baten en lasten
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
Subtotaal stedelijk

18,9
33,4
-14,5
0,5
30,0
-29,5
-44,0

18,9
41,4
-22,5
7,6
30,0
-22,4
-45,0

12,2
4,9
7,3
1,1
52,5
-51,3
-44,0

-6,7
-36,6
29,8
-6,4
22,5
-28,9
0,9

Gebiedsgericht werken
Baten
Lasten
Saldo van baten en lasten
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
Subtotaal gebiedsgericht werken

0,5
2,1
-1,7
1,4
0,3
1,1
-0,6

0,4
10,5
-10,1
4,9
0,3
4,6
-5,5

0,3
7,2
-6,9
5,0
0,3
4,8
-2,1

-0,1
-3,3
3,2
0,1
0,0
0,1
3,4

-44,6

-50,5

-46,2

4,3

Totalen programmaonderdeel 8.1
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Programmaonderdeel Duurzaamheid kent ten opzichte van de begroting een positief resultaat van € 4,3 miljoen,
waarvan € 0,9 miljoen op stedelijk niveau en € 3,4 miljoen bij de stadsdelen.
Toelichting stedelijk
Afwijkingen primair proces
Omdat de (subsidie-)bestedingen achterblijven bij het ambitieniveau heeft het Rijk, mede op aandringen van de
gemeente Amsterdam, de looptijd van het voor 50% door haar gefinancierde Programma Luchtkwaliteit met een jaar
verlengd tot 2017. De kosten zijn € 7 miljoen lager, de baten € 6,5 miljoen lager en de onttrekking aan de Reserve
Luchtkwaliteit € 0,5 miljoen lager dan begroot. Er is dus geen saldo-effect voor de gemeente. De middelen zijn
hierdoor beschikbaar voor het Programma Luchtkwaliteit in 2016.
De begrote onttrekking van de Reserve Energieverduurzaming Woningen (project nul op de meter) van € 1,5 miljoen
diende voor een kansrijke subsidieaanvraag die vertraagd is. Het bijbehorende investeringsbesluit is uitgesteld tot
maart 2016.
Afwijkingen organisatieontwikkeling
Bij de voorjaarsnota is besloten het resterende deel van de pijler Klimaat, Duurzaamheid en Luchtkwaliteit uit het
Amsterdams Investeringsfonds (AIF) toe te voegen aan het Duurzaamheidsfonds. Dit was geraamd op € 19,5 miljoen.
Doordat de drie tenders in 2015 nog niet tot leningen hebben geleid (dat wordt 2016), bedraagt de uiteindelijke
overheveling € 22,5 miljoen. De hogere dotatie van € 22,5 miljoen is verwerkt door de lasten met € 22,5 miljoen te
verlagen. Het totaal aan lasten en dotaties bij de rve is op deze wijze gelijk gebleven ten opzichte van de begroting.
De inrichting van het Duurzaamheidsfonds is later van start gegaan dan gepland. In de overgang tussen opheffing van
het AIF en de instelling van het Duurzaamheidsfonds zijn drie tenders georganiseerd. De leningen die in deze rondes
zijn toegekend, zijn gedekt uit het oude AIF. De begrote aanwending van de reserve van € 5 miljoen is daarom niet
gerealiseerd.
Over de omvang van de over te dragen stadsdeelbudgetten voor Duurzaamheid is pas bij de najaarsnota besloten
(alleen voor 2015). Derhalve is terughoudendheid betracht bij het maken van kosten. Aan het eind van het jaar bleken
de overgedragen budgetten voor Duurzaamheid groter dan geraamd. Als gevolg hiervan zijn de bestedingen in 2015
€ 0,6 miljoen eenmalig achtergebleven bij de kosten. Vanaf 2016 is dit bedrag structureel belegd voor het uitvoeren
van de Agenda Duurzaam Amsterdam.
STADSDELEN Toelichting gebiedsgericht werken
Afwijkingen primair proces
De lasten zijn € 3,3 miljoen lager dan begroot, vooral doordat een groot deel van de uitgaven, € 1,6 miljoen,
betrekking heeft op afval en de werkelijke uitgaven in programmaonderdeel 8.2 Afval zijn verantwoord. Daarnaast is
€ 1,2 miljoen die bestemd was voor afschrijven op verouderde vuilcontainers reeds in de bestemming van het resultaat
van de Jaarrekening 2014 meegenomen, wat leidde tot aanpassing van de kapitaallasten aan deze extra afschrijving en
een incidenteel overschot op de lasten van € 1,2 miljoen. Verder waren er lagere lasten voor het projectbudget
Impulsproject Schoon (aanpakken hotspots en gedragsinterventies zwerfvuil) en een aantal milieuactiviteiten. De
doorlooptijd van deze uitvoeringsactiviteiten is langer dan verwacht, waardoor de werkzaamheden pas in het nieuwe
jaar kunnen worden afgerond.
Afwijkingen organisatieontwikkeling
Stadsdelen voeren milieutaken uit. De budgetten voor handhaving milieu zijn gecentraliseerd. De kosten verbonden
aan de taken inzake milieu en duurzaamheid zijn door stadsdelen betaald en leiden tot een overschrijding van de
lasten van circa € 0,5 miljoen.
De reserve (afvalstoffenheffing en ondergrondse containers) is voor € 0,7 miljoen overgeheveld naar centraal.
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Risico’s en maatregelen
Actueel
Risico 1
Maatregel
Toelichting

Risico 2
Maatregel

Opgetreden
Risico 1
Maatregel
Toelichting

Duurzaamheidsbeleid wordt gefinancierd via aflopende programma's; dit belemmert
langetermijnbeleid.
De gemeente onderzoekt de mogelijkheden voor structurele externe en structurele
eigen financiering.
In het Mobiliteitsfonds zijn middelen opgenomen voor Luchtkwaliteit, ook nadat de
Rijksbijdrage zal stoppen in 2017. De prioriteit Klimaatbureau is voor 4 jaar vastgesteld;
na 2018 is er voorlopig nog geen duidelijkheid over het vervolg.
EU-norm luchtkwaliteit wordt niet op alle plekken gehaald. Verdwijnen fiscale prikkels
om schoon rijden te stimuleren.
Amsterdam voert een actieve lobby richting Den Haag en Brussel om ze hun
verantwoordelijkheid te laten nemen.

Bedrijven en inwoners van Amsterdam hebben te weinig kennis van en middelen voor
energieoplossingen
De gemeente geeft informatie en financiële ondersteuning aan bedrijven en inwoners
Energieoplossingen zullen steeds onder de aandacht gebracht moeten worden, omdat
een duurzame stad door de bedrijven en bewoners gemaakt moet worden. De
mogelijkheden voor financiële ondersteuning, subsidies en leningen zullen hierin als
katalysator moeten werken.
Verder belemmerende regels bijstellen; afspraken maken met bedrijven en
woningbouwcorporaties; lobby

Beleidskaders






Agenda Duurzaamheid Gemeente Amsterdam (maart 2015).
Plan Schone lucht voor Amsterdam.
Landelijke regelgeving (SER energie akkoord).
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit.
Duurzaamheidsfonds Gemeente Amsterdam.
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6.8.2 Afval
Portefeuillehouder: wethouder Choho
Afval voorkomen, inzamelen, sorteren en verwerken

Wat waren de belangrijkste ontwikkelingen?







De maatschappelijke aandacht voor duurzaamheid neemt toe en vertaalt zich in wet- en regelgeving en lokale
initiatieven
Afvalstromen krijgen in toenemende mate een marktwaarde, onder meer door de schaarste van grondstoffen
Overlast door afval rondom evenementen en piekmomenten en op hotspots in de stad krijgt veel
maatschappelijke aandacht. Nauwe samenwerking en afstemming tussen afvalinzameling, reiniging en
communicatie is daardoor belangrijk.
Drankverpakkingen mogen per 1 juli 2015 ook in de plastic container.
Met ingang van 2015 is er voor de afvalstoffenheffing (ASH) één tarief voor de hele stad. Het (uniforme) tarief voor
2015 is € 320. De tarieven ASH werden in 2014 nog per stadsdeel vastgesteld en varieerden tussen de € 328 en €
367.

Doelen, activiteiten en indicatoren
Doel 1

Activiteiten

B

D

E

Amsterdammers scheiden een groot deel van hun huishoudelijk afval
Bij de Begroting 2016 is afgesproken dat er voor het programmaonderdeel Afval één doel is met als indicator het percentage afvalscheiding.
Deze indicator heeft twee streefcijfers, namelijk 30% afvalscheiding in 2016 en 65% in 2020. Bij de Jaarrekening 2016 zal hierover gerapporteerd worden. Dat betekent dat de doelen, activiteiten, indicatoren, peilwaarde en streefwaarden uit de Begroting 2015 vervallen.

Indicatoren doel

Percentage scheiding afval

Peilwaarde
Nulmeting (jaar)

Streefwaarden
Begroting 2015

Rekening 2015

19%

-

-

Activiteiten

A

De samenwerking binnen de afvalketen faciliteren en organiseren

B

Onderzoeken welk afval wel en welk afval niet gescheiden kan worden ingezameld

C

Onderzoeken hoe afval zo goed mogelijk hergebruikt of gerecycled kan worden

D

De inrichting van de afvalketen in de stad regisseren

E

Een voorlichtingscampagne over afval effectiever maken
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Resultaat 2016/18
2016
2017
2018
2020

30%
65%

Indicatoren activiteiten

Peilwaarde
Nulmeting (jaar)

Streefwaarden
Begroting 2015

Rekening 2015

Resultaat 2016/18

A

B

C

Medio 2016 wordt het Uitvoeringsplan Afval aan de gemeenteraad voorgelegd. Na vaststelling daarvan
werken we een voorstel voor indicatoren en streefwaarden voor de activiteiten uit.

D

E

Wat hebben we bereikt?
1. Amsterdammers scheiden een groot deel van hun huishoudelijk afval
De beleidsdoelstelling van het college van B en W is om afval zoveel als mogelijk als grondstof te benutten. Diverse
duurzaamheidsmaatregelen om in 2016 een scheidingspercentage van 30% te halen zijn voorbereid.
2. De inzameling en verwerking van afval verloopt efficiënt en duurzaam
Bij de inzameling en verwerking wordt steeds meer vanuit één stad gedacht en niet vanuit zeven stadsdelen. Hiertoe is
de Optimaliseren Afval Keten Amsterdam opgesteld. Diverse maatregelen om de efficiëntie van de afvalinzameling in
2016 te verbeteren zijn voorbereid, waaronder de grofvuilprocedure en het apart inzamelen van hout. Verder is
gewerkt aan het in beeld brengen van data ten behoeve van beleid en uitvoering, wat heeft geresulteerd in de
publicaties Afval in beeld en Afval in cijfers en in een database en een overzicht van de afvalketen in 2015.
3. De hoeveelheid restafval neemt af
Ondanks de groei van de stad is de hoeveelheid restafval dat verbrand wordt stabiel gebleven.

Welke belangrijke activiteiten heeft de gemeente Amsterdam nog meer uitgevoerd?








De heldere duurzaamheidsdoelstellingen van 30% scheiding in 2016 en 65% in 2020 die zijn geformuleerd, bieden
een stip aan de horizon en geven inzicht in de ambities van Amsterdam.
De gemeente vergaarde inzicht, kennis en informatie over de afvalketen, wat kan helpen bij het bevorderen van
de bewustwording van het nut van afvalscheiden en het vergroten van de omvang. Er is een 'dashboard'
beschikbaar en monitoring van scheidingspercentages is mogelijk.
De bestuursopdracht voor het opstellen van een uitvoeringsplan afval heeft opties in kaart gebracht voor de
systeemkeuze van afvalinzameling en mogelijkheden om duurzaamheidsambities te realiseren naast ambities voor
dienstverlening en beperken van kosten voor de burger. Inspraak en besluitvorming over de plannen vindt plaats
in 2016.
63 ton drankkartons is per 1 juli 2015 ingezameld, daarmee is in totaal 2015 1.735 ton plastic en
drankverpakkingen ingezameld. Dat is, naar gewicht, 30% meer dan in 2014.
De samenwerking met de kringloopbedrijven helpt in het behalen van hogere scheidingspercentages. Afval wordt
niet weggegooid maar waar mogelijk hergebruikt of gescheiden verwerkt.

STADSDELEN Gebiedsgericht werken/focuspunten
Portefeuillehouders: de gebiedswethouders
In de verschillende stadsdelen is fors geïnvesteerd in de uitbreiding van het aantal ondergrondse inzamel containers en
de vervanging van oude boven- en ondergrondse containers. In stadsdeel West is het vervangingsplan in de
Postjesbuurt, de Jan Maijenbuurt en de Chassébuurt uitgevoerd. Ten behoeve van de stedelijke doelstelling voor
inzameling van gescheiden afval zijn in stadsdeel Noord de eerste nieuwe standaard containers geplaatst.
Het bestrijden van zwerfvuil krijgt in alle stadsdelen bijzondere aandacht. De gemeente bestrijdt zwerfvuil met een
gerichte communicatiecampagne in de buurten, het geven van voorlichting op scholen en het actief betrekken van
bedrijven en bewoners.
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In de Agenda Duurzaam Amsterdam is afvalscheiding één van de prioriteiten. In Amsterdam zijn diverse onderzoeken
gedaan naar de mogelijkheden om afval te scheiden. In Zuidoost is een inzamelproef in de ‘T-buurt Stapelbouw’
gehouden om te onderzoeken welke onderdelen van het inzamelsysteem bepalend zijn voor bewoners om over te
gaan tot het gescheiden aanbieden van afval. Een kortere afstand tot de inzamelcontainers en een beperkt aantal
gescheiden aan te leveren afvalsoorten bleken belangrijke voorwaarden te zijn.
In Noord wordt het afval zoveel mogelijk gescheiden opgehaald. Het aantal kunststof- en textielcontainers is verder
uitgebreid en er zijn meer rolcontainers uitgegeven voor het apart inzamelen van papier. Daarnaast is gestart met het
apart ophalen van hout tijdens de grofvuilrondes. Als proef is in de ‘Van de Pekbuurt’ samengewerkt met Wasted voor
het huis aan huis inzamelen van kunststof.
Bij het ophalen van afval is veiligheid een belangrijk aandachtspunt. In Zuid wordt rondom scholen geen huisvuil meer
opgehaald tussen 8:00 en 9:00 uur. De chauffeurs van stadsdeel Zuid hebben op de scholen, in het kader van de
verkeersveiligheid, zogenoemde ‘dodehoeklessen’ gegeven op scholen. Deze voorlichting is zeer positief ontvangen.
In Centrum vinden de werkzaamheden van de ‘vliegende brigade’ (één inzamelaar en één handhaver) om verkeerd
aangeboden afval tegen te gaan nu ook in de weekenden plaats.
Om de Amsterdamse inzameling en verwerking van afval efficiënt en duurzaam te laten verlopen wordt gedacht vanuit
één stad. Dat was voor de stadsdelen Oost en Zuidoost reden de samenwerking richting een gezamenlijke
afvalinzamelorganisatie Afval Service Oost niet door te zetten.

Bij Financiële
de totalen vanontwikkelingen
lasten en baten
worden het stedelijk niveau
(rve’s) en gebiedsgericht werken
Bedragen * € 1 miljoen
(stadsdelen) niet apart
weergegeven. Er is voor de
baten en lasten maar één link.

Begroting
2015

Begroting
2015
(vastgesteld
16/12/15)

Rekening
2015

Verschil
Rekening >
Begroting

Stedelijk
Baten
Lasten
Saldo van baten en lasten
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
Subtotaal stedelijk

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

125,4
18,7
106,7
3,1
0,0
3,1
109,8

125,4
18,7
106,7
3,1
0,0
3,1
109,8

Gebiedsgericht werken
Baten
Lasten
Saldo van baten en lasten
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
Subtotaal gebiedsgericht werken

105,1
124,5
-19,4
0,9
0,1
0,7
-18,7

106,1
126,1
-20,0
0,9
0,1
0,8
-19,2

16,2
127,4
-111,2
1,3
0,0
1,3
-109,9

-89,9
1,4
-91,2
0,4
-0,1
0,5
-90,7

Totalen programmaonderdeel 8.2

-18,7

-19,2

-0,2

19,0

Programmaonderdeel Afval kent ten opzichte van de begroting een positief resultaat van € 19 miljoen. In de inleiding
is onder Kerncijfers al aangegeven dat ten opzichte van de Begroting 2015 in dit programmaonderdeel een grote
verschuiving tussen centrale en decentrale activiteiten heeft plaatsgevonden. De afvalstoffenheffing is begroot bij
gebiedsgericht werken, maar gerealiseerd op stedelijk niveau. Daardoor is er binnen het programmaonderdeel Afval
op stedelijk niveau een positief resultaat van € 109,8 miljoen en bij de stadsdelen een negatief resultaat van € 90,7
miljoen.
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Toelichting stedelijk
Afwijkingen primair proces
De opbrengsten afvalstoffenheffing en reinigingsrecht (€ 117,3 miljoen), alsmede de lasten van kwijtschelding (€ 18,2
miljoen) zijn begroot bij de stadsdelen, maar gerealiseerd in het stedelijke programmaonderdeel 8.2 Afval.
De kosten voor de bestuursopdracht Afval bedragen € 0,5 miljoen. Tegenover de kosten staat conform bestuurlijk
besluit een onttrekking vanuit de reserve frictiekosten en de algemene reserve (zie A. Algemene dekkingsmiddelen).
De balansopschoning van nog te realiseren opbrengsten uit oude jaren heeft in het stedelijke deel tot een hogere bate
van € 8,1 miljoen geleid.
STADSDELEN Toelichting gebiedsgericht werken
Afwijkingen primair proces
De extra uitgaven verbonden aan contractanten-afvalinzameling en vuilinzameling reinigingsrecht hebben voor € 3,7
miljoen betrekking op:





de per 2015 ingevoerde (rijks) Afvalstoffenbelasting van € 13,07 per ton ongesorteerd afval (dat gestort of
verbrand wordt), waarvoor de stadsdelen niet zijn gecompenseerd
een hoger afvalaanbod
de uitbreiding van het aantal containers door groei in een aantal stadsdelen
een wetswijziging waardoor teruggaaf van energiebelasting niet meer mogelijk is

Een bedrag van € 2,3 miljoen aan hogere baten is verbonden aan het deel van de balansopschoning van opbrengsten
met betrekking tot voorgaande jaren.
Afwijkingen organisatieontwikkeling
De onderschrijding van € 92 miljoen op de baten bij de stadsdelen is voornamelijk veroorzaakt doordat vanaf 2015 de
opbrengsten (afvalstoffenheffing) contractanten-afvalinzameling en vuilinzameling reinigingsrecht centraal geïnd
worden, terwijl deze inkomsten bij de stadsdelen zijn begroot. Daardoor lopen de verschillen van baten stedelijk en
baten gebiedsgericht grotendeel tegen elkaar weg.
Er is een voordeel op de lasten gerealiseerd van € 2,8 miljoen, welke vooral veroorzaakt is doordat de afdracht van de
solidariteitsbijdrage aan de centrale stad is komen te vervallen.

Risico’s en maatregelen
Actueel
Risico 1
Maatregel
Risico 2
Maatregel

Risico 3
Maatregel
Toelichting

Risico 4
Maatregel

Amsterdammers zijn onvoldoende bereid hun afval te voorkomen en te scheiden.
De gemeente biedt faciliteiten om afvalscheiding makkelijk te maken.
De kosten gaan voor de baten uit, waardoor duurzaamheid en efficiëntie moeilijk op
korte termijn zijn te realiseren.
De gemeente maakt een kosten- en batenanalyse duurzaamheids- en
efficiëntievoorstellen voor afgewogen besluitvorming.
De samenwerking tussen afvalketenpartners verloopt niet zoals verwacht.
De gemeente formaliseert de samenwerking tussen de afvalketenpartners in een Afval
Regie Orgaan.
De samenwerking is geformaliseerd door middel van het vormgeven van het Afval Regie
Orgaan (ARO). Het gezamenlijk afvalketen overleg waar de afvalketen partners
(SD/inzameling, Ruimte & Duurzaamheid, AEB Amsterdam) zijn vertegenwoordigd. Voor
2016 wordt het ARO nog aangevuld met de component schoon vanuit V&OR en
Bestuurlijke Advisering.
Sturingsafspraken met het AEB Amsterdam worden niet gemaakt,
dienstverleningsovereenkomsten houden geen rekening met doelstellingen
De gemeente geeft opdracht aan het AEB via een dienstverleningsopdracht, en stuurt
via jaarplannen en strategische plannen AEB
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Toelichting

De dienstverleningsovereenkomsten zijn in concept beschikbaar en worden verder
afgestemd. Sturing via jaarplannen en strategische plannen vindt plaats via
deelnemingen, afstemming op inhoud en lange termijndoelen vindt ook plaats binnen de
afvalketen en het ARO.

Beleidskaders




Het Landelijk Afvalstoffenplan (LAP) 2009-2015 stelt het kader over het omgaan met afvalstromen.
Het nationaal plan Van afval naar grondstof is een uitwerking van het LAP.
Het rapport van het Utrecht Sustainability Institute (USI) beschrijft stappen naar 30% afvalrecycling in 2016.
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6.8.3 Water
Portefeuillehouder: wethouder Kock
Drinkwater leveren en zorg dragen voor de riolering, het grondwater en de grachten

Wat waren de belangrijkste ontwikkelingen?


Door de opwarming van de aarde stijgen de temperaturen en worden de weersomstandigheden extremer
Amsterdam geeft invulling aan het klimaatbestendig en water robuust maken van de stad conform de Algemene
Intentieverklaring ruimtelijke adaptatie. Dat doen we met het programma Amsterdam Rainproof, door
Amsterdammers te activeren om bij veranderingen aan daken, tuinen, straten en parken tegelijkertijd aandacht te
besteden aan de regenbestendigheid. Voor het programma Waterbestendig Westpoort werken we samen met
andere overheden en bedrijven aan het meer waterrobuust maken van vitale en kwetsbare functies in het
havengebied.



De aandacht voor hergebruik van afval, zoals rioolwater, en energieopwekking door water, neemt toe
In de eerste helft van 2015 is het Programma Klimaatneutraal 2020 opgesteld. In de tweede helft van 2015 zijn
verschillende ideeën en initiatieven verder ontwikkeld. Zo is het project voor koude levering aan Sanquin
voorbereid en gereed voor uitvoering in 2016. De installatie voor het apart inzamelen van urine bij de Heineken
Music Hall is in 2015 gerealiseerd en zal in 2016 in gebruik worden genomen.



De internationale vraag naar kennis over watermanagement neemt toe, uit steden en niet- niet-stedelijke
gemeenten
In 2015 is Amsterdam (Waternet) zowel voorzitter geweest van het Bestuur van Topconsortium voor Kennis en
Innovatie (TKI) Watertechnologie als van de Programmaraad TKI Watertechnologie en heeft daarmee een
belangrijke rol gespeeld in het invullen van het programma, en het opstellen van de Kennis- Innovatie Agenda
2016-2019 TKI Watertechnologie. Amsterdam (Waternet) participeerde in 2015 in verschillende netwerken die zich
richten op innovatieve oplossingen voor grootstedelijke problemen.

Doelen, activiteiten en indicatoren
Doel 1

Activiteiten

A

Alle Amsterdammers hebben continue toegang tot schoon drinkwater
Indicatoren doel

Score voor de wettelijke kwaliteitsnorm
(WKI; 0 is de hoogste score, 1 de laagste)

Peilwaarde
Nulmeting (jaar)

Streefwaarden
Begroting 2015

Rekening 2015

0,010
(2013)

0,015

0,0041

Doel 2

Resultaat 2016/18
2016
2017
2018

Activiteiten

0,015
0,015
0,015

B

Amsterdam heeft een goed werkende en robuuste riolering
Indicatoren doel

Jaarlijks aantal meldingen van wateroverlast

Peilwaarde
Nulmeting (jaar)

Streefwaarden
Begroting 2015

Rekening 2015

5242
(2010)

4.500

4.300
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Resultaat 2016/18
2016
2017
2018

4.500
4.500
4.500

Doel 3

Activiteiten

C

D

E

Het openbare water is begaanbaar, aantrekkelijk, schoon en veilig
Indicatoren doel

Schoonheidsgraad grachten (0-10)

Peilwaarde
Nulmeting (jaar)

Streefwaarden
Begroting 2015

Rekening 2015

7,8
(2013)

7

7.5

Resultaat 2016/18
2016
2017

7
7

2018

7

Activiteiten

A

Opdracht geven aan Waternet voor de productie en distributie van drinkwater

B

Opdracht geven aan Waternet voor de aanleg, het beheer en het onderhoud van riolering

C

Opdracht geven aan Waternet voor het verwijderen van drijfvuil, grofvuil en fietswrakken uit
openbaar water

D
E

Opdracht geven aan Waternet voor de bediening van bruggen en sluizen
Opdracht geven aan Waternet voor kaderstelling, vergunningverlening en handhaving voor
activiteiten en aanwezigheid op het water

Indicatoren activiteiten

A

Geleverde m3 drinkwater
Hoort bij doel 1

B

Aantal kilometer gerenoveerde riolering
Hoort bij doel 2

C

Minimaal aantal ton verwijderd drijf- en grofvuil
Hoort bij doel 3

D

Percentage passages door beroepsvaarders dat
plaatsvindt binnen de gestelde termijn

Peilwaarde
Nulmeting (jaar)

Streefwaarden
Begroting 2015

Rekening 2015

86,3
(2013)

85,7

89,3

2016
2017
2018

85,7
85,7
85,7

21
(2013)

24

31

2016
2017
2018

30
32
34

530
(2013)

650

630

2016
2017
2018

650
650
650

95%
(2013)

95%

98%

2016
2017
2018

95%
95%
95%

155
(2013)

275

242

2016
2017
2018

275
275
275

Hoort bij doel 3
E

Aantal handhaafacties op snelheid en geluid
Hoort bij doel 3

224

Resultaat 2016/18

Wat hebben we bereikt?
1. Alle Amsterdammers hebben continue toegang tot schoon drinkwater
In 2015 leverde Waternet totaal 89,3 miljoen m³ drinkwater, waarvan 18,2 miljoen m³ aan en-gros klanten en 71,1
miljoen m³ drinkwater in Amsterdam, Amstelveen, Ouder-Amstel, Heemstede, Diemen en Muiden. Dat is 1,2 miljoen
m³ meer dan in 2014. Over het geheel genomen was 2015 minder warm, droog en zonnig dan 2014, zodat de stijging
van het gebruik door huishoudens ten opzichte van 2014 bescheiden was. In 2015 was de waterkwaliteit aanzienlijk
beter dan de norm van 0,015. Het voortschrijdend gemiddelde van de ongeplande leveringsminuten (OLM) (dec 2014
t/m nov 2015) is 3 minuut 18 seconden en is daarmee redelijk stabiel in vergelijking met 2014 (3 minuut 29 seconden).
2. Amsterdam heeft een goed werkende en robuuste riolering
Door toename van geplande investeringen in bestratingsprogramma’s in voornamelijk de stadsdelen Zuid en NieuwWest zijn meer kilometers riool gerenoveerd. In 2015 is het binnengemeentelijk overleg gestart om het beheer en het
onderhoud van wegen en rioolkolken beter op elkaar af te stemmen. Ook zijn in 2015 minder storingen gemeld dan
verwacht. In 2015 zijn minder kilometers reinigen en inspecteren gerealiseerd, omdat de inzet gericht was op grote
regenwaterriolen met een zeer grote, moeilijk te verwijderen vuillast in het Westelijk Havengebied en op de moeilijk
bereikbare riolen binnen de binnenring van Amsterdam. In 2015 zijn vijf grondwaterprobleemgebieden – Plantage
Middenlaan, Argonautenstraat, Museumkwartier, Transvaalkade en Bloemenbuurt – aangepakt. De gemeente heeft
adviezen gegeven en maatregelen genomen om de overlast zoveel mogelijk te beperken.
3. Het openbare water is begaanbaar, aantrekkelijk, schoon en veilig
In 2015 is intensief gehandhaafd op illegale passagiersvaart. Het aantal meldingen van overlast te water en het aantal
uitgegeven processen verbaal is flink gestegen ten opzichte van 2014, van 275 naar 400. Het aantal afmeldingen voor
ligplaatsvignetten is gestegen met 40% en het aantal afgegeven vignetten gedaald naar 8.800 stuks. Naar aanleiding
van de nieuwe tariefstructuur hebben ruim 4.400 booteigenaren (bijna 50%) een mutatie van de afmeting van het
vaartuig ingediend.

STADSDELEN Gebiedsgericht werken/focuspunten
Portefeuillehouders: de gebiedswethouders
De stadsdelen hebben zich in 2015 ingezet om het openbare water aantrekkelijk en schoon te houden.
De Sloterplas in Nieuw-West is ook in 2015 in de zomermaanden geplaagd door de blauwalg. Zowel de waterkwaliteit
als de recreatiewaarde van het gebied is hierdoor sterk onder druk komen te staan. Ook de waterkwaliteit in het
Vliegenbos in stadsdeel Noord vraagt om verbetering; in samenwerking met Stichting Vliegenbos is hiervoor een plan
opgesteld (met uitvoering in 2016).
De klimaatverandering wordt steeds sterker zichtbaar. In de herprofileringsopgaven in de verstedelijkte gebieden is
rainproof maken van de openbare ruimte een belangrijk uitgangspunt, waarbij waterberging bijzondere aandacht
krijgt. In Zuidoost is de waterberging Bijlmerweide in de vorm van natuurvriendelijke oevers voltooid en ook de Bypass
Gaasperplas is afgerond.
Het vaarnetwerk binnen Amsterdam is verbeterd. In Zuid zijn voorbereidingen getroffen voor het uitbaggeren van de
jachthavens van de Nieuwe Meer. In de Tuinen van West, het nieuwe recreatiegebied voor de Amsterdammer, zijn de
watergangen geschikt gemaakt voor recreatief varen. In het stedelijk ontwikkelingsgebied IJburg zijn diverse steigers
vergund en gerealiseerd.
In Centrum is de laatste op- en afstapvoorziening – aan de Prinsengracht – aangebracht. Daarmee is het netwerk van
openbare op- en afstapvoorzieningen voor passagiersvaart in de binnenstad (conform het Steigerplan 2008) gereed.

Welke belangrijke activiteiten heeft de gemeente Amsterdam nog meer uitgevoerd?


Faciliteren van vergunningen voor recreatieve verhuur en bijdragen aan de realisatie van op- en
afstapplekken
De zevenentachtig beroepszaken over het ambtshalve omzetten van in totaal honderdachtendertig vergunningen
voor rondvaartboten langer dan 14 meter naar bepaalde tijd, zijn door de gemeente gewonnen. De
wegingscriteria voor een verdeelsysteem van deze vergunningen is najaar 2015 voor inspraak vrijgegeven. Om de
vergroening van de pleziervaart te stimuleren heeft de gemeente een verbod op tweetakt buitenboordmotoren
uitgewerkt.
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Faciliteren van de aanleg van openbare steigerplaatsen
De gemeente heeft de Basisregistratie ligplaatsen (inclusief koppeling exploitatievergunningen) ingericht. Het
gaat hier om ligplaatsen voor vergunde passagiervaartuigen. Openbare locaties voor op- en afstappen moeten
niet gebruikt worden voor (nacht)liggen. Daarom zullen op- en afstapplaatsen in principe gescheiden worden van
ligplaatsen.



Het vaarnetwerk verbeteren, bijvoorbeeld door het verhogen van bruggen en automatiseren van sluizen
Waterbeheerders hebben afspraken gemaakt om de bedieningstijden van bruggen en sluizen zoveel mogelijk op
elkaar af te stemmen. Voor dit traject is tot 2020 een nieuw Routeakkoord afgesloten.



Fauna- en natuurbeheer uitvoeren en recreatie bieden in de Amsterdamse Waterleidingduinen
De raad heeft in 2015 nogmaals bevestigd dat actief beheer voor dieren noodzakelijk is. De provincies Noord- en
Zuid-Holland hebben het faunabeheerplan goedgekeurd.
Voor de aanleg van een fietspad aan de rand van de Amsterdamse Waterleiding Duinen zijn alle noodzakelijke
vergunningen verkregen en is het werk aanbesteed. Tegenstanders zijn inmiddels naar de rechter gestapt. In
afwachting van de uitkomst van deze juridische procedure is de uitvoering stilgelegd.



Opdracht geven tot (voorbereiding van) de definitieve uitwerking van de Watervisie en aan Waternet voor
het verder uitwerken van kaders voor het gebruik en het beprijzen van het gebruik van het (vaar)water
De stad en ook haar water worden steeds drukker. Ook op het water willen we de ruimte die we hebben beter
benutten en vooral ook met elkaar delen. Dat is verankerd in de concept Watervisie die gereed is voor inspraak in
de eerste helft van 2016.

Financiële
Bij de
totalen vanontwikkelingen
lasten en baten
worden het stedelijk niveau
(rve’s)
en gebiedsgericht werken
Bedragen * € 1 miljoen
(stadsdelen) niet apart
weergegeven. Er is voor de
baten en lasten maar één link.

Begroting
2015

Begroting
2015
(vastgesteld
16/12/15)

Rekening
2015

Verschil
Rekening >
Begroting

Stedelijk
Baten
Lasten
Saldo van baten en lasten
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
Subtotaal stedelijk

185,4
211,6
-26,1
2,8
0,0
2,8
-23,3

188,6
206,9
-18,2
3,9
3,2
0,7
-17,5

189,7
206,5
-16,8
0,7
0,0
0,7
-16,1

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

Gebiedsgericht werken
Baten
Lasten
Saldo van baten en lasten
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
Subtotaal gebiedsgericht werken

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

0,9
4,2
-3,3
0,0
0,0
0,0
-3,3

0,1
3,5
-3,5
0,0
0,0
0,0
-3,5

-0,8
-0,6
-0,2
0,0
0,0
0,0
-0,2

-25,4

-20,8

-19,5

1,3

Totalen programmaonderdeel 8.3

Programmaonderdeel Water kent ten opzichte van de begroting een positief resultaat van € 1,3 miljoen, het saldo van
€ 1,5 miljoen positief op stedelijk niveau en € 0,2 miljoen negatief bij de stadsdelen.
Toelichting stedelijk
Afwijkingen primair proces
Oppervlaktewater- en vaarwegbeheer

Voor de post baggerontvangst/baggeren/drijfvuilvissen is er over 2015 ruim € 0,2 miljoen meer compensabele
btw betaald dan begroot.
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Voor Binnenwaterbeheer is voor € 0,4 miljoen voorbereidingskosten uitvoering Nota Varen. Conform het begin
2016 genomen besluit ‘Voorbereidingskosten Nota Varen’ doen wij een bestemmingsvoorstel om deze kosten te
dekken uit de reserve Fusie Waterbeheer. Verder is er een incidentele bate van € 1,4 miljoen betreffende vrijval
vanuit de egalisatievoorziening Waternet.
Vanwege vertraging in het aansluiten van de bruggen op de centrale worden meer kosten gemaakt voor de
brugbediening op locatie dan voorzien.
Voor de afhandeling van de zevenentachtig beroepszaken over het omzetten van de vergunningen voor
rondvaartboten langer dan 14 meter naar bepaalde tijd was in 2015 € 0,2 miljoen extra nodig.

STADSDELEN Toelichting gebiedsgericht werken
Voor de stadsdelen zijn er in dit programmaonderdeel geen significante afwijkingen van de begroting.

Risico’s en maatregelen
Opgetreden
Risico 1
Maatregel
Toelichting

Actueel
Risico 1
Maatregel
Toelichting

Risico 2
Maatregel
Toelichting

Risico 3

Calamiteiten van technische aard in de productie en leidingen van drinkwater doen zich
voor.
De gemeente draagt Waternet op te voldoen aan wettelijke normen.
Begin september 2015 heeft zich een breuk in een drinkwatertransportleiding bij het
VUmc voorgedaan. Ondanks dat de watertoevoer zo snel mogelijk is afgesloten zijn de
opgetreden schade en overlast aanzienlijk. De waterleiding is hersteld op zaterdag 12
september. Verder onderzoek zal moet uitwijzen wat de precieze oorzaak van de breuk
is, wie er aansprakelijk is en hoe de schade wordt afgehandeld.

Regulier onderhoud van het riool is afhankelijk van de programmering van
wegenonderhoud.
De gemeente sluit achtjarenplannen af met gebiedsbeheerders over de programmering
van werkzaamheden.
Waternet stemt de vervanging van de riolering af met het wegvervangingsprogramma
van de gemeente. Hierdoor wordt de overlast voor de burgers beperkt en de kosten
laag gehouden en is het percentage gecombineerd werk > 80.
De handhavingstaken voor leefbaarheid en kwaliteit liggen binnen en buiten de
gemeente.
De gemeente maakt afspraken met partners over gezamenlijke handhaving en stuurt hier
ook intern op.
In de zomerperiode is tweewekelijks een gezamenlijke handhavingsactie gehouden met
medewerkers van handhaving van stadsdeel Centrum en wordt structureel
samengewerkt met de waterpolitie.

Maatregel

Verstoorde afvoer van afval- en regenwater door achterstallig onderhoud en renovatie
van het rioolstelsel.
Uitvoering van het plan Breed Water (in ontwikkeling).

Risico 4
Maatregel

Imagoschade en financiële claims door waterschade na hevige regenval.
Uitvoering programma Rainproof.

Beleidskaders





Gemeenten moeten voldoen aan de kwaliteitsnormen uit de Europese Kaderrichtlijn Water.
Het Deltaprogramma beschrijft voor Amsterdam maatregelen tegen overstromingen en voor voldoende zoet
water.
Het Nationaal bestuursakkoord Water bevat afspraken over de taken van Amsterdam rondom riolering en
drinkwater.
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6.9 Stedelijke ontwikkeling en wonen
Portefeuillehouders: wethouders Litjens, Ivens en Van der Burg
Amsterdam is een aantrekkelijke stad om in te wonen. De economische dynamiek is groot gebleven en de druk
op de openbare ruimte verder toegenomen. Er waren eind 2015 bijna 835.000 Amsterdammrs. Om de groei te
accommoderen zijn in het kader van de bestuursopdracht Ruimte voor de stad versnellingslocaties aangewezen.
Er zijn 8.376 woningen in aanbouw genomen. Daarnaast is er aandacht voor de betaalbaarheid, de
beschikbaarheid en de omvang van de sociale voorraad. De programma’s Huisvesting Kwetsbare Groepen en
Ouderenhuisvesting zijn vastgesteld. Er zijn 1.006 statushouders gehuisvest. Er is extra ingezet op de aanpak van
woonfraude ten einde meer woningen beschikbaar te maken voor de beoogde doelgroepen.

Wonen
Mede door de groei van de Amsterdamse bevolking is de druk op de Amsterdamse woningvoorraad in 2015 verder
toegenomen. We hebben hier in 2015 op ingespeeld. Er zijn samenwerkingsafspraken gemaakt met de Amsterdamse
Federatie van Woningcorporaties (AFWC) en de Huurdersvereniging Amsterdam (HA) over de betaalbaarheid, de
beschikbaarheid en de omvang van de sociale voorraad. Door de grote toestroom van vluchtelingen naar ons land,
ging veel aandacht uit naar de huisvesting van erkende vluchtelingen.
Eind 2015 is de Huisvestingsverordening 2016 als gevolg van de nieuwe Huisvestingswet vastgesteld. Daarmee is het
kader bekend voor de regionale woonruimteverdeling en de verdeling van de Amsterdamse woningvoorraad. In 2015
is gestart met de evaluaties van het gemeentelijk beleid voor vakantieverhuur en woningdelen. Vakantieverhuur heeft
inmiddels een hoge vlucht genomen in de stad. Mede door een gerichte communicatiecampagne is het aantal
meldingen van verschillende vormen van woonfraude bij het stedelijke Meldpunt Zoeklicht toegenomen ten opzichte
van voorgaande jaren. De toename betrof vooral illegale vakantieverhuur. Aan de hand van deze meldingen kan beter
en gerichter gehandhaafd worden.

Bouwen
In 2015 zijn er ruim 12.000 nieuwe Amsterdammers bijgekomen. De vraag naar woningen en bouwlocaties is groot.
Vorig jaar startte de bouw van 8.376 woningen en 881 tijdelijke woningen. Daarmee zijn we op weg de ambitie uit het
Actieplan Woningbouw 2014-2018, om tijdens deze collegeperiode 17.000 nieuwe woningen te bouwen en vanaf
2018 jaarlijks 5.000 nieuwe woningen, ruimschoots te overtreffen. Er wordt gebouwd voor alle doelgroepen en alle
Amsterdammers: sociale huurwoningen, middeldure huur, koopwoningen, zelfbouwwoningen en woningen voor
studenten en jongeren. Ook in de transformatie is voortgang geboekt. Er is 180.000 vierkante meter aan lege
kantoorruimte getransformeerd.

Ruimtelijke Ordening
Het college heeft naast een kwantitatieve woningbouwambitie ook een kwalitatieve stedelijke ambitie. Om Amsterdam
in de toekomst aantrekkelijk en leefbaar te houden, is in 2015 met ruimte voor de stad (Koers 2025) niet alleen gezocht
naar woningbouwlocaties maar is breed verkend welke stedelijke milieus toegevoegd kunnen worden en welke
investeringen daarvoor nodig zijn. Voor deelgebieden werden gebiedsverkenningen gedaan, zoals bijvoorbeeld voor
de Ringzone, waar veel van de woningbouw gestalte zal krijgen. Voor Haven Stad zijn in het MIRT
(Meerjarenprogramma Ruimte, Infrastructuur en Transport) afspraken gemaakt met het Rijk zodat de bouw van meer
woningen mogelijk wordt. Amsterdam is een dynamische stad en bestemmingsplannen en regelgeving rondom nieuwen verbouw moeten deze dynamiek faciliteren. Het proces om snel tot bestemmingsplannen te komen zal verder
worden gestroomlijnd.
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Grondzaken
De gronduitgifte voor nieuwe bouwlocaties was in 2015 boven verwachting en de gebiedsontwikkeling draait op volle
toeren. De grondwaarde van nieuwe gronduitgiften in de stad bedroeg € 373 miljoen in 2015. Er zijn prachtige
projecten van start gegaan en enkele bijzondere projecten in voorbereiding genomen. Zo is de bouw van het
Pontsteigergebouw in de Houthaven, de Amsteltoren bij het Amstelstation en de Akropolistoren op Zeeburgereiland
gestart. In Sloterdijk zijn de voorbereidingen voor nieuwe woningen van start gegaan. Verder is de belangstelling voor
zelfbouwkavels onverminderd groot. Alle zelfbouwkavels voor 2015 zijn uitgegeven. Ook met de voorbereidingen voor
woningbouw op Centrumeiland op IJburg – 70 procent is bestemd voor zelfbouw – is begonnen, net als in de
Sluisbuurt.

Gemeentelijk vastgoed
In 2015 zijn stappen gezet in het op orde brengen van de voorheen versnipperde gemeentelijke vastgoedportefeuille.
Op basis van de vastgestelde spelregels voor vastgoed en het principe dat huurbaten de kostprijs dekken, is
transparantie verkregen in de geldstromen, zowel in de financiering als in de exploitatie. Beleidsmatige uitwerkingen
voor leegstand, verkoop en kroonjuwelen hebben de basis gelegd voor een transparante vastgoedexploitatie en
daarmee ook voor het blootleggen van de financiële tekorten die in deze jaarrekening aan de orde komen.

STADSDELEN Gebiedsgericht werken
Portefeuillehouders: gebiedswethouders
Amsterdam is een aantrekkelijke stad en de bevolking groeit sneller dan de woningvoorraad. Amsterdam heeft zich tot
doel gesteld de stad leefbaar en betaalbaar te houden voor al haar inwoners. De stadsdelen speelden hierbij in 2015
een actieve rol.
Zo dragen de stadsdelen flink bij aan de woningproductie in de stad. In West gebeurt dit bijvoorbeeld door grote
nieuwbouwprojecten als Houthaven, Laan van Spartaan en Foodcenter. Maar ook in Nieuw-West zijn onder andere
3.200 woningen in aanbouw genomen in onder meer de zogenaamde versnellingslocaties Jan Evertsenstraat en
Lelylaan.
Ook zetten de stadsdelen in op gemengde woonmilieus bij bijvoorbeeld het Stadionplein, op het Havenstraatterrein
en het gemeentearchiefterrein in Zuid. In de Watergraafsmeer in Oost, wordt gewerkt aan voldoende betaalbare
woningen en een goede aansluiting van vraag en aanbod, zodat ouderen en mensen met een beperking zo lang
mogelijk zelfstandig kunnen wonen.
De ontwikkeling van de stad wordt opgepakt in intensieve samenwerking met bewoners. Een voorbeeld hiervan is de
verregaande samenwerking met Initiatiefrijk IJburg en Zeeburg voor een innovatieve vorm van gebiedsontwikkeling.
De transformatie van kantoren tot woningen heeft ook een positief effect op de woningproductie. Succesvolle
voorbeelden hiervan zijn te vinden in West en Zuidoost.
Qua gebiedsontwikkeling zijn het in Noord ontwikkelde programma ‘Onstuimig Noord’ en de ‘Agenda Zuidoost’
goede voorbeelden van een gezamenlijke focus van stad en stadsdelen op een gebalanceerde groei.
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Kerncijfers

Bij de totalen van lasten en baten
worden het stedelijk niveau
(rve’s)
en gebiedsgericht
Bedragen
* € 1 miljoen werken
(stadsdelen) niet apart
weergegeven. Er is voor de
baten en lasten maar één link.

Begroting
2015

Begroting
2015
(vastgesteld
16/12/15)

Rekening
2015

Verschil
Rekening >
Begroting

Stedelijk
Baten
Lasten
Saldo van baten en lasten
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
Subtotaal stedelijk

224,2
279,3
-55,1
88,7
169,7
-81,0
-136,1

554,4
586,3
-31,9
125,0
196,0
-71,0
-102,9

791,0
719,1
71,9
121,5
282,6
-161,2
-89,3

236,7
132,9
103,8
-3,6
86,6
-90,2
13,6

Gebiedsgericht werken
Baten
Lasten
Saldo van baten en lasten
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
Subtotaal gebiedsgericht werken

91,0
133,0
-42,0
15,6
1,5
14,1
-27,9

64,5
118,1
-53,6
43,4
7,7
35,7
-17,9

104,4
144,0
-39,5
21,8
2,2
19,5
-20,0

39,9
25,9
14,1
-21,7
-5,5
-16,2
-2,1

-164,0

-120,7

-109,3

11,4

Totalen programma 9

Toelichting lasten en baten
Het programma Stedelijke Ontwikkeling en Wonen kent een voordelig verschil ten opzichte van de begroting van
€ 11,4 miljoen. Op centraal niveau is een voordeel opgetreden ten opzichte van de begroting van € 13,6 miljoen,
terwijl binnen het gebiedsgericht werken een nadeel van € 2,1 miljoen is gerealiseerd.
Op de onderdelen Vastgoed, Ruimtelijke Ordening en Wonen is het totale negatieve verschil met de begroting € 36
miljoen, terwijl op het onderdeel Grond en Ontwikkeling een voordeel van € 47 miljoen is behaald.
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6.9.1 Gemeentelijk vastgoed
Portefeuillehouder: wethouder Litjens
Beheren en (ver)kopen van vastgoed voor de gemeente Amsterdam.

Wat waren de belangrijkste ontwikkelingen?


De behoefte van gemeente en marktpartijen om ruimte en energie efficiënt te gebruiken neemt toe.
In het afgelopen jaar zagen we de volgende ontwikkelingen en trends.
⁻
Een toename van de aandacht voor duurzaamheid van de gemeentelijke gebouwen als bijdrage aan de
verduurzaming van de stad.
⁻
Aandacht voor leegstand en het tijdelijk beschikbaar stellen van leegstaande gebouwen voor
maatschappelijke initiatieven.
⁻
Efficiënt gebruik van de gemeentelijke huisvesting voor en door ambtenaren.
⁻
Alleen dat vastgoed in eigendom willen hebben waarvoor een duidelijk beleidsdoel bestaat, of waarmee een
duidelijk beleidsdoel verwezenlijkt kan worden.
⁻
In zijn algemeenheid de wens om tot een dynamisch en professioneel beheer van het gemeentelijk vastgoed
te komen.



Herbestemming van vastgoed
Herbestemming van vastgoed speelt een steeds grotere rol bij stedelijke ontwikkeling.
Het beoordelen van de volledige vastgoedportefeuille van de gemeente op nut en noodzaak heeft als resultaat
dat panden een nieuwe bestemming kunnen krijgen, of worden getransformeerd of afgestoten. Vanwege de
toenemende ruimtebehoefte voor wonen en voorzieningen is het interessant om die panden te onderzoeken op
transformatiemogelijkheden voor bijvoorbeeld de groeiende behoefte aan woningen en scholen en de actuele
ruimtebehoefte van asielzoekers en statushouders.



Zelfredzaamheid
Bewoners organiseren lokaal steeds meer eigen vormen van sociaal-maatschappelijke ondersteuning. De overheid
vraagt zelfredzaamheid. Dat uit zich niet alleen in ruimtebehoefte voor wijkondernemingen, maar ook voor
ZZP'ers, broedplaatsen en culturele locaties. De gemeente speelt een faciliterende rol bij het vervullen van deze
behoeften.



Noodopvang
Om de sterke toename van het aantal vluchtelingen door oorlogsgeweld te kunnen verwerken, heeft de
gemeente de taak op zich genomen acuut huisvesting te faciliteren. We zijn in staat geweest binnen enkele weken
noodopvang te bieden. Daarnaast is en wordt actief gezocht naar ruimte voor zogenoemde statushouders.

Doelen, activiteiten en indicatoren
Doel 1

Activiteiten

A

B

D

A

C

Gemeentelijk vastgoed ondersteunt het behalen van (gebiedsgerichte) beleidsdoelen van de gemeente
Voor dit doel zijn bij de Begroting 2015 geen indicator en streefwaarden bepaald

Doel 2

Activiteiten

De huurbaten van gemeentelijk vastgoed zijn minimaal kostprijsdekkend
Indicatoren doel

1

Percentage vastgoed dat kostprijsdekkend
wordt geëxploiteerd

2

Percentage leegstand van gemeentelijk
vastgoed, maximaal

Peilwaarde
Nulmeting (jaar)

Streefwaarden
Begroting 2015

Rekening 2015

Resultaat 2016/18

n.v.t.

60%

62%

2016 		
70%
2017 		
80%
2018
90%

5%
(2014)

5%

5%

2016 		
5%
2017 		
5%
2018
5%
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Doel 3

Activiteit

A

Gemeentelijk vastgoed voldoet aan duurzaamheids- en kwaliteitseisen van het Rijk
Voor dit doel zijn bij de Begroting 2015 geen indicator en streefwaarden bepaald

Doel 4
Verkoop van vastgoed voor het aflossen van de stadsschuld
Voor dit doel zijn bij de Begroting 2015 geen indicator en streefwaarden bepaald

Activiteiten

A

Uitvoeren 0-metingen op de eigen effectindicatoren

B

Jaarlijks het gemeentelijk vastgoed toetsen aan de beleidsdoelen en daaruit volgend de verkoopstrategie bepalen (vastgoedscan)

C

Per object een meerjaren onderhoudsplan opstellen

D

Tweejaarlijks de vastgoedstrategie herijken voor culturele en/of monumentale kroonjuwelen

Indicatoren activiteiten

A

Peilwaarde
Nulmeting (jaar)

Streefwaarden
Begroting 2015

Rekening 2015

Resultaat 2016/18

1
(2014)

3

4

2016 		3
2017 		5
2018
5

n.v.t.

1

1

2016 		1
2017 		1
2018
1

n.v.t.

25%

90%

2016 		
50%
2017 		
70%
2018
100%

Aantal nulmetingen voor de effectindicatoren
Hoort bij doel 1, 2 en 3

B

Aantal malen per jaar de vastgoedscan uitgevoerd
Hoort bij doel 1

C

Percentage objecten waarvoor een meerjaren
onderhoudsplan is opgesteld
Hoort bij doel 2

D

Hoort bij doel 1

Voor deze activiteit zijn bij de Begroting 2015 geen indicator en streefwaarden bepaald

Wat hebben we bereikt?
1. Gemeentelijk vastgoed ondersteunt het behalen van (gebiedsgerichte) beleidsdoelen van de gemeente
In de Stedelijke Vastgoedstrategie is vastgelegd dat de gemeente in principe alleen vastgoed in bezit heeft ter
ondersteuning van gemeentelijke beleidsdoelen en niet voor commerciële doeleinden. Vervolgens zijn als uitwerking
van de Stedelijke Vastgoedstrategie bestuurlijk spelregels en principes vastgesteld voor al het gemeentelijke
vastgoed. De belangrijkste zijn: tijdelijkheid van bezit, het aanwijzen van kroonjuwelen, de vraag is leidend,
kosteninzichtelijkheid (op basis van huurbaten die minimaal de kostprijs dekken, leegstandsbeperking, duurzaamheid
en kwaliteit. Deze principes leveren niet alleen een vastgoedportefeuille op die op orde is en transparantie in de
geldstromen maar ook een solide basis voor het faciliteren van beleidsdoelen. Verder zijn regels uitgewerkt voor
leegstand en verkoop. Het selectieproces voor kroonjuwelen is gestart.
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2. De huurbaten van gemeentelijk vastgoed dekken minimaal de kostprijs
We maken inzichtelijk wat de huisvesting van (maatschappelijke) activiteiten daadwerkelijk kost en voorkomen
verborgen subsidiëring via de vastgoedexploitatie. Voor het berekenen van huurbaten die minimaal de kostprijs
dekken is een formule vastgesteld. Wanneer blijkt dat voor een object geen kostendekkende huur wordt betaald, zal
het verschil tussen de betaalde huur en de kostprijshuur op enig moment ten laste gebracht moeten worden van het
betreffende programma/ programmaonderdeel/product in de begroting. Het proces waarin voor alle objecten de
juiste huur berekend wordt zal enkele jaren in beslag nemen. In deze periode komen de onrendabele exploitaties voor
rekening van de gemeente.
3. Gemeentelijk vastgoed voldoet aan duurzaamheids- en kwaliteitseisen van het Rijk
Het uitgangspunt voor het verduurzamen van het gemeentelijk bezit is dat de maatregelen in het reguliere onderhoud
zichzelf binnen tien jaar moet terugverdienen. Het werkprogramma Duurzaamheid is opgesteld en om de
duurzaamheidsambities daarin te kunnen koppelen aan het onderhoudsprogramma per pand zijn in 2015 voor de
gehele portefeuille meerjaren onderhoudsprogramma's (MOP) opgesteld. De gemeente heeft aan de hand van deze
onderhoudsprogramma’s geïnventariseerd waar de maatregelen uit het werkprogramma kunnen worden toegepast.
Daarnaast zijn er aparte duurzaamheidsprogramma’s waaruit specifieke maatregelen gesubsidieerd kunnen worden. Zo
zijn de Groengelden bijvoorbeeld beschikbaar als dekking voor de aanleg van groene daken en zonnepanelen.
4. Verkoop van vastgoed voor het aflossen van de stadsschuld
In 2015 is op basis van het zogenaamde Vastgoedmaps-systeem voor vastgoedbezit van de gemeente een heldere
scheiding aangebracht tussen panden met en panden zonder een beleidsdoel. Vervolgens is de pandenlijst op basis
van deze scheiding en de verkoopstrategie bestuurlijk vastgesteld. Dit legt de basis voor een verkoopprogramma voor
de naar schatting honderd á tweehonderd panden die de komende jaren worden afgestoten. Voor het uitvoeren van
het programma heeft de gemeente een verkoopteam opgericht, dat het te verkopen vastgoed transparant en
marktconform in de markt zet.

STADSDELEN Gebiedsgericht werken/focuspunten
Portefeuillehouders: gebiedswethouders
Gemeentelijk vastgoed ondersteunt het behalen van gebiedsgerichte beleidsdoelstellingen.
In 2015 is het overgrote deel van het vastgoed van de stadsdelen overgegaan naar het centraal beheerde
gemeentelijke vastgoed, zij het dat de overdracht nog niet geheel is afgerond. Een deel van het vastgoed van NieuwWest is niet op de juiste manier in de gemeentebegroting opgenomen. Zuidoost heeft het beheer van sportgerelateerd vastgoed binnen zijn grenzen voorlopig gehandhaafd.
De stadsdelen hadden oog voor de consequenties van de overdracht van vastgoed dat wordt gebruikt door sociaal
maatschappelijke instellingen.

Welke belangrijke activiteiten heeft de gemeente Amsterdam nog meer uitgevoerd?


In 2015 is een volledig beeld van de financiële situatie van de Amsterdamse vastgoedportefeuille gecreëerd
In 2015 heeft de gemeente de verhuuradministratie ingericht en in gebruik genomen. De onderhoudsmodule is
gevuld met alle actuele meerjarige onderhoudsplannen waarmee een meerjarig financieel beeld is ontstaan op het
gebied van onderhoud. Daarnaast is in samenwerking met afdelingen belastingen en verzekeringen een compleet
overzicht gemaakt van de kosten die hiermee verband houden.



Prestatiescores vastgoedportefeuille vastgelegd
In het systeem Vastgoedmaps is vastgelegd waarvoor de verschillende vastgoedobjecten zijn ingezet en wat de
prestatiescores zijn op het gebied van beleid, financiën en techniek.
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Bij Financiële
de totalen vanontwikkelingen
lasten en baten
worden het stedelijk niveau
(rve’s)
en gebiedsgericht werken
Bedragen * € 1 miljoen
(stadsdelen) niet apart
weergegeven. Er is voor de
baten en lasten maar één link.

Begroting
2015

Begroting
2015
(vastgesteld
16/12/15)

Rekening
2015

Verschil
Rekening >
Begroting

Stedelijk
Baten
Lasten
Saldo van baten en lasten
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
Subtotaal stedelijk

13,6
12,3
1,4
0,0
0,0
0,0
1,4

88,1
70,2
17,9
3,4
0,5
2,9
20,8

84,5
76,4
8,1
2,9
0,2
2,8
10,8

-3,6
6,2
-9,8
-0,4
-0,3
-0,1
-10,0

Gebiedsgericht werken
Baten
Lasten
Saldo van baten en lasten
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
Subtotaal gebiedsgericht werken

46,3
51,7
-5,4
3,3
0,8
2,5
-2,9

0,0
1,1
-1,1
0,0
0,0
0,0
-1,1

6,6
8,3
-1,6
0,0
0,6
-0,6
-2,2

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

Totalen programmaonderdeel 9.1

-1,6

19,7

8,6

-11,1

Toelichting stedelijk
Afwijkingen primair proces







In 2015 zijn, als onderdeel van het coalitieakkoord, ongeveer achttien objecten verkocht. Hiermee is aan
grondwaarden en opstalvergoedingen een opbrengst van € 14,4 miljoen in plaats van de begrote € 8,5 miljoen
gerealiseerd. Hier staan hogere kapitaallasten door afboeken van de boekwaarde van € 11,3 miljoen tegenover
ten opzichte van de € 6,3 miljoen in de begroting. De totaal geraamde baten en lasten van de verkoop van
panden vertonen geen afwijking van de begroting. Bij het onderdeel Huisvesting zijn de baten en lasten lager
uitgevallen.
De kapitaallasten waren begroot op € 36,7 miljoen maar bedragen mede als gevolg van de verkopen € 40,3
miljoen.
Het dagelijks onderhoud was begroot op € 9,4 miljoen. In 2015 bedroeg de realisatie € 6,1 miljoen. Dit is deels
doordat door de opstart van de organisatie en de budgetonduidelijkheid terughoudend is omgegaan met het
onderhoud. Ook was bij latende diensten het groot (planmatig) onderhoud soms deel van de reguliere
onderhoudsbegroting. Vanaf 2015 wordt het groot onderhoud vanuit een voorziening groot onderhoud
uitgevoerd. De dotatie hieraan is gebaseerd op meerjaren onderhoudsplannen (MOP's).
In dit begrotingsjaar is op basis van de actuele meerjaren onderhoudsplannen € 14,7 miljoen gedoteerd aan de
voorziening groot onderhoud. In de begroting was een dotatie van € 3,5 miljoen voorzien.

Afwijkingen organisatieontwikkeling






De begroting 2015 voor Gemeentelijk Vastgoed is opgebouwd uit de overgedragen budgetten van de latende
organisaties (voormalige stadsdelen en diensten). In de loop van 2015 is nog voor verschillende objecten het
budget toegevoegd of juist teruggehaald uit het vastgoedprogramma. Daarmee stemt het begrotingsbedrag over
de gehele linie niet altijd overeen met de daadwerkelijk in dit programma uitgevoerde activiteiten. Een sluitende
redengevende verklaring over de afwijkingen is daarom niet altijd te geven.
In de begroting was zowel bij de baten (€ 14,7 miljoen) als bij de lasten (€ 8,8 miljoen) een post 'nader te verdelen'
opgenomen met verschillende niet toegewezen begrotingsposten. Dit is voortgekomen uit de samenvoeging van
de verschillende vastgoedbegrotingen. In de realisatie zijn op deze posten geen baten en lasten geboekt. Dit
zorgt voor begrotingsafwijkingen op de verschillende vastgoedonderdelen.
De huurbaten waren begroot op € 69,9 miljoen. De gerealiseerde huurbaten bedragen € 60,9 miljoen. De
afwijking wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door verschillen van in de begroting opgenomen huurobjecten en de
daadwerkelijk in de vastgoedportefeuille opgenomen objecten.
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In de realisatie is verder een overschrijding zichtbaar van € 9,7 miljoen op de aanhuur van objecten (niet begroot,
realisatie € 5 miljoen), overige opbrengsten (niet begroot, realisatie € 2,8 miljoen) en servicekosten (begroot € 0,7
miljoen, realisatie € 2,6 miljoen). Deze afwijkingen staan in verband met de bovenvermelde 'nader te verdelen'
posten.

STADSDELEN Toelichting gebiedsgericht werken
Afwijkingen primair proces
De toevoeging aan de reserves van € 0,6 miljoen betreft de verkoop van een pand aan de Warmoesstraat. De
verkoopopbrengst is toegevoegd aan de reserve Verevening onroerend goed.
Afwijkingen organisatieontwikkeling
De afwijkingen in de exploitatie van dit programmaonderdeel komen voort uit het feit dat het budget van het
vastgoed bij de bestuurscommissies is overgedragen aan de rve Vastgoed, terwijl de realisatie bij de stadsdelen is
verantwoord. De inkomsten hebben betrekking op het verhuren van onder andere sportaccommodaties en het in 2015
verkochte gemeentevastgoed.

Risico’s en maatregelen
Actueel
Risico 1
Maatregel

Toelichting

Risico 2
Maatregel
Toelichting

Risico 3
Maatregel
Toelichting

Het gemeentelijk vastgoed is te duur om kostendekkend te verhuren.
De gemeente verkoopt vastgoed. Als dat problematisch is in overleg met het
betreffende beleidsonderdeel een huurverhoging voorbereiden bij eerstvolgende
contractherziening.
Nieuwbouw en grote verbouw leidt in de eerste jaren tot een hoge kostprijs als je
uitgaat van een lineaire afschrijving. Daarnaast bevat de portefeuille objecten die in
aanmerking komen voor het predicaat kroonjuweel. Deze objecten zijn vaak duur in
onderhoud.
Het ontbreekt aan financiële middelen voor investeringen in duurzaamheid
De gemeente gaat op zoek naar alternatieve financieringsconstructies met bijvoorbeeld
het Rijk of huurders.
Voorgestelde maatregelen zijn nog niet begroot in de reguliere begroting. Bij de
voorjaarsnota wordt budget aangevraagd.
Hoge boekwaarden waardoor verkoop verliesgevend kan zijn en er dus geen aflossing
op de stadsschuld kan plaatsvinden.
Strategische verkoop en strategische bezetting van gemeentelijke panden.
Afboeking van hoge boekwaarden leidt niet tot uitgaven van de bankrekening, maar is
slechts een boekhoudkundige last. Bij noodzakelijke verkoop dient ruimte te worden
gevonden in de begroting om versneld af te schrijven.

Beleidskaders



De gemeentelijke vastgoedstrategie vraagt transparante financiering en kostendekkend vastgoed.
De gemeentelijke vastgoedstrategie stelt dat Amsterdam vastgoed alleen gebruikt voor beleid,
niet commercieel.
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6.9.2 Ruimtelijke ordening en bouwtoezicht
Portefeuillehouder: wethouder Van der Burg
Ruimtelijke visievorming en planontwikkeling, ruimtelijke kaderstelling, ruimtegebruik en bouwplantoetsing

Wat waren de belangrijkste ontwikkelingen?






Het groeiend aantal inwoners en bezoekers en de grote economische dynamiek hebben onder andere een sterke
groei van Schiphol en een groot aantal nieuwe buitenlandse bedrijfsvestigingen tot gevolg. De toenemende druk
op de openbare ruimte heeft de discussie over de juiste balans in de stad verhevigd.
De druk op de stad brengt een stijgend aantal ruimtelijke opgaven op stedelijk en regionaal niveau (schaal van de
metropool) met zich mee, op het gebied van openbare ruimte, verstedelijking/ huisvesting, infrastructuur,
groen/landschap en ruimte voor voorzieningen.
De bevolking groeit sneller dan de woningvoorraad in Amsterdam. Dat drijft de huizenprijzen op en zet druk op
het vinden van locaties voor nieuwbouw en mogelijkheden voor transformatie.
Tegelijkertijd groeit ook het aantal verhuizingen naar de regio weer.

Doelen, activiteiten en indicatoren
De indicatoren voor de doelen van dit programmaonderdeel zijn na het verschijnen van de Begroting 2015 vastgesteld.
De streefwaarden moeten nog bepaald worden.

Doel 1

A

Activiteiten

B

C

D

E

Het scheppen van ruimtelijke condities voor het accommoderen van demografische en economische groei
Indicatoren doel

Peilwaarde
Nulmeting (jaar)

Metropoolregio: Ruimtelijke en economische
agenda MRA voor middellange termijn
vastgesteld in het PRO

Streefwaarden
Begroting 2015

Rekening 2015

Resultaat 2016/18

-

1

2016 		1
2017 		2018
-

Doel 2

A

Activiteiten

B

C

D

E

Goede ruimtelijke condities voor de realisatie van 70.000 woningen tot 2040
Indicatoren doel

Peilwaarde
Nulmeting (jaar)

Streefwaarden
Begroting 2015

Rekening 2015

Resultaat 2016/18

1

Ruimte voor de stad: Gebiedsstudie gereed

-

3

2016 		3
2017 		2018
-

2

Ruimte voor de stad: Strategiebesluiten
voorbereid t.b.v. besluitvorming B&W

-

6

2016 		5
2017 		2018
-

3

Harmonisatie bestemmingsplannen +
motie 1077 ‘leesbaarheid’: Eenduidige flap
format stad + 7 stadsdelen in gebruik

-

1

2016 		1
2017 		2018
-

4

Harmonisatie bestemmingsplannen:
1 besluitvormingsproces voorstadsdeel

-

1

2016 		1
2017 		-

bestemmingsplannen

2018
-

4	Harmonisatie bestemmingsplannen + motie 1077
‘leesbaarheid’: Evaluatiemoment ‘helder formuleren’
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1

-

2016 		1
2017 		2018
-

Doel 3

A

B

C

D

E

Schep de ruimtelijke condities voor nieuwe woon-, werk- en leefmilieus in stad en regio
Indicatoren doel

Peilwaarde
Nulmeting (jaar)

Streefwaarden
Begroting 2015

Rekening 2015

Resultaat 2016/18

1

Bewegende stad: Ontwerp gezond ingerichte
wijk (Centrumeiland IJburg)

-

3

2016 		1
2017 		2018
-

2

Bewegende stad: Analyse effectiviteit beleid en
uitwerking toolkit bewegende stad

-

Toegepast in
2 ontwerpen

2016 		1
2017 		2018

-

3	Bewegende stad: Uitwerking concreet project
prioriteitsbuurten Amsterdamse aanpak gezond
gewicht

3

-

2016 		5
2017 		2018
-

Activiteiten

A

Planologisch-stedenbouwkundige verkenningen uitvoeren naar strategische locaties voor nieuwe
woon-werkmilieus

B

Activeren grote en kleine ontwikkelaars/investeerders om in deze gebieden nieuwe
woon-werkmilieus te creëren

C

De gemeente neemt zelf transformatieopgave naar stedelijke milieus Haven-stad en andere
potentiële locaties als het Marineterrein ter hand

D
E

Woningbouwproductie en gebiedstransformatie gezamenlijk oppakken met de regio
Grote en kleine partijen faciliteren en adviseren in lokatiekeuze. Het scheppen van ruimtelijke
condities voor het accommoderen van demografische en economische groei

Indicatoren activiteiten

Peilwaarde
Nulmeting (jaar)

A

Hoort bij doel 1, 2 en 3

B

Hoort bij doel 1, 2 en 3

C

Hoort bij doel 1, 2 en 3

D

Hoort bij doel 1, 2 en 3

E

Aantal behandelde aanvragen stadsloods

Streefwaarden
Begroting 2015

Rekening 2015

Resultaat 2016/18

Voor deze activiteiten zijn bij de Begroting 2015 geen indicator en streefwaarden bepaald

Hoort bij doel 1, 2 en 3

338
(2013)
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400

315

2016 		
400
2017 		
400
2018 		
400

Wat hebben we bereikt?
1. Het scheppen van ruimtelijke condities voor het accommoderen van demografische en economische groei
De vraag naar woningen is veel groter dan het aanbod, wat de concurrentiepositie van Amsterdam verslechtert. Koers
2025 – Ruimte voor de stad is geagendeerd voor het college met een inventarisatie van potentiële ontwikkellocaties,
strategieën voor wendbaarheid en kwaliteit en een Werkprogramma 2016 (strategiebesluiten, thematische
verkenningen en gebiedsstudies).
Koers 2025 voorziet in ruimte binnen de stad en brengt de noodzakelijke condities in beeld. De MRA Agenda sluit aan
op Koers 2025 en geeft vorm aan de regionale verstedelijkingsopgave.
2. Goede ruimtelijke condities voor de realisatie van 70.000 woningen tot 2040
Het niet accommoderen van interne en externe woningvraag verslechtert de concurrentiepositie van Amsterdam
omdat talent de stad verlaat of zelfs niet voor Amsterdam kiest. Gebiedsstudies Amstel-ArenA, IJoeververbindingen,
Schiphol-Schinkel, Haven-Stad, Binnen/Buiten de Ring leveren ontwikkelruimte op voor circa 50.000 woningen,
bovenop reeds lopende projecten en versnellingslocaties.
3. Schep de ruimtelijke condities voor nieuwe woon-, werk- en leefmilieus in stad en regio
Het scheppen van ruimtelijke condities gebeurt onder andere door het verbeteren van wet- en regelgeving én het
verbeteren van sociale processen. Hieronder een overzicht van belangrijke voorbeelden van verbeteringen.








Het intrekken van vierentwintig regelingen voor ruimtelijke ordening door de raad.
De centrale coördinatie op de stadsdeelkaders voor welstandcriteria woonboten.
De overeenstemming over het Luchthavenindelingbesluit Schiphol (Lib), waardoor hoogbouw in de stad wordt
gefaciliteerd.
De harmonisatie van bestemmingsplannen.
De voorbereiding van de implementatie omgevingswet.
De afspraken tussen het Rijk en regionale partners in het MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en
Transport), waardoor er meer ruimte is voor gebiedsontwikkeling Sloterdijk/Haven Stad.
Het opstellen van de MRA-agenda met ruimtelijk-economische acties voor korte- en middellange termijn.

Voor de sociale processen zijn de volgende resultaten de belangrijkste.




De start van Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht-projecten in prioriteitbuurten. Het kader hiervoor is De
Bewegende Stad, waarin expertise op het gebied van gedragsverandering wordt gecombineerd met die van de
ruimtelijke inrichting in één samenhangende aanpak met als doel dat bewegen een duurzaam en intrinsiek
onderdeel is van het leven in Amsterdam.
De organisatie van THNK bijeenkomsten. THNK is een school of creative leaderschip met vestigingen in
Amsterdam, Vancouver en Lissabon. Het doel is een gemeenschap te bouwen van nieuwe, creatieve leiders voor
sociale verandering.

STADSDELEN Gebiedsgericht werken/focuspunten
Portefeuillehouders: gebiedswethouders
Het college heeft naast een kwantitatieve woningbouwambitie ook een kwalitatieve stedelijke ambitie. Aan de
verwezenlijking daarvan dragen de stadsdelen aanzienlijk bij.
Het transformatieteam in Zuid in 2015 begeleidde zo’n veertig projecten die in de voorbereidende fase verkeerden.
Het ging vooral om locaties voor de bouw van nieuwe woningen met een focus op de realisatie van huurwoningen in
het middensegment. Een groot aantal bestemmingsplannen in de stadsdelen is vernieuwd.
De transformatie van gebieden naar gemengde woon-werkgebieden kreeg veel aandacht. Het
ontwerpbestemmingsplan voor de transformatie van het Havenstraatterrein naar een gemengd woon-werkgebied is
ter inzage gelegd. In West zijn voor Sloterdijk 1 twee goed bezochte informatiebijeenkomsten gehouden met
bedrijven en ontwikkelaars uit het gebied waarop de gewenste transformatie tot stedelijk werk- en woongebied op de
agenda stond. Daarnaast wordt er in West in het kader van de transformatie-opgave Haven-Stad gewerkt aan de
ontwikkeling van dit nieuwe stedelijk werk- en woongebied.
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In Noord is tenslotte de Ruimtelijke Ambitie Zelfbouw Noord opgesteld. Dit is een inventarisatie van mogelijke
(zelf-)bouwlocaties en een ruimtelijk kader voor de beoordeling van zelfbouwlocaties (op basis van het criterium
‘Versterken van de ruimtelijke kwaliteit van Noord’).

Welke belangrijke activiteiten heeft de gemeente Amsterdam nog meer uitgevoerd?


Beleid voor de detailhandel
In samenwerking met de regio is beleid voor de detailhandel geformuleerd. Doel is om het winkelaanbod in
Amsterdam en regio gezond te houden en helpen nieuwe winkelontwikkelingen een realistische plek te geven, die
bijdragen aan de Amsterdamse en regionale ambities. Dit zorgt voor een divers winkelaanbod, levendige en
dynamische winkelgebieden en grotere aantrekkelijkheid van het vestigingsklimaat in Amsterdam en regio, zowel
voor bewoners als voor ondernemers. Het herijkte regionale beleid wordt in het eerste kwartaal 2016 aan de
Regioraad voorgelegd.



Opvang vluchtelingen
In verband met de komst van vluchtelingen zijn nieuwe locaties voor opvang geïnventariseerd en verkend. De
planologisch-juridische voorbereidingen zijn gestart.

Bij Financiële
de totalen vanontwikkelingen
lasten en baten
worden het stedelijk niveau
(rve’s) en gebiedsgericht werken
Bedragen * € 1 miljoen
(stadsdelen) niet apart
weergegeven. Er is voor de
baten en lasten maar één link.

Begroting
2015

Begroting
2015
(vastgesteld
16/12/15)

Rekening
2015

Verschil
Rekening >
Begroting

Stedelijk
Baten
Lasten
Saldo van baten en lasten
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
Subtotaal stedelijk

8,9
24,5
-15,6
0,0
0,0
0,0
-15,6

34,6
23,6
11,0
1,0
0,0
1,0
12,0

36,2
49,9
-13,7
1,0
0,0
1,0
-12,7

1,7
26,3
-24,7
0,0
0,0
0,0
-24,7

Gebiedsgericht werken
Baten
Lasten
Saldo van baten en lasten
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
Subtotaal gebiedsgericht werken

20,9
35,0
-14,1
0,2
0,0
0,2
-13,9

30,4
58,0
-27,6
4,6
0,0
4,5
-23,0

38,5
52,9
-14,4
2,4
0,0
2,3
-12,1

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

Totalen programmaonderdeel 9.2

-29,4

-11,1

-24,8

-13,7

Toelichting stedelijk
De wijziging van -/- € 24,7 miljoen in het stedelijke saldo wordt verklaard uit de volgende afwijkingen.
Afwijkingen primair proces (€ 0,7 miljoen)




Per saldo treedt in relatie tot de Omgevingsdienst (OD) een voordeel ten opzichte van de begroting op van € 0,7
miljoen. De kosten van de OD zijn, conform de bestuurlijk vastgestelde dienstverleningsovereenkomst 2015, € 0,2
miljoen hoger dan begroot. De kosten die ten laste van de egalisatiereserve bouwvergunningen komen, zijn € 0,8
miljoen lager dan begroot. In totaal aan de lastenkant een nadelig verschil van € 0,6 miljoen. De reserve valt
voor ditzelfde bedrag vrij.
De baten zijn € 1,3 miljoen hoger dan begroot. Het betreft de doorberekening van kosten aan de stadsdelen,
waarmee dit gemeentebreed geen saldo-effect heeft.
De bijdragen van de stadsdelen aan het Bureau Welstand zijn € 0,7 miljoen hoger dan begroot. De bijdragen zijn
gekoppeld aan de door de stadsdelen geïnde bouwleges van het jaar daarvoor (2014). Door de aantrekkende
bouwwerkzaamheden in de stad waren de geïnde leges hoger dan verwacht.
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De baten die verbonden zijn aan de door het onderdeel belastingen geïnde leges van de Omgevingsdienst zijn
€ 0,5 miljoen lager dan begroot.
Overige kostenonderschrijdingen van € 0,2 miljoen.

Afwijkingen organisatieontwikkeling (-/- € 25,4 miljoen)







Over de omvang van de over te dragen stadsdeelbudgetten voor Stedelijke ontwikkeling (onder andere
bestemmingsplannen) is pas bij de Najaarsnota 2015 besloten (alleen voor 2015). Dat betekent dat we
terughoudend zijn geweest met het maken van kosten voor deze activiteiten; uiteindelijk is € 2,3 miljoen minder
aan kosten gerealiseerd dan begroot.
De rentelasten van de deelneming Glasvezel van € 0,2 miljoen zijn toegerekend aan het programma, maar deze
waren niet begroot.
De kosten verbonden aan het werken in opdracht zijn in de begroting opgenomen onder ‘bedrijfsvoering’, maar in
de jaarrekening verantwoord in het programmaonderdeel Ruimtelijke ordening en bouwtoezicht. Dit leidt tot een
nadelig verschil ten opzichte van de begroting van € 18,7 miljoen.
Bij de taakoverdracht van de stadsdelen in het kader van het werken in opdracht, kon een bedrag van € 9,2
miljoen niet meer worden toegerekend aan de verschillende organisatieonderdelen. Dit bedrag is in de begroting
als negatieve stelpost in dit programmaonderdeel opgenomen. Dit leidt in de realisatie tot een nadelig verschil
van € 9,2 miljoen.

STADSDELEN Toelichting gebiedsgericht werken
Afwijkingen primair proces
Ten opzichte van de begroting is € 8 miljoen meer aan inkomsten ontvangen uit de leges Wabo-vergunningen. Dit
komt vooral doordat er meer aanvragen bouwvergunning zijn binnen gekomen. Er zijn bijvoorbeeld voor bijna € 2
miljoen twee bouwvergunningen aangevraagd voor torens en parkeergarage van Maritimhotel.
In 2015 is € 4,8 miljoen minder uitgegeven aan stedenbouwkundige plannen en bouwtoezicht dan was begroot. Dit
komt vooral doordat een aantal bouwprojecten nog niet is afgerond. De dekking (bestemmingsreserve) is hierdoor
niet volledig ingezet.
Een bijdrage van € 2 miljoen aan woningbouwprojecten, waaronder de Tabakspanden, is nog niet voldaan, aangezien
de inspectie hiervan nog niet heeft plaatsgevonden en het verzoek voor een bijdrage pas eind 2015 is ontvangen.
Zodoende is ook de onttrekking van hetzelfde bedrag aan de reserves Stedenbouwkundige plannen en Verevening
onroerend goed, niet geëffectueerd.
Vanwege de vrijval van de voorziening bestemmingsplannen in Nieuw-West is een bate van € 0,4 miljoen gerealiseerd.
Afwijkingen organisatieontwikkeling
Zowel de lagere baten als de lagere lasten zijn veroorzaakt door een bedrag van € 0,3 miljoen dat dubbel is
opgenomen in de op 16 december 2015 vastgestelde Begroting 2015. Deze ‘omissie’ is tijdens de consolidatie
(samenvoegen) van de cijfers van de organisatieonderdelen opgetreden.
De correctie van dit bedrag leidt uiteindelijk tot werkelijke lager baten van € 8 miljoen en lagere lasten van € 4,8
miljoen (zie voor verklaring van deze afwijkingen hierboven Afwijkingen primair proces).

Risico’s en maatregelen
Actueel
Risico 1
Maatregel

Risico 2
Maatregel

De discrepantie tussen vraag en aanbod van woningen blijft groot, doordat vraag en
aanbod niet op elkaar worden afgestemd.
De gemeente zet in op het vinden van nieuwe partijen, nieuwe locaties, toepasbare
financieringsbronnen, flexibilisering van bestemmingsplannen en wegnemen van
belemmeringen.
Nationale wetgeving levert juridisch-planologische belemmeringen op.
De gemeente zoekt met omliggende gemeenten en Rijk naar adequate en nieuwe
juridische planologische instrumenten.
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Beleidskaders








Nationale wetgeving voor ruimtelijke ordening en bouwen bepaalt de beleidskaders voor gemeenten.
In 2018 komt er een Nationale Omgevingswet die bestaande wetgeving bundelt en vervangt.
Behalve een nationale Omgevingsvisie komt er ook een provinciale Omgevingsvisie.
De Structuurvisie vormt het ruimtelijk kader tot 2040, het Strategisch Plan is een uitwerking hiervan.
Met komst Omgevingswet zal er op termijn een gemeentelijke Omgevingsvisie en Omgevingsplan komen in
plaats van structuurvisie en bestemmingsplannen.
Het Ontwikkelingsbeeld Noordvleugel 2040 is de regionale visie op ruimtelijke en economische ontwikkelingen.
Tussen Noordvleugel (NVL) en Rijk is in 2013 in het kader van MIRT een Gebiedsagenda NVL vastgesteld die de
agenda van MIRT bepaalt.
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6.9.3 Wonen en stedelijke vernieuwing
Portefeuillehouder: wethouder Ivens
De omvang, samenstelling en het verdelen van de woningvoorraad en het verbeteren van de leefkwaliteit in
wijken

Wat waren de belangrijkste ontwikkelingen?


Groeiende schaarste woningaanbod voor alle categorieën woningzoekenden
De Amsterdamse bevolking is in 2015 met ruim 12.000 personen toegenomen. Met de woningcorporaties en de
Huurdersvereniging Amsterdam zijn de zogenoemde Samenwerkingsafspraken gemaakt over de betaalbaarheid
en de grootte van de sociale huurwoningvoorraad. Het Programmateam Ouderenhuisvesting is van start gegaan.
Er is een Programmateam Huisvesting Kwetsbare Groepen ingesteld, dat ook een belangrijke taak heeft met
betrekking tot de forse toestroom van vluchtelingen naar Nederland, waarvan Amsterdam een substantieel
aandeel in 2015 (1.006 personen) heeft gehuisvest. Daarnaast ligt een belangrijke taak voor het programmateam
in het kader van de extramuralisering van de zorg die bijdraagt aan de grotere druk op de Amsterdamse
woningvoorraad.
In 2015 startte de evaluatie van vakantieverhuur en van woningdelen. Vakantieverhuur heeft inmiddels een hoge
vlucht genomen. De nieuwe Woningwet leidde tot de Huisvestingsverordening 2016 die de gemeenteraad op 16
december 2015 heeft vastgesteld. Zij vormt het kader voor het hanteren van de Amsterdamse woningvoorraad en
voor de regionale woonruimteverdeling.



Sociale huurwoningen
Het aandeel sociale huurwoningen met huren boven de aftoppingsgrens (€ 576,87) is in 2015 toegenomen. In de
Samenwerkingsafspraken met huurders en corporaties is vastgelegd dat tenminste 75% van de sociale
huurwoningen wordt aangeboden voor een huur onder de hoge- (€ 618,24) en lage aftoppingsgrens (€ 576,87).
Een substantieel deel van de Amsterdamse huurders besteedt een groot deel van het (lage) inkomen aan
woonlasten (huur plus energie- en servicekosten). Desondanks neemt het aantal huisuitzettingen al jaren af
vanwege een preventieve aanpak (onder andere Vroeg Eropaf).



Ruimte voor maatschappelijk initiatief
Grootschalige sloop en nieuwbouw maken plaats voor kleinschaligere ontwikkelingen.
Het college stimuleert maatschappelijk initiatief en heeft hiervoor een notitie in de inspraak gebracht.

Doelen, activiteiten en indicatoren
Doel 1

Activiteit

A

Amsterdam heeft gemengde wijken waar mensen met lage, midden en hogere inkomens wonen
Indicatoren doel

Absolute ondergrens aan sociale woningvoorraad

Peilwaarde
Nulmeting (jaar)

Streefwaarden
Begroting 2015

Rekening 2015

Resultaat 2016/18

230.000
(2013)

> 187.000

> 187.000

2016 		
> 187.000
2017 		
> 187.000
2018 > 187.000

Doel 2

Activiteit

B

Woningen worden rechtmatig gebruikt door het behoud van de woonfunctie en bewoning door de doelgroep
Indicatoren doel

Aantal beëidigingen onrechtmatig gebruik

Peilwaarde
Nulmeting (jaar)

Streefwaarden
Begroting 2015

Rekening 2015

Resultaat 2016/18

300
(2013)

325

352

2016 		
325
2017 		
350
2018
350
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Doel 3

Activiteit

C

Bewoners hebben grote invloed op hun leefomgeving en ervaren een hoge leefkwaliteit
Indicatoren doel

Aantal gebieden waar de buurttevredenheid
lager is dan een 6,5 (van de 97 gebieden)

Peilwaarde
Nulmeting (jaar)

Streefwaarden
Begroting 2015

Rekening 2015

Resultaat 2016/18

6
(2013)

5

4

2016 		5
2017 		4
2018
3

Doel 4

Activiteit

D

De woningvoorraad is van goede kwaliteit en duurzaam
Indicatoren doel

Peilwaarde
Nulmeting (jaar)

Streefwaarden
Begroting 2015

Rekening 2015

Resultaat 2016/18

Aantal energielabelstappen in

11.500

12.000

n.n.b.

2016 		
12.000

corporatiewoningen

(2013)

2017 		
12.000
2018
12.000

Activiteiten

A

Afspraken maken met corporaties over het aantal sociale huurwoningen, ook per gebied

B

Handhavingsprojecten uitvoeren, gericht op rechtmatig gebruik van woonruimte

C

Bewoners ondersteunen bij hun woonvragen en de medezeggenschap van huurders vergroten

D

Afspraken maken met corporaties over aantallen aan te pakken woningen in relatie tot achterstallig
onderhoud en duurzaamheid

Indicatoren activiteiten

Peilwaarde
Nulmeting (jaar)

A

Hoort bij doel 1

B

Aantal handhavingsprojecten per jaar
Hoort bij doel 2

Streefwaarden
Begroting 2015

Rekening 2015

Resultaat 2016/18

Voor deze activiteit zijn bij de Begroting 2015 geen indicator en streefwaarden bepaald

20
(2013)

25

25

C

Hoort bij doel 3

Voor deze activiteit zijn bij de Begroting 2015 geen indicator en streefwaarden bepaald

D

Hoort bij doel 4

Voor deze activiteit zijn bij de Begroting 2015 geen indicator en streefwaarden bepaald
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2016 		
2017 		
2018 		

op toeristische verhuur.
In 2015 was de handhaving van illegale hotels een prioriteit. Het gaat hierbij om de handhaving van losse
appartementen, hele panden die als illegaal hotel worden verhuurd en een project als de meldingenhotline. Bij illegale
hotels wordt opgetreden met sluitingen en bestuurlijke boetes. In 2015 zijn 167 woningen die als illegaal hotel werden
gebruikt gesloten.
3. Bewoners hebben grote invloed op hun leefomgeving en ervaren een hoge leefkwaliteit
We zien dat meer bewonersinvloed leidt tot meer betrokkenheid, meer sociale cohesie en meer woontevredenheid.
We willen ruimte bieden voor maatschappelijk initiatief. Op 10 november 2015 is hiertoe een notitie vastgesteld die
voorligt voor inspraak.
4. De woningvoorraad is van goede kwaliteit en duurzaam
In 2015 zijn de voorbereidingen voor een Programma Woningkwaliteit gestart. In 2016 wordt het programma ter
besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.
STADSDELEN Gebiedsgericht werken/focuspunten
Portefeuillehouders: gebiedswethouders
De woningbouwproductie is weer flink op gang gekomen. Mooie voorbeelden hiervan zijn de 3.200 woningen die in
Nieuw-West in aanbouw zijn genomen op de zogenaamde versnellingslocaties Jan Evertsenstraat en Lelylaan, de 1.550
opgeleverde studentenwoningen in Zuidoost en de afgeronde tender voor het Jan van Schaffelaarplantsoen (250
woningen) in West. Ook in de Houthaven zijn meerdere projecten gestart en opgeleverd.
De vernieuwing van buurten wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met bewoners en andere partijen. Zo is in de
tuindorpen van Noord een start gemaakt met het verbeteren van de woningkwaliteit en wordt er aandacht gevraagd
voor het behoud van het (sociale) karakter van buurten. Door verkoop van huurwoningen, herstructurering en
nieuwbouw neemt daar ook de menging in bestaande buurten toe.
In 2015 zijn er wederom veel zelfbouwkavels verkocht. Dit speelt in meerdere stadsdelen, zoals in West, Zuidoost, Zuid
en Noord.
Ook de menging van functies speelt in veel stadsdelen. Zo is wonen boven bedrijven al sinds 1985 een belangrijk
speerpunt in het beleid van Centrum om de leefbaarheid in de binnenstad te vergroten. In 2015 zijn er ruim twintig
woningen boven bedrijven gerealiseerd. De bewoning in bedrijvengebieden als Amstel III is zowel een antwoord op de
vraag naar woningen als op de wens de leefbaarheid in de buurten te vergroten.
De stadsdelen hebben oog voor de verschillende doelgroepen op de woningmarkt. Zo is het transformatieteam in
Zuid gestart met diverse woningbouwprojecten voor ouderen en studenten. Maar ook in bijvoorbeeld de
Watergraafsmeer wordt met oog voor ouderen en bewoners met een beperking ontwikkeld.
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Welke belangrijke activiteiten heeft de gemeente Amsterdam nog meer uitgevoerd?


Urgentie verstrekken aan mensen met een sociale-medische vraag die zich in een levensontwrichtende
situatie bevinden, huisvesten van bijzondere doelgroepen, zoals verblijfsgerechtigden, uitstroom
Maatschappelijke opvang (MO), slachtoffers huiselijk geweld, treiteraanpak, calamiteiten.
⁻
Verstrekte urgenties naar aanleiding van individuele aanvragen: 445 urgenties verstrekt.
⁻
Multi Probleem Gezin (MPG), Laatste Kans, aanvragen vanuit bestuur, calamiteiten, slachtoffers huiselijk
geweld, Slachtofferhulp: 49 plaatsingen.
⁻
Uitstroom Maatschappelijke Opvang: 272 plaatsingen.
⁻
Huisvesten stadsvernieuwingskandidaten particuliere sector: 9 plaatsingen.
⁻
Huisvesten van statushouders: 1.006 personen gehuisvest.
⁻
Commissie voor Ateliers en (Woon)Werkpanden Amsterdam (CAWA): 339 toetsingen voor atelierwoningen en
22 plaatsingen.
⁻
Huisvesting mensen met een beperking: 45 plaatsingen.



Subsidies verstrekken voor energiebesparing, de duurzaamheid en de kwaliteit voor bestaande woningen
Er zijn geen subsidies uitgekeerd in 2015 voor labelstappen, aangezien het plafond eind 2014 is bereikt.



Woonwagenlocaties beheren
Op 22 april 2015 heeft de raad ingestemd met het bestemmingsplan voor locatie Ma Braunpad. Hiermee eindigt
na twintig jaar de onduidelijkheid over de status van deze locatie. Daarnaast heeft de raad op 2 juli 2015
ingestemd met het invoeren van de landelijke puntentelling per 1 september 2015 voor het vaststellen van de
huurprijs van standplaatsen en huurwagens bij de nieuwe verhuringen en met de invoer van systematiek
huuropstal. De achterstand in huurbetaling is teruggebracht naar 5% van de totale opbrengst.



Voldoende woningaanbod bevorderen voor specifieke doelgroepen zoals studenten, jongeren, ouderen en
grote gezinnen
In 2015 zijn 429 woningen in aanbouw genomen die exclusief voor ouderen zijn bestemd. Dit is 5% van het totaal
aantal woningen met start bouw in 2015 (totaal 8.376 woningen). In de Samenwerkingsafspraken met De
Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) en Huurdersvereniging Amsterdam (HA) is afgesproken
om 30% van de vrijkomende sociale huurwoningen toe te delen aan specifieke doelgroepen.



Leningen beheren, garant staan en achtervang zijn voor het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)
Het college heeft op 17 november 2015 besloten de generieke achtervang met limitering met het Waarborgfonds
Sociale Woningbouw tot 1 januari 2018 te continueren.



Inzetten woonkostenbijdrage door gemeente
De Woonkostenbijdrage is in 2015 uitgekeerd.



Versterken van buurten en wijken
Op 16 december 2014 heeft het college besloten om voor de periode 2014-2018 jaarlijks € 4 miljoen uit te
trekken ter ondersteuning van de kwetsbare wijken op het vlak van schoon, heel en veilig. In 2015 hebben drie
gebieden in stadsdeel Nieuw-West een toezegging van steun ontvangen: Osdorp Midden, Geuzenveld en
Slotermeer Noordoost.
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Bij Financiële
de totalen vanontwikkelingen
lasten en baten
worden het stedelijk niveau
(rve’s) en gebiedsgericht werken
Bedragen * € 1 miljoen
(stadsdelen) niet apart
weergegeven. Er is voor de
baten en lasten maar één link.

Begroting
2015

Begroting
2015
(vastgesteld
16/12/15)

Rekening
2015

Verschil
Rekening >
Begroting

Stedelijk
Baten
Lasten
Saldo van baten en lasten
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
Subtotaal stedelijk

15,5
43,3
-27,7
16,7
72,5
-55,8
-83,5

17,2
44,3
-27,1
25,8
74,2
-48,4
-75,5

24,4
46,4
-22,1
27,8
78,8
-51,0
-73,0

7,1
2,1
5,0
2,1
4,6
-2,6
2,5

Gebiedsgericht werken
Baten
Lasten
Saldo van baten en lasten
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
Subtotaal gebiedsgericht werken

9,6
32,5
-22,9
12,1
0,7
11,4
-11,5

23,1
44,4
-21,3
35,4
7,4
28,0
6,8

11,5
34,0
-22,5
17,1
1,3
15,8
-6,7

-11,6
-10,4
-1,2
-18,3
-6,1
-12,2
-13,5

Totalen programmaonderdeel 9.3

-95,0

-68,7

-79,7

-11,0

Toelichting stedelijk
Afwijkingen primair proces (€ 2,5 miljoen)
Er zijn € 7,1 miljoen meer baten gerealiseerd dan begroot, wat vooral verklaar wordt uit de volgende ontwikkelingen.





Een hoger bedrag aan ontvangen meerwaarden erfpacht (€ 4,5 miljoen), dat wordt gedoteerd aan het
vastgoeddeel van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting.
Het vrijvallen van een risicovoorziening. Een bedrag van € 1,4 miljoen hoeft niet te worden terugbetaald aan de
EU na afronding van een onderzoek naar middelen besteed aan een religieuze instelling.
Bij de balansopschoning zijn meerdere verplichtingen vrijgevallen (€ 1 miljoen).
De bate verbonden aan het verlenen van huisvestingsvergunningen (1.230 in 2015) was € 0,2 miljoen lager dan
begroot.

De begrote lasten zijn per saldo met € 2,1 miljoen overschreden door de volgende ontwikkelingen.










Het besluit van het college van 13 maart 2015 om Stimuleringsfondsmiddelen in te zetten voor de aanpak van
woningen in zes Amsterdamse buurten heeft geleid tot hogere uitgaven van € 3,8 miljoen. Hiervan is door twee
corporaties gebruik gemaakt.
In de Voorjaarsnota 2015 is besloten tot een taakstelling van € 1 miljoen op het product Stedelijke Vernieuwing.
De grondslag voor deze taakstelling zijn de Stimuleringsfondsgelden en de middelen voor Wijkaanpak. Aangezien
het Stimuleringsfonds wordt opgeheven en de Wijkaanpakmiddelen zijn vervallen is deze taakstelling niet
gerealiseerd, wat leidt tot een nadelig resultaat van € 1 miljoen ten opzichte van de begroting.
Er is een onderbesteding van € 1 miljoen, omdat de begroting 2015 is gebaseerd op coalitieakkoord 2014-2018
(€ 20 miljoen voor vier jaar).
Op 16 december 2014 heeft het college de financiële paragraaf van de Bestuursopdracht Wijkvernieuwing en ontwikkeling vastgesteld op € 16 miljoen (voor de jaren 2015-2018). In 2015 is € 4 miljoen beschikbaar gesteld aan
drie gebieden in stadsdeel Nieuw-West voor maatregelpakketten. In de Najaarsnota 2015 is dit verlaagd naar
€ 1,9 miljoen en € 2,1 miljoen is doorgeschoven naar 2016. De begrote middelen van € 1,9 miljoen konden
vanwege de vertraging van de uitvoering niet worden besteed.
Hogere rentelasten van circa € 0,4 miljoen in verband met energielening en uitstaande leningen van
woningcorporaties.
De doorgevoerde lastenverlaging op ‘Wonen’ van € 0,5 miljoen ten behoeve van de activiteit ´handhaving
woningonttrekking´ kon in 2015 niet worden gerealiseerd.
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Een onderbesteding van € 0,9 miljoen op de programma´s Huisvesting Kwetsbare Groepen en
Ouderenhuisvesting door vertraging van de geplande activiteiten.
Niet de hele opgave om 1.375 statushouders te huisvesten in 2015 is gerealiseerd. Hierdoor is € 0,14 miljoen niet
besteed.

Het verschil ten opzichte van de begroting op de mutaties van de reserves bedraagt € 2,5 miljoen negatief als gevolg
van de volgende ontwikkelingen.






De hogere dotatie aan het Stimuleringsfonds van € 4,5 miljoen aan hogere meerwaarden erfpacht.
Een hogere onttrekking ter dekking van de kosten van de woningaanpak (€ 3,8 miljoen).
Uit de reserve Stimuleringsfonds KTA deel valt € 1,9 miljoen vrij en uit de reserve BWS 5efonds € 0,7 miljoen. De
vrijval uit de reserve Stimuleringsfonds KTA deel komt door het vervallen van de subsidie voor sociale
huurwoningen op Steigereiland en de renovatie van de monumentale haven Jerusalem. De vrijval uit de reserve
BWS 5e fonds wordt veroorzaakt door het vervallen van een subsidie en de beëindiging van de regeling
lodenleidingen.
Een lager dan begrote onttrekking vanuit de reserve Bouwstimulering van € 4,3 miljoen.

STADSDELEN Toelichting gebiedsgericht werken
Afwijkingen primair proces
Op de inkomsten is een onderschrijding van € 1 miljoen opgetreden bij Wonen en stedelijke vernieuwing. Deze
bestaat enerzijds uit € 5,3 miljoen lagere inkomsten doordat vrijwel geen onttrekkingen zijn gedaan voor toegekende
subsidies in afwachting van de inspectie van de bouwprojecten op het Gelderlandplein, het Stadionplein en het
Archiefterrein.
Anderzijds is er een incidenteel voordeel gerealiseerd van € 3,1 miljoen. Dit heeft betrekking op het verstrekken van
een aantal erfpachtuitgiften c.q. aanpassing van bestaande erfpachtcontracten voor ander andere IJscomplex Jaap
Eden. Daarnaast is een voorziening van € 0,6 miljoen uit grondexploitatie de Banne vrijgevallen.
De uitgaven voor wonen en stedelijke vernieuwing zijn € 8,3 miljoen lager dan begroot doordat een aantal
bouwprojecten is vertraagd (Bos en Lommerplein, Kolenkitbuurt en KET locatie W. de Zwijgerlaan) en diverse
projecten goedkoper zijn uitgevoerd.
In het kader van Uitvoering stedelijk woonbeleid is er een onderschrijding van € 2,6 miljoen op de lasten.
Verder is de voorbereiding van de Noordelijke brug in het Noorderpark voor € 0,4 miljoen afgerond. De aanbesteding
van de grondwerken heeft plaatsgevonden. De werkzaamheden zijn begonnen. De uitgaven van € 0,4 miljoen voor het
realiseren van een geluidswerende bij de op- en afrit Nieuwe Leeuwarderweg - Van Hasseltweg zijn nog niet gedaan.
De onttrekking aan de reserves is lager dan begroot, doordat de bouwprojecten waarvoor deze reserve als dekking
dient of wel de uitvoering is vertraagd. Het gaat onder andere om Stadionplein en Archiefterrein (parkeergarages); Bos
en Lommerplein; Kolenkitbuurt; KET- locatie (kermis exploitanten terrein) Willem de Zwijgerlaan en de projecten in
kader van de behoedzame gebieden, de openbare ruimte en het project GoGo.
De dotatie aan de reserves stedelijke ontwikkeling (bestemmingsreserve Vernieuwing Nieuw-West) is € 2,8 miljoen
lager dan begroot. Dit is ontstaan doordat het afsluiten van een aantal voordeelprojecten vertraging heeft opgelopen.
Daarnaast zijn lagere dotaties ontstaan van in totaal € 2,7 miljoen. Dit betreft voornamelijk een hogere dotatie aan de
reserve compensatie woningonttrekking van € 0,2 miljoen en de reserve stadsdeelvereveningsfonds van € 0,1 miljoen
en een lagere dotatie van € 3,0 miljoen als gevolg van verrekening met lagere lasten voor het Stadsdeelparkeerfonds
en de reserve inpandige parkeervoorzieningen.
Afwijkingen organisatieontwikkeling
De inkomsten Wonen en stedelijke vernieuwing zijn € 10,9 miljoen lager in de begroting. Deze onderschrijding bestaat
€ 2,9 miljoen uit inkomsten in het kader van opdrachtgeverbudgetten. Deze zijn niet gerealiseerd, omdat de fte’s die
deze inkomsten moeten realiseren, zijn overgegaan naar het cluster R&E.
Daarnaast is verschuiving van € 7 miljoen tussen de programmaonderdelen 9.3 Wonen en stedelijke vernieuwing en 9.4
Grond en ontwikkeling, waarbij het bedrag binnen programmaonderdeel 9.3 is begroot, terwijl de realisatie voor € 4,4
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miljoen op programmaonderdeel 9.4 is geboekt. Verder zijn de lagere inkomsten veroorzaakt doordat een uit de
doeluitkeringen ISV en IPSV (Innovatieprogramma Stedelijke Vernieuwing) ontvangen bedrag van € 1,6 miljoen, in
2015 toegevoegd is aan een bestemmingsreserve. Dit is echter niet als zodanig verwerkt in de begroting.

Risico’s en maatregelen
Nieuw
Risico 1

Het aantal sociale huurwoningen daalt onder de 187.000.

Maatregel

De gemeente maakt afspraken met huurders en corporaties over de hoeveelheid sociale
huurwoningen. Intussen zijn er Samenwerkingsafspraken gemaakt met de corporaties en
huurders over de hoeveelheid sociale huurwoningen van corporaties (2 juli 2015
vastgesteld in de raad).

Risico 2
Maatregel

Onvoldoende woningen voor middeninkomens.
Met het tenderprogramma 2016 is ingezet op verhoging van de planvoorraad aan
middeldure huurwoningen om hiermee zeker te stellen dat er huizen voor middeldure
huur worden gebouwd. Ook in de komende jaren wordt door middel van het
tenderprogramma extra middeldure huur aan de planvoorraad toegevoegd. Het gaat
om 800 woningen in 2016, 900 in 2017 en 1.000 in 2018 en 1.000 in 2019 (zie de notitie
Sturen op middeldure woningen in de woningbouw).
Daarnaast is in de Samenwerkingsafspraken met corporaties en huurders opgenomen
om ten minste 65% van de vrijgekomen woningen bestemd voor de vrije huursector, te
verhuren in het middensegment (gemiddelde huur < € 850).

Actueel
Risico 1
Maatregel

Toelichting

Het percentage woningen voor lager- en middeninkomens daalt door hogere wettelijke
huurstijgingen dan geraamd.
De gemeente maakt afspraken met corporaties over de hoeveelheid sociale
huurwoningen per gebied en biedt inkomensondersteuning aan mensen met de laagste
inkomens (Woonkostenbijdrage).
De Woonkostenbijdrage is in 2015 uitgekeerd.

Risico 2
Maatregel
Toelichting

Mazen in de wet en manieren om de regelgeving te ontwijken.
De gemeente vernieuwt en digitaliseert haar opsporingsmethoden.
In 2015 is een begin gemaakt met een effectievere aanpak van recidivisten door ze
strengere sancties op te leggen. Daarnaast is gewerkt aan een basis voor digitale
recherchering en zijn er gesprekken gevoerd met de Zoeklichtpartners om de
samenwerking en inzet in 2016 te verstevigen.

Risico 3

De nieuwe Huisvestingswet geeft de gemeente onvoldoende instrumenten om effectief
te kunnen handhaven.
De gemeente voert een lobby bij het Rijk om effectief te kunnen handhaven.
Op 16 december 2015 zijn de beleidsregels van de nieuwe huisvestigingsverordening
Amsterdam 2016 vastgesteld. Deze verordening dient bij te dragen aan een zo goed
mogelijke verdeling van de schaarse goedkope huurwoningen en het reguleren van
behoud en samenstelling van de gehele woonruimtevoorraad.

Maatregel
Toelichting

Vervallen
Risico 1
Maatregel
Risico 2
Maatregel

Andere partijen dan de gemeente hebben onvoldoende mogelijkheden en bereidheid
om te investeren in de leefomgeving.
De gemeente stelt samen met corporaties prioriteiten voor de besteding van middelen.
Bewoners slagen er onvoldoende in om invloed uit te oefenen op hun leefomgeving.
De gemeente faciliteert bewoners in hun medezeggenschap over hun woning en zorgt
voor brede bewonersondersteuning.
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Beleidskaders











De Woningwet en hieraan gerelateerde besluiten zijn het kader voor de afspraken en verhoudingen met
corporaties.
Huisvestingsverordening van 16 december 2016 (zie belangrijke ontwikkelingen).
De Huisvestingswet en de regionale verordening zijn het kader voor de verdeling woonruimte en handhaving
hiervan.
De Huurprijzenwet vormt het kader voor de huurprijzen en de betaalbaarheid van huurwoningen.
Leegstandswet.
Samenwerkingsafspraken (corporaties, huurders).
Wet op de Ruimtelijke Ordening.
WoningWaarderingStelsel.
Wijkvernieuwing en –ontwikkeling.
Stedelijk Handhavingsprogramma.
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6.9.4 Grond en ontwikkeling
Portefeuillehouders: wethouders Van der Burg en Ivens
Gebieden ontwikkelen en grond uitgeven voor vastgoed en transformatie van gebouwen.

Wat waren de belangrijkste ontwikkelingen?









De bouwproductie was boven verwachting en de gebiedsontwikkeling draait op volle toeren. De grondwaarde
van nieuwe gronduitgiften voor bouwlocaties in de stad is € 373 miljoen.
In 2015 zijn er ruim 12.000 nieuwe Amsterdammers bijgekomen. De vraag naar woningen en bouwlocaties is
groot. Vorig jaar is gestart met de bouw van 8.376 woningen en 881 tijdelijke woningen. Daarmee is de ambitie uit
het Actieplan Woningbouw 2014-2018 om 5.000 woningen te realiseren vanaf 2018, ruimschoots overtroffen. Er
wordt gebouwd voor alle doelgroepen en alle Amsterdammers: sociale huurwoningen, middeldure huur,
koopwoningen, zelfbouwwoningen en woningen voor studenten en jongeren. Ook in de transformatie is
voortgang geboekt. Er is 180.000 vierkante meter aan lege kantoorruimte getransformeerd.
In 2015 zijn diverse projecten van start gegaan en in voorbereiding genomen. Zo is de bouw van het
Pontsteigergebouw in de Houthaven, de Amsteltoren bij het Amstelstation en de Akropolistoren op
Zeeburgereiland gestart. In Sloterdijk zijn de voorbereidingen voor nieuwe woningen van start gegaan. Verder is
de belangstelling voor zelfbouwkavels onverminderd groot. Alle zelfbouwkavels voor 2015 zijn uitgegeven. Ook
met de voorbereidingen voor woningbouw op Centrumeiland op IJburg – 70% is bestemd voor zelfbouw – is
begonnen, net als in de Sluisbuurt.
De opvang van asielzoekers en statushouders zorgt voor een extra opgave in het realiseren van tijdelijke en
definitieve huisvesting. De gemeente zet in op 1.500 plaatsen voor noodopvang, 2.000 plaatsen in
asielzoekerscentra en 2.700 wooneenheden voor statushouders, te realiseren in de periode 2016-2018.
In 2015 heeft de gemeente met de woningcorporaties en de huurdersvereniging Amsterdam de zogenoemde
Samenwerkingsafspraken gemaakt. De doelstelling voor de productie van sociale huurwoningen is verhoogd van
minimaal 500 naar 800 sociale huurwoningen en 400 studentenwoningen per jaar.

Doelen, activiteiten en indicatoren

Doel 1

Activiteit

A

B

D

Amsterdam heeft kwalitatief hoogwaardige gebieds- en vastgoedontwikkeling
Indicatoren doel

Aantal uitgegeven m² grond

Peilwaarde
Nulmeting (jaar)

Streefwaarden
Begroting 2015

Rekening 2015

Resultaat 2016/18

n.v.t.

164.000

circa 550.000

2016 		
192.000
2017 		
212.000
2018
257.000

Doel 2

Activiteit

B

E

Een financieel gezonde uitvoering van gebiedsontwikkeling, transformatie en stedelijke vernieuwing
Indicatoren doel

Indicator vervallen conform motie 851

Peilwaarde
Nulmeting (jaar)

Streefwaarden
Begroting 2015

Rekening 2015

-

-

-
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Resultaat 2016/18
-

-

Doel 3

A

Activiteit

B

C

D

Amsterdam heeft voldoende grond voor (de toenemende vraag naar) woningen en bedrijfsruimtes
Indicatoren doel

Peilwaarde
Nulmeting (jaar)

Streefwaarden
Begroting 2015

Rekening 2015

Resultaat 2016/18

2.500
(2014)

3.000

8.376

2016 		
3.600
2017 		
4.300
2018
5.000

Aantal nieuwe woningen (start bouw)

Activiteiten

A

Opvoeren woningbouwproductie tot 5000 woningen in 2018, waarvan minimaal 500
sociale huurwoningen

B

Team Gebiedsontwikkeling coördineert de gronduitgifte en de gebiedsontwikkelingen

C

Het Vereveningsfonds en het Stimuleringsfonds beheren

D

Investeerders in gebieds- en vastgoedontwikkeling zoeken, vinden en contracteren

E

Stimuleren van transformaties van bestaand vastgoed naar woningen en bedrijfsruimte

Indicatoren activiteiten

A

Peilwaarde
Nulmeting (jaar)

Streefwaarden
Begroting 2015

Rekening 2015

Resultaat 2016/18

500
(2014)

500

988

2016 		
500
2017 		
500
2018 		
500

Minimaal aantal sociale woningen (start bouw)
Hoort bij doel 1 en 3

B

Hoort bij doel 1, 2 en 3

C

Hoort bij doel 3

D

Hoort bij doel 1 en 3

E

Aantal m² getransformeerd vastgoed
Hoort bij doel 2

Voor deze activiteiten zijn bij de Begroting 2015 geen indicator en streefwaarden bepaald

50.000
(2014)

50.000

0

50.000
50.000
50.000

Wat hebben we bereikt?
1. Amsterdam heeft kwalitatief hoogwaardige gebieds- en vastgoedontwikkeling
In 2015 is gewerkt aan een groot aantal locaties in de stad. Er is in totaal € 373 miljoen aan bouwlocaties in erfpacht
uitgegeven, onder meer in de Zuidas, Houthavens, Oosterdokseiland, Zeeburgereiland en Sloterdijk.
Hierbij zijn naast het financiële criterium, duurzaamheid en kwaliteit de selectiecriteria. Uitgangspunt bij
gebiedsontwikkeling in Amsterdam is het creëren van een gevarieerd en divers aanbod van woningen. Specifiek is
gewerkt aan transformatie van bestaand vastgoed, plekken voor kwetsbare groepen, studenten- en
jongerenhuisvesting, zelfbouw en middeldure huurwoningen.
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2. Een financieel gezonde uitvoering van gebiedsontwikkeling, tranformatie en stedelijke vernieuwing
De opbrengsten uit de gebiedsontwikkeling waren hoger dan begroot. Daarnaast zijn de meerjarenprognoses van de
grondexploitaties verbeterd. Een toelichting hierop is te vinden in de paragrafen Grondbeleid, Vereveningsfonds en
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting.
In 2015 is ook gewerkt aan een actualisatie van het stelsel van gebiedsontwikkeling in de gemeente. Hierbij worden de
lessen uit het verleden op het gebied van kasstroomsturing meegenomen en wordt ruimte geboden voor nieuwe
gebiedsontwikkelingen om de toekomstige groei van de stad te accommoderen. De wijzigingen in het Besluit
begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de nieuwe regels omtrent de vennootschapsbelasting
nemen we mee in het nieuwe stelsel.
3. Amsterdam heeft voldoende grond voor (de toenemende vraag naar) woningen en bedrijfsruimtes
De huidige voorraad van beschikbare kavels in de lopende gebiedsontwikkelingen begint op te raken. Dat betekent
dat de gemeente nieuwe locaties moet zoeken om de woningbouwdoelstellingen ook in de toekomst te behalen. In
2015 is daarom concreet gewerkt aan de planontwikkeling van verschillende versnellingslocaties en aan de beleidsvisie
voor ontwikkellocaties op de middellange termijn, Koers 2025 - Ruimte voor de Stad.
STADSDELEN Gebiedsgericht werken/focuspunten
Portefeuillehouders: gebiedswethouders
Grond in Amsterdam is kostbaar, de gemeente gaat er daarom zorgvuldig mee om. Grond wordt uitgegeven voor
woningbouw en andere functies. Daarnaast coördineert de gemeente gebiedsontwikkeling. De taken en
bevoegdheden liggen hoofdzakelijk stedelijk. Ook de stadsdelen hebben bijgedragen aan dit programma.
Op de locaties Warmelo, het Spijtellaantje en het President Kennedyplantsoen is in Zuid, na de gronduitgifte, gestart
met de realisatie van vier zelfbouwwoningen en zesendertig zelfbouwappartementen.
In Noord is de vertraagde stedelijke vernieuwing door woningcorporaties opgepakt, voor kavels stonden zelfbouwers
in de rij en 2015 is voor de woningbouw een topjaar (geplande start bouw van circa 1.840 woningen). Verder is in 2015
veel energie gestoken in het behouden van de synergie en verbinding met de bestaande buurten.

Welke belangrijke activiteiten heeft de gemeente Amsterdam nog meer uitgevoerd?


Beleidskaders
In 2015 is het Actieplan woningbouw tot uitvoering gekomen. Het plan van aanpak voor transformatie, het
programma Studenten- en jongerenhuisvesting en het programma Zelfbouw zijn vastgesteld.



Stimuleren nieuwe vormen van bouwen
Er is een pilot gestart voor de bouw van zelfbouwhuurwoningen met verschillende wooncoöperatieven. De
gemeente heeft op drie locaties in de stad expliciet voor deze pilot bouwgronden uitgegeven.



Bodem saneren voor gronduitgifte en bemiddelen tussen grondvragende en grondleverende projecten
Door de toename van de bouwwerkzaamheden in de stad is er in 2015 meer grond getransporteerd en verwerkt.



Grondvervuiling beheersen op voor ontwikkeling aangewezen locaties
Door de toename van de bouwwerkzaamheden in de projecten worden ook de bodemsaneringsactiviteiten
opgeschaald.



Door Rijk afgekochte bodemsanering
Met ingang van 2015 heeft het Rijk haar aandeel voor de Diemerzeedijk, Volgermeer en gasfabrieken inclusief
waterbodemsanering afgekocht en daarmee de verantwoordelijkheid overgedragen aan de gemeente
Amsterdam. In 2015 zijn alle noodzakeleijke werkzaamheden uitgevoerd die voortvloeien uit en beschikt zijn in de
nazorgplannen voor de diverse locaties.
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Bij Financiële
de totalen vanontwikkelingen
lasten en baten
worden het stedelijk niveau
(rve’s)
en gebiedsgericht werken
Bedragen * € 1 miljoen
(stadsdelen) niet apart
weergegeven. Er is voor de
baten en lasten maar één link.

Begroting
2015

Begroting
2015
(vastgesteld
16/12/15)

Rekening
2015

Verschil
Rekening >
Begroting

Stedelijk
Baten
Lasten
Saldo van baten en lasten
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
Subtotaal stedelijk

186,1
199,3
-13,2
72,0
97,2
-25,2
-38,3

414,5
448,2
-33,7
94,9
121,4
-26,5
-60,1

646,0
546,4
99,6
89,7
203,7
-114,0
-14,4

231,4
98,2
133,3
-5,2
82,3
-87,5
45,7

Gebiedsgericht werken
Baten
Lasten
Saldo van baten en lasten
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
Subtotaal gebiedsgericht werken

14,1
13,8
0,3
0,1
0,0
0,1
0,4

10,9
14,6
-3,7
3,4
0,3
3,1
-0,6

47,8
48,7
-0,9
2,2
0,3
1,9
1,0

36,9
34,1
2,8
-1,2
0,0
-1,2
1,6

-38,0

-60,7

-13,4

47,3

Totalen programmaonderdeel 9.4

Toelichting stedelijk
Afwijkingen primair proces (per saldo in totaal € 45,7 miljoen)
Onderstaand wordt niet afzonderlijk ingegaan op de ontwikkelingen van de baten en lasten. De saldoverschillen
worden verklaard aan de hand van de ontwikkelingen op de hoofdonderwerpen grondexploitaties, bodemsanering en
Zuidas.












De baten in de grondexploitaties vallen hoger uit dan geraamd door de vele gronduitgiften in 2015. De
uitvoeringskosten zijn daarentegen lager dan begroot, doordat (de facturatie van) werkzaamheden zijn
doorgeschoven naar 2016. In de paragraaf Vereveningsfonds is de toelichting op de ontwikkelingen in 2015
opgenomen. De financiële stromen in de grondexploitaties hebben geen effect op het rekeningresultaat omdat zij
per saldo worden geactiveerd en worden opgenomen in de ´voorraden onderhanden werk´.
Per saldo is er in 2015 € 13 miljoen toegevoegd aan het Stimuleringsfonds. Dit is € 10 miljoen meer dan begroot.
Een uitgebreide toelichting op de mutaties is te vinden in de paragraaf Stimuleringsfonds Volkshuisvesting. Ook
deze financiële stromen hebben geen effect op het rekeningresultaat.
De middelen voor nazorg en stedelijke bodemsanering waren opgenomen in een voorziening. Deze voorziening
moet worden ongevormd tot een reserve. Dit leidt ertoe dat de stand van de voorziening aan het eind van 2015
(€ 56 miljoen) vrijvalt in het rekeningresultaat. Wij doen bij de rekening een bestemmingsvoorstel voor het doteren
van deze middelen aan een bij de Voorjaarsnota 2016 nieuw in te stellen reserve. In de realisatie in 2015 voor dit
programmaonderdeel betekent dit een positieve afwijking van € 56 miljoen.
De dotatie aan de voorziening voor nazorg en stedelijke bodemsanering is € 8 miljoen hoger dan begroot. De
gemeente heeft in 2015 een aanvullende doeluitkering van € 8 miljoen bij het Rijk aangevraagd, die bij de
decembercirculaire is ontvangen. Hierdoor vallen de lasten bij dit programmaonderdeel € 8 miljoen hoger uit dan
begroot. Hier staat een voordeel van € 8 miljoen in het onderdeel A.1 Gemeentefonds tegenover.
De gerealiseerde baten in de grondexploitaties van Zuidas zijn hoger dan begroot, doordat er meer
gronduitgiftes zijn gerealiseerd dan verwacht. De gerealiseerde lasten zijn ook hoger dan begroot, doordat een
verwerving in december (grondruil, stond gepland voor 2016) heeft plaatsgevonden, terwijl de overige
uitvoeringskosten door verschuivingen naar 2016 lager zijn dan begroot. Zuidas opereert in principe voor de
exploitatie neutraal. Er wordt geen saldo meegenomen in het jaarrekeningresultaat. Dit is ook in de realisatie van
2015 het geval. In de begroting 2015 is echter een bijdrage van bijna € 2,2 miljoen opgenomen aan de algemene
dienst. Deze wordt in de nu gevolgde systematiek niet gerealiseerd, wat ten opzichte van de begroting een
navenant nadeel oplevert.
De prioriteit voor Zelfbouw in 2015 bedroeg, inclusief overheveling van het restant van het incidentele budget uit
2014, € 2 miljoen. Hiervan is in 2015 maar € 0,5 miljoen uitgegeven. Dit komt doordat er door de zich goed
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ontwikkelende vastgoedmarkt geen beroep is gedaan op het financieel garantiestelsel voor onverkochte
zelfbouwwoningen en ook niet op een betalingsregeling voor de bouwleges. Hierdoor valt € 1,5 miljoen vrij in het
rekeningresultaat.
Voor het ruimen van explosieven is € 1 miljoen uitgegeven in 2015, terwijl € 0,1 miljoen was begroot. 70% van de
kosten kan de gemeente teruggevragen bij het Rijk in het kader van de bommenregeling. Dit vergt een
raadsbesluit, dat reeds in procedure is gebracht. Voor het rekeningresultaat in 2015 betekent dit een negatieve
afwijking van € 0,9 miljoen.

Afwijkingen organisatieontwikkeling
De beheerkosten voor het softwareprogramma Planex zijn niet meer begroot bij dit programmaonderdeel. Eind 2015
is uiteindelijk nog wel € 0,5 miljoen aan kosten verrekend met de IV van het cluster. Hierdoor zijn de lasten bij
Fondsbeheer € 0,5 miljoen hoger dan begroot. Dit heeft geen effect op het rekeningresultaat, omdat deze kosten
verrekend worden met het Vereveningsfonds.
STADSDELEN Toelichting gebiedsgericht werken
Afwijkingen primair proces
De inkomsten uit Grond en Ontwikkeling zijn € 41,4 miljoen hoger dan begroot en bestaan voornamelijk uit
erfpachtopbrengsten en afrekening van grondexploitaties die zijn afgesloten met positief saldo.
Hiertegenover staan ook hogere lasten van ruim € 38 miljoen, die verbonden zijn aan de realisatie van de
grondexploitaties. Daarnaast is een bedrag van € 4,1 miljoen aan lagere lasten verantwoord, omdat een aantal
nadelige grondexploitatieplannen nog niet zijn afgesloten en afgerekend, terwijl hier wel rekening mee is gehouden in
de begroting. Het gaat onder andere om de projecten Barentszplein, plan Buyskade, De Hallen, Laan van Spartaan.
Er is een € 1,1 miljoen lager dan geraamde onttrekking aan de reserve De Hallen gedaan, ten behoeve van het project
De Hallen. Dit project is vertraagd.
Afwijkingen organisatieontwikkeling
De onderschrijding van € 4,5 miljoen op de inkomsten Grond en Ontwikkeling bestaat uit inkomsten in kader van
opdrachtgeverbudgetten en dienen voor het dekken van proceskosten bij projecten. Deze zijn niet gerealiseerd,
omdat de fte’s die deze inkomsten moeten realiseren, zijn overgegaan naar het cluster R&E.

Risico’s en maatregelen
Actueel
Risico 1
Maatregel

Toelichting

Risico 2
Maatregel

Het ontbreekt aan voldoende investerende partijen buiten de gemeente en aan
marktvraag.
De gemeente zet in op nieuwe partijen, nieuwe locaties, wegnemen van belemmeringen
en andere grondprijzen. Productie aanpassen aan de marktvraag en
marketingactiviteiten (onder meer vastgoedbeurzen).
Door de sterk aangetrokken marktvraag heeft dit risico zich niet voorgedaan in 2015.
Wel zal dit risico altijd een rol blijven spelen zolang de gemeente een actief grondbeleid
voert.
Te weinig locaties om de vraag te bedienen op de langere termijn.
Uitwerken van versnellingslocaties en nieuwe locaties vanuit Koers 2025.

Beleidskaders








De Structuurvisie vormt het ruimtelijk kader tot 2040, het Strategisch Plan is een uitwerking hiervan
De vastgestelde kaders bij het Vereveningsfonds, het Stimuleringsfonds en het grondbeleid bepalen onder welke
voorwaarden de gemeente grond uitgeeft.
Gemeentelijke doelstellingen geven per vastgoedsegment richting aan de beoogde hoeveelheid vierkante meters
en de locatie.
Actieplan Woningbouw 2014-2018 bevat maatregelen om de bouwproductie te stimuleren. Het plan van aanpak
Transformatie, het programma jongeren en studentenhuisvesting en het programma zelfbouw bevorderen per
segment de productie.
In 2015 heeft de gemeenteraad de Samenwerkingsafspraken met corporaties en de Huurdersvereniging
Amsterdam vastgesteld. Deze afspraken betreffen onder andere de start bouw van 1.200 sociale huurwoningen
per jaar waarvan 400 woningen voor studenten.
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6.10 Bestuur en ondersteuning
Portefeuillehouders: de burgemeester en wethouder Kock
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 en geven
inhoud aan het nieuwe stelsel van verlengd lokaal bestuur. Samen met de gemeenteraad, burgemeester en
wethouders besturen de bestuurscommissies Amsterdam.
De huidige gemeenteraad heeft haar ambities vastgelegd in het coalitieakkoord 2014-2018 – Amsterdam is van
iedereen. Het college van burgemeester en wethouders voert dit coalitieakkoord uit.
De bestuurscommissies zijn de ogen en oren van de buurt en de schakel naar het stadhuis. De gemeenteraad,
burgemeester en de wethouders gebruiken de signalen vanuit de stadsdelen bij het maken van plannen en regels
voor de stad.

Bestuur en bestuursondersteuning
Het college van B en W voert het coalitieakkoord uit, zorgt ervoor dat de gemeente haar wettelijke taken uitvoert en
doet beleidsvoorstellen. Bestuurscommissies voeren (delen van) gemeentelijk beleid uit en oefenen de taken en
bevoegdheden uit die aan hen zijn overgedragen door de gemeenteraad en het college. Zo houden zij zich
bijvoorbeeld bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en
welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid
voor de hele stad. Dit noemen we ook wel ‘gebiedsgericht werken’.
De ambtelijke organisatie ondersteunt het bestuur in de ontwikkeling en uitvoering van zijn taken, en geeft vanuit
verschillende disciplines (zoals communicatie, juridische zaken, financiën) een integraal advies. De ambtelijke
organisatie heeft als belangrijke taak de verbinding tussen bestuur, de stad en de gemeentelijke organisatie te
ondersteunen en waar mogelijk te verbeteren.
Daarnaast worden gemeentebrede projecten centraal gecoördineerd, zoals de opvang van asielzoekers en
vluchtelingen, de Bestuursopdracht Slagvaardige Overheid en de Doorontwikkeling Financiële Administratie (DFA).
Ook creëren en onderhouden we samenwerkingsverbanden, met onder meer de G4, de Metropoolregio Amsterdam
(MRA), de Veiligheidsregio en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Raadsondersteuning door griffie en ACAM
De griffie ondersteunt de gemeenteraad, zodat zij haar taken en verantwoordelijkheden goed uit kan voeren.
Daarnaast verzorgt de griffie de informatievoorziening naar de Amsterdammer. Iedereen heeft eenvoudig toegang tot
alle openbare informatie van de gemeenteraad, zoals de genomen besluiten en de mogelijkheden om zelf invloed uit
te oefenen door middel van bijvoorbeeld inspreken.
De gemeentelijke auditdienst ACAM voert audits uit voor de raad en controleert de Amsterdamse jaarrekening.
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STADSDELEN Gebiedsgericht werken
Portefeuillehouders: gebiedswethouders
In 2015 hebben de bestuurscommissies hun rol als verlengd bestuur inhoud gegeven. Daarbij hebben zij veel aandacht
besteed aan participatie van bewoners, ondernemers en andere betrokkenen. Een belangrijk instrument hierbij is de
gebiedscyclus. Op basis van de belangrijkste thema’s in een gebied worden agenda’s opgesteld met doelstellingen
voor een periode van vier jaar. Uit die agenda’s vloeit jaarlijks een gebiedsplan voort met concrete activiteiten per
doelstelling.
In alle stadsdelen zijn de besturen aan de slag gegaan om participatie te bevorderen. Zo zijn er vele bijeenkomsten
georganiseerd waar bestuurscommissies in gesprek gingen met bewoners en ondernemers over ideeën, wensen,
problemen en kansen. Er is ook geëxperimenteerd met nieuwe methoden, zoals online platforms en bewonersfora. De
acties hebben succes gehad: de opkomst en respons waren groot en het aantal bewonersinitiatieven is toegenomen.

BijKerncijfers
de totalen van lasten en baten
worden het stedelijk niveau
(rve’s) en gebiedsgericht werken
Bedragen * € 1 miljoen
(stadsdelen) niet apart
weergegeven. Er is voor de
baten en lasten maar één link.

Begroting
2015

Begroting
2015
(vastgesteld
16/12/15)

Rekening
2015

Verschil
Rekening >
Begroting

Stedelijk
Baten
Lasten
Saldo van baten en lasten
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
Subtotaal stedelijk

7,7
70,5
-62,8
0,0
0,1
-0,1
-62,8

0,1
79,6
-79,5
1,9
0,1
1,8
-77,7

10,7
100,4
-89,8
1,1
0,1
1,0
-88,8

10,5
20,8
-10,3
-0,8
0,0
-0,8
-11,1

Gebiedsgericht werken
Baten
Lasten
Saldo van baten en lasten
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
Subtotaal gebiedsgericht werken

0,3
50,6
-50,3
0,5
0,5
0,0
-50,3

0,3
43,2
-42,9
13,6
0,5
13,1
-29,8

0,9
33,3
-32,4
6,8
0,2
6,6
-25,8

0,6
-9,9
10,5
-6,9
-0,3
-6,5
4,0

-113,2

-107,5

-114,6

-7,1

Totalen programma 10

Toelichting baten en lasten
Het programma Bestuur en ondersteuning kent ten opzichte van de begroting een negatief resultaat van € 7,1 miljoen.
Het nadeel van € 11,1 miljoen ten opzichte van de begroting op stedelijk niveau vindt zijn tegenhanger in een
voordeel van € 4 miljoen bij gebiedsgericht werken.
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6.10.1 Bestuur
Portefeuillehouder: de burgemeester
De dagelijkse besturing van de stad door de gemeenteraad, het college van B en W en de bestuurscommissies

Wat waren de belangrijkste ontwikkelingen?
De wereld is continu in beweging en ook Amsterdam en de Amsterdammers staan niet stil. De relatie tussen de
gemeente en de Amsterdammers is in transitie. Aan de ene kant hebben Amsterdammers grotere verwachtingen van
de gemeente en tegelijkertijd willen zij zelf meer kunnen bepalen. Voor het behalen van haar doelen werkt de
gemeente Amsterdam daarom steeds meer ‘gebiedsgericht’ en zoekt vaker de samenwerking met (publieke en
private) partners. Daarnaast heeft het Rijk de afgelopen jaren steeds meer bevoegdheden overgedragen aan
gemeenten (bijvoorbeeld de drie decentralisaties) en wordt er meer dan voorheen een beroep gedaan op de
zelfredzaamheid van burgers. De technologische ontwikkelingen bieden interessante kansen.
Deze ontwikkelingen, en het nieuwe stelsel van verlengd lokaal bestuur dat sinds de verkiezingen van 19 maart 2014
van kracht is, vraagt een andere manier van werken, zowel van bestuurders als van ambtenaren. De gemeente
Amsterdam beweegt zodoende mee met de maatschappelijke ontwikkelingen.

Doelen, activiteiten en indicatoren
Doel 1

Activiteiten

A

B

C

De doelen uit het coalitieakkoord realiseren
Indicatoren doel

Peilwaarde
Nulmeting (jaar)

Streefwaarden
Begroting 2015

Rekening 2015

Resultaat 2016/18

Voor dit doel zijn bij de Begroting 2015 geen indicator(en) en streefwaarden bepaald

Doel 2

Activiteiten

A

B

C

De wettelijke taken van gemeenten uitvoeren
Indicatoren doel

Peilwaarde
Nulmeting (jaar)

Streefwaarden
Begroting 2015

Rekening 2015

Resultaat 2016/18

Voor dit doel zijn bij de Begroting 2015 geen indicator(en) en streefwaarden bepaald

Activiteiten

A

De gemeenteraad controleert het college van B en W en doet beleidsvoorstellen aan het college

B

Het college van B en W voert het coalitieakkoord en wettelijke taken uit, en doet beleidsvoorstellen

C

Bestuurscommissies voeren (delen van) gemeentetaken uit en werken aan beleidsrealisatie voor
specifieke gebieden

Indicatoren activiteiten

A

Hoort bij doel 1 en 2

B

Hoort bij doel 1 en 2

C

Hoort bij doel 1 en 2

Peilwaarde
Nulmeting (jaar)

Streefwaarden
Begroting 2015

Rekening 2015

Resultaat 2016/18

Voor deze activiteiten zijn bij de Begroting 2015 geen indicator en streefwaarden bepaald
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Wat hebben we bereikt?
1. De doelen uit het coalitieakkoord realiseren
Op basis van het Coalitieakkoord 2014-2018 ‘Amsterdam is van iedereen’ worden beleidsvoorstellen gedaan.
2. De wettelijke taken van gemeenten uitvoeren
Over veel zaken mag de gemeente zelfstandig beslissen. Het maken van die keuzes is de belangrijkste taak van het
gemeentebestuur, deze keuzes zijn onder andere terug te lezen in het coalitieakkoord. Daarnaast voert de gemeente
ook veel landelijke wetten uit. Zo moet elke gemeente paspoorten en identiteitskaarten uitgeven aan haar inwoners.
Sinds 1 januari 2015 zijn daarnaast de bevoegdheden en de zorgtaken van het rijk op het gebied van begeleiding,
jeugd en werk overgedragen aan de gemeenten. Amsterdam voert deze nieuwe wettelijke taken uit, waar mogelijk in
samenwerking met Amsterdammers en andere betrokkenen.

STADSDELEN Gebiedsgericht werken/focuspunten
Portefeuillehouders: gebiedswethouders
De bestuurscommissies hebben, indachtig hun functie van verlengd bestuur, tal van initiatieven ontplooid om
bewoners en ondernemers te betrekken bij het opstellen van de gebiedsagenda’s en de gebiedsplannen.
in Nieuw-West heeft het bestuur in de wijken veel openbare vergaderingen belegd om ideeën en wensen te
verzamelen voor de gebiedsplannen, waarbij de opkomst vaak boven verwachting was.
In Noord trekt het bestuur tijdens vergaderingen een uur uit voor de inbreng van bewoners, die zelf bepalen welke
onderwerpen worden besproken. Ook zijn er bewonersbijeenkomsten georganiseerd, met een grote opkomst. Daarbij
zijn maar liefst 800 wensen opgehaald, waarvan 35% tot directe actie heeft geleid en 40% is opgenomen in de
gebiedsplannen.
De bestuurscommissie West heeft doelgroepgericht en in co-creatie met een zeer groot aantal bewoners,
ondernemers en maatschappelijke instellingen de drie gebiedsplannen opgesteld. Ook experimenteert het stadsdeel
met nieuwe vormen van participatie. Zo werd een online participatietool ontwikkeld en voor het eerst ingezet in de
Spaarndammerbuurt/ Houthavens. Rondom de Hallen organiseerde West een burgerforum.
In Oost is het gebiedsplan Indische Buurt 2015 in volledige co-creatie tussen stadsdeel, organisaties, professionals en
buurtbewoners opgesteld. In het Oostelijk Havengebied zijn twee extra ontmoetingsruimtes voor buurtorganisaties
gerealiseerd, die zich daardoor verder hebben kunnen professionaliseren en meer bewoners hebben bereikt.
In het kader van het opstellen van de gebiedsplannen Centrum zijn de bestuurscommissieleden op verschillende
momenten bij de gebiedscyclus betrokken. Er waren de buurtbijeenkomsten, waar bestuurscommissieleden aanwezig
waren, maar ook is gebruik gemaakt van een online buurtenquête, waarvoor de onderwerpen zijn afgestemd met de
leden van het Algemeen Bestuur. Uiteindelijk zijn de gebiedsplannen vastgesteld tijdens een
bestuurscommissievergadering, waarin bewoners en ondernemers voor bepaalde onderwerpen extra aandacht
vroegen.
In Zuid kunnen bewoners en ondernemers via maandelijkse beeldvormende vergaderingen hun ideeën en wensen met
de bestuurscommissieleden bespreken. Er zijn spreekuren in de wijk, waar bewoners en ondernemers zonder
aanmelding vooraf in gesprek kunnen gaan met leden van het dagelijks bestuur. Daarnaast is veel gedaan om
bewonersinitiatieven te faciliteren. Een voorbeeld daarvan is de organisatie van de buurttop G250 in De Pijp, een
ontmoeting tussen deskundigen en bewoners, waaruit diverse ideeën en projecten zijn voortgekomen.

Welke belangrijke activiteiten heeft de gemeente Amsterdam verder nog uitgevoerd?


Internationale contacten
In 2015 legden de leden van het college in het kader van het internationale beleid meerdere buitenlandse
werkbezoeken af ter versterking van bestaande contacten en om nieuwe relaties aan te gaan aan de volgende
steden: Parijs, Berlijn, Delhi-Bangalore-Mumbai, Wenen, New York, Londen, Riga, Tel Aviv-Ramallah, München,
San Francisco, Tokio, Los Angeles, Casablanca, en Brussel. Amsterdam werd tevens op initiatief van de raad
Shelter City voor bedreigde mensenrechtenverdedigers en ontving in 2015 de eerste gast.
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Europastrategie
De vernieuwde Europastrategie is bij werkbezoeken van het college en het Gemeentelijk Management Team aan
Brussel onder de aandacht van Europese bestuurders gebracht. De strategie richt zich onder meer op de rol van
Amsterdam als verantwoordelijke hoofdstad in Europa, het delen van kennis en expertise op Europees niveau, en
op de Urban Agenda om stedelijke ontwikkeling te stimuleren. Ook is gelobbyd voor Europese cofinanciering
voor de Nieuwe Zeesluis. Bijzondere aandacht ging in 2015 uit naar de voorbereiding van het EU-voorzitterschap
in 2016, waar Amsterdam fungeert als gaststad.



Binnenlandse belangen
Het college heeft actief de belangen van Amsterdam en haar inwoners onder de aandacht gebracht van de
regering en het parlement. Vaak in samenwerking met de vier grootste gemeenten (G4), de regio,
maatschappelijk stakeholders, andere overheden en brancheverenigingen. Ook is een aantal wethouders als
commissie- of bestuurslid actief binnen de VNG. Zo is er effectief draagvlak en steun van het Rijk gevraagd voor
de mogelijkheid tot lokale invoering van een helmplicht, een transparant en goedwerkend verdeelmodel Wet
Werk en Bijstand en het centraal stellen van de toeleiding van vluchtelingen naar werk.



Regionale samenwerking
Om de concurrentiepositie van de metropoolregio Amsterdam (MRA) te versterken, wil het college de
samenwerking op schaal van de MRA versterken. De burgemeester heeft deze ambitie in 2015 in de regio
geagendeerd. Dit heeft tot concrete afspraken geleid met de bestuurlijke partners in de regio die in 2016 vast
worden gelegd. Daarnaast werken de zestien stadsregiogemeenten sinds 1 januari 2015 samen in de
vervoerregio.



Evaluatie- en adviescommissie bestuurlijk stelsel
Op 25 november 2015 heeft de gemeenteraad ingestemd met de instelling van en de opdrachtformulering voor
een evaluatie- en adviescommissie bestuurlijk stelsel. Op 1 december 2015 is de evaluatie- en adviescommissie
van start gegaan. De evaluatie loopt tot 1 september 2016.

Bij Financiële
de totalen vanontwikkelingen
lasten en baten
worden het stedelijk niveau
(rve’s) en gebiedsgericht werken
Bedragen * € 1 miljoen
(stadsdelen) niet apart
weergegeven. Er is voor de
baten en lasten maar één link.

Begroting
2015

Begroting
2015
(vastgesteld
16/12/15)

Rekening
2015

Verschil
Rekening >
Begroting

Stedelijk
Baten
Lasten
Saldo van baten en lasten
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
Subtotaal stedelijk

0,0
6,8
-6,8
0,0
0,0
0,0
-6,8

0,0
8,5
-8,5
0,0
0,0
0,0
-8,5

1,5
21,8
-20,2
0,0
0,0
0,0
-20,2

1,5
13,2
-11,7
0,0
0,0
0,0
-11,7

Gebiedsgericht werken
Baten
Lasten
Saldo van baten en lasten
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
Subtotaal gebiedsgericht werken

0,0
6,3
-6,3
0,0
0,0
0,0
-6,3

0,0
6,0
-6,0
0,0
0,0
0,0
-6,0

0,0
4,9
-4,9
0,0
0,0
0,0
-4,9

0,0
-1,0
1,0
0,0
0,0
0,0
1,0

-13,1

-14,5

-25,2

-10,7

Totalen programmaonderdeel 10.1

Het programmaonderdeel Bestuur heeft een negatief saldo van € 10,7 miljoen, voornamelijk het gevolg van € 13,2
miljoen hogere lasten dan begroot bij het stedelijk onderdeel, waartegenover stedelijk € 1,5 miljoen hogere baten
staan en € 1 miljoen lagere lasten voor gebiedsgericht werken.
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Toelichting stedelijk
Afwijkingen organisatieontwikkeling









Hogere lasten van € 0,8 miljoen. De hogere lasten ontstaan door enerzijds € 1 miljoen aan kosten voor de
Raadsenquête Gemeentelijke Financiën (die gedekt worden door een onttrekking van € 0,9 miljoen aan de
reserve Raadsonderzoeken in programmaonderdeel 10.3). Daar tegenover staan lagere lasten van € 0,2
miljoen als gevolg van lagere werkgeverslasten voor de raadsleden.
Hogere baten van € 1,5 miljoen, als gevolg van de pensioenoverdracht van een stadsdeel (het laatste
stadsdeel, de overige zijn in 2014 gecentraliseerd). Hier staan hogere lasten van € 1,5 miljoen tegenover, voor
voorzieningen voor pensioenen van gewezen stadsdeelbestuurders. Per saldo is dit budgetneutraal.
Met het moeten ophogen van de pensioenvoorziening voor wethouders zijn € 6,7 miljoen hogere lasten
gemoeid dan begroot.
Hogere lasten van € 3,7 miljoen, te weten een extra toevoeging om de voorziening voor oud
stadsdeelbestuurders weer op voldoende niveau te brengen. Deze toevoeging komt voort uit een actuariële
herberekening die eind 2015 heeft plaatsgevonden.
Alle overige afwijkingen zijn kleiner dan € 0,2 miljoen.

STADSDELEN Toelichting gebiedsgericht werken
Afwijkingen primair proces
De begroting van Centrum is voor bepaalde onderdelen zoals vergaderkosten, presentiegelden, overige
vergoedingen, advieskosten en opleidingen nog gebaseerd op het oude stelsel wat leidde tot een onderbesteding van
€ 0,2 miljoen. Zuid heeft een voordeel op de lasten van € 0,7 miljoen dat voor een substantieel deel bestaat uit het
transitiebudget. Dat is een incidenteel budget uit 2014 voor organisatorische ondersteuning in verband met de
verandering van het bestuurlijk stelsel, de realisatie van het bezuinigingsproject 1 Stad 1 Opgave en de invoering van
de nieuwe stadsdeelorganisatie.

Risico’s en maatregelen
Actueel
Risico 1
Maatregel

Het gemeentelijk beleid heeft onvoldoende maatschappelijk draagvlak.
De gemeente probeert draagvlak te verkrijgen, door buurtbijeenkomsten, werkbezoeken
van het college, mogelijkheden tot inspraak, goede communicatie met bewoners,
contacten met belangenbehartigers van Amsterdammers.

Beleidskaders





De Gemeentewet schrijft de taken en bevoegdheden van gemeenten voor.
In het coalitieakkoord staan de bestuurlijke doelen van de gemeenteraad.
De verordening op de bestuurscommissies bevat het kader voor de bestuurscommissies.
De bevoegdheden en taken die aan de bestuurscommissies zijn gedelegeerd, staan in het bevoegdhedenregister
en de takenlijst.
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6.10.2 Bestuursondersteuning
Portefeuillehouder: de burgemeester
Advisering en ondersteuning van het college van B en W en de bestuurscommissies bij het besturen van de stad

Wat waren de belangrijkste ontwikkelingen?
Het nieuwe stelsel van verlengd lokaal bestuur heeft geleid tot een nieuwe verdeling van taken en bevoegdheden en
zodoende voor zowel bestuurders als ambtenaren tot een andere manier van werken. In 2015 is daarom veel aandacht
besteed aan de verdere ontwikkeling van het gebiedsgericht werken binnen de gehele ambtelijke organisatie. De
gebiedsgerichte aanpak zorgt voor maatwerk. Bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken zoekt de gemeente
– zowel op het niveau van stadsdelen als op het niveau van de centrale stad – daarom steeds vaker actief , en in een
vroeg stadium, de samenwerking met bewoners, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties.

Doelen, activiteiten en indicatoren
Doel 1
Het college van B en W en bestuurscommissies krijgen optimale ondersteuning bij het besturen van de stad
Indicatoren doel

Peilwaarde
Nulmeting (jaar)

Streefwaarden
Begroting 2015

Rekening 2015

Resultaat 2016/18

Voor dit doel zijn bij de Begroting 2015 geen indicator(en) en streefwaarden bepaald

Activiteiten

A

Het bestuur integraal adviseren vanuit verschillende disciplines, zoals juridisch en financieel

B

Toezien op de naleving van kaders door de gemeentelijke organisatie, zoals juridisch en
financieel

C

Gemeentebrede projecten coördineren, zoals de Organisatieontwikkeling

D

Samenwerkingsverbanden creëren en onderhouden, zoals met de G4, de Veiligheidsregio
en de VNG

Voor de activiteiten zijn bij de Begroting 2015 geen indicator en streefwaarden bepaald

Wat hebben we bereikt?



Het college van B en W en de bestuurscommissies krijgen optimale ondersteuning bij het besturen van de stad.
Een goed bestuurde stad kan gevraagd en ongevraagd prestaties leveren die ten goede komen aan een ieder die
in Amsterdam woont en werkt.

STADSDELEN Gebiedsgericht werken/focuspunten
De stadsdelen hebben in de begroting voor 2015 geen focuspunten geformuleerd binnen dit programmaonderdeel.
De taken en bevoegdheden zijn uitgevoerd binnen de stedelijke kaders die hiervoor gelden. In het financiële deel is
onder Gebiedsgericht werken een aantal toelichtingen van stadsdelen opgenomen.
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Welke belangrijke activiteiten heeft de gemeente Amsterdam verder nog uitgevoerd?


Kennis en onderzoeksfunctie
De kennis- en innovatiefunctie is verder ontwikkeld. De Chief Science Officer (CSO) heeft een aanzet gegeven tot
stroomlijning van de onderzoeksprogrammering binnen de gemeente en een versterkte verbinding met de
kennisinstellingen.



Technologische innovaties
De Chief Technology Officer (CTO) anticipeert op technologische innovaties die de levenskwaliteit,
aantrekkelijkheid en internationale concurrentiepositie van de stad kunnen verbeteren. De CTO werkte in 2015
aan vierenzeventig innovatieve projecten. Zo is tijdens Sail succesvol geëxperimenteerd met crowdmagement bij
het in goede banen leiden van de mensenmassa’s in de stad. Door actuele informatie uit verschillende databronnen (tele-camera’s, wifi, bluetooth, GPS en social media) met elkaar te combineren krijgt de stad inzicht in
langzame verkeersstromen (voetgangers en fietsers), kan drukte voorspeld worden en de stad hier passende.



Focusaanpak
De focusaanpak is ingezet bij complexe bestuurlijke vraagstukken om binnen korte tijd tastbare resultaten voor de
stad te behalen. De aanpak start met het definiëren van concrete doelstellingen, waarna het vraagstuk wordt
gestructureerd en (kwantitatief) geanalyseerd. Met inzet van expertise en stakeholders worden oplossingen
bedacht. Deze worden vervolgens op kleine schaal getest, bij bewezen effectiviteit kan het op grotere schaal
worden ingezet. Dit heeft onder andere geleid tot een succesvolle aanpak van vraagstukken met betrekking tot
de schuldhulpverlening, fietsparkeren en de uitvoeringsagenda mobiliteit.



Versterking juridische functie
In 2015 heeft de gemeente gewerkt aan de versterking van de juridische functie door kaderstelling en invoering
van gezamenlijke werkwijzen. Zo is er een nieuwe bezwaarregeling en een eenduidige aanpak in
bezwaarprocedures vastgesteld, en is er een centrale loketfunctie om de inhuur van advocaten en juridische
dienstverleners te beheersen.



Nieuw besluitvormingsproces
De gemeente heeft een nieuw uniform besluitvormingsproces voor het college van B en W is ingevoerd. De
kwaliteit van voordrachten krijgt meer aandacht. In samenwerking met de griffie zijn eisen voor het schrijven van
goede college- en raadsvoordrachten bepaald, dit opdat stukken beter leesbaar zijn en voor iedereen begrijpelijk.

Bij Financiële
de totalen vanontwikkelingen
lasten en baten
worden het stedelijk niveau
(rve’s) en gebiedsgericht werken
Bedragen * € 1 miljoen
(stadsdelen) niet apart
weergegeven. Er is voor de
baten en lasten maar één link.

Begroting
2015

Begroting
2015
(vastgesteld
16/12/15)

Rekening
2015

Verschil
Rekening >
Begroting

Stedelijk
Baten
Lasten
Saldo van baten en lasten
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
Subtotaal stedelijk

7,7
58,6
-50,9
0,0
0,0
0,0
-50,9

0,1
64,3
-64,2
0,5
0,0
0,5
-63,7

9,1
70,9
-61,7
0,2
0,0
0,2
-61,5

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

Gebiedsgericht werken
Baten
Lasten
Saldo van baten en lasten
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
Subtotaal gebiedsgericht werken

0,3
40,7
-40,4
0,5
0,5
0,0
-40,4

0,3
37,0
-36,7
13,6
0,5
13,1
-23,6

0,9
28,2
-27,2
6,8
0,2
6,6
-20,7

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

Totalen programmaonderdeel 10.2

-91,3

-87,3

-82,2

5,1
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Het programmaonderdeel Bestuursondersteuning heeft een positief saldo van € 5,1 miljoen ten opzichte van de
begroting. Dit wordt voornamelijk verklaard uit de € 9 miljoen hogere baten en € 6,6 miljoen hogere lasten bij het
stedelijk onderdeel en de € 8,9 miljoen lagere lasten bij de stadsdelen.
Toelichting stedelijk
Afwijkingen primair proces











Lagere lasten van € 3,6 miljoen. Dit betreft incidentele prioriteiten in 2015 op activiteiten waarvan de afronding
plaatsvindt in 2016. Het gaat om de activiteiten Focusaanpak (€ 1,0 miljoen), Bestuurlijk Stelsel (€ 0,3 miljoen), EU
voorzitterschap (€ 1,5 miljoen), Project Organisatieontwikkeling (€ 0,5 miljoen) en het project VPB (€ 0,3 miljoen).
Voorgesteld wordt deze middelen mee te nemen naar 2016.
Hogere lasten van € 2,5 miljoen als gevolg van de kosten gemaakt door de Chief Technology Officer
(CTO)/innovatie. Deze kosten worden onder andere gedekt door hogere baten en lagere bedrijfsvoeringslasten
als gevolg van niet volledig ingevulde vacatures. Deze hogere baten en lagere bedrijfsvoeringslasten worden bij
Afwijkingen organisatieontwikkeling nader toegelicht.
Lagere lasten van € 0,6 miljoen binnen het concern-auditprogramma. Sinds 2014 kent de gemeente een concernauditprogramma. Voor de uitvoering van deze audits was in 2015 € 1,7 miljoen begroot, vanwege de opstartfase
betreft de realisatie € 1,1 miljoen, waarvoor twaalf audits zijn uitgevoerd.
Hogere lasten van € 0,9 miljoen. Dit betreft de niet begrote projectkosten van Slagvaardige Overheid (€ 0,6
miljoen), implementatie 10 wegen (€ 0,2 miljoen). Hiervoor wordt dekking uit de frictiekostenreserve voorgesteld.
Daarnaast waren er voor het project Taskforce Asielzoekers Vluchtelingen lasten van € 0,1 miljoen.
Hogere lasten van € 0,2 miljoen, omdat als gevolg van de jaarlijkse toename van het aantal inwoners van
Amsterdam, ook de jaarlijkse bijdrage aan de Stadsregio en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten stijgt.
De overige afwijkingen zijn kleiner dan € 0,2 miljoen.

Afwijkingen organisatieontwikkeling








Hogere baten van € 5,5 miljoen, hier tegenover staan ook € 5,5 miljoen hogere lasten. Dit betreft de
personeelslasten van de Griffie, Ombudsman en Rekenkamer die hier worden gerealiseerd, en die achteraf
worden doorbelast aan de desbetreffende raadsonderdelen. Per saldo is dit budgetneutraal.
Hogere baten van € 2,3 miljoen, waar tegenover ook € 2,3 miljoen hogere lasten staan. Gedurende het jaar zijn
activiteiten betreffende bestuursondersteuning met bijbehorende begrotingen overgegaan naar een ander
programma, waarvan de gemaakte kosten achteraf verrekend zijn. Per saldo is dit budgetneutraal.
Hogere baten van € 1,2 miljoen en lagere lasten van € 0,5 miljoen. De hogere baten betreffen niet-begrote
inkomsten uit detacheringen en een positief saldo voortkomend uit afwikkelingsverschillen voorgaande jaren. De
lagere lasten betreffen niet volledig ingevulde vacatures. Deze hogere baten en lagere lasten zijn ingezet om een
deel van de kosten van CTO/innovatie te dekken.
De overige afwijkingen zijn kleiner dan € 0,2 miljoen.

STADSDELEN Toelichting gebiedsgericht werken
Afwijkingen primair proces


Zuid
Een onderbesteding van € 0,4 miljoen voor een substantieel deel veroorzaakt door een meevaller omdat in 2015
het aantal bezwaar- en beroepszaken is gedaald.



West
Wegens onduidelijkheid over beschikbare budgetten rond de Voorjaarsnota 2015 begin juli is de
behoedzaamheidsstrategie van de gemeente Amsterdam gevolgd, wat invloed had op de besteding van
budgetten.
⁻
Een onderbesteding van € 4,8 miljoen op de activiteiten uit de gebiedsagenda's (en dus een lagere
onttrekking uit de reserve). Deze activiteiten zijn incidenteel gedekt uit de stadsdeelreserve. Doordat de
dekking van deze activiteiten pas bij de Voorjaarsnota 2015 is goedgekeurd, is de uitvoering laat in het jaar
gestart. Niet alle activiteiten konden daarom in 2015 tot volledige uitvoering komen. Het restant van € 4,8
miljoen blijft in 2016 in de stadsdeelreserve beschikbaar.
⁻
Een onderbesteding op gebiedsgerichte aanpak van € 0,2 miljoen.
⁻
Onderschrijding € 0,4 miljoen op bestuursondersteuning, omdat projecten (bewonersbijeenkomsten et
cetera) later begonnen of niet zijn uitgevoerd in 2015. Daarnaast leidde onzekerheid in de eerste helft van
2015 over de omvang van het budget tot terughoudendheid bij bestedingen.
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Centrum
Onderbesteding van € 0,3 miljoen doordat de kosten voor de Stadsdeelkrant, bekendmakingen en advertenties
bij het stadsdeel zijn begroot. Het budget moet nog overgedragen worden aan de rve die deze taken uitvoert.
Daarnaast is de binnengemeentelijke zaalhuur niet (meer) in rekening gebracht door het Facilitair Bureau.



Noord
Door het inzetten van de incidentele middelen uit de Voorjaarsnota 2015, is de reserve HSV (Hervorming
Stedelijke Vernieuwing) deels aangewend. De incidentele middelen (€ 3,3 miljoen) hebben betrekking op een
correctie van het Stadsdeelfonds 2014. Voor programmaonderdeel 10.2 betekent dit lagere lasten (€ 0,4 miljoen)
met daartegenover een lagere onttrekking uit de reserve (saldo neutraal). De reserve HSV wordt in 2016 volledig
ingezet.



Zuidoost
⁻
Hogere baten van € 0,6 miljoen, veroorzaakt door aanwending van het eerder vooruit ontvangen budget voor
de prachtwijkenaanpak en onvoorziene externe dekking op een aantal HSV-projecten.
⁻
Lagere kosten van € 1,1 miljoen, vooral omdat het incidentele HSV-budget in 2015 niet volledig besteed is.
Door deze onderbesteding op het HSV-programma is ook minder onttrokken uit de reserve incidentele
budgetten.

Afwijkingen organisatieontwikkeling


Noord
De investeringen ICT zijn overgedragen naar de rve ICT en de kapitaallasten worden geboekt bij de rve ICT.
Omdat de begrote kapitaallasten (nog) niet zijn overgedragen naar de rve ICT, ontstaat bij het stadsdeel een
afwijking, van € 0,3 miljoen voordelig. Voor de gemeenterekening heeft dat op programmaniveau geen gevolgen.



Nieuw-West
Voor ICT is een toevoeging begroot. Vanaf 1 januari 2015 ressorteert de reserve niet meer onder Nieuw-West en
is die overgezet naar de rve ICT. De begroting was hier nog niet op aangepast, waardoor een voordeel ontstaat
van € 0,3 miljoen.

Risico’s en maatregelen
Actueel
Risico 1
Maatregel

Risico 2
Maatregel

Stapeling van ontwikkelingen binnen de organisatie waardoor het functioneren (van
onderdelen) achterblijft.
Het monitoren van het geheel aan ontwikkelingen (Masterplanning) waardoor regie en
sturing blijft behouden.
Onvoldoende op gang komen van de benodigde samenwerkingscultuur.
Blijven inzetten op leiderschaps- en cultuurtraject vanuit organisatieontwikkeling.

Beleidskaders




De Gemeentewet schrijft de taken en bevoegdheden van gemeenten voor.
De taakverdeling tussen stadsbestuur en bestuurscommissies is vastgelegd in de verordening bestuurscommissies.
In het coalitieakkoord staan de bestuurlijke doelen.
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6.10.3 Griffie, Rekenkamer, Ombudsman en ACAM
Portefeuillehouder: Gemeenteraad en wethouder Kock (ACAM)
De gemeenteraad ambtelijk ondersteunen (griffie) en audits uitvoeren voor raad, college en afdelingen (ACAM)

Wat waren de belangrijkste ontwikkelingen?


De gemeenteaccountant (ACAM) geeft met ingang van de Jaarrekening 2015 één controleverklaring af bij de
gemeenterekening. Er worden over 2015 geen aparte jaarrekeningen meer per gemeentelijk onderdeel
gecontroleerd. De gemeentelijke onderdelen stellen ook geen zelfstandige jaarrekening meer op. Zij leveren wel
verantwoordingsinformatie aan ten behoeve van de gemeenterekening. De jaarrekeningcontrole zoals ACAM die
uitvoert is op deze veranderde situatie aangepast.



Op 11 februari 2015 heeft de gemeenteraad besloten tot het instellen van een raadsonderzoek naar de financiële
functie van de gemeente Amsterdam 2002-2014. De raadsgriffie verzorgde de ambtelijke ondersteuning van de
enquêtecommissie bij het onderzoek. De enquêtecommissie heeft op 22 februari 2016 haar conclusies en
aanbevelingen gepresenteerd.

Doelen, activiteiten en indicatoren
Doel 1

Activiteiten

A

B

De gemeenteraad, het college van B en W en de gemeente hebben grip op de financiën en processen in de
organisatie
Indicatoren doel

Peilwaarde
Nulmeting (jaar)

Streefwaarden
Begroting 2015

Rekening 2015

Resultaat 2016/18

Indicatoren en streefwarden te bepalendoor de gemeenteraad

Doel 2

Activiteiten

C

D

De gemeenteraad is in staat haar taken en verantwoordelijkheden uit te voeren
Indicatoren doel

Peilwaarde
Nulmeting (jaar)

Streefwaarden
Begroting 2015

Rekening 2015

Resultaat 2016/18

Indicatoren en streefwarden te bepalendoor de gemeenteraad

Doel 3

Activiteit

E

Amsterdammers hebben makkelijk toegang tot informatie over de gemeenteraad

Indicatoren doel

Peilwaarde
Nulmeting (jaar)

Streefwaarden
Begroting 2015

Voor dit doel zijn bij de Begroting 2015 geen indicator(en) en streefwaarden bepaald
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Rekening 2015

Resultaat 2016/18

Activiteiten

A

De gemeenterekening controleren

B

Concernaudits uitvoeren, gericht op het vergroten van de grip op de organisatie

C

Raads- en commissievergaderingen organiseren

D

De gemeenteraad adviseren over bestuurlijke processen rondom het functioneren van de
gemeenteraad

E

Digitaal beschikbaar maken van informatie over de gemeenteraad, zoals agenda en live
videoverbindingen

Indicatoren activiteiten

A

Peilwaarde
Nulmeting (jaar)

Streefwaarden
Begroting 2015

Rekening 2015

Resultaat 2016/18

Indicator en streefwaarden te
bepalen door de gemeenteraad
Hoort bij doel 1
Voor deze activiteiten zijn bij de Begroting 2015 geen indicator en streefwaarden bepaald

B

Indicator en streefwaarden te
bepalen door de gemeenteraad
Hoort bij doel 1

C

Aantal raads- en commissievergaderingen per jaar

104
(2013)

Hoort bij doel 2
D

120

129

2016
2017
2018

120
120
120

Indicator en streefwaarden te
bepalen door de gemeenteraad
Hoort bij doel 2
Voor deze activiteiten zijn bij de Begroting 2015 geen indicator en streefwaarden bepaald

E

Indicator en streefwaarden te
bepalen door de gemeenteraad
Hoort bij doel 3

Wat hebben we bereikt?
1. De gemeenteraad, het college van B en W en de gemeente hebben grip op de financiën en processen in de
organisatie
Begin december heeft ACAM aan het management gerapporteerd over de uitkomsten van jaarrekeningcontrole
(processen) tot dan toe. De controle op de gemeenterekening is in februari 2016 de eindfase ingegaan, daaraan
voorafgaand zijn in de hele gemeentelijke organisatie procesafspraken gemaakt ten behoeve van een effectieve
accountantscontrole.
2. De gemeenteraad is in staat haar taken en verantwoordelijkheden uit te voeren
De raadsgriffie faciliteert de raad daartoe door onder andere het organiseren van raads- en commissievergaderingen
en het adviseren over bestuurlijke processen.
3. Amsterdammers hebben makkelijk toegang tot informatie over de gemeenteraad
Door informatie via internet beschikbaar te stellen en raads- en commissievergaderingen via internet uit te zenden is
de informatie makkelijk toegankelijk voor de Amsterdammers.
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Bij Financiële
de totalen vanontwikkelingen
lasten en baten
worden het stedelijk niveau
(rve’s)
en gebiedsgericht
Bedragen
* € 1 miljoen werken
(stadsdelen) niet apart
weergegeven. Er is voor de
baten en lasten maar één link.

Begroting
2015

Begroting
2015
(vastgesteld
16/12/15)

Rekening
2015

Verschil
Rekening >
Begroting

Stedelijk
Baten
Lasten
Saldo van baten en lasten
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
Subtotaal stedelijk

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

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

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

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

Gebiedsgericht werken
Baten
Lasten
Saldo van baten en lasten
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
Subtotaal gebiedsgericht werken

0,0
3,6
-3,6
0,0
0,0
0,0
-3,6

0,0
0,2
-0,2
0,0
0,0
0,0
-0,2

0,0
0,2
-0,2
0,0
0,0
0,0
-0,2

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Totalen programmaonderdeel 10.3

-8,8

-5,7

-7,2

-1,5

Het programmaonderdeel Griffie, Rekenkamer, Ombudsman en ACAM heeft een negatief saldo van € 1,5 miljoen ten
opzichte van de begroting. Dit wordt voornamelijk verklaard uit de € 1 miljoen hogere lasten bij het stedelijk
onderdeel.
Toelichting stedelijk
Afwijkingen primair proces
De lasten van ACAM zijn € 0,3 miljoen hoger dan begroot, omdat voor de controle van de gemeenterekening een
groter deel van de capaciteit van ACAM nodig was, dan waar bij de begroting rekening mee was gehouden. Er is € 0,9
miljoen onttrokken aan de reserve Raadsonderzoeken voor de kosten van de Raadsenquête Gemeentelijke Financiën.
Afwijkingen organisatieontwikkeling
De lasten van ACAM zijn in dit programmaonderdeel € 2,2 miljoen hoger dan begroot, omdat in de begroting
abusievelijk niet op programmaniveau is verwerkt, dat de kosten voor de controle van de gemeenterekening niet meer
aan organisatieonderdelen worden doorberekend. De lasten zijn voor dit programmaonderdeel € 3,8 miljoen te laag
begroot en voor programma Bedrijfsvoering voor hetzelfde bedrag te hoog.
Er is sprake van een incidenteel resultaat van € 1,6 miljoen. Hiervan heeft € 1,4 miljoen te maken met de afwikkeling
van de controle 2014 die reeds met de voormalige diensten is verrekend. Eind 2015 echter werd besloten dat de
kosten voor controle van de gemeenterekening niet meer worden doorberekend naar organisatieonderdelen en zijn
de begrote baten geschrapt.
De lasten voor de Griffie zijn € 1,6 miljoen lager dan begroot en de baten zijn € 0,6 miljoen lager. Dit is het gevolg van
lagere lasten van de Raadsenquête Gemeentelijke Financiën. De kosten van deze enquête zijn verantwoord onder 10.1
Bestuur, waar voor dit onderdeel een tekort is van € 1 miljoen. Doordat de uitgaven € 0,6 miljoen lager uitvallen in
2015, is ook € 0,6 miljoen minder onttrokken aan de reserve Raadsonderzoeken.
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Risico’s en maatregelen
Actueel
Risico 1
Maatregel
Risico 2
Maatregel

Risico 3
Maatregel

Het niveau van de interne beheersing bij de gemeenteonderdelen en op projecten is
onvoldoende.
De gemeente voert verdere control-instrumenten in bij clusters en rve's.
Financiële processen worden op verschillende manieren uitgevoerd en sluiten niet op
elkaar aan.
De gemeente voert het programma AFS in om financiële processen op elkaar te laten
aansluiten.
Niet openbare informatie lekt uit.
De gemeente organiseert integriteitsbijeenkomsten voor raadsleden en een
dilemmatraining voor de Griffie.

Beleidskaders




De controleverordening en het programma van eisen schrijft voor hoe het onderzoek naar de gemeenterekening
moet gebeuren.
In de gemeentenota ‘Auditketen’ staat hoe de audittaken voor het college moeten plaatsvinden.
Diverse verordeningen van de gemeente waarin staat hoe de gemeenteraad en dus de griffie werkt.
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6.A Algemene dekkingsmiddelen
Portefeuillehouders: wethouders Kock, Van der Burg, Ollongren en 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.
In Algemene dekkingsmiddelen zijn de algemene inkomstenbronnen van de gemeente opgenomen. Er
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.

Kerncijfers
Bedragen * € 1 miljoen

Begroting
2015

Begroting
2015
(vastgesteld
16/12/15)

Rekening
2015

2.896,8
522,8

2.948,9
551,1

3.022,3
408,3

73,4
-142,8

2.374,0
338,3
337,9

2.397,7
411,8
309,4

2.614,0
369,0
386,4

216,2
-42,9
77,0

0,4
2.374,4

102,4
2.500,2

-17,5
2.596,5

-119,9
96,4

43,2
132,1

0,4
28,3

3,1
53,4

2,7
25,1

-88,9
7,6
2,2

-27,9
9,3
1,6

-50,2
12,5
1,6

-22,3
3,2
0,0

5,4
-83,5

7,7
-20,2

10,9
-39,3

3,2
-19,1

2.291,0

2.479,9

2.557,2

77,3

Stedelijk
Baten
Lasten
Saldo van baten en lasten
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
Subtotaal stedelijk
Gebiedsgericht werken
Baten
Lasten
Saldo van baten en lasten
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
Subtotaal gebiedsgericht werken
Totalen programma

Verschil
Rekening >
Begroting

Het totale positieve resultaat van het onderdeel Algemene dekkingsmiddelen ten opzichte van de
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begroting bedraagt € 77,3 miljoen. Dit is veroorzaakt door een aantal grote ontwikkelingen in alle
onderdelen:







een voordeel op de ontvangen uitkering uit het gemeentefonds (€ 43,8 miljoen)
een voordeel op de financieringsfunctie (€ 58,4 miljoen)
een beter resultaat op het onderdeel Lokale Heffingen (€ 20 miljoen)
een voordelig erfpachtresultaat (€ 16 miljoen)
een nadelig resultaat op het onderdeel Bedrijfsvoering (-/- € 43 miljoen)
een nadelig resultaat op de overige dekkingsmiddelen (-/- € 17 miljoen)

In de verschillende subonderdelen wordt hierop uitgebreid ingegaan.

Apparaatskosten en bedrijfsvoering
Op deze plaats gaan we iets nader in op het onderdeel Apparaatskosten en bedrijfsvoering.
Met de instelling van een gemeentelijke kostenverdeelstaat – waarmee de bedrijfsvoeringskosten
worden toegerekend aan de verschillende programmaonderdelen – is in de laatst vastgestelde
begroting het aparte programmaonderdeel Bedrijfsvoering niet meer zichtbaar. Om toch over de
ontwikkelingen op dat vlak te kunnen rapporteren is het saldo van baten en lasten van ‘bedrijfsvoering’
opgenomen bij het onderdeel ‘Apparaatskosten’ van Algemene dekkingsmiddelen.
De reden om dit deel genetteerd op te nemen (het saldo, dus niet baten en lasten afzonderlijk) is om de
rekening ten opzichte van de begroting niet ‘op te blazen’ (de baten en lasten zijn immers al
opgenomen in de afzonderlijke programmaonderdelen) en om de koppeling met de begroting aan te
houden (waarin Bedrijfsvoering ook per saldo was opgenomen). De mutaties op de reserves zijn wel
onderverdeeld naar onttrekkingen en dotaties om de relatie met de verloopstaat van de reserves in
stand te houden.
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6.A.1 Gemeentefonds
Portefeuillehouder: wethouder Kock

Algemene toelichting
De grootste inkomstenbron 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 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
normeringsystematiek. 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 en
taken die vervallen.
Hoeveel geld individuele gemeenten uit het gemeentefonds krijgen, is afhankelijk van de kenmerken en
de belastingcapaciteit van de gemeenten. Onder andere de volgende maatstaven worden gebruikt voor
de verdeling van het gemeentefonds over de gemeenten: het aantal inwoners, het aantal jongeren, het
aantal uitkeringsgerechtigden, de oppervlakte van het land en de grootte van de watergebieden. In
onderstaande tabel zijn de begrote en gerealiseerde bedragen van de uitkering uit het gemeentefonds
opgenomen.

Bij de totalen van lasten en baten
Financiële
ontwikkelingen
worden
het stedelijk
niveau
(rve’s) en gebiedsgericht werken
(stadsdelen)
Bedragen *niet
€ 1 apart
miljoen
weergegeven. Er is voor de
baten en lasten maar één link.

uitkering gemeentefonds

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

Begroting
2015

Begroting
2015
(vastgesteld
16/12/15)

Rekening
2015

Verschil
Rekening >
Begroting

1.976,7
0,0
1.976,7
4,9
0,0
4,9

1.891,4
0,5
1.890,9
4,9
0,0
4,9

1.934,7
0,0
1.934,7
4,9
0,0
4,9

43,4
-0,5
43,8
0,0
0,0
0,0

1.981,6

1.895,8

1.939,6

43,8

Samenvatting ontwikkelingen
In 2015 is er € 1.934,7 miljoen aan gemeentefondsuitkering verantwoord. Dit is € 43,4 miljoen hoger dan
begroot. De belangrijkste oorzaken zijn hieronder opgesomd.






De ontwikkeling van de aantallen op basis waarvan het gemeentefonds wordt verdeeld is positief
voor Amsterdam: € 21,5 miljoen.
Een toename van de decentralisatie- en integratie-uitkeringen, waaronder incidentele middelen voor
bodemsanering en de Bed, Bad en Brood voorziening: € 11,9 miljoen.
Het accres, de doorwerking van een stijging van de rijksuitgaven: € 4,9 miljoen.
De onderuitputting op het btw-compensatiefonds: € 2 miljoen.
Overige ontwikkelingen: € 3,1 miljoen.

Bij de begrotingswijziging van 16 december 2015 is € 0,5 miljoen aan lasten toegevoegd aan het
programmaonderdeel Gemeentefonds. Het betreft een incidenteel bedrag dat het Rijk in 2014 aan het
gemeentefonds heeft toegevoegd en dat vervolgens via de reserve overheveling incidentele middelen is
overgeheveld naar 2015. Het bedrag is bestemd voor de uitvoering van specifieke taken in de
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programma’s Werk, inkomen en participatie en Onderwijs, jeugd en diversiteit. De lasten worden
daarom niet verantwoord in het programmaonderdeel Gemeentefonds.
In onderstaande tabel is een specificatie te zien van de gemeentefondsuitkering, verbijzonderd naar
twee categorieën:



de algemene uitkering en de verzamelpost voor integratie- en decentralisatie-uitkeringen
de integratie-uitkering voor de decentralisaties in het sociaal domein

Vervolgens wordt gedetailleerd ingegaan op verschillen tussen de Jaarrekening 2015 en de laatst
vastgestelde Begroting 2015 (vastgesteld op 16 december 2015).

Specificatie baten gemeentefonds
Bedragen * € 1 miljoen

Algemene uitkering en integratie- en decentralisatieuitkeringen

Begroting
2015

Begroting
2015
(vastgesteld
16/12/15)

Rekening
2015

Verschil
Rekening >
Begroting

1.439,1

1.370,1

1.414,2

44,1

537,6

521,3

520,6

-0,7

1.976,7

1.891,4

1.934,7

43,4

Integratie-uitkering decentralisaties sociaal domein
(3D’s)
Totaal baten

Samenvatting ontwikkelingen
Algemene uitkering
Binnen het gemeentefonds is de algemene uitkering de grootste component. De algemene uitkering is
vrij besteedbaar. Het bedrag aan algemene uitkering wordt verdeeld over gemeenten via maatstaven,
zoals in de algemene toelichting vermeld, een aan de maatstaven gekoppeld gewicht en de
uitkeringsfactor. De drie zijn aan wijzigingen onderhevig. Naar aanleiding van de september- en
decembercirculaire 2015 is de algemene uitkering gestegen met € 31,4 miljoen.






Een stijging van € 21,5 miljoen is ontstaan door de ontwikkeling van de aantallen op basis waarvan
het gemeentefonds wordt verdeeld.
Hogere rijksuitgaven leidden in de septembercirculaire tot een stijging van het accres met € 4,9
miljoen.
Onderuitputting op het btw-compensatiefonds; het verschil tussen het plafond in het
gemeentefonds en de realisatie door gemeenten zorgt voor een uitkering van € 2 miljoen
Een toename van € 1,5 miljoen door het uitkeren van de verdeelreserve 2015 en taakmutaties.
Verrekeningen met voorgaande jaren en overige ontwikkelingen van € 1,5 miljoen.

Integratie- en decentralisatie-uitkeringen
De integratie- en decentralisatieuitkeringen zijn onderdeel van het gemeentefonds, maar hebben een
eigen verdeling. De uitkeringen zijn vrij besteedbaar, maar veel uitkeringen zijn verbonden aan een zeker
doel, waardoor de bestedingsvrijheid materieel wel begrensd kan zijn. De integratie- en
decentralisatieuitkeringen (exclusief de 3D’s) binnen het gemeentefonds zijn met € 12,7 miljoen
toegenomen. Deze toename houdt verband met de volgende ontwikkelingen uit de september- en
decembercirculaire van het gemeentefonds:







een incidentele uitkering van € 1,8 miljoen voor de voorziening Bed, bad en brood
een incidentele bijdrage van € 8 miljoen voor de kosten van de nazorg voor de gasfabrieken en
Volgermeerpolder. Deze middelen worden toegevoegd aan de bodemsaneringsmiddelen
een incidentele uitkering van € 1,4 miljoen voor de herstructurering van bedrijven in de sociale
werkvoorziening
een bedrag van € 0,7 miljoen in het kader van het Innovatieprogramma Stedelijke Vernieuwing
(IPSV)
een stijging van de middelen voor maatschappelijke opvang (€ 0,5 miljoen) en WMO (€ 0,1 miljoen)
overige kleine wijzigingen van in totaal € 0,2 miljoen
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Integratie-uitkering decentralisaties sociaal domein (3D’s)
Naar aanleiding van de september- en decembercirculaires zijn de middelen voor de decentralisaties in
het sociaal domein (3D’s) met -/- € 0,7 miljoen gedaald. Onderverdeeld naar decentralisatie ligt dat aan
de volgende wijzigingen:



een daling van de middelen voor de decentralisatie jeugdzorg (-/- € 1 miljoen)
een stijging van de middelen voor de decentralisatie WMO (2015) van € 0,3 miljoen, vooral in het
kader van extra middelen voor Beschermd Wonen
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6.A.2 Belastingen (lokale heffingen)
Portefeuillehouder: wethouder Kock

Algemene toelichting
Inwoners en ondernemers leveren een financiële bijdrage aan de gemeentelijke financiën via de lokale
belastingen. Uit deze opbrengsten worden bijvoorbeeld (een deel van de) kosten van verkeer en
vervoer, onderwijs, cultuur, sport, openbaar groen en openbare verlichting betaald.
De rijksoverheid bepaalt of belasting geheven mag worden; de manier waarop dat gebeurt, bepaalt een
gemeente zelf. De gemeenteraad stelt de hoogte van tarieven van gemeentelijke belastingen vast. Een
deel van de belastinginkomsten, zoals de riool- en afvalstoffenheffing, heeft een directe bestemming.
Deze inkomsten worden in de betreffende programma’s verantwoord. Verder zijn er belastingen die
worden gebruikt als algemene dekking voor uitgaven in de verschillende programma’s. Het zijn deze
belastingen die bij Algemene dekkingsmiddelen worden verantwoord.

envan
lasten
Bij Baten
de totalen
lastenBelastingen
en baten
worden het stedelijk niveau
(rve’s) en gebiedsgericht werken
Bedragen * € 1 miljoen
(stadsdelen) niet apart
weergegeven. Er is voor de
baten en lasten maar één link.

totaal
Begroting
2015

Begroting
2015
(vastgesteld
16/12/15)

Rekening
2015

231,8
44,5

250,9
38,6

270,5
37,2

19,6
-1,4

187,3
0,0
0,0

212,3
1,0
0,0

233,3
0,5
0,0

21,0
-0,5
0,0

0,0
187,3

1,0
213,3

0,5
233,8

-0,5
20,5

-0,5
0,0

-0,5
0,0

-0,4
0,0

0,1
0,0

-0,5
0,0
0,0

-0,5
0,0
0,0

-0,4
0,0
0,0

0,1
0,0
0,0

0,0
-0,5

0,0
-0,5

0,0
-0,4

0,0
0,1

186,8

212,8

233,5

20,6

Stedelijk
Baten
Lasten
Saldo van baten en lasten
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
Subtotaal stedelijk
Gebiedsgericht werken
Baten
Lasten
Saldo van baten en lasten
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
Subtotaal gebiedsgericht werken
Totalen programma

Verschil
Rekening >
Begroting

Samenvatting ontwikkelingen
De uitvoeringslasten zijn € 1,4 miljoen lager uitgevallen dan begroot. De baten zijn € 19,6 miljoen hoger
dan begroot, als gevolg van hogere belastinginkomsten. De belangrijkste daarvan zijn de
toeristenbelasting (€ 15,4 miljoen), de opbrengsten van de Onroerende Zaakbelasting (OZB) (€ 1,7
miljoen) en vermakelijkheidsretributie te water (€ 1,3 miljoen). Ook treedt in dit programmaonderdeel
een bate op van € 0,4 miljoen als gevolg van de afwikkeling van de balansposten met betrekking tot
2014 en eerder.
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Opbrengsten per belastingmiddel
Bedragen * € 1 miljoen

Begroting
2015

Begroting
2015
(vastgesteld
16/12/15)

Rekening
2015

Verschil
Rekening >
Begroting

OZB-gebruik
OZB-eigenaren
RRB-gebruik
RRB-eigenaren
Hondenbelasting
Toeristenbelasting
Vermakelijkheidsretributie te water
Precariobelasting (waaronder liggeld)
Reclamebelasting

41,2
117,0
< 0,1
0,4
1,8
35,0
2,0
7,4
2,4

41,2
126,7
< 0,1
0,4
1,8
45,4
2,0
7,4
2,4

44,6
125,0
< 0,1
0,4
1,8
60,8
3,3
7,6
3,4

3,4
-1,7
0
0
0
15,4
1,3
0,2
1,1

Totaal

207,1

227,2

247,0

19,2

NB. Het verschil van € 23,5 miljoen van de opbrengsten per belastingmiddel met de verantwoorde baten
wordt verklaard door de ontvangen doorbelaste uitvoeringskosten.
Onroerendezaakbelasting (OZB)
De opbrengsten OZB vallen in totaal ruim € 11 miljoen hoger uit dan oorspronkelijk begroot en € 1,7
miljoen hoger ten opzichte van de laatst vastgestelde begroting. Zoals reeds aangegeven in de
Voorjaarsnota 2015 en de Najaarsnota 2015 wordt dit verklaard door areaaluitbreiding (onder meer
veroorzaakt door grote projecten zoals de stations van de Noord-Zuidlijn) en de waardestijging van nietwoningen.
Roerende-ruimtebelasting (RRB)
Voor de RRB zijn in 2015 dezelfde tarieven gehanteerd als voor de OZB. De inkomsten uit de RRB in
2015 zijn vrijwel conform begroting.
Hondenbelasting
De inkomsten uit de hondenbelasting in 2015 zijn overeenkomstig de begroting. In 2015 is voor het
laatst hondenbelasting geheven. De hondenbelasting is met ingang van 2016 afgeschaft.
Toeristenbelasting
Het tarief voor toeristenbelasting is in 2015 ten opzichte van 2014 met 0,5%-punt verlaagd naar 5%. Ten
opzichte van op 16 december 2015 vastgestelde Begroting 2015 zijn de opbrengsten van de
toeristenbelasting over 2015 circa € 15 miljoen hoger uitgevallen. Dit verschil komt door een hogere
netto opbrengst over het belastingjaar 2015 (circa € 10 miljoen) en door een afwikkelingsverschil ten
aanzien van voorgaande jaren (circa € 5 miljoen).
De hogere opbrengsten over 2015 hangen samen met de groei van het aantal hotelovernachtingen in
2014 dat doorwerkte in 2015 en een nog sterkere stijging dan verwacht van het aantal
hotelovernachtingen in 2015.
De afwikkelingsverschillen inzake voorgaande jaren worden grotendeels verklaard door het € 4,6 miljoen
hoger uitkomen van het nettoresultaat over het belastingjaar 2014 dan waar in de Jaarrekening 2014
rekening mee is gehouden. 2014 was voor het toerisme in Amsterdam een uitzonderlijk jaar, waarin het
aantal hotelovernachtingen met 11,3% toenam ten opzichte van 2013.
Vermakelijkheidsretributie te water
De realisatie van deze lokale heffing is in 2015 hoger dan begroot. Dit wordt verklaard door een
opwaartse tariefsaanpassing, maar ook door het toegenomen aantal toeristen en evenementen als Sail
2015 en het Amsterdam Light Festival.
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Precariobelasting (waaronder liggeld)
De in 2015 gerealiseerde opbrengst voor precario komt overeen met wat in de Begroting 2015 is
opgenomen. Er is daarnaast een kleine meeropbrengst als gevolg van het afwikkelen van opbrengsten
van voorgaande jaren (€ 0,1 miljoen).
Reclamebelasting
In 2015 zijn de opbrengsten uit reclamebelasting € 0,7 miljoen hoger dan begroot. Dit komt doordat de
economie verder is aangetrokken, waardoor niet alleen het aantal reclame-uitingen is gestegen, maar
ook de grootte ervan. Per 1 januari 2016 is de reclamebelasting volledig afgeschaft.
Als gevolg van de afwikkeling van oude jaren is een extra bate van € 0,4 miljoen gerealiseerd.
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6.A.3 Erfpacht
Portefeuillehouders: wethouders Kock en Van der Burg

Beleidsmatig
Huidige stand van zaken Vernieuwing erfpachtstelsel
Amsterdam voert eeuwigdurende erfpacht in om erfpachters voor altijd zekerheid te geven over de
erfpachtkosten. Het afgelopen jaar is gewerkt aan het opstellen van de spelregels van dit nieuwe
erfpachtstelsel, de Algemene Bepalingen. Hierbij is veelvuldig contact gezocht met notarissen,
makelaars en banken. Het consulteren van alle belanghebbende partijen, waaronder erfpachters, heeft
tijdens het gehele vernieuwingstraject de volle aandacht. Na inspraak en besluitvorming in de
gemeenteraad kan het nieuwe eeuwigdurende erfpachtstelsel gaan gelden bij nieuwe erfpachtuitgiften
vanaf medio 2016.
De huidige erfpachters kunnen op het moment dat het nieuwe stelsel voor nieuwe uitgiften wordt
ingevoerd nog niet direct overstappen van het huidige voortdurende erfpachtcontract naar een
eeuwigdurend erfpachtcontract. Hiervoor zal een overstapregeling worden gemaakt waarin wordt
uitgewerkt hoe de bestaande afspraken tussen gemeente en erfpachter worden verrekend, welke vorm
en welke fasering de overstap zal krijgen. In juni 2015 is hierover advies uitgebracht door een commissie
van hoogleraren, de Grondwaardecommissie. Dit advies zal zoveel mogelijk worden gevolgd bij het
vormgeven van de overstapregeling. Er is onderzoek gedaan naar de manier waarop dit advies in de
praktijk kan worden toegepast en over de consequenties voor de gemeentefinanciën en voor de
individuele erfpachters. Over de overstapregeling volgt later in 2016 nog inspraak. Daarnaast zal over
het kortingspercentage dat de gemeente zal geven consultatie worden georganiseerd.
Bij de totalen van lasten en baten
worden het stedelijk niveau
Baten en lasten erfpacht
(rve’s) en gebiedsgericht werken
(stadsdelen) niet apart
Begroting
Begroting
Rekening
Verschil
weergegeven.
is voor de
Bedragen * €Er
1 miljoen
2015
2015
2015
Rekening
>
baten en lasten maar één link.
(vastgesteld
16/12/15)

Baten
Lasten
Saldo van baten en lasten
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
Totaal

Begroting

206,8
104,0
102,8
44,9
92,4
-47,5

267,1
90,9
176,2
63,2
154,0
-90,8

324,4
88,8
235,7
7,0
141,3
-134,3

57,4
-2,1
59,4
-56,2
-12,7
-43,4

55,3

85,4

101,4

16,0

Samenvatting ontwikkelingen
Baten en lasten
Ten opzichte van de begroting is in totaal € 57,4 miljoen meer aan baten gerealiseerd. Er is € 50 miljoen
meer aan afkoopsommen en € 7 miljoen meer canon ontvangen dan begroot. De incidentele stijging van
de afkoopsommen wordt veroorzaakt doordat in 2015 de canon van de grond onder een aantal grote
vastgoedobjecten is afgekocht. Dit betrof voor € 15 miljoen aan tussentijdse afkopen (omzetting van
canon naar afkoop) waarop een meerwaarde is gerealiseerd van € 5 miljoen, welke niet begroot was en
direct bijdraagt aan het rekeningresultaat van € 16 miljoen.
Daarnaast zijn de baten hoger doordat er meer gronduitgiften hebben plaatsgevonden als gevolg van
de aantrekkende vastgoedmarkt.
In 2015 zijn € 2,1 miljoen minder kosten gemaakt dan begroot. Dit wordt vooral veroorzaakt door de
lager dan geraamde afboeking op de openstaande debiteuren.
Mutaties reserves erfpacht
In 2015 is een gewijzigde systematiek toegepast voor de mutaties in de reserve Afkoopsommen
waardoor er uitsluitend nog wordt gedoteerd en niet meer onttrokken. Waar tot en met 2014 de
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ontvangen afkoopsommen met inbegrip van de meerwaardecomponent werden gedoteerd, wordt met
ingang van 2015 uitsluitend de totale afkoopsom ter hoogte van de oorspronkelijke boekwaarde van de
erfpachtgrond gedoteerd. De meerwaardecomponent is nog wel begroot (dotatie en onttrekking van
€ 56,2 miljoen), maar doet zich in de realisatie niet voor. De dotatie van de ontvangen afkoopsommen,
inclusief afkoopsommen 2e termijn, aan de reserve is ruim € 43 miljoen hoger dan begroot. De reserve
afkoopsommen neemt beduidend meer toe omdat er meer afkoopsommen zijn ontvangen zoals
toegelicht bij de baten. De reserve afkoopsommen is een interne financieringsbron en wordt gebruikt
voor de financiering van de grondwaarde.
De begrote vrijval aan de reserve Meerwaarde afkoopsommen Grondbedrijf van € 7 miljoen is conform
begroting verwerkt. De vrijval komt ten gunste van de algemene dienst.
Het erfpachtresultaat van € 101,4 miljoen komt niet geheel ten gunste van de algemene dienst. Op
grond van afspraken met woningcorporaties wordt een belangrijk deel van het resultaat aan de reserves
toegevoegd. Het gaat om € 32 miljoen aan het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting en € 10 miljoen aan
het Vereveningfonds, beide onderdeel van het programma Stedelijke Ontwikkeling. De hoogte van deze
bijdragen is conform de begroting. Het restant van € 58 miljoen komt ten gunste van de algemene
dienst en dit is € 16 miljoen meer dan begroot.
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6.A.4 Financiering
Portefeuillehouder: wethouder Kock

Algemene toelichting
In dit onderdeel worden de lasten en baten van de gemeentelijke financiering verantwoord. De
gemeente betaalt rente over de opgenomen externe financieringsmiddelen, de gemeenteschuld.
Naast deze externe financiering beschikt de gemeente over interne financieringsbronnen, de reserves en
voorzieningen. Deze middelen kunnen voor financiering worden gebruikt tot het moment waarop de
middelen worden ingezet voor het doel waarvoor ze zijn bestemd. Dit vermindert de behoefte aan
externe financiering.
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 -baten worden vervolgens doorberekend (omgeslagen) over de gemeentelijke
organisatieonderdelen naar rato van de balansstanden van de activa. Dit systeem van omslaan van de
rente wordt het ‘rente-omslagstelsel’ genoemd.
Financiering omvat binnen de algemene dekkingsmiddelen de volgende onderdelen: omslagstelsel en
de overige financieringsposten . De tabel hieronder laat de lasten, baten en mutaties in reserves zien van
de twee onderdelen binnen Financiering.

Bij de totalen van lasten en baten
Ontwikkeling
resultaat financiering
worden
het stedelijk niveau
(rve’s) en gebiedsgericht werken
(stadsdelen)
apart
Bedragen *niet
€ 1 miljoen
Begroting
weergegeven. Er is voor de
2015
baten en lasten maar één link.
Baten
Lasten
Saldo van baten en lasten
Onttrekkingen aan reserves
Dotaties aan reserves
Mutaties reserves
Resultaat

Begroting
2015
(vastgesteld
16/12/15)

Rekening
2015

Verschil
Rekening >
Begroting

487,3
315,1
172,2
65,5
94,9
-29,4

280,1
192,9
87,1
60,0
0,0
60,0

280,4
134,9
145,5
60,0
0,0
60,0

0,3
-58,1
58,4
0,0
0,0
0,0

142,8

147,1

205,5

58,4

Samenvatting ontwikkelingen
In de volgende paragrafen worden het rente omslagresultaat en de overige posten vallende binnen
Financiering toegelicht.

Omslagstelsel
Algemene toelichting
De gemeente Amsterdam beschikt zowel over interne- als externe financieringsmiddelen. De externe
financieringsmiddelen zijn leningen van externe partijen. Omdat de financieringswijze in beginsel geen
rol mag spelen bij de uiteindelijke kostprijsberekening van een gemeentelijke taak, wordt ook rente over
interne financieringsmiddelen berekend.
Het renteomslagstelsel van de gemeente Amsterdam is een systeem waarmee de financieringslasten en
financieringsbaten worden doorberekend (omgeslagen) over de gemeentelijke organisatieonderdelen
naar rato van de balansstanden van de activa aan het begin van het jaar.
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Met de herziening van het rentestelsel wordt vanaf 2015 het verwachte renteresultaat opgenomen als
begrotingsruimte. Meevallers ten opzichte van het begrote renteresultaat in het lopende jaar worden
aangewend voor schuldreductie.

Financiële ontwikkeling renteomslagstelsel
Bedragen * € 1 miljoen

Begroting
2015

Begroting
2015
(vastgesteld
16/12/15)

Rekening
2015

Verschil
Rekening >
Begroting

263,9
-

103,0
-

97,9
0,4

5,1
-0,4
-

-

34,0

33,3

0,7

-

14,0
40,4
1,0

0,3

14,0
40,4
0,7

Totaal lasten
Baten
8.
Interne doorbelasting omslagrente
programma's
9.
Ontvangen rente verstrekte lening aan
derden
Totaal Baten
Saldo lasten en baten

263,9

192,4

131,8

60,6

358,7

233,4

231,7

-1,7

-

41,0

41,1

0,1

358,7
94,9

274,4
82,0

272,8
141,0

-1,6
59,0

10. Uitkering aan stadsdelen en Waternet
11. Dotaties aan reserves
12. Onttrekkingen aan reserves
Mutaties reserves
Resultaat

94,9
65,5
-29,4
65,5

60,0
60,0
142,0

60,0
60,0
201,0

59,0

Lasten
1.
Externe rentelasten
2.
Interne rentelasten RC
3.
Interne rentelasten toegevoegd aan de
algemene middelen
4.
Interne rentelasten toegevoegd aan
reserves & voorzieningen
5.
Renterisicobuffer
6.
Schuldreductie
7.
Overige kosten

Omslagrente
Het rentepercentage dat aan de gemeentelijke organisatieonderdelen wordt doorberekend heet de
omslagrente. Vanaf 1 januari 2015 is het gehanteerde omslagrentepercentage 3,5.
Het resultaat van het omslagstelsel voor mutaties in reserves is in 2015 met € 59 miljoen gestegen van
€ 82 miljoen (in de laatst vastgestelde begroting) naar € 141 miljoen. De stijging is veroorzaakt door per
saldo lagere gerealiseerde rentelasten.
De lagere rentelasten waren het gevolg van drie effecten.
1.
2.
3.

In 2015 is minder geleend doordat de schuld is gedaald in plaats van gestegen
Door de gedaalde renteniveaus op de geld- en kapitaalmarkt kon de gemeente goedkoper lenen
De renterisicobuffer bleef ongebruikt omdat een rentestijging zich niet voor had gedaan

Lagere rentebaten werden veroorzaakt doordat de omvang van de verstrekte leningen sterker was
gedaald dan verwacht. De belangrijkste oorzaken hiervan waren de aflossing van € 60 miljoen aan
verstrekte leningen aan AEB Amsterdam (waardoor de rentelast voor dit deel kwam te vervallen) en de
extra aflossingen van het GVB en Havenbedrijf Amsterdam. Dit wordt in de financieringsparagraaf nader
toegelicht.
Het totale resultaat van € 59 miljoen ten opzichte van de begroting bestaat uit twee delen:

stijging van het renteresultaat met € 66,4 miljoen

het in de begroting niet begrote deel van de schuldaflossing (-/- € 7,4 miljoen)
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De stijging van het renteresultaat 2015 met € 66,4 miljoen wordt conform de nota Herziening
rentestelsel ingezet voor schuldreductie. Hiervoor doen wij een bestemmingsvoorstel.
Het verschil van € 59 miljoen tussen het gerealiseerde renteresultaat en het begrote renteresultaat
vastgesteld op 16 december 2015 is veroorzaakt doordat bij de najaarsnota de stijging van het
renteresultaat van € 7,4 miljoen (van € 40,1 naar € 47,5 miljoen) niet voor schuldreductie in de begroting
apart is gezet.
Ad 1 Externe rentelasten
De externe rentelasten bestaan uit betaalde rente aan financiers (banken) over de externe schuld. Ultimo
2015 had de gemeente € 3,6 miljard extern geleend. De gemeente betaalde hiervoor € 97,9 miljoen
rente. De externe rentelasten zijn € 5,1 miljoen lager ten opzichte van de begroting. Dit is veroorzaakt
doordat minder geld is geleend dan verwacht tegen een lager dan begrote rente.
Ad 2 Interne rentelasten RC
De ‘Interne rentelasten RC’ betreft de interne doorberekening van het rentevoordeel op opgenomen
cultuurleningen. Dit voordeel van € 0,4 miljoen is teruggegeven aan de sector in de vorm van een
subsidie.
Ad 3 Interne rentelasten toegevoegd aan algemene middelen
Bij de herziening van het rentestelsel is deze post per 2015 komen te vervallen omdat het renteresultaat
nu in zijn geheel wordt toegevoegd aan de algemene middelen. Dit was voorheen niet het geval.
Ad 4 Interne rentelasten toegevoegd aan reserves & voorzieningen
De interne rentelast is de rentevergoeding die wordt toegevoegd aan bepaalde reserves en
voorzieningen. Op basis van expliciete besluitvorming worden sommige reserves of voorzieningen
geïndexeerd om de waarde van de reserve of voorziening in stand te houden (bijvoorbeeld
inflatiecorrectie), of omdat zij op een netto-contante waarde berekening zijn gebaseerd.
In 2015 is € 33,3 miljoen rente toegevoegd aan de reserves en voorzieningen. Dit is nagenoeg in lijn met
de begroting.
Ad 5 Renterisicobuffer
De renterisicobuffer is ingesteld om een rentestijging te kunnen opvangen van gemiddeld 3%. De
renterisicobuffer was op € 14 miljoen begroot en is in 2015 als gevolg van dalende rentes volledig vrij
gevallen.
Ad 6 Schuldreductie
In de begroting was reeds een meevaller op het renteresultaat ter hoogte van € 40,4 miljoen
opgenomen. Conform de nota Herziening rentestelsel is deze meevaller ingezet voor schuldreductie.
Deze was in de begroting verwerkt door middel van een last. Voor de schuldreductie wordt nu een
bestemmingsvoorstel gedaan, waardoor ten opzichte van de begroting op dit onderdeel een voordeel
van € 40,4 miljoen ontstaat.
Ad 7 Overige Kosten
De overige kosten betreffen de kosten van € 0,3 miljoen die samenhangen met het aantrekken van
financiering.
Ad 8 Interne doorbelasting omslagrente programma’s
De ontvangen (omslag)rente van 3,5% over de interne leningen aan rve’s en stadsdelen ter financiering
van de activa bedraagt € 231,7 miljoen. Deze rente wordt als last in de programma’s verantwoord. Dit is
€ 1,7 miljoen minder dan begroot.
Ad 9 Ontvangen rente verstrekte leningen aan derden
Er is € 41,1 miljoen rente ontvangen voor verstrekte langlopende leningen aan derden.
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Ad 10 Uitkeringen aan stadsdelen en Waternet
Bij de herziening van het rentestelsel is deze post per 2015 komen te vervallen.
Ad 11 Mutaties reserves
Op de dotaties aan de reserves doen zich geen mutaties voor.
Ad 12 Onttrekkingen aan reserves
De reserve egalisatie rentelasten van € 60 miljoen wordt afgeschaft. Hier is bij de herziening van het
rentestelsel toe besloten. Hiervan valt conform de nota Herziening rentestelsel € 15 miljoen vrij ten
gunste van het resultaat en wordt € 45 miljoen toegevoegd aan de algemene reserve ter versterking van
het weerstandsvermogen.

Overige posten Financiering
Algemene toelichting
Het onderdeel Financiering bevat naast het resultaat van de renteomslag een aantal resterende posten
die in deze paragraaf worden toegelicht.
Overige posten financiering
Bedragen * € 1 miljoen

Begroting
2015

Begroting
2015
(vastgesteld
16/12/15)

Rekening
2015

51,2
128,5
77,3
-

0,5
5,7
5,2
-

3,0
7,6
4,6
-

-2,5
1,9
-0,6
-

77,3

5,2

4,6

-0,6

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

Verschil
Rekening >
Begroting

Samenvatting ontwikkeling
De lasten zijn met € 2,5 miljoen overschreden ten opzichte van de begroting als gevolg van de
rentelasten van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (€ 2,5 miljoen).
Ook de kapitaallasten voor de financiële bijdrage van de gemeente aan de Hemspoorlijn vallen onder
overige posten Financiering. Deze bedragen € 0,5 miljoen (conform de begroting).
De baten zijn € 1,9 miljoen hoger dan begroot als gevolg van ontvangen rente die is doorgeboekt naar
het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (€ 2,5 miljoen), een lager renteresultaat van Waternet en een
lagere toerekening van rente aan de reserve fusie Waterbeheer (in totaal € 0,6 miljoen). Dit is het gevolg
van een lager rentepercentage op basis waarvan de winstafdracht en de rente op de reserve is berekend
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6.A.5 Dividenden deelnemingen
Portefeuillehouder: wethouder Ollongren

Algemene toelichting
De Gemeente Amsterdam heeft een belang in vijfentwintig deelnemingen. Van zeven deelnemingen is
de gemeente 100% aandeelhouder. Van de overige deelnemingen heeft de gemeente in vier
deelnemingen een meerderheidsbelang en in veertien deelnemingen een minderheidsbelang.
Voorbeelden van deelnemingen zijn: GVB holding N.V., Havenbedrijf Amsterdam N.V., Luchthaven
Schiphol N.V., Glasvezelnet Amsterdam B.V. en N.V. Zeedijk. Zie de paragraaf verbonden partijen voor
een volledig overzicht van de deelnemingen van de gemeente.
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 als het publieke belang daarmee het beste gediend is. De uit te voeren taken ter behartiging
van een publiek belang zijn de uitkomst van een politieke afweging.
Voor de deelnemingen worden financieringslasten gemaakt. Dat zijn de (rente)lasten voor leningen om
de deelneming te verkrijgen. Hiertegenover staan inkomsten in de vorm van dividenden. In
onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de lasten en baten met betrekking tot de
deelnemingen.
Bij de totalen van lasten en baten
worden
het stedelijk
niveau deelnemingen
Financiële
ontwikkeling
(rve’s) en gebiedsgericht werken
(stadsdelen)
Bedragen *niet
€ 1 apart
miljoen
Begroting
Begroting
Rekening
Verschil
weergegeven. Er is voor de
2015
2015
2015
Rekening >
baten en lasten maar één link.
(vastgesteld
Begroting
16/12/15)
Baten
lasten
Saldo van baten en lasten
Onttrekkingen aan reserves
Dotaties aan reserves
Mutaties reserves

112,5
30,2
82,4
6,5
0,0
6,5

125,4
21,9
103,5
6,5
0,0
6,5

136,8
32,0
104,8
6,5
0,0
6,5

11,4
10,1
1,3
0,0
0,0
0,0

88,9

110,0

111,3

1,3

Resultaat

Samenvatting ontwikkelingen
Het resultaat op deelnemingen bedraagt € 111,3 miljoen, € 1,3 miljoen hoger dan begroot. Dit wordt
enerzijds verklaard door verwerking van de in 2014 gevormde voorziening voor het verwachte
afwaarderingsrisico van AEB en anderzijds door ontvangen dividenden.
Toelichting
Bij de rekening 2014 is een voorziening van € 25 miljoen gevormd vanwege een waarderingsrisico bij
AEB. Het doel van deze gevormde voorziening was te anticiperen op een verwachte verdere
afwaardering van AEB. Medio 2015 werd de uitkomst van het onderzoek naar de technische staat van de
oudste centrale (in gebruik sinds 1993) bekend. Hieruit volgde een additionele afwaardering van € 10,1
miljoen (lasten). Dit betekende dat € 14,9 miljoen van de gevormde voorziening vrij kon komen te vallen.
Deze vrijval leidde tot een verhoging van de baten en dit is bij het raadsbesluit op 16 december 2015 in
de begroting verwerkt. Bij de rekening 2015 is het resterende deel van de voorziening financieel
verwerkt. Dit betekent een vrijval van de voorziening van € 10,1 die als bate wordt gezien, maar tevens
wordt een last opgenomen van € 10,1 miljoen, zijnde de afwaardering.
Er is in totaal € 1,3 miljoen meer resultaat dan begroot. Dit is vooral het gevolg van uitbetaling van
dividend van Cition die na de najaarsnota heeft plaatsgevonden (€ 0,9 miljoen) en dividend van Bank
Nederlandse Gemeenten (€ 0,4 miljoen). Deze dividenden waren niet begroot.
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Specificatie dividend deelnemingen
In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van het dividend per deelneming. Het totaal aan
ontvangen dividend van deelnemingen is niet gelijk aan het totaal aan baten in de eerste tabel. Dit komt
doordat ook andere ontvangsten dan dividend deel uit maken van de baten (zoals bijvoorbeeld vrijval
van voorzieningen).
Bedragen * € 1 miljoen

Begroting
2015

Begroting
2015
(vastgesteld
16/12/15)

Rekening
2015

18,9
6,0
0,0
5,4
50,0
0,2
4,5
0,6
20,0
0,4
3,9
0,2

0,0
11,5
0,0
5,5
50,0
0,2
4,5
0,6
27,7
0,4
9,9
0,3

0,0
11,4
0,4
5,5
50,0
0,2
4,7
0,6
27,7
0,4
9,9
1,0

0,0
-0,1
0,4
0,0
0,0
0,0
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,7

110,0

110,5

111,8

1,3

AEB Holding
Alliander
Bank Nederlandse Gemeenten
GVB Holding
Havenbedrijf Amsterdam
Het Havengebouw Amsterdam
NUON Energy
RAI Holding
NV Luchthaven Schiphol
NV Stadsherstel Amsterdam
NV Verzekeringsbedrijf Groot Amsterdam
Overige (waaronder Cition)
Totaal dividenden deelnemingen

Verschil
Rekening >
Begroting

Het vastgestelde dividend van deelnemingen over het jaar 2014 wordt – volgens bestendig beleid –
verantwoord in de Jaarrekening 2015.
Er is echter sprake van een uitzondering op deze toegepaste systematiek . Dit betreft Havenbedrijf
Amsterdam NV. Voor deze deelneming geldt dat het geprognosticeerde (nog niet vastgestelde)
dividend wordt verantwoord in de rekening van het boekjaar waarop het betrekking heeft. Door een
uitzondering te maken op het bestendig beleid is vermeden dat in het jaar van de verzelfstandiging van
deze van oorsprong gemeentelijk dienst, een tekort ontstond ten opzichte van het in de begroting
opgenomen resultaat.
14

Voor AEB geldt dat bij Voorjaarsnota 2015 de verantwoording van het dividend met de reguliere
systematiek in lijn is gebracht. Deze aanpassing is doorgevoerd vanwege het hoge risicoprofiel van AEB
en de relatief beperkte impact vanwege het winstniveau van AEB.

14

Dit is ook opgenomen in de toelichting op de grondslagen van de balanswaardering
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6.A.6 Overige eigen middelen
Portefeuillehouder: wethouder Kock

Algemene toelichting
In het onderdeel Overige eigen middelen zijn posten opgenomen die niet onder een van de hiervoor
behandelde onderdelen vallen. Ook zijn hier zogenoemde stelposten opgenomen.

Financiële ontwikkelingen

Bij de totalen van lasten en baten
worden het stedelijk niveau
(rve’s)
en gebiedsgericht
Bedragen
* € 1 miljoen werken
(stadsdelen) niet apart
weergegeven. Er is voor de
baten en lasten maar één link.

Begroting
2015

Begroting
2015
(vastgesteld
16/12/15)

Rekening
2015

Verschil
Rekening >
Begroting

Stedelijk
Baten
Lasten
Saldo van baten en lasten
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
Subtotaal stedelijk

-118,4
-3,9
-114,4
129,5
143,0
-13,5
-127,9

134,0
89,2
44,8
185,1
154,3
30,9
75,7

98,0
10,7
87,3
176,9
212,0
-35,1
52,2

-36,0
-78,5
42,5
-8,2
57,7
-65,9
-23,4

Gebiedsgericht werken
Baten
Lasten
Saldo van baten en lasten
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
Subtotaal gebiedsgericht werken

43,7
15,1
28,6
7,6
2,2
5,4
34,0

0,9
24,8
-23,9
8,9
0,6
8,3
-15,6

3,5
22,2
-18,7
9,7
0,6
9,1
-9,6

2,6
-2,6
5,2
0,8
0,0
0,8
6,0

-93,9

60,1

42,6

-17,5

Totalen

Samenvatting ontwikkelingen
Het positief resultaat na mutaties in de reserves is met € 42,6 miljoen € 17,5 miljoen lager dan de laatst
vastgestelde begroting. Dit valt uiteen in een verschil op stedelijk niveau (een nadelig verschil van € 23,4
miljoen) en een verschil binnen de stadsdelen (€ 6 miljoen positief).
Het nadelige saldo van de mutaties in reserves is € 26 miljoen en dat is € 65 miljoen lager dan begroot.
Dit verschil is hoofdzakelijk op centraal niveau ontstaan.
De stedelijke stelposten, dit zijn begrotingsposten waarop niet wordt verantwoord in de jaarrekening,
zijn van wezenlijke invloed op deze afwijkingen. Daarom worden de stelposten en de overige eigen
middelen exclusief de stelposten hierna afzonderlijk toegelicht.

Centrale stelposten
Het karakter van stelposten is van begrotingstechnische betekenis en hierop vindt in de
jaarrekening geen realisatie plaats.
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Centrale stelposten
Bedragen * € 1 miljoen

Begroting
2015

Begroting
2015
(vastgesteld
16/12/15)

Rekening
2015

Verschil
Rekening >
Begroting

Stedelijk
Baten
Lasten
Saldo van baten en lasten
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
Subtotaal stedelijk

38,5
-5,2
-43,7
0,0
0,0
0,0
-43,7

54,2
89,2
35,0
0,0
0,0
0,0
35,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

-54,2
-89,2
-35,0
0,0
0,0
0,0
-35,0

Gebiedsgericht werken
Baten
Lasten
Saldo van baten en lasten
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
Subtotaal gebiedsgericht werken

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

-43,7

35,0

0,0

-35,0

Totalen

In de op 16 december 2015 vastgestelde begroting is zowel bij de lasten als de baten een
stelpost voor € 54,9 miljoen opgenomen voor kapitaallasten van voorgenomen onrendabele
investeringen. De incidentele ruimte die deze stelpost biedt is ingezet voor het dekken van de
lasten van incidentele prioriteiten in de begroting.
Daarnaast zijn stelposten begroot voor per saldo € 34,3 miljoen.
Dit betreft voor € 30,2 miljoen de stelpost voor het Individueel Keuze Budget. Deze post is niet
aangesproken. In het programmaonderdeel ‘Apparaatskosten en Bedrijfsvoering’ is dit bedrag
aan een voor dit doel nieuw ingestelde reserve gedoteerd.
De resterende € 4,1 miljoen betreft een stelpost voor de eenmalige salarisuitkering op grond van
CAO-afspraken. Deze stelpost is niet meer verdeeld over de salarislasten in de andere
programma’s. Het ontstane voordeel op deze stelpost biedt dekking voor de extra salariskosten.
Daarnaast is een stelpost begroot van € 0,8 miljoen (in de vorm van een lagere bate) ten behoeve
van het zogeheten ‘weglekeffect’ bij de taakstelling versobering arbeidsvoorwaarden. Ook deze
post is niet verdeeld naar de betreffende programma’s.
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Overige eigen middelen (exclusief stelposten)
In de tabel zijn de overige eigen middelen weergegeven, waarbij de stelposten in mindering zijn
gebracht op de begrote lasten en baten.
Overige eigen middelen (exclusief stelposten)
Begroting
2015

Begroting
2015
(vastgesteld
16/12/15)

Rekening
2015

Verschil
Rekening >
Begroting

Stedelijk
Baten
Lasten
Saldo van baten en lasten
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
Subtotaal stedelijk

-156,9
1,3
-158,1
129,5
143,0
-13,5
-171,6

79,8
0,0
79,8
185,1
154,3
30,9
110,7

98,0
10,7
87,3
176,9
212,0
-35,1
52,2

18,2
10,7
7,5
-8,2
57,7
-65,9
-58,4

Gebiedsgericht werken
Baten
Lasten
Saldo van baten en lasten
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
Subtotaal gebiedsgericht werken

43,7
15,1
28,6
7,6
2,2
5,4
34,0

0,9
24,8
-23,9
8,9
0,6
8,3
-15,6

3,5
22,2
-18,7
9,7
0,6
9,1
-9,6

2,6
-2,6
5,2
0,8
0,0
0,8
6,0

-137,6

95,1

42,6

-52,6

Bedragen * € 1 miljoen

Totalen

Exclusief de stelposten bedraagt het begrote positieve resultaat € 95,1 miljoen.
Het gerealiseerde resultaat blijft hier € 52,6 miljoen op achter. Op centraal niveau wordt een negatief
resultaat van € 58,4 miljoen gerealiseerd en binnen de stadsdelen een voordelig resultaat van € 6,0
miljoen.
Stedelijk niveau
De belangrijkste verklaringen voor de € 10,7 miljoen hogere dan begrote lasten zijn hieronder
opgesomd.







Dotaties aan de voorziening juridische risico´s van per saldo € 2 miljoen
er is € 3,9 miljoen aan de nieuw gevormde voorziening voor dubieuze debiteuren gedoteerd.
Een aantal grote vorderingen op debiteuren van de voormalige dienst Milieu en
Bouwtoezicht is daarmee nagenoeg geheel voorzien
de rijksbelastingdienst heeft aanslagen omzetbelasting opgelegd voor totaal € 3,6 miljoen
naar aanleiding van uitgevoerde controles. Deze last is voor € 0,8 miljoen voorzien en leidt
tot een nadeel van € 2,8 miljoen
overige niet begrote lasten bedragen per saldo € 2 miljoen

De € 18,2 miljoen hogere baten worden vooral verklaard door de hieronder weergegeven
ontwikkelingen.





In de voorziening juridische risico’s is voor een bedrag van € 6,4 miljoen aan vrijval
gerealiseerd.
De Hoge Raad heeft de gemeente in het gelijk gesteld inzake procedures door
rondvaartrederijen over de rechtmatigheid van de vermakelijkhedenretributie. Dit heeft
geresulteerd in de vrijval van de voorziening garanties, geldleningen en claims voor € 5,2
miljoen.
De frictiekosten van boventallige facilitaire medewerkers worden met ingang van 2015
gedekt uit de centrale frictiekostenreserve. De hiervoor gevormde voorziening ´frictiekosten
voor boventallige facilitaire medewerkers´ kan daarom vrijvallen. Dit heeft geleid tot een
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voordeel van € 1,8 miljoen.
Een in 1970 verstrekte renteloze lening aan het Verzekeringsbedrijf Gemeente Amsterdam
bleek nog niet in de administratie verantwoord. Dat geldt ook voor een oude
leningsovereenkomst met geldnemer Artis. Dit heeft samen een positief effect op de baten
van totaal € 0,9 miljoen.
Een bate van € 3 miljoen als gevolg van een uitgekeerde schadeclaim.
De overige niet begrote baten die per saldo € 0,8 miljoen bedragen.

Mutaties centrale reserves
De dotaties aan reserves zijn € 57,7 miljoen hoger dan begroot. Dit wordt vrijwel geheel verklaard door
de dotatie aan de reserve voor incidentele overhevelingen van € 57,8 miljoen.
Er is € 8,2 miljoen minder onttrokken aan de reserves dan was begroot.
In het kader van de bestuursopdracht ‘opschonen reserves’ is bij de Voorjaarsnota 2015 op
centraal niveau een vrijval van ‘kleine reserves’ begroot voor totaal € 5 miljoen. De vrijvallen van
deze reserves zijn in de jaarrekening geëffectueerd binnen de overige programma’s.
Aan de reserve fonds zorg en werk is € 2 miljoen minder onttrokken dan begroot. Door het
achterblijvend gebruik van persoonsgebonden budgetten als gevolg van problemen bij de Sociale
Verzekeringsbank en het niet aanwenden van middelen ter compensatie van eigen bijdragen, is
minder nodig dan begroot.
Uit de reserves fusie waterbeheer, verbouwing stadhuis en het garantiefonds Gemeentelijke
Kredietbank is per saldo € 1,2 miljoen minder onttrokken.
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6.A.7 Amsterdams Investeringsfonds (AIF)
Portefeuillehouder: wethouder Kock

Financieel overzicht AIF
Overige eigen middelen (exclusief stelposten)
Bedragen * € 1 miljoen

Begroting
2015

Begroting
2015
(vastgesteld
16/12/15)

Rekening
2015

Verschil
Rekening >
Begroting

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

0,0
0,8
-0,8
70,7
6,7
64,0

0,0
0,8
-0,8
70,7
0,0
70,7

-22,6
4,2
-26,8
96,9
0,0
96,9

-22,6
3,4
-26,0
26,2
0,0
26,2

Resultaat

63,2

69,9

70,1

0,2

Samenvatting ontwikkelingen
In de Voorjaarsnota 2015 en het raadsbesluit van november 2015 inzake de instelling van het
Duurzaamheidsfonds is besloten om de niet-bestede middelen in de pijler Klimaat, duurzaamheid en
luchtkwaliteit van het AIF toe te voegen aan het nieuw in te stellen Duurzaamheidsfonds. Dit betreft de
middelen die wel gecommitteerd (toegewezen) zijn, maar nog niet verplicht. Dit afzonderlijke
raadsbesluit is niet in de begroting verwerkt. In het besluit is uitgegaan van een raming van circa € 19,5
miljoen. De overdracht daarvan is per ultimo 2015 geëffectueerd.
Omdat het daadwerkelijk omzetten naar verplichtingen van de toegewezen bedragen is achtergebleven
bij de verwachting ging het ultimo 2015 uiteindelijk om een bedrag van afgerond € 23 miljoen. Deze
overboeking is zichtbaar als negatieve bate en als onttrekking aan de reserve. De tegenhanger hiervan is
te vinden bij het Duurzaamheidsfonds waar de baten in verband met de overdracht en de toevoeging
(last) aan de reserve met identieke bedragen terugkomen. Op zichzelf is deze mutatie op het geheel van
de begroting en rekening daarmee budgetneutraal.
Daarnaast zijn in december 2015 in de pijler Economie en Innovatie drie subsidies uitgekeerd. Deze
onvoorziene uitkering leidt tot een stijging van de lasten met € 3 miljoen en brengt de totale extra
onttrekking uit de reserve op € 26 miljoen.
Toelichting per pijler
Het AIF bestaat sinds begin 2014 uit twee reserves, de reserve ‘AIF maatschappelijk’ en de reserve ‘AIF
Financieel’. Iedere reserve kent drie pijlers, namelijk Klimaat, duurzaamheid en luchtkwaliteit, Economie
& Innovatie en Stedelijke ontwikkeling en bereikbaarheid.
Eind 2014 heeft de raad het navolgende besloten.
a)
b)

c)

De nog vrij te besteden delen van de reserve AIF Maatschappelijk en de reserve AIF Financieel in
2015 vrij te laten vallen; dit gaat om een bedrag van circa € 69,9 miljoen.
De besteding van al gecommitteerde middelen voort te zetten, maar deze te laten vrijvallen als
deze niet (meer) mogelijk, of noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor deze gecommitteerd zijn.
Hieronder vallen ook de aflossingen van al eerder uitgezette leningen. Deze vrijval betreft in 2015
€ 0,2 miljoen
Geen toevoegingen meer, van welke aard dan ook, aan de fondsen te doen.
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Het onderstaande Pijleroverzicht AIF geeft een overzicht van de financiële ontwikkelingen per
afzonderlijke pijler.
Pijleroverzicht Amsterdams Investeringsfonds
Maatschappelijk
Bedragen * € 1 miljoen
Stand begin 2015

Pijler
Klimaat

Pijler
Economie

29,7

55,9

Financieel

Pijler
Stedelijke
Ontwikkeling
2,9

Pijler
Klimaat

Pijler
Economie

60,4

48,1

Totalen
Pijler
Stedelijke
Ontwikkeling
7,1

204,1

Bij:
0
Af:
Uitgaven 2015

-3,3

Raadsbesluit 1210/2014
vrijval aflossing

-0,2

Raadsbesluit 1210/2014
eenmalige vrijval vrij
besteedbaar

-4,9

Raadsbesluit 1251/2015
overdacht naar
duurzaamheidsfonds

-20,4

Stand eind 2015
Waarvan
gecommitteerd budget

-0,7

-0,1

-4,2
-0,2

-1,5

-2,1

0

0

4,3

51,1

0

51,1

-13,3

-46,7

-1,3

0

0

0

0

0

44,8

1,4

5,8

107,3

0

21,6

1,4

5,8

79,9

-2,2

-69,9

-22,6

Waarvan uitgezet aan
leningen en
participaties tot en met
2015

4,3

0

0

23,1

0

0

27,4

Totaal

4,3

51,1

0

44,8

1,4

5,8

107,3

0

0

0

0

0

0

0

Nog te besteden eind
2015

Pijler Klimaat, Duurzaamheid en Luchtkwaliteit
Na de overdracht aan het Duurzaamheidsfonds resteert in de pijler Klimaat, Duurzaamheid en
Luchtkwaliteit alleen het Amsterdamse Klimaat & Energiefonds (AKEF). Dit fonds is in oktober 2013
geopend. Het fonds wordt beheerd door een professionele fondsbeheerder die € 45 miljoen investeert
in financieel én duurzaam renderende projecten in Amsterdam. In 2015 zijn investeringen goedgekeurd
tot een bedrag van circa € 9,8 miljoen. Momenteel financiert AKEF elf projecten op het gebied van
verduurzaming van gebouwen, elektrisch vervoer en warmte- en koudeopslagen. Op AKEF.nl staat een
uitgebreider overzicht van de projecten. Het totaal geïnvesteerde bedrag is gestegen tot € 23,1 miljoen
en er resteert nog een bedrag van € 21,6 miljoen aan gecommitteerde middelen.
De verwachting van de fondsbeheerder is dat ultimo 2016 het restant van het beschikbare kapitaal zal
zijn gecommitteerd.
Pijler Economie en InnovatieTracer Center Amsterdam
Door de gemeenteraad is een bestedingsvoorstel van in totaal € 2,2 miljoen voor het project Tracer
Center Amsterdam goedgekeurd. Hierop is in 2015 een eerste voorschot van € 0,2 miljoen uitgekeerd.
Voor Tracer Center resteert dan nog een gecommitteerd bedrag van € 2 miljoen. Tracer Center draagt
bij aan een project voor het visualiseren van het uitwendige en inwendige menselijk lichaam ten behoeve
van klinische diagnoses, behandeling en monitoring van ziektebeelden.
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Proof of concept fund
Het Proof of concept fonds maakt de financiering van op het oog kansrijke projecten mogelijk. Pas vanaf
2016 worden daadwerkelijk bedragen toegekend. Voor het Proof of concept fonds resteert nog een
gecommitteerd bedrag van € 2 miljoen.
ASML
Dit project gaat om een bijdrage aan het wetenschappelijk instituut AMOLF (gevestigd op het Science
Park Amsterdam) voor een bid om op Science Park Amsterdam (SPA) een hoogwaardig Instituut voor
Nanolithografie (INL) te kunnen gaan vormen.
De gemeenteraad heeft een budget van € 5 miljoen voor dit project goedgekeurd. In 2015 is de tweede
tranche hiervan van € 0,9 miljoen uitbetaald. Voor ASML resteert nog een gecommitteerd bedrag van
€ 4 miljoen.
AMS
Door de raad is in 2014 een zeer substantiële bijdrage aan Amsterdam Metropolitan Solutions
goedgekeurd. Het totaal bedrag toegekende bedrag is € 50 miljoen, waarvan via het AIF € 34 miljoen
wordt gefinancierd. Om deze bijdrage mogelijk te maken is uit het rekeningresultaat 2013 eerst
€
30, 4 miljoen aan het AIF toegevoegd. Het bedrag wordt verstrekt in jaarlijkse tranches van € 5 miljoen,
waarbij eerst een andere hiervoor bestemde reserve wordt uitgeput. Dit laatste is nog niet het geval
waardoor er voor AMS geen uitgaven uit het AIF zijn gedaan. Voor ASML resteert dus nog binnen het
AIF een gecommitteerd bedrag van € 34 miljoen.
Health Valley
In 2014 is door de raad uit het rekeningresultaat 2013 € 15,2 miljoen toegevoegd voor projecten in het
kader van Health Valley. Eind 2014 heeft de raad ingestemd hiervan € 7 miljoen concreet te bestemmen
als bijdrage in de oprichting van het Amsterdam Health Technology Institute (AHTI). Het instituut is met
name bedoeld voor het doen van langlopend onderzoek naar het verbeteren van de gezondheid van
Amsterdammers. In het kader van dit project is een eerste voorschot uitgekeerd van € 2,1 miljoen. Voor
Health Valley als geheel resteert nog een gecommitteerd bedrag van € 13 miljoen.
Pijler Stedelijke Ontwikkeling en Bereikbaarheid
Binnen de pijler Stedelijke Ontwikkeling en bereikbaarheid bestaan nog twee lopende projecten, de
Tolhuistuin en de NDSM-loods.
Tolhuistuin heeft betrekking op een bijdrage in de (verliesgevende) exploitatie voor het
Tolhuistuincomplex. NDSM-loods is een combinatie van een lening en een subsidie voor de renovatie en
verdere ontwikkeling van de NDSM-loods. In 2015 is voor de NDSM-loods de tweede en laatste tranche
van de subsidie (€ 0,8 miljoen) verstrekt. Inmiddels is ook de verstrekking van de lening aanstaande.
Tolhuistuin zal naar verwachting in 2016 afgewikkeld kunnen worden. Voor de projecten in deze pijler
resteert nog een gecommitteerd bedrag van € 5,8 miljoen.
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6.A.8

Apparaat (inclusief Bedrijfsvoering)

Portefeuillehouder: wethouder Litjens

Inleiding
Als direct gevolg van de organisatieverandering zijn in 2015 de lasten en baten voor
bedrijfsvoeringsactiviteiten gecentraliseerd in het cluster Bedrijfsvoering. De budgetten zijn ontvlochten
bij rve’s en stadsdeelorganisaties en herschikt naar de rve’s in het cluster Bedrijfsvoering die in de
nieuwe structuur de ondersteunende activiteiten gemeentebreed uitvoeren. Dat betekent dat rve’s en
stadsdeelorganisaties bedrijfsvoeringsactiviteiten meer uitvoeren, noch daar budgetten voor hebben.
Het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) vereist dat alle kosten kunnen
worden toegerekend aan de producten en diensten van de gemeente. Voor de toerekening van de
indirecte (centrale) bedrijfsvoeringskosten is gebruik gemaakt van een kostenverdeelstaat. Hierin worden
indirecte kosten verdeeld op basis van verdeelsleutels. In 2015 is omwille van de eenvoud gekozen voor
één verdeelsleutel, namelijk het aantal ‘full-time equivalenten’ (fte). Dat betekent dat het totaal van de
gemeentelijke bedrijfsvoeringskosten is toegerekend naar alle primaire rve’s en stadsdeelorganisaties op
basis van het aantal fte ’s in hun formatie ten opzichte van de totale gemeentelijke formatie. Deze
verdeling van de kosten over de organsiatieonderdelen wordt aangeduid als de ‘kostenverdeelstaat –
laag 1’.
Naast de eenvoud heeft het gebruik van fte als verdeelsleutel het voordeel van de controleerbaarheid;
alle rve’s en stadsdeelorganisaties kennen hun formatie en kunnen de aan hen toegerekende
bedrijfsvoeringskosten zelf nagaan. Een nadeel is dat het gebruik van één verdeelsleutel voor alle
bedrijfsvoeringskosten kan leiden tot een grofmazige toerekening. Voor sommige bedrijfsvoeringskosten
zijn er mogelijk verdeelsleutels die nauwkeuriger zijn, zoals bijvoorbeeld het aantal m 2 voor de verdeling
van de kosten van elektra en verwarming. Gelet op de omvang en complexiteit van het proces van
ontvlechting en herschikking van apparaats- en bedrijfsvoeringsbudgetten – en de onduidelijkheid die
dit met zich meebracht voor de budgethouders – is in 2015 bewust gekozen voor een eenvoudige
kostenverdeelstaat. Het aantal fte is daarbij goed te onderbouwen als maatstaf voor de toerekening van
de indirecte kosten naar de organisatieonderdelen.
De directe kosten van producten en diensten van de gemeente zijn vastgelegd in de administraties van
de rve’s en stadsdeelorganisaties. Voor de bepaling van kostprijzen is een toerekening van indirecte
kosten op ‘laag 1’ onvoldoende. Het is nodig om deze verder toe te rekenen naar beleidsactiviteiten.
Daarbij heeft elk organisatieonderdeel weer gebruikt gemaakt van een kostenverdeelstaat met dezelfde
verdeelsleutel (aantal fte), tenzij hierdoor een aantoonbaar onjuiste toerekening van kosten zou
optreden. In dat geval hebben rve’s en stadsdeelorganisaties gebruik gemaakt van één of meerdere
andere, geschiktere verdeelsleutel(s). De organisatieonderdelen hebben de keuze gemaakt, op basis van
ervaring uit het verleden en rekening houdend met mogeliujke dekking vanuit fondsen en/ of reserves.
Deze verdeling die door de organisatieonderdelen is toegepast om de kosten toe te rekenenen aan de
activiteiten en producten wordt aangeduid als de ‘kostenverdeelstaat – laag 2’.
In vergelijking tot voorgaande jaren heeft deze werkwijze ertoe geleid dat in 2015 alle indirecte kosten
centraal inzichtelijk zijn, terwijl ze net als voorheen ook kunnen worden toegerekend aan de
‘kostendragers’, de producten en diensten van de gemeente.
In 2015 zijn overigens nog niet alle indirecte kosten toegerekend. Dat geldt, bijvoorbeeld, voor de
kosten van de clusterstaven, omdat niet alle clusters hun uitgaven voor Informatievoorziening (IV) binnen
de gegeven tijd konden begroten. Deze niet toegerekende indirecte uitgaven maken uiteraard wel deel
uit van de totale begroting en rekening van de gemeente Amsterdam. Zij landen in het subonderdeel
‘Apparaat’ binnen Algemene dekkingsmiddelen.
In theorie zou dit onderdeel een suitend saldo moeten laten zien. Alle kosten worden immers – rekening
houdend met de ontvangen baten – toegerekend aan de organsiatieonderdelen en via hen aan de
programmaonderdelen. Zoals uit onderstaande toelichting op de financiele ontwikkelingen blijkt,
hebben binnen dit onderdeel veel meer mutaties hun beslag gekregen dan alleen de kostenverdeelstaat.
Uiteindlijk is het saldo van dit onderdeel -/- € 144,2 miljoen, wat een nadeel is ten opzichte van de
begroting van € 43 miljoen.

294

Financiële ontwikkelingen
Bedragen * € 1 miljoen

Begroting
2015

Begroting
2015
(vastgesteld
16/12/15)

Rekening
2015

0,0
32,2
-32,2
16,4
0,9
15,5
-16,7

0,0
116,4
-116,4
20,5
1,1
19,3
-97,1

0,0
100,6
-100,6
16,3
33,6
-17,3
-117,9

0,0
-15,8
15,8
-4,2
32,4
-36,6
-20,8

Gebiedsgericht werken
Baten
Lasten
Saldo van baten en lasten
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Saldo mutaties reserves
Subtotaal gebiedsgericht werken

0,0
117,0
-117,0
0,0
0,0
0,0
-117,0

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

0,0
31,1
-31,1
5,9
1,0
4,8
-26,3

0,0
27,7
-27,7
5,5
0,0
5,5
-22,2

Programmaonderdeel 6.A.8 Apparaat
(inclusief Bedrijfsvoering)

-133,7

-101,2

-144,2

-43,0

Stedelijk
Baten
Lasten
Saldo van baten en lasten
Onttrekking reserves
Toevoeging reserves
Saldo van onttrekkingen en toevoegingen
Subtotaal stedelijk

Verschil
Rekening >
Begroting

Samenvatting ontwikkelingen
In dit programmaonderdeel zijn de gemeentelijke bedrijfsvoeringslasten en (intern gemeentelijke) baten
opgenomen. Conform de Begroting 2015 is in de tabel het saldo van de baten en lasten gepresenteerd
om dubbeltelling en daarmee het ‘opblazen’ van de begroting te voorkomen. Om aansluiting op de
verloopstaat van de reserves te behouden zijn de dotaties en onttrekkingen aan de reserves wel
afzonderlijk opgenomen.
De onderliggende lasten en baten kunnen verdeeld worden in drie categorieën.






Gecentraliseerde bedrijfsvoeringslasten die begroot zijn bij de rve’s uit de cluster bedrijfsvoering
en bij het onderdeel Vastgoed en de hiervoor via de gemeentelijke kostenverdeelstaat ontvangen
bijdragen van de organisatieonderdelen (zoals voor huisvesting, ICT en de salariskosten).
Niet gecentraliseerde en/ of niet via de kostenverdeelstaat verdeelde bedrijfsvoeringslasten, zoals
de budgetten voor energie en de Informatievoorziening (IV); deze staan begroot bij de rve’s binnen
de overige clusters en bij de stadsdelen.
Kosten en opbrengsten van in opdracht werkende organisatieonderdelen, zoals PMB en IBA.

Per saldo is op dit onderdeel een nadelig verschil ontstaan van € 43 miljoen.
Voor een verklaring van dit verschil moet gekeken worden naar elk van de drie bovengenoemde
categorieën. Daarbij is het van belang de stad als één geheel te beschouwen. Sommige budgetten, zoals
die voor Informatievoorziening, stonden namelijk nog op een centraal stedelijke plek in de begroting,
terwijl de uitgaven bij de organisatieonderdelen (rve’s en stadsdelen) worden gedaan. Daardoor nemen
de lasten op het onderdeel gebiedsgericht werken toe en voor het stedelijke deel af, zonder dat dit
gemeentebreed een saldo-effect heeft. De toelichting op dit onderdeel is daarom vanuit
gemeentebreed perspectief opgesteld.

Drie ontwikkelingen hebben een saldo-effect in dit programmaonderdeel, maar kennen een even groot
tegengesteld effect in een ander programmaonderdeel.
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Dotatie aan reserve Individueel Keuzebudget (IKB): € 30,2 miljoen
Vanaf 1 januari 2017 wordt op last van het Rijk het Individueel Keuzebudget (IKB) ingevoerd. Dat is
een jaar later dan eerder aangekondigd. Voor Amsterdam betekent deze systeemwijziging in de
uitkering van vakantiegeld een extra incidentele last van € 30,2 miljoen. Deze last was begroot voor
2015 in programmaonderdeel ‘Overige eigen middelen’, maar wordt uiteindelijk in de realisatie bij
de personeelslasten in dit programmaonderdeel via een reserve meegenomen naar 2016.
Gemeentebreed heeft dit geen saldo-effect.



Voordelig resultaat bij Ruimte en Duurzaamheid: € 13 miljoen
Het organisatieonderdeel Ruimte en Duurzaamheid werkt kostendekkend en de hogere baten
moeten daarom bezien worden in samenhang met de hogere lasten, die in programmaonderdeel
9.2 zijn opgenomen.



Hogere baten accountantscontrole: € 3,8 miljoen
Dit betreft een wijziging in doorberekening van de lasten via de kostenverdeelstaat. Hiertegenover
staat eenzelfde bedrag aan hogere lasten in programma 10.3.

Bovenstaande drie onderwerpen zorgen voor een overschrijding in dit programmaonderdeel van ruim
€ 13 miljoen. De overige € 30 miljoen wordt in hoofdlijnen verklaard door de hieronder beschreven
ontwikkelingen die samenhangen met de reorganisatie (waaronder centralisatie van de bedrijfsvoering)
en de opschoning van de balans.


Hogere lasten Verkeer en Openbare Ruimte: € 18,7 miljoen
Bij de verwerking van de kostenverdeelstaat zijn de apparaatslasten bij de rve V&OR naar beneden
bijgesteld, terwijl de dekking voor deze lasten uit de fondsen en kredieten in de begroting is blijven
staan. Nu de lasten zich voordoen en de dekking wordt gerealiseerd, wordt dit zichtbaar als een
kostenoverschrijding in de rekening.



Hogere lasten opdrachtgeversbudgetten bij stadsdelen: € 16 miljoen
In het nieuwe bestuurlijk stelsel is de verdeling van taken in het ruimtelijk domein gewijzigd. Dit
heeft in het besluit van 2 juli 2015 geleid tot een herschikking van middelen in de raadsvoordracht
‘Wijzigen van de Begroting 2015 als direct gevolg van verwerking organisatieverandering, verdeling
taakstellingen en financieel-technische mutaties’. Bij de realisatie zijn de nieuwe budgetten op
enkele plaatsen niet passend gebleken. De oorzaken en het eventueel structurele karakter hiervan
worden nader onderzocht. Als budgettaire wijzigingen nodig zijn, worden deze betrokken bij de
Voorjaarsnota 2016.



Lagere centrale personeel- en organisatielasten: € 11 miljoen
Deze lagere lasten hebben drie oorzaken.
⁻
In de Voorjaarsnota 2015 was de onderschrijding op het budget voor voormalig personeel al
voorzien. Het budget is toen voor 2015 met € 3 miljoen naar beneden bijgesteld en vanaf 2016
structureel met € 7 miljoen. De realisatiecijfers laten echter zien dat in 2015 het verlaagde
budget met € 6 miljoen is onderschreden.
⁻
Een voordeel van € 2 miljoen, waaronder eenmalig lagere kosten bij de traineepool, omdat
deze eerst in september is gestart.
⁻
Vrijval van teveel gereserveerde vakantietoeslagen (€ 3 miljoen), dit is zichtbaar geworden na
centralisatie van de betreffende balansposten.



Niet gerealiseerde binnengemeentelijke huurbaten: € 7 miljoen
Met de invoering van de kostenverdeelstaat worden de binnengemeentelijke huurlasten niet meer
per locatie verrekend. In de begroting staan echter nog wel huurbaten hiervoor opgenomen. Deze
doen zich niet meer voor. Dit betreft een structureel probleem dat voor de komende jaren bij de
Voorjaarsnota 2016 wordt betrokken.



Hogere baten inzet projectmanagers: € 4 miljoen
Door de grote vraag naar projectmanagers zijn er meer managers ingezet en bovendien voor meer
declarabele uren dan volgens de norm begroot. De meeste managers worden binnengemeentelijk
ingezet waardoor de lasten zich elders in de begroting voordoen.

296



Effecten balanscorrectie (-/- € 4 miljoen)
Tijdens het rekeningproces is op een aantal plekken de balans opgeschoond. In het subonderdeel
bedrijfsvoering heeft dat een nadelig effect op het resultaat gehad van € 3,8 miljoen. Daarin
hadden de correctie van de waarde van het wagenpark (-/- € 2,3 miljoen) en het corrigeren van een
dotatie (-/- € 0,8 miljoen bij de rve Communicatie) en een onttrekking (-/- € 0,6 miljoen bij het
Ingenieursbureau) aan bedrijfsvoeringsreserves het grootste aandeel.
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7 Programmaverantwoording
per stadsdeel

7.1

Stadsdeel Centrum

301

7.2

Stadsdeel Nieuw-West

309

7.3

Stadsdeel Noord

319

7.4

Stadsdeel Oost

325

7.5

Stadsdeel West

333

7.6

Stadsdeel Zuid

341

7.7

Stadsdeel Zuidoost

349

299

INDIC ATOREN
Om de gebieden cijfermatig vergelijkbaar te maken,
maar tevens de kaart leesbaar en beknopt te houden,
zijn zogenaamde signaalblokjes ontworpen. Deze zijn
voor elke buurt op de kaart gezet. De signaalblokjes
bieden in kleuren de status van 10 indicatoren.
De 10 indicatoren zijn gegroepeerd rondom 5 thema’s.
Deze zijn leefbaarheid, sociaal-economisch, onderwijs,
sociaal en veiligheid. Bij elk thema zijn 2 indicatoren uit
de gebiedsanalyses light gekozen. Elk signaalblokje is op
gelijke wijze opgebouwd. De 5 thema’s/10 indicatoren
zijn altijd op dezelfde wijze in het Signaalblokje
geplaatst. Voorbeeld: de indicator percentage
jongeren in minimahuishouden’ staat op plaats 3 in het
signaalblokje.’
Meer info: www.os.amsterdam.nl
Alle indicatoren hebben een gemiddelde en een
buurtgemiddelde. De mate waarin het buurtgemiddelde
afwijkt van het gemiddelde van de stad leidt tot een
kleur. De kleuren laten dus zien hoe de positie van de
buurt is ten opzichte van de stad als geheel.
1 2
Leefbaarheid
1

Rapportcijfer ‘Tevredenheid buurt’
Gemiddeld A’dam 7,43

2

Rapportcijfer ‘Schoonhouden

SI G N AAL B L OKKE N
indicator
1 2
Leefbaarheid
Onderwijs
Veiligheid

Voor het toewijzen van de kleuren worden per buurt de
volgende ondergrenzen aangehouden:
■	De rapportcijfers van de bewoners zijn gebaseerd op
minimaal 20 respondenten (bron: WIA)
■	Minimajongeren: minimaal 90 jongeren die opgroeien
in een minimahuishouden (bron: CBS/OIS)
■	Bijstand: minimaal 10 uitkeringen (bron: rve Inkomen)
■	Citoscore: minimaal 15 leerlingen hebben meegedaan
aan de toets (bron: rve OJZ)
■	Laag opgeleide schoolverlaters: in het gebied wonen
minimaal 15 18 tot 22-jarigen (bron: Erisa)
■	Sociale kwaliteit, jongerenoverlast en onveiligheidsgevoel: minimaal 50 bewoners hebben hun oordeel
gegeven (bron: Veiligheidsmonitor)
Waar niet aan de ondergrens wordt voldaan blijft het
blokje wit.

Inkomen
% jongeren in minimahuishouden (2012)
Gemiddeld A’dam 23,2%
2

% 15-65 jarigen met WWB/WIJ
(bijstanduitkering)

Onderwijs
1

Gemiddelde CITO-score
Gemiddeld A’dam 534

2

% Voortijdig schoolverlaters 18-22 jaar

1

Sociale kwaliteit (% positief)

Sociale cohesie
Gemiddeld A’dam 46%
2

Rapportcijfer ‘Betrokkenheid
buurtbewoners’

Veiligheid
1

Sociale cohesie

Veel beter dan Amsterdams gemiddelde
Beter dan Amsterdams gemiddelde
Gelijk aan of rond Amsterdams gemiddelde
Slechter dan Amsterdams gemiddelde
Veel slechter dan Amsterdams gemiddelde
Geen cijfers of niet gemeten

straat/stoep’

1

Inkomen

% bewoners dat jongerenoverlast
vaak vindt voorkomen
Gemiddeld A’dam 18,3%

2 	% voelt zich wel eens onveilig in
eigen buurt
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7.1 Stadsdeel Centrum
De balans als succesfactor
De gebieden in stadsdeel Centrum hebben alle vijf een
grote aantrekkingskracht op bewoners, ondernemers en
bezoekers. Voornamelijk deze laatste groep zorgt lokaal
voor een sterke economie maar legt gelijktijdig een
grote claim op het gebruik van de openbare ruimte.

BU DG ET

bedragen x € 1.000

Hieronder staan de budgetten die per programma zijn begroot en besteed. Op de afwijkingen wordt nader ingegaan in de programma’s.
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Rekening 2015

ng

Begroting 2015 - stand 16 december

-

-

-

-

-

-

0

-

-

0

0

Openbare orde en veiligheid

1.200

6.586

100

-

-5.286

1.375

6.502

18

-

-5.109

176

Verkeer en openbare ruimte

34.126

69.479

45.204

34.330

-24.479

35.812

73.284

41.472

32.820 -28.820

-4.342

Werk, inkomen en participatie

635

1.676

194

-

-847

654

1.581

194

-

-733

114

Onderwijs, jeugd en diversiteit

-

2.620

31

-

-2.588

129

2.502

30

-

-2.343

245

Welzijn, zorg en sport

1.577

10.420

403

-

-8.441

1.637

9.130

268

-

-7.225

1.215

Economie en cultuur

2.353

4.522

488

-

-1.681

2.130

4.424

489

-

-1.805

-124
-12.057

Duurzaamheid en water
Stedelijke ontwikk. en wonen
Bestuur en ondersteuning
Totaal

17.018

22.028

870

149

-4.288

5.084

22.701

1.272

-

-16.345

7.274

11.810

2.238

-

-2.298

8.381

10.867

880

596

-2.202

96

-

3.094

-

-

-3.094

83

2.506

-

-

-2.423

671

64.184 132.235

49.529

34.479 -53.001
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55.285 133.497 44.623

33.416 -67.006    -14.005

2

9

Haarlemmerbuurt

3
1

6

5

13

Gordel-West

Jordaan

16

3

4

14
10
20

Nieuwmarkt e.o.

Nieuwe Zijde
Oude Zijde

12

11

Oostelijke Eilanden
Kadijken

15

20

20
7

Weesperbuurt
Plantage

7

Gordel-Zuid

20

8

20

9
De Weteringschans

C E N T RUM

INDIC ATOREN

P ROG RAM M A’ S
Verkeer en openbare ruimte
Stedelijke ontwikkeling en wonen
Onderwijs, jeugd en diversiteit
Welzijn, zorg en sport
Werk, inkomen en participatie
Openbare orde en veiligheid
Economie en cultuur
Duurzaamheid en water

Van tien indicatoren is de afwijking van het gemiddelde van
de buurt ten opzichte van het Amsterdams gemiddelde
gepresenteerd. Zie aan het begin van dit hoofdstuk 7.

Signaalblok
indicator
1 2
Leefbaarheid
Onderwijs
Veiligheid

Inkomen
Sociale cohesie

Veel beter dan Amsterdams gemiddelde
Beter dan Amsterdams gemiddelde
Gelijk aan of rond Amsterdams gemiddelde
Slechter dan Amsterdams gemiddelde
Veel slechter dan Amsterdams gemiddelde
Geen cijfers of niet gemeten
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18

17

19

20

FO C U SPUNTEN

1

 erbetering O.R. in het kader van de bouw van de
V
Singelgrachtgarage (opheffen 400 pp.)

2

Verkeerssituatie/-veiligheid Westerdok

3

Leefbaarheid woongebied onder druk van toerisme

4

Veilige looproutes voor ouderen

5

Sleutelprojecten in het kader van project 1012

6

Touringcaroverlast

7

Veiligheid uitgaanspleinen

8

Herinrichting Leidseplein

9

Uitbreiding basisscholen

10

Parkeer- en Verkeersdruk (taxi’s en vrachtverkeer)

11

Uitbreiding straatgerichte aanpak naar
St. Antoniesbreestraat/Koningstraat

12

Alcohol- en drugsoverlast Zuiderkerk-, Nieuwmarkten Waterloopleinbuurt

13

Actief transformeren eenzijdige economische structuur
in het postcodegebied 1012

14

Toevoegen van woningen in het postcodegebied 1012

15

Nieuwe samenwerkingsvormen met bonafide partners
in het kader van project 1012 (vastgoedeigenaren,
bewoners, ondernemers)

16

Herinrichten openbare ruimte (o.a. Rode Loper,
Nieuwezijds Voorburgwal, Nes)

17

Extra aandacht voor bewoners met sociaal
economische achterstanden en extra inzet om deze
bewoners te laten profiteren van de economische
ontwikkeling van het gebied (Verbinding Werk en Buurt)

18

Versterken sociale cohesie Oostelijke eilanden door
de bewoners meer regie te geven op de sociale
infrastructuur (aanpak Buurtpraktijkteam)

19

Aanpak van de openbare ruimte ter versterking en
ondersteuning van de grote ontwikkelingen

20

Grote bouwprojecten
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staan grote infrastructurele en verkeerskundige
aanpassingen op stapel.

INLEIDING
De grote diversiteit aan functies maakt het centrum tot
een aantrekkelijk stadsdeel voor bezoekers, bewoners en
ondernemingen die zich willen vestigen in de binnenstad.
De grote aantrekkingskracht heeft tot gevolg dat de
functies, die gericht zijn op bezoekers, gaan domineren.
Het behoud en in bepaalde gebieden terugbrengen van
de balans tussen ‘wonen’, ‘werken’ en ‘recreëren’ staat
bij het formuleren van de opgaven centraal.

FO C U SPUNTEN/RESULTATEN
Gebiedsoverstijgend
De gebieden in stadsdeel Centrum hebben alle vijf een
grote aantrekkingskracht op bewoners, ondernemers en
bezoekers. Voornamelijk deze laatste groep zorgt lokaal
voor een sterke economie maar legt gelijktijdig een grote claim op het gebruik van de openbare ruimte.

Gebied 3

Zuid
Kenmerkend voor dit gebied is dat de werkfunctie
overheerst ten opzichte van de woonfunctie. In het
gebied werken bijna 22.000 mensen en wonen circa
12.000 mensen. Het gebied huisvest de grote bedrijven
en is dankzij het Rembrandt- en Leidseplein een geliefde
bestemming voor (cultuurminnend) uitgaanspubliek.
De Noord/Zuidlijn en de Rode Loper lopen straks dwars
door het gebied en geven de directe omgeving (van
Munt tot aan Weteringcircuit) een nieuwe dynamiek
waarop het stadsdeel zo veel mogelijk moet anticiperen
en inspelen.
Op verschillende plekken zijn maatregelen genomen
tegen excessief fiets- en scooter-parkeren, bijvoorbeeld
bij nooduitgangen op en om het Rembrandtplein en
de Munt. Op het Leidseplein worden nu niet alleen de
fietsen die buiten de vakken staan, weggeknipt, maar
worden ook scooters buiten de vakken beboet.
Gebied 4

1011

Gebied 1

West

Het gebied wordt gekenmerkt door een combinatie van
rust en levendigheid. In een groot deel van het gebied
wordt naar tevredenheid gewoond. De Nieuwmarkt en
het Waterlooplein hebben een belangrijke consumptieve
functie en worden bezocht door veel bezoekers van
binnen en buiten de stad. De populariteit van het
gebied kan op sommige punten ook nadelige gevolgen
hebben, zoals de toenemende verkeersoverlast van
o.a. rondjes rijdende taxi’s, de hoge parkeerdruk en
overlast van toeristen. Straten als de Konings- en Sint
Antoniesbreestraat verdienen extra aandacht. Dit ter
bevordering van het winkelaanbod en om bonafide
ondernemers een plek te geven. Daarnaast neemt de
vergrijzing met name rondom de Nieuwmarkt snel toe
en dat vraagt vanuit de bewoners om aandacht voor
ouderenhuisvesting en ouderenvoorzieningen.

Het gebied heeft een gemengd en wisselend karakter
en herbergt een groot aantal publieksfuncties. Het is
een gebied met betrokken bewoners en ondernemers,
een gebied waar men zich over het algemeen prettig
en veilig voelt. De populariteit van het gebied kan op
sommige punten ook nadelige gevolgen hebben voor
de leefbaarheid. Het intensieve gebruik van de openbare
ruimte zorgt voornamelijk in de Haarlemmerbuurt en
de Jordaan voor onoverzichtelijke situaties en overlast
voor zowel bewoners als ondernemers en bezoekers. In
de Haarlemmerbuurt zijn belangrijke verbeteringen tot
stand gekomen: de Nieuwe Houttuinen zijn opnieuw
ingericht waardoor de buurt nu mooier en sociaal veiliger
is en op de Haarlemmerdijk en – straat zijn verschillende
maatregelen getroffen (onder ander zebrapaden
en herschikken van alle soorten parkeervakken) om
meer ruimte te scheppen en de verkeersveiligheid te
vergroten.

Gebied 5

Oost

Gebied 2

1012
Het gebied kent een rijke mix van functies en is
mede dankzij de historie, de raambordelen, de cafés,
restaurants en coffeeshops een grote toeristische
trekpleister. Deze functies dragen bij aan een sterke
economie maar brengen eveneens grote uitdagingen
voor het bestuur met zich mee. Het toenemende aantal
bezoekers leidt tot een grote druk op de openbare
ruimte en het ontstaan van een toeristische monocultuur.
Project 1012 blijft een gemengd en hoogwaardig functieaanbod nastreven. In het gebied Burgwallen Nieuwezijde

Deelgebied Oost is nu nog het rustige deel van het
Centrum waar de woonfunctie domineert. Door de grote
ontwikkelingen in het gebied (UVA-campus, Artis, stadswerf Oostenburg, Marineterrein) zal de bedrijvigheid
toenemen. Het gebied zal meer bezoekers gaan trekken
die langer in het gebied blijven. Het gebied wordt dynamischer en divers, zowel wat betreft voorzieningen, bewoners als bezoekers. De ontwikkelingen bieden vooral
kansen, maar vragen ook aandacht voor het creëren van
een nieuwe balans tussen wonen, werken en recreëren.
In 2015 is het 1e deel van het Marineterrein, de voorwerf, publiek toegankelijk geworden en de tijdelijke brug
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tussen Dijksgracht en het Marineterrein is aangelegd.
Hiermee is een doorgaande loop/fietsroute gekomen
tussen de Dijksgracht en Kattenburg. De Blauwe Loper,
route tussen Zouthaven en Oosterdokseiland over kop
Dijksgracht, is in 2015 versneld verbeterd. De onderdoorgangen zijn aangepakt, de loopbrug heeft een hellingsbaan gekregen, en de omgeving is graffiti-vrij gemaakt.
Hiermee is een mooie, sociale veilige looproute ontstaan.
De gebruikers van Kop Dijksgracht hebben gezamenlijk
hard gewerkt om het gebied te vergroenen en veiliger te
maken.

FO C U S O P PROGRAMMA

Programma 2

Openbare Orde en Veiligheid

7 12

Met betrekking tot de drugsoverlast in de Zuiderkerk-,
Nieuwmarkt- en Waterloopleinbuurt heeft een speciaal team van Veiligheid (i.s.m. Handhaving) en Politie
het afgelopen jaar met succes acties uitgevoerd om de
overlast van met name dealers te verminderen. Helaas
worden de aangehouden dealers razendsnel door
anderen vervangen.
Door een drankverbod in dit gebied is de overlast door
drank drastisch verminderd. Wel zien we dat de grenzen
van het gebied waar cameratoezicht is, steeds vaker
worden opgezocht om zo (letterlijk) buiten beeld te
blijven.
In het kader van de veiligheidsproblemen op en
rond de uitgaanspleinen is de pilot ‘gastvrij en veilig
Rembrandtplein’ gestart in samenwerking met de
Burgemeester, politie en horeca. Doel van deze pilot
is het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid op
en rond het plein. Er zijn nog geen cijfermetingen maar
politie en portiers ervaren aanzienlijk meer rust op het
plein.
Toezicht en Handhaving
In 2015 zijn zoals gepland illegale hotels gesloten
in samenwerking met Dienst Wonen. De aanpak
is gericht op de grootschalige illegale hotels en
ernstige overlastgevers. Straatgericht vinden er
integrale controles plaats, waarbij tegelijkertijd wordt
gecontroleerd op o.a. bestemmingsplan, brandveiligheid,
inrichtingseisen, reclame en vergunningsvoorschriften.
Op deze wijze zijn dit jaar ook de ijs- en Nutellasalons gecontroleerd. In het kader van overlast van
‘ongein’ is met bierfietsondernemers gesproken om
de overlast te verminderen. Het voornemen is de
bierfietsen te verbieden in delen van de binnenstad,
middels een aanpassing van de APV. Met betrekking
tot geluidsoverlast op het water zijn er diverse acties
geweest gericht op hotspots. Om de aanpak te
intensiveren is verdere samenwerking tussen Waternet,

stadsdeel en politie onderzocht. De intensieve controle
op horecaklachten heeft geleid tot een sterke daling
van het aantal klachten bij 10 van de 15 grootse
overlastgevers.
Programma 3

Verkeer en Openbare Ruimte

1

2

6

8

10 16 19

In de openbare ruimte rondom de te bouwen
Singelgrachtgarage is in 2015 nog geen actie
ondernomen omdat nog niet duidelijk is of de garage
gebouwd gaat worden. Om de overlast van touringcars
terug te dringen zullen (i.s.m. V&OR en naar aanleiding
van een motie) aftelborden worden geplaatst in 2016.
De herinrichting van het Leidseplein bevond zich in 2015
voornamelijk in de voorbereidende fase.
Parkeer- en verkeersdruk door taxi’s wordt vooral
rondom de Nieuwmarkt ervaren. De uitgevoerde pilot
heeft nog niet tot structurele oplossingen geleid.
In het kader van herinrichting van de openbare ruimte
zijn diverse projecten opgeleverd (onder andere
Damrak, Egelantiersgracht, Nieuwe Houttuinen,
Kattengat/Stromarkt), gestart (Munt en Rokin,
Elandsgracht) en voorbereid (visie Nieuwezijds
Voorburgwal, Eilandenboulevard, Oosteinde, Voormalige
Stadstimmertuin, Dijksgracht). De voorbereiding van de
herinrichting van de Nes start in 2016.
De aanpak van de openbare ruimte ter versterking
en ondersteuning van grote ontwikkelingen vindt
voornamelijk plaats in gebied Oost. Daar zijn afgelopen
jaar Kop Dijksgracht, de Marinebrug en de Blauwe Loper
opgeleverd, is planvorming voor de Eilandenboulevard
afgerond en voor Stadswerf Oostenburg in volle gang.
Voor wat betreft de uitvoering van de Vijzelgrachtgarage
heeft het stadsdeel een Programma van Eisen en een
bestemmingsplan opgesteld. Verder is in overleg met
de buurt het ontwerp voor de lifthuisjes gemaakt. Per
1 januari 2016 is het project overgedragen aan de
centrale stad.
De aanpak van de openbare ruimte ter versterking
en ondersteuning van grote ontwikkelingen vindt
voornamelijk plaats in gebied Oost. Daar zijn afgelopen
jaar de Marinebrug en de Blauwe Loper opgeleverd en is
er een besluit genomen over de nieuwe inrichting van de
Eilandenboulevard.
Het goed inrichten van de openbare ruimte is cruciaal
voor een goede toegankelijkheid en in gebied 1012
een belangrijk instrument om de gewenste transitie te
bewerkstelligen. De herinrichting van de Rode Loper is
zowel voor gebied 1012 als voor Zuid en de rest zeer
belangrijk voor de gewenste opwaardering van het
entreegebied van Amsterdam.
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Programma 6

Welzijn, Zorg en Sport

4 17 18

In gebied Oost is afgelopen jaar bijzondere aandacht
besteed aan bewoners met sociaal economische achterstand. Ter voorbereiding van project Werk&Buurt
is een stakeholdersoverleg gehouden, geïnvesteerd in
het updaten en uitbreiden van het netwerk en zijn met
buurtgroepen diverse gesprekken gehouden om een
bijdrage te leveren aan de genoemde versterking. Er zijn
onder andere twee projecten gestart: verbouwing van
Het huis van de Buurt (De Witte Boei) zodat dit gebouw
aantrekkelijker wordt als ontmoetingsruimte voor ‘zwakke en sterke bewoners’ en over het Poortgebouw aan
de Kattenburgerstraat zijn gesprekken gevoerd om deze
ruimte intensiever door meer verschillende buurtgroepen
te laten gebruiken. Net als de andere stadsdelen is ook
Centrum gestart met samenwerkingsprojecten tussen en
met informele netwerken, actieve bewonersorganisaties
en welzijn-/zorgaanbieders via de MADI. Ook zijn door
middel van wijktafels in de wijken formele en informele partners met elkaar verbonden. Verder zijn de drie
decentralisaties en Samen Doen als sociale wijkteams en
zorgnetwerk per 2015 ook in de gebieden van Centrum
gestart en zijn ook daar de bestaande (informele) zorgen welzijnsorganisaties aangehaakt. Ook is in Centrum,
in samenwerking met Sciandri, gebiedsgericht sporten
gestimuleerd. Ook is de overheveling van de bestaande
sportaccommodaties naar de RVE-Sport voorbereid.
Programma 7

Economie en Cultuur
Stadsdeel Centrum heeft in de Begroting 2015 geen
focuspunten geformuleerd binnen dit programma.
In gebied Zuid van stadsdeel Centrum staan diverse
kantoren met een oppervlakte van meer dan 1000m2.
Deze zorgen voor werkgelegenheid en behouden
in principe hun functie. Het voormalig Paleis van
Justitie en het Prinsengrachtziekenhuis vormen hierop
een uitzondering. Het Paleis van Justitie wordt een
vijfsterren-plus hotel. Ook het Prinsengrachtziekenhuis
zal worden verbouwd, deels tot woningen en deels tot
kantoor.
Het actief transformeren van de economische
structuur in het postcodegebied 1012 vindt plaats
in het kader van het coalitieproject in samenwerking
met PMB. Er was actieve ondersteuning van de BIZ
(Bedrijveninvesteringszone) bij het verkrijgen van meer
diversiteit/kwaliteit in de detailhandel in deze buurt.
Met betrekking tot nieuwe samenwerkingsvormen met
vastgoedeigenaren en ondernemers i s in 2015 het
fundament gelegd voor 1012 Inc. Ook zijn de BIZ’en
erder vormgegeven en zijn beheerplannen opgesteld.

In opdracht van stadsdeel Centrum is door Monumenten
& Archeologie (M&A) verder gewerkt aan de
inventarisatie van historische interieurs. Daarnaast zijn
door bureau Werelderfgoed, een samenwerkingsverband
van Centrum met M&A, werkzaamheden verricht in
het kader van de UNESCO Werelderfgoed-status
van de grachtengordel. In het jaarlijks terugkerende
Werelderfgoed-weekend heeft het brede publiek hier
kennis mee kunnen maken.
Centrum heeft een cultuurbudget waarmee kleinschalige,
buurgerichte activiteiten subsidie ontvangen, zoals het
Draaiorgelfestival, het Dichtersfestival Kattenburg en het
festival Klassiek in Amstelveld.
Programma 8

Duurzaamheid en Water
Stadsdeel Centrum heeft in de Begroting 2015 geen
focuspunten geformuleerd binnen dit programma.
In stadsdeel Centrum zijn goede resultaten behaald
door meer inzet op afvalscheiding. Het percentage
gescheiden papier en karton is met ruim 40%
toegenomen. Voor kunststof bedraagt de toename
ruim 15%. Met een speciale buurtgerichte aanpak om
misbruik van de publieke inzameling terug te dringen
(rode zakken project) is in het betreffende gebied het
misbruik met 40% afgenomen. De werkzaamheden van
de ‘vliegende brigade’ (1 inzamelaar en 1 handhaver) om
verkeerd aangeboden afval terug te dringen vinden nu
ook, met succes, in de weekenden plaats.
In stadsdeel Centrum is de uitvoering van het
bestemmingsplan Water gecontinueerd. Dat wil zeggen
dat een aantal woonboten (die wegens projecten
moesten verplaatsen) noodzakelijk is verplaatst
(woonboot aan de Amstel, boot van Brouwersgracht
naar Keizersgracht en drie boten van Artis naar Nieuwe
Vaart). Tevens is de laatste nog niet aangebrachte
op- en afstapvoorziening aan de Prinsengracht
aangebracht. Daarmee is het netwerk van openbare
op- en afstapvoorzieningen voor passagiersvaart in de
binnenstad, zoals voorzien in het Steigerplan 2008,
gereed.

Programma 9

Stedelijke ontwikkeling en wonen

3

5 11 13
14 15 20

Wonen boven bedrijven is al sinds 1985 een belangrijk
speerpunt in het beleid van stadsdeel Centrum om de
leefbaarheid in de binnenstad te vergroten. De effecten
op de buurten waarin woningen boven bedrijven worden
opgeleverd zijn heel positief en in de laatste 3 jaar is de
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doelstelling (minimaal 20 woningen per jaar ook in het
postcodegebied 1012) ruimschoots gehaald.
De Taskforce Wonen met Zorg is in 2015 opgeheven.
Gebiedsteams hebben de uitvoering van de taken
met betrekking tot ouderenhuisvesting overgenomen.
Een voorbeeld van een geslaagd project is de
totstandkoming van een lift in het Pentagon. Dit initiatief
heeft een vliegwieleffect gehad voor andere initiatieven.
De sleutelprojecten in het kader van het coalitieproject
1012 zijn in uitvoering en in 2015 zijn twee projecten
zelfs afgerond. Over het totale project wordt regelmatig
de voortgang gerapporteerd; voor meer informatie
verwijzen we de lezer naar deze rapportages. De
uitbreiding van de straatgerichte aanpak naar de
St. Antoniebreestraat/Koningsstraat is afgelopen jaar
succesvol gebleken. Er was actieve ondersteuning van de
BIZ bij het verkrijgen van meer diversiteit/kwaliteit in de
detailhandel in deze buurt.
Het actief transformeren van de economische structuur
in het postcodegebied 1012 vindt plaats in het kader
van het coalitieproject in samenwerking met het
Projectmanagementbureau (PMB).
Met betrekking tot nieuwe samenwerkingsvormen met
vastgoedeigenaren en ondernemers is in 2015 het
fundament gelegd voor 1012 Inc. Ook zijn de BIZ’en
verder vormgegeven en zijn beheerplannen opgesteld.
De uitvoering van grote bouwprojecten die in de
gebiedsplannen zijn genoemd verloopt volgens planning.
Programma 10

Bestuur en organisatie
Stadsdeel Centrum heeft in de Begroting 2015 geen
focuspunten geformuleerd binnen dit programma.

307

308

7.2 Stadsdeel Nieuw-West
De vier gebieden van Nieuw-West maken deel uit van de
Westelijke Tuinsteden van Amsterdam.
Gebied 1 Geuzenveld-Slotermeer
Gebied 2 Osdorp
Gebied 3 De Aker, Nieuw-Sloten
Gebied 4 Slotervaart

BU DG ET

bedragen x € 1.000

Hieronder staan de budgetten die per programma zijn begroot en besteed. Op de afwijkingen wordt nader ingegaan in de programma’s.
Verschil
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Verkeer en openbare ruimte

5.435

53.257

5.076
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Werk, inkomen en participatie
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-
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-
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Onderwijs, jeugd en diversiteit

147
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-
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4.269

19.620

55

-

-15.295

3.138

250

7.564

-

-

-7.314

380

7.316

42

-

-6.894

420

Openbare orde en veiligheid

Welzijn, zorg en sport
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Duurzaamheid en water
Stedelijke ontwik. en wonen
Bestuur en ondersteuning
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235 -14.640
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10.969
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10.796 -93.765
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-
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Geuzenveld-Slotermeer

8

5

3

7
1

15
14

24

10

27

13

25
Osdorp

Slotervaart

11

21

12

22

16

26

20

18
Aker Nieuw Sloten

17

23

19

N I E U W-WES T

INDIC ATOREN

P ROG RAM M A’ S
Verkeer en openbare ruimte
Stedelijke ontwikkeling en wonen
Onderwijs, jeugd en diversiteit
Welzijn, zorg en sport
Werk, inkomen en participatie
Openbare orde en veiligheid
Economie en cultuur
Duurzaamheid en water

Van tien indicatoren is de afwijking van het gemiddelde van
de buurt ten opzichte van het Amsterdams gemiddelde
gepresenteerd. Zie aan het begin van dit hoofdstuk 7.

Signaalblok
indicator
1 2
Leefbaarheid
Onderwijs
Veiligheid

Inkomen
Sociale cohesie

Veel beter dan Amsterdams gemiddelde
Beter dan Amsterdams gemiddelde
Gelijk aan of rond Amsterdams gemiddelde
Slechter dan Amsterdams gemiddelde
Veel slechter dan Amsterdams gemiddelde
Geen cijfers of niet gemeten
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FO C U SPUNTEN

Geuzenveld-Slotermeer

Osdorp

1

Wegnemen achterstanden van de kwaliteit van de
bestaande woningvoorraad. Grotere differentiatie
van samenstelling van woningvoorraad, zorgen
voor betaalbaarheid en toegankelijkheid voor alle
inkomensgroepen. Blijven betrekken bewoners
bij stedelijk vernieuwingsproces. Investeren in de
kwaliteit van de openbare ruimte.

2

Creëren van banen en bereikbaar maken van
bestaande werklocaties. Enerzijds door het in positie
brengen van werkzoekenden door het creëren
van stageplaatsen, aandacht voor taaleducatie en
het begeleiden van mensen met grote afstand tot
de arbeidsmarkt (Werkpunt Nieuw-West Werkt).
Anderzijds door het stimuleren buurteconomie en
het wegnemen van ruimtelijke belemmeringen naar
de bestaande werkgelegenheid aan de logistieke
West-As (N200 Haarlemmerweg).

3

Verbeteren van de gezondheid van bewoners door
een buurtgerichte aanpak die aansluit bij leeftijd en
leefstijl.Het voorkomen en wegnemen van
isolement door goede zorg voor kwetsbare
groepen (ouderen).

4

Verbeteren doorstroming verkeer o.a. door
uitbreiding fietsnetwerk en koppeling van
bestaande netwerken.

5

Vergroten van objectieve en subjectieve veiligheid,
door interventies die leiden tot veilig ondernemen,
veilig wonen, veilig openbaar vervoer en veilige
openbare ruimte. Een intensivering van inzet van
betrokken partijen in nieuwe manier van werken in
buurtveiligheidsteams.

6

Versterken van ontwikkelkansen voor jeugd door
nadrukkelijke aandacht voor talentontwikkeling al
dan niet geïntegreerd in de reguliere
onderwijsprogramma’s. Het verbeteren van het
pedagogisch klimaat door gericht te investeren in
de driehoek, gezin, school en wijk.

7

Revitaliseren sportparken met ruimte voor
introductie vaneigentijdse beheervormen.

8

Ruimte geven aan en faciliteren van nieuwe
laagdrempelige buurtgebonden cultuuractiviteiten.

9

Openbaar groen voor alle Amsterdammers in de
vorm van Stadslandbouw.
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10

Vergroten van objectieve en subjectieve veiligheid,
door interventies die leiden tot veilig ondernemen,
veilig wonen, veilig openbaar vervoer en veilige
openbare ruimte. Een intensivering van inzet van
betrokken partijen in nieuwe manier van werken in
buurtveiligheidsteams.

11

Versterken van ontwikkelkansen voor jeugd door
nadrukkelijke aandacht voor talentontwikkeling al
dan niet geïntegreerd in de reguliere onderwijsprogramma’s. Het verbeteren van het pedagogisch
klimaat door gericht te investeren in de driehoek:
gezin, school en wijk.

12

Creëren van banen en bereikbaar maken van
bestaande werklocaties. Enerzijds door het in
positie brengen van werkzoekenden door het
creëren van stageplaatsen, aandacht voor
taaleducatie en het begeleiden van mensen
met een grote afstand tot de arbeidsmarkt
(Werkpunt Nieuw-West Werkt). Anderzijds door
het stimuleren buurteconomie en het weg-nemen
van ruimtelijke belemmeringen naar de bestaande
werkgelegenheid aan de logistieke West-as.

13

Wegnemen achterstanden van de kwaliteit van de
bestaande woningvoorraad. Grotere differentiatie
van samenstelling van woningvoorraad, zorgen
voor betaalbaarheid en toegankelijkheid voor alle
inkomensgroepen. Blijven betrekken bewoners
bij stedelijk vernieuwingsproces. Investeren in de
kwaliteit van de openbare ruimte.

14

Verbeteren van de gezondheid van bewoners door
een buurtgerichte aanpak die aansluit bij leeftijd
en leefstijl. Het voorkomen en wegnemen van
isolement door goede zorg voor kwetsbare
groepen (ouderen).

15

Revitaliseren sportparken met ruimte met
introductie van eigentijdse beheervormen.

16

Ruimte geven aan en faciliteren van nieuwe
laagdrempelige buurtgebonden cultuuractiviteiten.

De Aker/Nieuw-Sloten
17

Investeren in de transformatie van leegstaande
kantoren in het RID-gebied.

18

Vergroten van objectieve en subjectieve veiligheid,
door interventies die leiden tot veilig ondernemen,
veilig wonen, veilig openbaar vervoer en veilige
openbare ruimte. Een intensivering van inzet van
betrokken partijen in nieuwe manier van werken in
buurtveiligheidsteams.

19

Vergroten van gebruiks- en belevingswaarde van
natuur enrecreatie (Amsterdamse Bos scheg).

20

Ruimte geven aan en faciliteren van nieuwe
laagdrempelige buurtgebonden cultuuractiviteiten.

23

bestaande werklocaties. Enerzijds door het in
positie brengen van werkzoekenden door het
creëren van stageplaatsen, aandacht voor
taaleducatie en het begeleiden van mensen met
een grote afstand tot de arbeidsmarkt
(Werkpunt Nieuw-West Werkt). Anderzijds door
het stimuleren buurteconomie en transformatie
van kantoren langs de A10 naar andere vormen
van werkgelegenheid en het creëren van regelvrije
zones.

24

Verbeteren van de gezondheid van bewoners door
een buurtgerichte aanpak die aansluit bij leeftijd
en leefstijl. Het voorkomen en wegnemen
isolement door goede zorg voor kwetsbare
groepen (ouderen).

25

Versterken van ontwikkelkansen voor jeugd door
nadrukkelijke aandacht voor talentontwikkeling
al dan niet geïntegreerd in de reguliere
onderwijsprogramma’s en verbeteren van het
pedagogisch klimaat door gericht te investeren in
de driehoek, gezin, school en wijk. Extra aandacht
gaat uit naar ontplooiingsmogelijkheden van
meisjes in problematische gezinssituaties.

26

Ruimte geven aan en faciliteren van nieuwe
laagdrempelige buurtgebonden cultuuractiviteiten.

27

De kansen die Sloterpark en Rembrandtpark
bieden om uit te dagen tot bewegen, beter
benutten.

Slotervaart
21

Vergroten van objectieve en subjectieve veiligheid,
door interventies die leiden tot veilig ondernemen,
veilig wonen, veilig openbaar vervoer en veilige
openbare ruimte. Een intensivering van inzet van
betrokken partijen in nieuwe manier van werken in
buurtveiligheidsteams.

22

Wegnemen achterstanden van de kwaliteit van de
bestaande woningvoorraad. Grotere differentiatie
van samenstelling van bewoners, zorgen
betaalbaarheid en toegankelijkheid voor alle
inkomensgroepen. Specifieke aandacht voor
transformatie van de kantoren Ringzone (woningen
voor studenten). Blijven betrekken bewoners bij
stedelijk vernieuwingsproces.
Creëren van banen en bereikbaar maken van
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INLEIDING

de focusaanpak met extra investeringen op het gebied
van leefbaarheid en de sociaaleconomische positie
van de bewoner afgelopen. Hiernaast is Geuzenveld
aangemerkt als een van de kwetsbare buurten om het
komende jaar extra inspanningen te verrichten op het
gebied van schoon, heel en veilig.

Nieuw-West heeft zich bij het terugdringen van de
armoede gericht op een vroegtijdige aanpak in het kader
van de armoedebestrijding en schuldhulpverlening.
Wij hebben ons met name gericht op jongeren. Veel
initiatieven zijn ontwikkeld voor het creëren van banen
waarbij het toeleiden naar werk voor ons een belangrijke
opgave blijft. De kwalitatieve en kwantitatieve opgave
om de Stedelijke vernieuwing af te maken heeft in 2015
een impuls gekregen, zo zijn 3200 meer woningen in
productie genomen. De verbetering van het leefklimaat
blijft noodzakelijk. Een schone, hele en veilige openbare
ruimte is de basis voor een prettig leefklimaat.
Het ontdekken van de talenten van onze bewoners
wordt doorgezet en benut in een goede leer- en
werkomgeving. Daarbij hebben wij creatieve
verbindingen gelegd tussen onderwijs, het bedrijfsleven,
de overheid en maatschappelijke organisaties.

Gebied 2

Osdorp
Door de stedelijke vernieuwing is de woningvoorraad
van Osdorp gedifferentieerder geworden, maar
corporatiewoningen zijn nog steeds dominant (60%). In
de Wildeman- en Blomwijckerbuurt zetten corporaties
in op ‘niet ingrijpende woningverbetering’. Dit brengt
verloedering met zich mee. Het Stadsdeel signaleert in
buurten waar de stedelijke vernieuwing stagneert dat
bewoners weinig vertrouwen hebben in instituties. Deze
ontwikkelingen op buurtniveau hebben hun weerslag op
het subjectieve veiligheidsgevoel. In Osdorp is de focus
vooral gelegd op integrale aanpak om dit het hoofd te
bieden. In 2015 zien we een overgang naar reguliere
samenwerking tussen corporaties, handhaving, de
politie en het stadsdeel. De gezondheid van bewoners
in Osdorp is statistisch gezien lager ten opzichte van
het Amsterdamse gemiddelde. (36 % versus 25 %). De
doorontwikkeling Buurtsportcoaching stimuleert het
beter benutten van lokale voorzieningen en deelname
aan laagdrempelige beweegactiviteiten. Een ander
focuspunt is dat de lagere schoolprestaties direct in
verband staan met de hoge mate van werkloosheid
onder jongeren ten opzichte van het Amsterdams
gemiddelde (35 % tegenover 24 %). Met verschillende
partijen worden jongeren daarom begeleid bij het vinden
van een baan en het wegwerken van schulden.

FO C U SPUNTEN/RESULTATEN
Gebiedsoverstijgend
De focuspunten zijn in nagenoeg alle gevallen niet
specifiek toe te wijzen aan één gebied. De stedelijke
vernieuwing blijft van eminent belang: nog 10.000
woningen voldoen niet aan de eisen van deze tijd, maar
met de uitvoering van de ontwikkelde plannen neemt
dit aantal de komende jaren af. De grote diversiteit
binnen de stadsdeelbewoners uit zich op vele wijzen
en vraagt om een even gevarieerd aanbod van werk en
voorzieningen waarbij het afgelopen jaar is ingezet op
de verbetering van de sociaaleconomische positie van de
inwoners.

Gebied 3

De Aker/Nieuw Sloten

Gebied 1

Geuzenveld-Slotermeer
Het gebied kende lange tijd stilstand van de stedelijke
vernieuwing. Na jaren van stilstand is te zien dat
de woningmarkt weer opleeft en niet alleen de
gevestigde corporaties maar ook nieuwe externe
investeerders investeren in de woningen (bijvoorbeeld
in de Dudokhaken en het Senecagebouw aan het
Confuciusplein). In het hele gebied vindt steeds minder
sloop/ nieuwbouw van woningen plaats en meer
renovatie en opknappen van bestaande woningen.
De bewoners en specifiek jongeren in GeuzenveldSlotermeer hebben vaak een achterstand ten aanzien van
gezondheid, taal, onderwijs, psychosociale problematiek,
armoede en schulden. Het gebied kenmerkt zich verder
door een grote ervaren subjectieve onveiligheid van
bewoners. Investeringen op het gebied van veiligheid en
leefomgeving zijn daarom van belang om bewoners een
prettige leefomgeving te bieden. In 2015 is in Slotermeer

Ten opzichte van andere gebieden ligt het
sociaaleconomisch niveau in dit gebied hoog. De
woningvoorraad is vrij nieuw en er is veel particulier
bezit. In de wijken wordt niet ingrijpend vernieuwd en
de doorstroom is beperkt. Bewoners zijn grotendeels
zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de
woningen. Het gebied kenmerkt zich door veel kansen
die benut (gaan) worden. In de Aker zijn duurzame
initiatieven zoals het slimme energienetwerk dat
hier is aangelegd. Ten zuiden van Nieuw-Sloten ligt
sportpark Sloten. Deze voorzieningen vergroten de
aantrekkingskracht van het gebied. Het RID+ gebied is in
ontwikkeling. Het Rieker Businesspark is op dit moment
een monofunctioneel kantorengebied met een grote
concentratie van leegstand. Door de ligging tussen de
Zuidas en Schiphol en het potentieel van de Nieuwe
Meer liggen er in het RID+ gebied echter veel kansen.
De Aker, Sloten en Nieuw Sloten vormen statistisch
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gezien een veilig gebied. In 2015 was het bestrijden van
diefstal en inbraak echter een focuspunt. Een belangrijk
instrument is het hotspotgericht werken waarbij
preventieve maatregelen genomen worden op plekken
die relatief gezien inbraakgevoelig zijn. In De Aker is
men ontevreden over de parkeermogelijkheden. In de
Aker Oost krijgen deze gemiddeld een 5,5 en in De Aker
West een 5,9. Een focuspunt was dus om parkeeroverlast
intensief te volgen om tijdig te kunnen ingrijpen. De
winkelgebieden op het Belgiëplein en bij het Ecuplein
(De Dukaat) zijn belangrijke ontmoetingsplekken.
Daarom is ook aandacht uitgegaan naar de verbetering
van de winkelgebieden rondom deze pleinen.
Gebied 4

Slotervaart
De woningmarkt trekt weer aan en er wordt weer
gebouwd in Slotervaart. Er is in 2015 vanuit het
stedelijke actieplan woningbouw flink geïnvesteerd in
extra woningbouw in de Ringspoorzone West. Er zijn
893 sociale huurwoningen gerenoveerd en door sloop
en nieuwbouw zijn er 1161 woningen in de vrije sector
huur toegevoegd aan Slotervaart, inclusief 40 vrije
sector koopwoningen. De woningmarkt is gunstig én
Slotervaart is aantrekkelijk gelegen ten opzichte van
sterk opkomende buurten als Oud-West en de Baarsjes,
het Rembrandtpark en de Sloterplas. Hierdoor trekken
veel jongeren, starters, nieuwe stedelingen en gezinnen
naar Slotervaart. Het gebied gaat daardoor steeds meer
bruisen. Het aantal inwoners is al fors toegenomen en zal
naar verwachting tot 2025 groeien met 21%.
Slotervaart is ook in 2015 een gebied van uitersten.
De problemen in delen van Slotervaart zijn in 2015
aangepakt maar nog niet opgelost. Het gaat om
armoede, onderwijsachterstanden, slechte woningen,
en daarmee samenhangende slechte openbare ruimte,
onveiligheid en overlast door zwerfvuil. De werkloosheid
onder jongeren is met 14 %hoog en 36% van de
bewoners vindt zijn of haar gezondheid matig. Het aantal
mensen met een zeer laag inkomen is 21,5%. We gaan
door met investeren in veiligheid , in wijkpraktijkteams
en in het versterken van de pedagogische dragende
samenleving zodat kinderen opgroeien in een veilige
omgeving en zich kunnen ontwikkelen tot evenwichtige
burgers met respect voor andersdenkenden.

FOCUS OP P ROG RAM M A
Programma 1

Dienstverlening en informatie
Stadsdeel Nieuw-West heeft in de Begroting 2015 voor
dit programma geen focuspunten geformuleerd.
Programma 2

Openbare orde en veiligheid

5 10 18 21

In Nieuw-West is de veiligheidsbeleving voor de inwoners
belangrijk. Cijfers laten zien dat het verschil tussen
de subjectieve en objectieve veiligheid is gegroeid.
Incidenten hebben een negatieve invloed op veel
maatregelen ter vergroting van de subjectieve veiligheid.
De subjectieve veiligheid is in het gebied Geuzenveld
het laagst van de stad. Om het veiligheidsgevoel bij
de bewoners te verbeteren is in 2015 ingezet op drie
speerpunten: Veiligheidsweek, Woninginbraken en
Gastheerschap. Elk jaar - aan het begin van de donkere
dagen- vindt de nationale Week van de Veiligheid plaats.
Doel van de week is het thema veiligheid extra onder
de aandacht te brengen en iedereen bewust te maken
van zijn eigen rol en verantwoordelijkheden als het gaat
om veiligheid. Om het aantal Woninginbraken in NieuwWest te verminderen is het Masterplan Woninginbraak
uitgevoerd. De stijging van het aantal woninginbraken
is tot staan gebracht, nu wordt ingezet op vermindering
van het aantal woninginbraken. Binnen het project
Gastheerschap zijn werkzoekenden woonachtig in
het stadsdeel Nieuw-West gastheer of gastvrouw in
diverse gebieden in Nieuw-West, zoals winkelpleinen
en sportparken, om actief mee te werken aan de
gastvrijheid, leefbaarheid en (subjectieve) veiligheid.
De buurtveiligheidsteams, een vertrouwd gezicht
in het stadsdeel, zijn overgegaan in een reguliere
samenwerking tussen politie, stadsdeel, handhaving en
de corporaties. Deze nieuwe vorm van samenwerking is
verbreed over heel stadsdeel Nieuw-West met extra inzet
op de diverse pleinen in de kwetsbare gebieden.
In 2015 is het Stedelijke Handhavingsprogramma
uitgevoerd en het daarvan afgeleide Handhaving
Uitvoeringsplan Nieuw-West 2015. Belangrijke
handhavingsprioriteiten voor de openbare ruimte
in Nieuw-West zijn: hangjongeren/groepsoverlast/
overlast op straat, vuurwerkoverlast, overlast scooters,
afvalproblematiek, parkeeroverlast. Belangrijke
handhavingsprioriteiten voor de fysieke omgeving
in Nieuw-West zijn: bestrijden van woonfraude,
prostitutie-escort-massagesalons, overlast en
veiligheid van evenementen, overlast rond horeca,
brandveiligheid gebouwen, veiligheid constructies/
fundering, asbest. Voor Nieuw-West was de overdracht
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van het Westpoortgebied een prioriteit. Belangrijk
aandachtspunt binnen het Westpoortgebied zijn de
vele evenementen die er worden georganiseerd en de
toename van de horecagelegenheden in het gebied.
Programma 3

Verkeer en openbare ruimte

4

9 19

In stadsdeel Nieuw-West heeft de inkrimping van de
dienstverlening door het GVB zichtbare consequenties.
Niet alleen is door het inkorten van buslijn 21 de
bereikbaarheid van het gebied ‘de Eendracht’ en de
Tuinen van West aanmerkelijk verslechterd, maar zeker
ook de bereikbaarheid van de locaties die in ontwikkeling
zijn genomen in de nabijheid van de Tuinen van West.
Het initiatief van de stadsdeelraad - Project Go-Go - een
vorm van aanvullend openbaar vervoer wordt voor de
komende 2 jaar in aangepaste vorm voortgezet. Op basis
van de evaluatie wordt een business case opgesteld
voor het verduurzamen van deze vorm van aanvullend
openbaar vervoer.
Het areaal van Nieuw-West is uitgebreid met
Sloterdijken/Westpoort (Sloterdijken 1 en 2). De
voorbereidingen voor de aanleg van het traject WestTangent, de verbinding tussen Sloterdijk en Schiphol
zijn gestart. Burgerparticipatie en inspraak markeren
de start van dit grootschalige project van Hoogwaardig
Openbaar Vervoer. De Tuinen van West is voor de
Amsterdammers een belangrijk groengebied voor
recreëren en voor nieuwe initiatieven. De infrastructuur
is uitgebreid met fietspaden, brugverbindingen en
vaarroutes. Met het vervolmaken van de infrastructuur
is niet alleen de doorstroming in het gehele gebied
maar ook de toegankelijkheid vanuit de stad verbeterd.
De planvorming voor grootschaliger stadslandbouw is
afgerond. In Nieuw-West zijn vele gebiedsbijeenkomsten
met bewoners geweest, waarbij het zelfbeheer van het
openbaar groen door bewoners en bewonersgroepen
een belangrijk gespreksonderwerp is geweest. Diverse
mogelijkheden van zelfbeheer zijn onderzocht op
effecten en consequenties en hebben in een aantal
gevallen tot nieuwe vormen van beheer geleid. De
gebruiks- en belevingswaarde van natuur en recreatie,
specifiek het gebied - de Amsterdamse Bos scheg- is niet
vergroot.
Programma 4

Werk inkomen en participatie
ruimte

2 23 12

Bij de aanpak van armoede, werkloosheid en
gezondheidsproblemen speelt taal een belangrijke rol.
Veel bewoners van Nieuw-West kennen de taal nog
onvoldoende. Hoewel er veel taalaanbod beschikbaar
is blijft dit een punt van zorg. Het is van belang om

aanbod, het niveau en het bereik te vergroten.
Via Werkpunt Nieuw-West Werkt zijn vele initiatieven
ontplooid voor het creëren van stageplaatsen, aandacht
geven aan taaleducatie en het begeleiden van mensen
met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. In 2015 is
volop uitvoering gegeven aan de bestuurlijke prioriteit
‘Meedoen Werkt !’, 118 jongeren vonden een passende
stage, ruim 1000 bewoners zijn op weg geholpen
richting de arbeidsmarkt, daarvan stroomden 200
uit naar een betaalde baan en 150 kwamen op een
werkervaringsplaats terecht. Ruim 500 bewoners volgden
een taaltraject. Het ‘Aanvalsplan jeugdwerkloosheid’
leidde 137 jongeren naar opleiding en werk. Met het
project ‘Pak je Kans’, onderdeel van het aanvalsplan
Jeugdwerkloosheid, ging extra aandacht uit naar jongens
en meiden die in een problematische situatie verkeren.
Er is contact gelegd met 112 jongeren om hen op weg te
helpen met o.a. tijdelijke huisvesting, het aanpakken van
schulden en het vinden van werk.
Het project ‘Gastheerschap’ is een initiatief om
jongeren en bewoners een rol te geven in de
vergroting van de subjectieve veiligheid in de wijken
enerzijds en anderzijds om impulsen te geven aan het
verminderen van de jeugdwerkloosheid. Het project
is mede mogelijk gemaakt door het slim inzetten
van middelen uit het Europees Sociaal Fonds. De
gastheren zijn met name actief bij de winkellocaties
Osdorpplein, Lambertus Zijlplein, Plein 40-45 en de
stationslocatie Lelylaan. Met inzet van de resterende
focusmiddelen en de zogenaamde ‘Ivens gelden’ zijn de
activiteiten uitgevoerd van het uitvoeringsprogramma
armoedebeleid.
Programma 5

Onderwijs, jeugd en diversiteit

6 11 12 25

In Nieuw West worden de 40 basisscholen ondersteund
met een programma voor brede talentontwikkeling
om de ontwikkelkansen voor de jeugd te vergroten.
In samenwerking met de professionele partners in de
gebieden is het jongerenwerk verder geïntensiveerd,
een belangrijke schakel in het reduceren van spanningen
in de buurten. We hebben initiatieven genomen om tot
verbetering van het pedagogisch klimaat te komen door
gericht te investeren in de driehoek gezin, school en wijk.
We hebben dit kunnen doen binnen de mogelijkheden
van het stadsdeel met de beperkte middelen die voorhanden zijn. Voorbeeld hiervan is het project Pedagogisch partnerschap – samenwerking tussen gezin, school
en ‘de wijk’ om gemeenschappelijke normen en waarden
te hebben om in de wijk samen te leven - heeft vorm
gekregen in de meest kwetsbare wijken Staalmanpleinen Reimerswaalbuurt.
Aanvullend op het stedelijke beleid is met inzet van de
resterende focusmiddelen het project Buurtwinkels voor
Onderwijs, Onderzoek en Talenontwikkeling (BOOT)
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voortgezet.
In kader van het Field-lab convenant met de
Hogeschool van Amsterdam (HvA) vormt de
schoolwerkondersteuning één van de projecten. Ander
project is ‘de keukentafel’, waarbij studenten bij kinderen
thuis komen om een leercultuur te ontwikkelen waarbij
ook ouders op deze manier ondersteuning krijgen bij het
begeleiden van hun kind(eren).
In het gebied Slotervaart is intensief ingezet op het
project Pak je Kans , project specifiek voor kwetsbare
meisjes.
Programma 6

Welzijn, zorg en sport

3

7 14 15 24 27

We hebben de stedelijke afspraken rond
basisvoorzieningen jeugd, wmo en participatie
uitgevoerd. Daarnaast is een eerste aanzet gegeven
om tot gebiedsgerichtere afspraken te komen met
de subsidiepartners die een belangrijke rol hebben
in het ondersteunen en stimuleren van de dragende
samenleving. Specifieke aandacht ging uit naar de
ontwikkeling van gezondheidsbevordering in de vorm
van gezondheidsambassadeurs. Bijzondere aandacht
is uitgegaan naar twee projecten: ‘Vriendenkringen’ en
‘Grip op je geld’. In Nieuw-West zijn gezondheidsscans
uitgevoerd in het kader van de gezonde wijk. We
constateren ook dat corporaties/zorgaanbieders
zich terugtrekken uit de verdere ontwikkeling van de
gezondheidsbevordering in de wijken.
In stadsdeel Nieuw-West is als pilot de sportcontributieregeling voor Amsterdammers/Nieuw-West
ontwikkeld en geïntroduceerd. De regeling moet
jongeren (onder het minimuminkomen) in staat stellen
om meer aan bewegingssport te doen wat van belang
is voor een gezonde leefstijl. Deze regeling is als een
aanvulling op het Stedelijke jeugdsportfonds ontwikkeld
en geïntroduceerd.
In Nieuw West worden relatief veel specifieke
doelgroepen voor begeleid zelfstandig wonen in
kwetsbare buurten ge(her)huisvest, zoals vluchtelingen
en cliënten voor maatschappelijke opvang. Hierdoor
neemt de druk op bepaalde voorzieningen toe. Tevens
heeft dit invloed op subjectieve veiligheid in de
verschillende buurten, zie ook programma Openbare
orde en Veiligheid.
Het stadsdeel Nieuw-West kent vele sportaccommodaties. Het afgelopen jaar zijn de sportaccommodaties
levendiger gemaakt. Zo is op sportpark de Eendracht
het Sport verzamelgebouw SPARKS geopend en de
nieuwe sporthal Calvijn in gebruik genomen. Het
watersportcentrum Sloterplas is verzelfstandigd en
het sportpark Riekerhaven heeft geen sportfunctie
meer. Daarnaast zijn zowel de binnen als de buiten

sportaccommodaties meer gebruikt. Zo gaan bewoners
meer naar de gymzalen buiten schooltijd. In het
Osdorppark en het Rembrandtpark zijn, in navolging op
die in het Sloterpark, beweegattributen geplaatst om de
gebruikers uit te dagen tot (meer) bewegen.
Programma 7

Economie en cultuur

8 16 20 26

In het kader van het nieuwe Kunstenplan heeft NieuwWest op hoofdlijnen gebiedsgerichte input gegeven op
het nieuwe cultuurbeleid. Er is per gebied onderzocht
hoe kunst en cultuur het kan stimuleren. Voor NieuwWest draait het daarbij onder meer om nieuwe
broedplaatsen, talentontwikkeling (jong en oud) en
diversiteit in festivals. Wij constateren dat een aantal
locaties voor sociale broedplaatsen in Osdorp onder druk
staat omdat corporaties, als gevolg van het invoeren van
de verhuurdersheffing, maatschappelijk vastgoed in de
wijken afstoten. De kunstwerken in de openbare ruimte
in Nieuw-West zijn nu ook online te bewonderen. Het
Street Art Museum Amsterdam (kunst in de openbare
ruimte), waarbij kunstenaars worden uitgenodigd de
buurt op te vrolijken met muurschilderingen, heeft
internationale aandacht. Toeristen kunnen rondleidingen
krijgen. In De Aker en Nieuw Sloten worden steeds meer
evenementen georganiseerd. Dat heeft weerslag op de
balans tussen wonen en leven, het vinden van evenwicht
tussen last en lust.
Bestaande subsidiemiddelen werden in 2015 ingezet
voor theater de Meervaart, voor projecten op het
gebied van muziek en theater, voor open dagen van de
broedplaatsen en verschillende festivals, en een cultureel
programma in de Tuinen van West. Aanvullend werden
contacten gelegd met het Amsterdam Light Festival en
het Grachtenfestival, om te zien of er verbindingen met
Nieuw-West te leggen zijn.
Programma 8

Duurzaamheid en water
Stadsdeel Nieuw-West heeft in de Begroting 2015
geen focuspunten geformuleerd binnen dit programma
onderdeel, toch melden wij twee belangrijke
ontwikkelingen. In de nieuwbouwwijken Aker en
Nieuw-Sloten is de aandacht voor duurzaamheid op
de kaart gezet en zijn allerlei initiatieven gestart om de
bewustwording bij bewoners en bedrijven te vergroten,
zoals: Amsterdam Smart-City: het idee de stad leefbaar
en duurzaam te maken door toenemend gebruik van
open data en nieuwe mobiliteitsoplossingen, en Smart
Grid: een elektriciteitssysteem dat gebruikt maakt
van informatie om te komen tot een schoon, veilig,
betrouwbaar, efficiënt en duurzaam elektriciteitssysteem.
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De Sloterplas, een mooi en bijzonder recreatiegebied
voor de Amsterdammers is ook in 2015 in de
zomermaanden geteisterd door de blauwalg. Zowel de
waterkwaliteit als de recreatiewaarde van het gebied is
hierdoor sterk onder druk komen te staan. Een actieplan
is in voorbereiding en vanuit de ‘Agenda Groen’ zijn
middelen toegewezen. In de Tuinen van West, het
nieuwe recreatiegebied voor de Amsterdammer zijn
de watergangen geschikt gemaakt voor recreatief
varen. Dit betekent o.a. dat er voor kano’s veel
meer mogelijkheden zijn. Klimaatverandering, meer
en extreem, wordt steeds zichtbaarder. Een van de
speerpunten is om Amsterdam voor de nabije toekomst
rainproof te maken. In de stedelijke vernieuwing van
Nieuw-West geven wij hier expliciet aandacht aan.
Programma 9

Stedelijke ontwikkeling
en wonen

1 13 17 22

Als uitwerking van het visiedocument ‘Koers 2025’
zijn de ontwikkelingen van de gehele RingspoorzoneWest naar een stedelijk centrum milieu geformuleerd.
Daarnaast is, in samenwerking met stadsdeel West, een
strategiebesluit opgesteld voor de ontwikkelingen van
de Jan Evertsenstraat tot stadsstraat.
Het Actieplan Woningbouw draagt bij aan de verdere
ontwikkeling van stedelijk centrum milieu in Nieuw-West.
In Nieuw-West zijn 3.200 woningen in aanbouw genomen
in onder meer de zogenaamde versnellingslocaties
Jan Evertsenstraat en Lelylaan. Ruim de helft van
de woningbouw - 1800 woningen - is bestemd voor
studenten en starters op de woningmarkt. Zo onstaan
wooncarrières. Het actieplan woningbouw draagt bij aan
deze verdere ontwikkeling van stedelijk centrum milieu in
Nieuw-West.
Programma 10

Bestuur en organisatie
Stadsdeel Nieuw-West heeft in de Begroting 2015 geen
focuspunten geformuleerd binnen dit programma.
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7.3 Stadsdeel Noord

BU DG ET

bedragen x € 1.000

Hieronder staan de budgetten die per programma zijn begroot en besteed. Op de afwijkingen wordt nader ingegaan in de programma’s.
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Geheel stadsdeel Noord

Oostzanerwerf
Kadoelen

9

2

10

Tuindorp
Oostzaan

11

8
Elzenhagen

Noordelijke
IJ-oever
West

Buikslotermeer

4

12

7
5

Volewijck

Tuindorp
Buiksloot

9
Tuindorp
Nieuwendam

IJplein
Vogelbuurt
Noordelijke IJ-oever Oost

N O OR D

INDIC ATOREN

P ROG RAM M A’ S
Verkeer en openbare ruimte
Stedelijke ontwikkeling en wonen
Onderwijs, jeugd en diversiteit
Welzijn, zorg en sport
Werk, inkomen en participatie
Openbare orde en veiligheid
Economie en cultuur
Duurzaamheid en water

Van tien indicatoren is de afwijking van het gemiddelde van
de buurt ten opzichte van het Amsterdams gemiddelde
gepresenteerd. Zie aan het begin van dit hoofdstuk 7.

Signaalblok
indicator
1 2
Onderwijs
Veiligheid

5

9
9

Leefbaarheid

Waterland

10

Banne Buiksloot

Inkomen
Sociale cohesie

Veel beter dan Amsterdams gemiddelde
Beter dan Amsterdams gemiddelde
Gelijk aan of rond Amsterdams gemiddelde
Slechter dan Amsterdams gemiddelde
Veel slechter dan Amsterdams gemiddelde
Geen cijfers of niet gemeten
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Waterlandpleinbuurt
Nieuwendammerdijk
Buiksloterdijk

FO C U SPUNTEN
1

Het versterken van de ‘dragende samenleving’ en
de basisvoorzieningen is noodzakelijk in heel Noord
waarbij in enkele wijken extra investeringen nodig zijn
op het gebied van sociale cohesie, leefomgeving en
veiligheid.

2

Verdere ontwikkeling van de Zaan-IJoever door
impulsen in kwaliteit en openbaarheid oever; nieuwe
fietsverbindingen met Zaanstad, waaronder een
brug over Zijkanaal H in de fietsroute van Dam tot
Dam. Geleidelijke stadsstraatontwikkeling langs
Klaprozenweg/C. Douwesweg; voortzetting van het
Oostveer en veilige pontaanlandingen.

3

Verbeteren van de kwaliteit openbare ruimte in de
wijken.

4

Zoeken naar mogelijkheden voor
duurzaamheidsinitiatieven in ontwikkelgebieden aan
het IJ en in bestaande bouw.

5

Aanpak armoedeproblematiek (HSV wijken).

6

Deltaplan jeugdwerkeloosheid: stimuleren
techniekkeuze, voorkomen voortijdig schoolverlaten,
begeleiden jongeren
richting arbeidsmarkt en betere aansluiting onderwijs
op arbeidsmarkt.

7

Voortzetting van het programma ‘Gezond Gewicht’
(met name in Waterlandpleinbuurt).

8

Inzet voor een evenwichtige verdeling van de
aandacht tussen nieuwbouw en bestaande wijken
(bijv. in de de Banne).

9

Economie: concentratie en stimuleren winkelaanbod
en permanent winkelstraatmanagement (in meerdere
wijken).

10

Het versterken van de oost-west verbinding (o.a.
door het verbinden De Banne met CAN en Tuindorp
Oostzaan met ontwikkelgebieden IJ-oever)

11

Noord-West is een van de Amsterdamse gebieden
waar gestart wordt met wijkteams om de
ondersteuning aan inwoners/gezinnen op het gebied
van werk & inkomen, jeugd en zorg in samenhang
met elkaar op te pakken.

12

Fysiek, sociaal en cultureel verbinden van de
ontwikkelgebieden aan de IJ-oever en aangrenzende,
bestaande wijken (bijv. relatie Overhoeks - Mosplein).
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INLEIDING
In Noord wordt met name aan het IJ weer flink
gebouwd en ook de stedelijke vernieuwingsprojecten in
bestaande wijken (Noord West en Noord Oost) verlopen
voorspoedig. De onstuimige groei van Noord heeft
consequenties voor de bereikbaarheid (met name in
Oud Noord), het niveau van (sociale)basisvoorzieningen
en de kwaliteit van de openbare ruimte binnen
het stadsdeel. In 2015 was een evenwichtige
woningbouwontwikkeling met aandacht voor deze
zaken een belangrijke opgave. Dat blijft het ook de
komende jaren. Ten behoeve van een gebalanceerde
groei van het stadsdeel als geheel is tevens veel energie
gestoken in zowel het fysiek als sociaal verbinden van
ontwikkelgebieden met bestaande wijken om zodoende
wijken niet in twee snelheden te laten ontwikkelen. Ook
dit blijft een opgave van belang. Met de start van het
gebiedsgericht werken in 2015 en het opstellen van
de wijkplannen, waarbij bewoners maximaal betrokken
zijn geweest, is voortzetting van een integrale gerichte
aanpak in wijken mogelijk.

FO C U SPUNTEN/RESULTATEN
Gebiedsoverstijgend
Er wordt weer volop gebouwd in Noord en er worden
ambitieuze bouwplannen gemaakt. De versnelde
stedelijke ontwikkeling raakt echter ook aan de
bereikbaarheid, voorzieningen, het dagelijks beheer
en de balans in kwaliteit binnen het stadsdeel. Een
belangrijke opgave voor Noord is een evenwichtige
woningbouwontwikkeling. Onder de noemer
‘onstuimig Noord’ worden de ontwikkelingen op
woningbouwgebied periodiek in beeld gebracht en er
zijn stappen gezet voor het meegroeien op het gebied
van bereikbaarheid en maatschappelijke accommodaties.
Het tegengaan van een tweedeling en het maken van
de verbinding tussen wijken en bewoners is nog steeds
belangrijk. Met de ambitieuze plannen voor woningbouw
is aandacht gevraagd voor het gelijktijdig investeren in
de aanpak van achterstanden in kwetsbare wijken, veelal
direct grenzend aan de vernieuwingsgebieden. Het
stadsdeel heeft bovendien in 2015 samen met lokale
partners kunnen investeren in gerichte inzet in drie
kwetsbare wijken in Noord en succesvolle resultaten
geboekt. Deze projecten worden deels geïntegreerd in
het gebiedsgericht werken.
In januari 2015 is het gebiedsgericht werken formeel
van start gegaan. De opgestelde wijkplannen moeten
gerichte aanpak in gebieden effectief maken. Het
Algemeen Bestuur heeft alle wijken minstens eenmaal
bezocht tijdens bewonersbijeenkomsten. De wensen
en voorstellen van bewoners zijn verwerkt in de
gebiedsplannen.

In het eerste jaar dat het nieuwe stelsel voor het
sociaal domein heeft ´gedraaid´, is de druk op
basisvoorzieningen op een aantal vlakken toegenomen.
Nog niet overal is de basis op peil. Door regie op goede
samenwerking tussen uitvoerende wijkteams investeert
het stadsdeel in het bieden van de juiste ondersteuning
aan bewoners. Ook lukt het steeds beter actieve
bewoners te betrekken.
Gebied 1

Oud Noord
Een belangrijke opgave in Oud Noord is het verbinden
van oude en nieuwe bewoners in de oude wijken en
het verbinden van de nieuwe wijken die ontstaan aan
het IJ met de oude wijken verder Noordinwaarts.
In de voormalige focuswijken Volewijck en IJplein/
Vogelbuurt en ook in de Tuindorpen Nieuwendam en
Buiksloot is de verbetering van de leefbaarheid en de
sociaaleconomische positie van bewoners nog steeds
belangrijk. Daarnaast is voor heel Noord, maar specifiek
voor het gebied Oud Noord, de bereikbaarheid een
grote opgave, zowel in het creëren van betere fysieke
verbindingen in en tussen oude en nieuwe wijken als
(structurele) verbindingen over het IJ en daarmee de
aansluiting met het centrum. De doorontwikkeling
van het Noorderpark biedt een mooie kans voor het
verbinden van verschillende groepen bewoners.
Gebied 2

Noord West
De stedelijk ontwikkeling in Noordwest verloopt
voorspoedig bij de projecten in De Bongerd, Twiske Zuid
en De Banne. In de Banne is de IJdoornlaan verlegd en
hebben bewoners meegedacht over de inrichting van
het nieuwe park Koopvaardersplantsoen. In Tuindorp
Oostzaan zijn oude en nieuwe bewoners betrokken bij
de aanpak en herinrichting van hun buurt. Binnen het
project ‘Opgroeien in de Banne’ wordt gewerkt met
een integrale aanpak van de jeugdproblematiek als
onderdeel van de samenwerking in het sociale domein.
Sociale basisvoorzieningen zijn nog niet op peil in
Noordwest, met name in Oostzanerwerf en Kadoelen
zijn deze erg beperkt. Wel is er veel creativiteit en
inzet van actieve bewoners. Het voorzieningenniveau
op sociaal, economisch en cultureel vlak in Noordwest
heeft veel prioriteit, mede vanwege de ontwikkelingen
op de aangrenzende IJ-oevers. De openbare ruimte
is op enkele plekken aangepakt met grootschalig
onderhoud en intensiever beheer. Er blijft nog een grote
opgave liggen om de kwaliteit op peil te brengen en
te voorkomen dat de sociale veiligheid in de buurten
afneemt.
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FOCUS OP P ROG RAM M A

Gebied 3

Noord Oost
De stedelijke vernieuwing in het CAN-gebied en de
Waterlandpleinbuurt verloopt voorspoedig. Elzenhagen
Zuid is aangewezen als versnellingslocatie. Samen met
bewoners worden afspraken gemaakt over aanpassingen
in de openbare ruimte in de omliggende woonwijken.
Ook besteden we extra aandacht aan de aansluiting
met de nieuwe bouwgebieden om de wijk leefbaar te
houden. De ontwikkeling van het stationsgebied is in
volle gang. De onderhandelingen over het winkelcentrum
Boven ’t Y zijn nog gaande.
In de Waterlandpleinbuurt zijn de corporaties begonnen
met voorbereidingen voor sloop/nieuwbouw in het
Breehorngebied. De Duinpanlocatie is opgeleverd en
de voorbereidingen voor de nieuwe IJdoornschool zijn
gestart. De veiligheids- en overlastproblemen in het Park
Groene Zoom zijn samen met bewoners en partners
opgelost, voortzetting van deze manier van werken is
noodzakelijk. We organiseren gezamenlijk evenementen
op het Waterlandplein en knappen speelvoorzieningen
in de wijk op. De wijk heeft twee extra teams van
buurtambassadeurs gekregen. Er zijn nu vier teams, die
ook samenwerken bij (sport)activiteiten voor de wijk.
De wijken zijn door alle extra inzet een stuk schoner
geworden en het aantal vrijwilligers neemt toe.
De wijkcentra worden steeds meer een centrale
ontmoetingsplek voor en door bewoners. In Waterland
zijn concrete afspraken gemaakt over verbeteringen in
de openbare ruimte en infrastructuur.

Programma 1

Dienstverlening en informatie
De stadsdelen hebben geen taken of bevoegdheden
binnen dit programma.
Programma 2

Openbare orde en veiligheid
Stadsdeel Noord heeft in de Begroting 2015 geen
focuspunten geformuleerd binnen dit programma.
De jeugdoverlast en -criminaliteit heeft het afgelopen
jaar extra aandacht gehad , waardoor met een
combinatie van repressief en preventief beleid de
jeugdoverlast in verschillende gebieden in Noord is
teruggedrongen. Ook stond Noord in 2015 in het
teken van de strijd tegen woninginbraken. Daarnaast
is de aanpak van polarisatie en radicalisering in 2015
behoorlijk geïntensiveerd door een flinke investering in
het versterken van het netwerk in Noord en in trainingen
aan professionals.
Programma 3

Verkeer en openbare ruimte

2

3 10

De volgende aandachtspunten zijn voor het speerpunt
bereikbaarheid uitgewerkt in maatregelen: beheer
openbare ruimte, parkeren, openbaar vervoer,
bereikbaarheid over het IJ, Oost-westverbindingen,
Noord-zuid barrières, efficiënt vervoer en genereren van
middelen.
Een onderbouwd plan moet het wegwerken van het
achterstallig onderhoud op het gebied van verhardingen
en groen mogelijk maken. Tevens is het achterstallig
onderhoud per wijk in kaart gebracht. Dit jaar is direct
begonnen met het wegwerken van achterstand).
Programma 4

Werk inkomen en participatie
Om armoede te bestrijden is gewerkt aan het beter
bereiken van de doelgroep en in samenhang met
het stedelijke aanvalsplan armoede is ingezet op
ondersteunende activiteiten voor kinderen in armoede.
Ook is er aandacht voor preventiever te werk gaan
bij schulden en huisuitzettingen. Met betrekking tot
participatie/activering van bewoners met een grote
afstand tot de arbeidsmarkt, gaat aandacht uit naar
versterking en verduidelijking van de rol van het
stadsdeel. In de tweede helft van het jaar is gestart
met de uitvoering van Meedoen Werkt, een meer
outreachende benadering voor bepaalde doelgroepen.
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5

naar een duurzaam gemengd woon-werkgebied is
in volle gang en Noord heeft een onderzoek om
huishoudelijk afval te hergebruiken geïnitieerd . Ook
ging veel aandacht uit naar het beheersen van zwerfvuil
in de wijken, o.a. met communicatie.

Er is zowel ingezet in voormalige HSV-wijken
(Herverdeling Stedelijke Vernieuwing) als in delen van
Buikslotermeer, Banne en Molenwijk.
Programma 5

Onderwijs, jeugd en diversiteit

6

Programma 9
Ten aanzien van jeugd is ingezet op een passend
aanbod in de Banne, waar verschillende problemen
samenkomen. In de Noordse Aanpak jeugdwerkloosheid
is zowel preventief als curatief te werk gegaan:
inzetten op voorkomen van voortijdig schoolverlaten
en het vergroten van de kansen van jongeren op de
arbeidsmarkt. Ook in de toekomst wenst het stadsdeel
lokale projecten en initiatieven op dit gebied. Het
stadsdeel heeft veel gesproken heeft met besturen
van basis- en middelbare scholen en in verschillende
buurten en wijken is geprobeerd om de pedagogische
dragende samenleving te stimuleren, onder andere met
‘opgroeien in de wijk’.
Programma 6

Welzijn, zorg en sport

1

7 11

Door de toenemende druk op de basisvoorzieningen,
heeft het stadsdeel met de regie op de samenwerking
tussen de verschillende uitvoerende wijkteams, gewerkt
aan meer duidelijkheid in aanbod voor doelgroepen
en in betere samenwerking in de ondersteuning aan
bewoners. Ten aanzien van kwetsbare huishoudens
is in 2015 ‘Beter Samen’, een aanpak gericht op
complexe en meervoudige problematiek, in heel Noord
geïntroduceerd. De integrale aanpak gezond gewicht is
in 2015 verder versterkt in Oud-Noord en Noord Oost.
Programma 7

Economie en cultuur

9

12

De verbinding, zowel in sociaal, economisch als cultureel
opzicht, van de verschillende wijken is een thema. Op
verschillende plekken (Van der Pekstraat, Mosveld,
Zonneplein) is het winkelaanbod gestimuleerd en met
verschillende projecten onder de noemer ‘vrij baan
voor ondernemers’ is er meer contact geweest met
de ondernemers. Op het gebied van kunst en cultuur
is groei en een nog gevarieerder aanbod bevorderd,
vaak ook expliciet gericht op de wijken en buurten van
Noord.

Stedelijke ontwikkeling en wonen

Noord is zich stormachtig aan het ontwikkelen. Een
evenwichtige woningbouwontwikkeling is daarbij een
van de grote opgaven. Met de ambitieuze plannen voor
woningbouw is aandacht gevraagd voor het gelijktijdig
investeren in het aanpakken van achterstanden in
kwetsbare wijken, veelal direct grenzend aan de
vernieuwingsgebieden. Ook is er een start gemaakt
met het inventariseren van mogelijke gebieden die in
aanmerking komen voor stedelijke vernieuwing in de
nabije toekomst op basis van maatschappelijke cijfers,
plannen van de corporaties. In 2015 is veel aandacht
besteed aan het ‘verbinden’, aansluiten bij bestaande
buurten en voorzien in de woonbehoeften van zowel
de huidige als nieuwe inwoners.Ook de uitvoering van
2 grote stedelijke vernieuwingsprojecten die Noord
zelf trekt (Banne en Waterlandpleinbuurt) verloopt
voorspoedig.
Programma 10

Bestuur en organisatie
Stadsdeel Noord heeft in de Begroting 2015 geen
focuspunten geformuleerd binnen dit programma.
De bestuurscommissie Noord heeft veel ruimte
geboden aan burgerparticipatie. De bestuurscommissie
heeft iedere vergadering een uur uitgetrokken voor
inspraak door inwoners. Daarnaast zijn inwoners
maximaal betrokken geweest bij het opstellen van de
gebiedsplannen. Aan 16 speciale wijkbijeenkomsten
hebben per keer 30 tot 80 bewoners deelgenomen.

Programma 8

Duurzaamheid en water

3

8 12

4

Het bestuurlijk speerpunt duurzaamheid is in 2015
vastgesteld, voortkomend uit de stedelijke agenda
duurzaamheid. In verschillende gebieden is gestart
met de aansluiting op het stedelijk warmtenet. De
transformatie van Buiksloterham van een werkgebied
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7.4 Stadsdeel Oost

BU DG ET

bedragen x € 1.000

Hieronder staan de budgetten die per programma zijn begroot en besteed. Op de afwijkingen wordt nader ingegaan in de programma’s.
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Begroting 2015 - stand 16 december

Dienstverlening en informatie

5.756

5.956

391

71

120

6.000

6.219

380

-

161

41

Openbare orde en veiligheid

1.270

4.792

293

-

-3.229

1.235

4.556

20

-

-3.301

-71

Verkeer en openbare ruimte

19.945

44.484

20.440

13.028

-17.127

35.605

51.014

11.467

16.272 -20.213

-3.086

Werk, inkomen en participatie

-

3.452

121

-

-3.331

1.404

4.788

-

-

-3.384

-54

Onderwijs, jeugd en diversiteit

53

8.600

662

-

-7.885

120

7.573

223

-

-7.230

655

Welzijn, zorg en sport

2.610

22.512

3.135

405

-17.172

5.318

26.008

2.527

305 -18.467

-1.295

Economie en cultuur

1.014

3.763

551

-

-2.198

1.481

4.152
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Duurzaamheid en water
Stedelijke ontwikk. en wonen
Bestuur en ondersteuning
Totaal

-

-2.393

-195

50 -19.175

-13.815

15.156

21.095

628

50

-5.360

1.450

21.283

708

7.302

20.037

10.083

580

-3.232

14.077

20.804

7.217

-

490

223

5.733

486

-

-5.024

103

4.999

370

-

-4.526

498

53.328 140.424

36.790

16.627 -78.039

-13.600

14.133 -64.439
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66.793 151.395 23.190

3.723

KNSM eiland
Java eiland

9
Oostelijke
Handelskade

Sporenburg

Borneo

Dapperbuurt
Oosterparkbuurt

5

1

Zeeburger
eiland

10

3

Makassarplein
buurt

Timorplein
buurt

6

Transvaal
buurt

Cruquius

Sumatraplantsoen
buurt
Ambonplein
buurt

4

Steigereiland

7

Oostpoort

2

Science Park

Weesperzijde

8

Don
Bosco

Haveneiland West
Rieteilanden
West

Haveneiland
Oost

Tuindorp
Park de Meer
Frankendael

Amsteldorp Betondorp

Weespertrekvaart

Amstelkwartier

OO ST

INDIC ATOREN

P ROG RAM M A’ S
Verkeer en openbare ruimte
Stedelijke ontwikkeling en wonen
Onderwijs, jeugd en diversiteit
Welzijn, zorg en sport
Werk, inkomen en participatie
Openbare orde en veiligheid
Economie en cultuur
Duurzaamheid en water

Van tien indicatoren is de afwijking van het gemiddelde van
de buurt ten opzichte van het Amsterdams gemiddelde
gepresenteerd. Zie aan het begin van dit hoofdstuk 7.

Signaalblok
indicator
1 2
Leefbaarheid
Onderwijs
Veiligheid

4

Middenmeer

Julianapark
OmvalVan der Kunbuurt

3

Inkomen
Sociale cohesie

Veel beter dan Amsterdams gemiddelde
Beter dan Amsterdams gemiddelde
Gelijk aan of rond Amsterdams gemiddelde
Slechter dan Amsterdams gemiddelde
Veel slechter dan Amsterdams gemiddelde
Geen cijfers of niet gemeten
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FO C U SPUNTEN
Per gebied twee willekeurige prioriteiten uit de
gebiedsagenda’s opgenomen. Voor een volledig
overzicht van alle prioriteiten, zonder rangordening,
verwijzen we naar de gebiedsagenda’s.

6

Terugdringen van de werkloosheid zowel bij
volwassenen als jongeren, tegengaan van armoede
en mensen uit hun sociale isolement halen.

Watergraafsmeer
Oud-Oost
1

Participatie van bewoners bij het verbeteren van
hun buurt en de dragende samenleving.

2

Kansen voor jongeren; scholing, brede
talentontwikkeling, stages en werk en aanpak
armoedeproblematiek

7

Voldoende betaalbare woningen en goede match
tussen vraag en aanbod zodat ouderen en mensen
met een beperking zo lang mogelijk zelfstandig
kunnen wonen.

8

Voldoende voorzieningen en versterken
samenwerking zorg en welzijn zodat toenemende
zorgvragen, eenzaamheid, sociaal isolement en
armoede snel gesignaleerd worden en er adequaat
kan worden gehandeld.

IJburg en Zeeburgereiland
3

4

Initiatiefrijk IJburg en Zeeburgereiland versterken:
Verder uitbouwen van vergaande samenwerking
met bewoners en innovatie van vormen van
samenwerking en gebiedsontwikkeling.

Oostelijk Havengebied
9

Integrale aanpak jeugd (0-23 jaar): zorgen
dat er voor kinderen en jongeren voldoende
voorzieningen zijn, zodat zij zich goed
kunnen ontwikkelen en overlast voorkomen wordt.

Indische Buurt
5

Ontwikkelingskansen voor de jeugd optimaliseren
door betere toegankelijkheid van voorzieningen,
voorkomen van schulden, stimuleren van gezondere
leefstijl, meer mogelijkheden om te sporten,
terugdringen aantal VSV-ers, creëren stageplekken
en een positief pedagogisch klimaat in de buurt.
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10

Sociale cohesie, participatie, ouderen:
ondersteunen van (maatschappelijke)
initiatieven die ontmoeting, sociale cohesie en
vorming netwerken beogen. Faciliteren van
ontmoetingsruimte in maatschappelijk of ander
vastgoed. Mobiliseren, activeren en gezond houden
van ouderen, en het langer zelfstandig laten wonen
in de vertrouwde omgeving die daarvoor geschikt
is (gemaakt).
Groen: Een groener en biodiverser, hoogwaardig en
aantrekkelijk verblijfsklimaat in de openbare ruimte,
initiatieven op dit gebied zoals moestuinen drijvende
tuinen faciliteren. Gehoor geven aan de oproep ‘natuurinclusief ontwerpen’.

INLEIDING
Wij willen als stadsdeel samen met u en de andere
stadsdelen blijven investeren in mensen.
Amsterdam is van iedereen. Al die variatie en al dat
talent willen we zo goed mogelijk tot zijn recht laten
komen. Daarom geven we ruimte aan iedereen die
dat op eigen kracht kan en helpen we wie dat nodig
heeft. We zijn gastvrij, ook voor nieuwkomers of zij die
hier (tijdelijk) veiligheid zoeken. Dat betekent dat we
bijdragen aan het organiseren van (nood)opvang voor
vluchtelingen. Dit actuele stadsbrede thema is niet in
de gebiedsagenda’s opgenomen. Het vraagt om regie
en financiën in de uitvoering in alle 22 gebieden in
Amsterdam.

FO C U SPUNTEN/RESULTATEN
Gebiedsoverstijgend
Jeugd: ieder kind de beste kans
In elk gebied is ingezet op een goed en breed aanbod
voor jongeren, waarbij er én gestimuleerd is dat zij zich
positief ontwikkelen én voorkomen werd dat zij overlast
veroorzaakten of afgleden tot top 1000 jongeren. In
Oud-Oost en de Indische Buurt is de aandacht vooral
uitgegaan naar het gezond en veilig laten opgroeien
van jongeren. In deze wijken was ook veel aandacht
voor participatie van jeugdigen via school, stage en
werk. Op IJburg en Zeeburgereiland komen sport- en
jongerenvoorzieningen. Zo wordt er ingespeeld op de
behoeften van het groeiende aantal jeugdigen.
Meer ruimte voor eigen kracht en initiatief
Een kerndoelstelling van Oost is om samen met
bewoners, ondernemers en organisaties een bijdrage
te leveren aan de opbouw van een sociale en fysieke
infrastructuur in de wijken, waarbij het maatschappelijk
initiatief optimaal ruimte krijgt om tot ontplooiing te
komen. Een aantal daarop gerichte pilots hebben we
onder stedelijke aandacht gebracht. Dit heeft geleid tot
het programma ’Ruimte voor maatschappelijk initiatief’
dat als doel heeft om zoveel mogelijk zelfsturing
en eigen initiatief, op alle domeinen en binnen alle
(bestuurlijke) programma’s, te verkrijgen.
Passende zorg op de juiste plek
Goede zorg en voorzieningen voor kwetsbare groepen
staan in meerdere gebieden op de agenda. In de
Watergraafsmeer, waar de inzet zich met name richt
op kwetsbare ouderen, is een volledig netwerk van
wijkservicepunten tot stand gekomen waar kwetsbare
bewoners terecht kunnen voor informatie over zorg
en welzijn, maaltijden en activiteiten. Onder meer in
Oud-Oost faciliteren we de structurele samenwerking

formeel –informeel op het terrein van zorg en welzijn.
Met partners en kennisinstellingen doen we onderzoek
om als stad Age Friendly te zijn. In de Indische buurt en
Dapperbuurt blijft de aanpak van werkloosheid – zowel
onder de jeugd als onder volwassenen –, armoede en
sociaal isolement hoge prioriteit houden.
Een woningaanbod dat past bij de buurt
In Oost zetten we in op voldoende betaalbare woningen
en een goede aansluiting tussen vraag en aanbod. Er is
vooral gewerkt aan het in kaar brengen van de behoefte
van de ouderen op het gebied van woningaanpassingen
en de keuze van verhuizen naar een meer geschikte
woning. Doel van deze aanpak is om met deze gegevens
gericht met de corporaties te spreken over differentiatie
van de woningvoorraad. In verschillende wijken is
gewerkt aan een bouwprogramma met betaalbare en
aanpasbaar gebouwde senioren- en rolstoelgeschikte
woningen. Dit heeft er reeds toe geleid dat er in
meerdere wijken senioren- en rolstoelgeschikte woningen
in de sociale huursector zijn opgeleverd. Door bijdragen
uit o.a. Stimuleringsfonds Volkshuisvesting willen we nu
en in de toekomst het mogelijk maken dat woningen na
renovatie beschikbaar blijven voor sociale huur, of dat er
minder woningen worden verkocht op plekken waar dat
ongewenst is.
Optimaal gebruik van groene openbare ruimte
Veranderende leefgewoonten, versterken van het
vestigingsklimaat en de toenemende drukte vragen om
een andere omgang met het groen en de openbare
ruimte. In 2015 is het stadsdeel doorgegaan met
vergroeningsprojecten, het aanbrengen van geveltuintjes
en het faciliteren van bewonersinitiatieven en het in
medebeheer geven van de openbare ruimte. We willen
het aanwezige groen nog beter inrichten voor recrea¬tie,
biodiversiteit en de gezondheid. We stimuleren het
fietsgebruik, door de uitbreiding van fietsparkeerplekken
en het wegwerken van ontbrekende schakels in
het netwerk. We houden het structurele tekort aan
sportaccommodaties op de agenda en pleiten voor een
openbare ruimte die uitdaagt om te bewegen.

Gebied 1

IJburg en Zeeburgereiland
De Buurtkamer is in het Centrum voor Vrijetijd aan het Ed
Pelsterpark geopend, en met ondersteuning van Dynamo
zijn activiteiten door bewoners in deze buurtvoorziening
gestart. Er zijn op IJburg verschillende voorzieningen
voor de jeugd tot stand gebracht, waaronder een
tijdelijke jongerenvoorziening op braakliggend terrein
aan de Pampuslaan, vooruitlopend op een reeds gestart
onderzoek naar mogelijkheden van een definitieve
jongerenvoorziening. De tijdelijke skatebaan op een
braakliggende kavel aan de haven van IJburg is succesvol
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gebleken en krijgt in 2016 vervolg op Centrumeiland. In
het Diemerpark is het aantal sportvelden vergroot en een
trimbaan aangelegd.
Gebied 2

Oostelijk Havengebied
Er zijn verschillende maatschappelijke initiatieven
ondersteund en er zijn twee ontmoetingsruimtes
bijgekomen in het Oostelijk Havengebied. De
bewonersorganisaties zijn zeer actief en hebben een
groot bereik. Een groot aantal jongeren van verschillende
opleidingsniveaus heeft door deelname aan de SAILAcademy werkervaring opgedaan en is geïnspireerd
weer (terug) naar school gegaan. Voor enkelen van
hen heeft dit een baan opgeleverd.. Deelnemers
aan de stage-carrousel bij het Cruquius-gilde en de
Carrièrestraat in Brazilië hebben stappen gezet richting
een passende baan.
Vergroeningsprojecten hebben ervoor gezorgd dat het
verblijfsklimaat in de openbare ruimte meer bio-divers,
hoogwaardiger en aantrekkelijker is geworden. De Eerste
paal is de grond ingegaan voor de eerste tweehonderd
woningen in het Cruquiusweggebied, waarbij in het
ontwerp van zowel het gebouw als de openbare ruimte
rekening is gehouden met biodiversiteit.
Gebied 3

laad- en loshaven van transportwagens voor de Dirk van
den Broek in de Transvaalstraat gekomen en dat heeft
expliciet gemaakt hoe moeilijk het is bevoorrading van
winkels in 19e-eeuwse straten goed te organiseren.
Tenslotte ging veel aandacht uit naar het beter mogelijk
maken van een veilig gebruik van de openbare ruimte
door en voor fietsers waarbij met name in Oostpoort veel
geïnvesteerd is in relaties en het vinden van creatieve
oplossingen.
Gebied 4

Indische buurt
In 2015 is programma Aanpak Gezond Gewicht
voortvarend verder gegaan. Hierdoor zijn gezond leven
en eten steeds meer gewoon goed aan het worden en
is dit een belangrijk thema bij de vele kookclubs in de
buurt. Ook het programma Vreedzame Wijk verspreidt
zich steeds verder: steeds meer organisaties gaan met
deze methodes aan de slag. Een mooi resultaat is de
oprichting van de KinderWijkRaad Indische Buurt die ook
een manifest hebben opgesteld met de speerpunten van
de kinderen uit de buurt.
Op het gebied van werkgelegenheid en stage zijn de
carrièrestraten weer een succes, veel jongeren hebben
hiervan kunnen profiteren. Het gebiedsplan 2015 is in
volledige co-creatie tussen stadsdeel, organisaties en
professionals uit de buurt en buurtbewoners opgesteld.

Oud-Oost
Gebied 5
Verschillende bewonersplatforms leiden tot een
diversiteit aan bewonersinitiatieven als het gaat om
vergroening en versterking van sociale verbindingen.
De Knowledgemile, een netwerk van partijen rond
de Wibautstraat, wil van de Wibautstraat de slimste
en meest duurzame straat van de wereld maken. Het
gebiedsteam werkt nauw samen met deze coalitie.
Ook is er een coalitie van partijen opgericht rondom
het Oosterpark, inclusief bewoners, die in nauwe
samenwerking met het gebiedsteam werkt aan
oplossingen voor kleinere en grote opgaven.
De aanpak jeugdoverlast en integrale aanpak
Roomtuintjes is tot uitvoering gekomen, waarbij
een netwerk van professionals samen met bewoners
investeren in het verbeteren van de leefbaarheid. De
Aanpak Gezond Gewicht is samen met scholen in de
Transvaal- en Dapperbuurt tot uitvoering gekomen en
de Dapperschool heeft als eerste school in Oost het
Jump-in certificaat gekregen. Studentjobcoaches trainen
en helpen jongeren uit Oud-Oost bij het vinden van een
baan in het project Wibautwerkt en diverse ondernemers
zorgen voor veel stageplekken. Een vrouwennetwerk aan
de Amstel coacht jonge vrouwen om hun kansen op de
arbeidsmarkt te vergroten.
Voor de noodopvang van vluchtelingen is de Wethouder
Verheijhal beschikbaar gesteld wat leidde tot een
enorme betrokkenheid van buurtbewoners. Er is een

Watergraafsmeer
In 2015 is in de Watergaafsmeer bij de drie dorpen,
Betondorp Amsteldorp en Jeruzalem, opnieuw prioriteit
gegeven aan het thema ouderen en zelfstandig wonen.
In deze dorpen willen we, in nauwe samenwerking met
de corporaties, beter kunnen anticiperen op veranderd
beleid rond wonen en zorg.
In Amstelkwartier en Science Park zijn veel woningen
opgeleverd en in aanbouw genomen. Hiervan is een
aanzienlijk deel ook betaalbaar. In Betondorp is het groot
onderhoud gestart met aandacht voor waterberging
in het kader van Amsterdam Rainproof. Voor deze
innovatieve aanpak is de Peilstok prijs ontvangen.
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het bevorderen van meer financiële armslag voor
minima, zijn in alle gebieden workshops gehouden
om van zorgverzekeraar te kunnen veranderen en/of
van energieleverancier. Specifiek voor alleenstaande
moeders op IJburg zijn informatiebijeenkomsten
gehouden om hun financiële positie te versterken. Er
zijn voorlichtingsfilmpjes over minimavoorzieningen
ontwikkeld voor anderstaligen en jongeren om deze
specifieke doelgroepen te bereiken.

FO C U S O P PROGRAMMA
Programma 1

Dienstverlening en informatie
Niet van toepasing
Programma 2

Openbare orde en veiligheid

2

5

Programma 5
Stadsdeel Oost heeft in 2015 hard gewerkt aan het
verminderen van spanningen tussen verschillende
bevolkingsgroepen en ontvankelijkheid voor
radicale ideologieën door de aanstelling van een
projectleider en regisseur radicalisering en polarisatie.
Spanningen in buurten worden integraal aangepakt,
in nauwe samenwerking met politie, jongerenwerk,
moskeebesturen en zelforganisaties.
In 2015 is het werkgebied van het Jeugdpreventieteam
(JPT) uitgebreid naar de Dapperbuurt (Oud-Oost). In
2015 zijn 11 jongens uitgestroomd en zijn 25 jongeren
‘van de straat’ succesvol doorverwezen naar passende
hulpverlening. Onder de noemer pandenoffensief
zijn ook in 2015 een aantal acties in de Indische Buurt
uitgevoerd. Bij gelegenheid van de Gebiedsgerichte
Veiligheidsplannen wordt jaarlijks een actieplan ter
voorkoming van High Impact Crimes vastgesteld.
Waar nodig wordt de focus tussentijds bijgesteld. Bij
overvallen is altijd contact gezocht met het slachtoffer
(ondernemers & inwoners) en wordt altijd een
veiligheidsscan aangeboden.
Programma 3

Verkeer en openbare ruimte

10

In 2015 waren diverse projecten gericht op groot
onderhoud en het verbeteren van de openbare
ruimte. Groene bewonersinitiatieven zijn waar
mogelijk ondersteund, de uitvoering van meerjarig
groot onderhoud in Betondorp is gestart en de
Verdubbeling Oosterpark is afgerond. Tevens is een
haalbaarheidsonderzoek gedaan naar een fiets- en
autoparkeergarage onder het landhoofd van de
Torontobrug.

Onderwijs, jeugd en diversiteit

1

2

4

5

In elk gebied is gewerkt aan een goed en breed aanbod
voor jongeren, waar bij er én gestimuleerd is dat zij zich
positief ontwikkelen én voorkomen werd dat zij overlast
veroorzaakten of afgleden tot top 1000 jongeren. Het
jongerenwerk van Dynamo besteedde aandacht aan
de thema’s diversiteit en discriminatie. In Oud-Oost en
Indische Buurt is vooral gewerkt aan het gezond en
veilig laten opgroeien van jongeren, aan de hand van
bijvoorbeeld de community aanpak van Aanpak Gezond
Gewicht en activiteiten binnen de Vreedzame Wijk. In
deze wijken was ook veel aandacht voor participatie
van jeugdigen via school, stage en werk. Ook is samen
met de aanpak jeugdoverlast ingezet op het bieden
van perspectief en positieve sociale ontwikkeling,
bijvoorbeeld door intensieve sociale activiteiten in de
Roomtuintjes. In het Oostelijk Havengebied is begonnen
met het creëren van meer speelplekken voor kinderen
en was er meer aandacht voor het tienerwerk op de
pleintjes. Daarnaast is gewerkt aan het creëren en
begeleiden van stages tijdens de SAIL-Academy.
Het aantal officieel geregistreerde criminele
jeugdgroepen is sinds 2014 van 3 afgenomen naar 2 en
ook het aantal jongeren per groep is afgenomen. Dit is te
danken aan continue monitoring en samenwerking met
de partners zoals politie, toezichthouders, jongerenwerk
en hulpverlening.
Programma 6

Welzijn, zorg en sport

Programma 4

1

2

3

4

Werk, inkomen en participatie

5

6

8

9

Stadsdeel Oost heeft een aanzienlijke bijdrage geleverd
aan de behaalde (stedelijke) doelstellingen van het
Aanvalsplan Jeugdwerkloosheid voor 2015. Vanuit de
aanpak armoedebestrijding is door het ophogen van
de minimanorm van 110% naar 120% van het wettelijk
sociaal minimum beoogd om de positie van werkende
minima te versterken. ZZP-ers werden ondersteund
bij hun financiële administratie en in het kader van

4

5

6

8

9

Vrijwilligersorganisaties hebben extra ondersteuning
gekregen om laagdrempelige activiteiten voor kwetsbare
bewoners te bieden. Het netwerk van professionele en
informele zorginitiatieven is dankzij door het stadsdeel
georganiseerde netwerkbijeenkomsten breder en sterker
geworden. De zorginitiatieven leverden een belangrijke
bijdrage aan het voorkomen van eenzaamheid en de
participatie van bewoners aan de samenleving.
Op IJburg heeft het opbouwen van een welzijns- en
zorgnetwerk een extra investering gekregen en is het
aantal activiteiten van kwetsbare bewoners in combinatie
met buurtactiviteiten gestegen. In de Watergraafsmeer
zijn veel initiatieven ontwikkeld van burgers die
activiteiten bieden aan kwetsbare bewoners.
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Op sportief gebied zijn het afgelopen jaar twee extra
kunstgrasvelden (hockey en voetbal) op IJburg, een
extra kunstgrasveld (hockey) en een kunstgrasveld
op sportpark Voorland Middenmeer opgeleverd. Er
vonden diverse activiteiten plaats op het gebied van
sportstimulering, zeker in de gebieden waar overwicht
een probleem is.
Programma 7

Economie en cultuur

3

Diverse culturele instellingen, festivals en kunstprojecten
ontvingen een subsidie. Een nieuw evenementenbeleid
kwam tot stand om de spreiding van evenementen
mogelijk te maken. Voor de Linnaeushof is aanwijzing
tot gemeentelijk monument voorbereid. Dde haven op
IJburg biedt, op initiatief van een ondernemer, plek aan
een zaterdagmarkt.
Programma 8

Duurzaamheid en water

10

Rond circulaire economie zijn er diverse lokale projecten
opgezet die bewoners en scholieren enthousiasmeren
om werk te maken van afvalscheiding. Een
bewonersinitiatief om zonnepanelen te plaatsen op een
huurcomplex van een corporatie is gelukt en bewoners
zijn zelf een (onderzoeks-)project begonnen met als doel
een self-sustainable Java-eiland. Op IJburg zijn diverse
steigers vergund en aangelegd en ook langs de Amstel
en het Flevopark wordt gekeken naar nieuwe kansen
voor gebruik van het water.
Programma 9

Stedelijke ontwikkeling en wonen

7

Oost is het snelst groeiende stadsdeel: de ontwikkeling
van IJburg, Zeeburgereiland en Overamstel is in 2015
in een versnelling gekomen. In de bestaande buurten
in Oud-Oost, Watergraafsmeer en Indische buurt
krijgt de stedelijke vernieuwing verder vorm. De helft
van de nieuwbouwwoningen komen tot stand in het
zogenoemde betaalbare segment. Daarnaast is gewerkt
aan een goede aansluiting tussen vraag en aanbod zodat
ouderen en mensen met een beperking zo lang mogelijk
zelfstandig kunnen wonen, en verschuift de aandacht van
vooral grote woningen naar meer kleinere woningen.
Programma 10

Bestuur en organisatie

1

3

9

De speerpunten van 2014, bewonersparticipatie en
netwerken, hebben zich in 2015 verder ontwikkeld tot
verregaande samenwerking en waar mogelijk zelfsturing.
Zo kwam het gebiedsplan Indische buurt 2015 tot
stand in co-creatie tussen stadsdeel, organisaties en
professionals uit de buurt en buurtbewoners
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7.5 Stadsdeel West

BU DG ET

bedragen x € 1.000

Hieronder staan de budgetten die per programma zijn begroot en besteed. Op de afwijkingen wordt nader ingegaan in de programma’s.
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Programma
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Rekening 2015
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g

Begroting 2015 - stand 16 december

Dienstverlening en informatie

169

249

-

-

-80

-

117

-

-

-117

-37

Openbare orde en veiligheid

398

5.675

-

-

-5.277

616

5.579

34

-

-4.929

348

25.970

42.198

25.531

18.073

-8.771

27.418

35.835

15.736

21.606 -14.288

-5.517

Verkeer en openbare ruimte
Werk, inkomen en participatie

874

2.408

-

-

-1.533

1.145

2.273

-

-

-1.128

405

Onderwijs, jeugd en diversiteit

-147

4.510

173

-

-4.484

309

5.826

97

-

-5.421

-937

1.575

17.545

1.864

-

-14.107

1.812

15.721

1.464

-

-12.445

1.662

691

2.824

89

-

-2.045

611

3.061

323

-

-2.127

-82

Welzijn, zorg en sport
Economie en cultuur
Duurzaamheid en water

16.870

26.463

2.767

-

-6.826

1.143

25.418

2.767

-

-21.508

-14.682

Stedelijke ontwikk. en wonen

11.800

37.024

15.933

-

-9.292

9.545

23.246

9.243

-

-4.458

4.834

-

14.995

6.037

-

-8.958

1

9.456

1.227

-

-8.229

729

58.200 153.893

52.393

21.606 -74.650

-13.277

Bestuur en ondersteuning
Totaal

18.073 -61.373 -    42.598 126.533 30.891
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Houthaven
Sloterdijk 1

5
12

Oud Sloterdijk

Westerpark

Spaarndammer
buurt

Zeeheldenbuurt

Gibraltarbuurt

5

Wester
kwartier

6
8

Gulden
Winckelbuurt

Kolenkit
buurt

3

1

Landlust
Robert
Scott
buurt

Laan van Spartaan

GWL
Staatslieden
terrein
buurt

Marcanti
buurt

Erasmusparkbuurt

Mercator
buurt
Noord

Frederik
Hendrik
buurt

Geuzen
buurt

2

4

7

9

10

11

6

3
1

Mercatorbuurt
Zuid

Chassébuurt

Bellamy Da Costa
buurt
buurt

Helmers
buurt
Borgerbuurt
Postjesbuurt Cremerbuurt

Vondelparkbuurt
Noord

WEST

INDIC ATOREN

P ROG RAM M A’ S
Verkeer en openbare ruimte
Stedelijke ontwikkeling en wonen
Onderwijs, jeugd en diversiteit
Welzijn, zorg en sport
Werk, inkomen en participatie
Openbare orde en veiligheid
Economie en cultuur
Duurzaamheid en water

Van tien indicatoren is de afwijking van het gemiddelde van
de buurt ten opzichte van het Amsterdams gemiddelde
gepresenteerd. Zie aan het begin van dit hoofdstuk 7.

Signaalblok
indicator
1 2
Leefbaarheid
Onderwijs
Veiligheid

Inkomen
Sociale cohesie

Veel beter dan Amsterdams gemiddelde
Beter dan Amsterdams gemiddelde
Gelijk aan of rond Amsterdams gemiddelde
Slechter dan Amsterdams gemiddelde
Veel slechter dan Amsterdams gemiddelde
Geen cijfers of niet gemeten
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Geheel Stadsdeel West

FO C U SPUNTEN

1

Intensiveren toezicht op straat en aanpak (jeugd)
overlast;

2

Tegengaan van de gevolgen van armoede en sociale
uitsluiting;

3

Verbeteren en vergroenen openbare ruimte in
woonbuurten en verbeteren verkeersveiligheid op
schoolroutes en hoofdnet auto;

4

Inzetten op een positief en duidelijk opvoedklimaat.
Kinderen die wat extra ondersteuning nodig
hebben, kunnen deelnemen aan groeps- of
individuele mentoraten;

5

Substantiële bijdrage aan woningbouwproductie;

6

Gemengde buurten met woningen in verschillende
eigendoms- en prijscategorieën en geschikt voor
bewoners in verschillende levensfases;

7

Ruimte bieden aan ondernemers en het
koppelen van kansen voor de ambachtseconomie
en wijkondernemingen aan kansen voor
werkgelegenheid;

8

West richt zich bij de drie decentralisaties binnen
het sociaal domein vooral op samenhang tussen
de verschillende stedelijke activiteiten. Doel is een
eenvoudige, maar effectieve ondersteuning van
mensen die dat nodig hebben met nadruk op het
versterken van de ‘dragende samenleving’;

9

Cultuur inzetten als motor voor stedelijke,
sociaal-maatschappelijke en economische
ontwikkeling. Nadruk op buurtgericht aanbod
van cultuur en kleinere instellingen van cultuur- en
talentontwikkeling met blijvende aandacht voor
broedplaatsen;

10

Bevorderen duurzame buurten, energietransitie en
afvalscheiding;

11

Verder ontwikkelen van gebiedsgericht werken en
participatie-instrumenten;

12

Verbeteren bereikbaarheid van het Westerpark
vooral bij evenementen;

13

Bedrijvigheid in Westpoort en het havengebied
beter laten aansluiten op (bedrijven in) West.
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Een meer diverse bevolkingssamenstelling brengt in
omgang tussen verschillende groepen mensen, veelal
jongeren, ook spanningen met zich mee, zich uitend
in groepsvorming of zelfs botsingen en pesterijen.
Met interventies van buurtpraktijkteams zijn in 2015
goede successen geboekt en is de sfeer verbeterd.
In algemene zin is de jeugdoverlast in 2015 opnieuw
afgenomen. De positieve invloed van de veranderende
bevolkingssamenstelling neemt niet weg dat ook in
2015 de sociaal economische positie van een nog steeds
forse groep bewoners, vooral in de Kolenkit, vroeg om
extra inspanningen. De achtergestelde positie uit zich
onder meer in sociaal isolement, slechte gezondheid,
overgewicht, psychische klachten, jeugd die opgroeit in
armoede en met minder kansen en toegang tot sport,
spel en opvoedondersteuning.
Met Ouder- en Kindteams, Samen DOEN-teams,
Schuldhulpverlening, aanpak Gezond Gewicht, en Fresh
in de Les, Sportstimulering, etc., is in 2015 geprobeerd
om de positie van deze groep te verbeteren.

INLEIDING
Stadsdeel West bestaat uit drie gebieden: Westerpark,
Bos en Lommer en Oud-West/De Baarsjes. West kent
nog twee ontwikkelingssnelheden. In grote delen van
Oud-West en Westerpark is sprake van een zogenaamd
centrummilieu. Dat uit zich in hogere woningwaarden,
hogere inkomens en meer tevredenheid over de buurt
en attractieve voorzieningen (evenementen en horeca).
Maar ook constateren we een negatieve spillover van de
(toeristische) druk van het stadscentrum. Daartegenover
staan buurten in De Baarsjes en Bos en Lommer, waar dit
effect nu nog minder merkbaar is. De verschillen vertalen
zich in een diverse verzameling van gebiedsopgaven problemen, wensen, kansen en initiatieven - die in de
gebieden zijn geïnventariseerd.

FO C U SPUNTEN/RESULTATEN
Gebiedsoverstijgend
West werkt al jaren gebiedsgericht en stelt in
samenspraak met bewoners, ondernemers en
maatschappelijke instellingen de jaarlijkse activiteiten
vast. Daarnaast werd ook in 2015 gewerkt met
bewonersinitiatieven. Opgetekende buurtwensen
worden gecategoriseerd en door de buurt zelf van
een prioriteit voorzien. De wensen werden financieel
gehonoreerd met buurtbudgetten, die afkomstig
waren uit de stadsdeelbegroting. Deze systematiek van
buurtagenda’s heeft, samen met de uitkomsten van de
gebiedsanalyses, bij het bepalen van de gebiedsagenda’s
en gebiedsplannen 2015 een belangrijke rol gespeeld.
Bij de uitwerking van de gebiedsagenda’s voor 2015 in
concrete (uitvoerings-)gebiedsplannen vond intensieve
interactie plaats met de stedelijke beleidsmakers over
de aansluiting op de doelstellingen verwoord in de
verschillende beleidsagenda/-programma’s.
Gebied 1

Bos en Lommer
In 2015 oordeelden meer bewoners dan ooit eerder in
de afgelopen decennia positief over de ontwikkeling
van de buurt. Stedelijk wonen dichtbij bij een attractief
stadscentrum is populair. De stedelijke vernieuwing heeft
in 2015 een ‘boost’ gekend. In de buurten Kolenkit,
Robert Scott, Laan van Spartaan, Bosleeuw en Landlust
wordt gebouwd of zijn de voorbereidingen hiertoe
gestart. De sterk toegenomen waardering voor de buurt
en de kwaliteit van de woningen in 2015 (twee keer
zo snel is gestegen als gemiddeld in de stad) zet de
komende tijd voort.

De vernieuwing van de woningvoorraad is gepaard
gegaan met vernieuwing van de openbare ruimte.
Pleinen, straten en plantsoenen zijn vernieuwd. Het
gebruik van de openbare ruimte is verder gestimuleerd,
bijvoorbeeld met evenementen in het Erasmuspark. Het
toerisme, tot voor kort onbekend in Bos en Lommer,
groeit in een bovengemiddeld hoog tempo, vooral als
het gaat om horecagelegenheden. Er vestigen zich ook
meer starters en zzp’ers in de buurt.
Keerzijde van de groeiende populariteit en intensiever
gebruik van de openbare ruimte is parkeerdruk van
auto’s, scooters en fietsen.
Gebied 2

De Baarsjes/Oud-West
2015 stond landelijk gezien voor een belangrijk deel in
het teken van de forse toename van vluchtelingen, hoe
goed is het dan om te zien dat lokale initiatieven als in
de Postjesbuurt ontstaan. Een groep actieve bewoners
zet zich iedere woensdag een dagdeel belangeloos in
om een groep ontheemden te begeleiden en activiteiten
met hen te ondernemen. Bewonersinitiatieven die we in
2015 zijn blijven ondersteunen en stimuleren.
2015 was ook het jaar dat De Hallen in Oud-West
officieel en volledig in gebruik werd genomen. De
Hallen zijn een groot succes, maar dat succes heeft ook
keerzijden. De druk die bewoners ervaren neemt toe
in heel West, maar in Oud-West en De Baarsjes in het
bijzonder. Hier was aandacht voor in 2015 en is ook
speerpunt voor 2016. Door een goede dialoog, zijn
bijvoorbeeld afspraken gemaakt tussen ondernemers
en bewoners over onder andere ‘De Liefde’ en de
‘Chassékerk’.
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Brediuslocatie al een aantal jaren een tijdelijke moestuin,
waarbij ook een gedeelte van de oogst bestemd is voor
de voedselbank.

In winkelstraten is leegstand verder aangepakt, is voor
de Jan Evertsenstraat een zogenaamde Freezone gestart
voor een proefperiode van 2 jaar, heeft de Vondelgym
haar deuren geopend, evenals 2 nieuwe supermarkten
aan de Baarsjesweg. Op zich goede economische
ontwikkelingen, waarbij echter blijvend aandacht moet
zijn tussen enerzijds ruimte voor ondernemers en
anderzijds oog voor bewonersbelangen.

In Westerpark wonen relatief veel bewoners met
psychische problemen. Met het veranderen van de
zorg vanuit de rijksoverheid naar de gemeente is
deze doelgroep een belangrijk aandachtspunt. In de
Spaarndammerbuurt is er een wijkwerkplaats gestart om
de participatie van bewoners met een GGZ achtergrond
te vergroten.

2015 was ook het jaar dat de jeugd in Oud-West en De
Baarsjes nauwer betrokken is bij buurten onder andere
door het instellen van de Kinderwijkraden in beide
wijken. In 2016 gaan we hier mee door en willen we
dit breder uitrollen in de gebieden. De wijzigingen in
de maatschappelijke ondersteuning en versterken van
de informele zorgnetwerken zijn in 2015 van de grond
gekomen, nog niet tot volle wasdom. De basis is gelegd
in 2015 en wordt verder uitgewerkt en opgezet in het
komende jaar.

In veel winkelstraten verdwijnen de winkels en komen
er horecagelegenheden voor terug. Dit zorgt voor meer
levendigheid in de avonduren, maar geeft ook overlast
voor bewoners. In heel West worden op allerlei plekken
kiosken gebouwd. De communicatie daarover richting
bewoners en ondernemers in de buurt is sterk verbeterd,
maar verdient nog wel aandacht.
Voor het Westerpark is het besluit genomen om in
het pand waar voorheen het stadsdeelkantoor van
Westerpark zat een hotel te vestigen. Dit sluit aan bij
de ideeën uit het Groene Manifest. Het Westerpark
trekt jaarlijks veel bezoekers. Dit is een mooi gegeven
maar zorgt ook voor overlast waarover gesprekken
zijn gevoerd met bewoners en er vastgehouden is aan
dezelfde afspraken als in 2014 rondom evenementen
en handhaving en toezicht. Uit de evaluatie kwam naar
voren dat bewoners daar tevreden over zijn.

Gebied 3

Westerpark
Bewoners wonen graag in Westerpark. De ligging
tegen het centrum en het Westerpark wordt door veel
bewoners genoemd als een groot pluspunt. Per 1 januari
is het gebied Westerpark uitgebreid met Sloterdijk 1,
een bedrijventerrein dat de komende jaren verandert
van werkgebied in werk-woongebied. Westerpark is nog
niet af. In de buurten Houthaven, Spaarndammerbuurt,
voormalig ING gebouw, Foodcenter en Sloterdijk 1
worden woningen gebouwd of zijn de voorbereidingen
hiervoor gestart. In een aantal buurten wordt hard
gewerkt aan het herinrichten van de openbare
ruimte, met de komst van de Houthaven wordt de
Spaarndammerstraat/Tasmanstraat ondertunneld
waardoor een directe verbinding ontstaat tussen
de Houthaven en de Spaarndammerbuurt. Op de
tunnel komt een dijkpark waar bewoners actief over
meedenken. Er is aandacht voor ontmoeting en voor
kunst. In de Frederik Hendrikbuurt is gestart met de
herinrichting van de openbare ruimte. In 2015 is het
Frederik Hendrikplantsoen opgeleverd en veranderd in
een open park, voor verschillende doelgroepen, met
een mooie speelgelegenheid voor kinderen en een
kruidentuin opgezet door bewoners en ondernemers.
Zelfbeheer is belangrijk voor de bewoners uit
Westerpark. Bewoners voelen zich erg betrokken en
verantwoordelijk voor het eindresultaat. Op het Hugo de
Grootplein is het groen ontworpen en onderhouden door
bewoners. De bewoners van het GWL-terrein hebben
net als in 2014 een plein aangepakt, het Watervalplein,
waarbij zij met het stadsdeel de kosten hebben gedeeld
voor de herinrichting en zelf het onderhoud verzorgen.
In de Spaarndammerbuurt hebben bewoners op de
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Programma 4

FO C U S O P PROGRAMMA

Werk, inkomen en participatie

Programma 2

Openbare orde en veiligheid

1

De Treiteraanpak staat scherp op het netvlies; samen
met het Meldpunt Zorg en Woonoverlast zijn in West in
2015 de meeste zaken gestart én afgesloten. Ook zet
het stadsdeel nadrukkelijk en vaak succesvol in op de
(uitstroom) Top 1000. Afgelopen jaar heeft West ook
als eerste haar plan tegen polarisatie en radicalisering
gepresenteerd, Stay West. De ‘West’-aanpak kan rekenen
op belangstelling uit binnen- en buitenland. Het ‘netwerk
moskeeën’ krijgt navolging in andere stadsdelen.
Er is middels vele (netwerk)bijeenkomsten stevig
ingezet op het thema Huiselijk Geweld. Daarnaast
is in kwetsbare buurten geïnvesteerd in het
tegengaan van woninginbraken, samen met politie
en woningcorporaties. Een groot aantal winkelstraten
is veiliger geworden; een klein aantal blijft onze
aandacht vragen. In onder andere Bos en Lommer is
met zogenaamde buurtpraktijkteams is hard gewerkt
aan de bestrijding van jeugdoverlast (en breder ingezet
op armoedebestrijding en leefbaarheid). In sommige
buurten is de overlast zo teruggedrongen.
Programma 3

Verkeer en openbare ruimte

3 12

In 2015 zijn een aantal herinrichtingsprojecten afgerond.
De Baarsjesweg, de Admiralengracht en de omgeving
van de Chassékerk zijn enkele voorbeelden. Ook is de
Hallen/ Kwintijngarage opgeleverd, deze garage verlicht
de parkeerdruk in de buurt. Nu de garage is opgeleverd
zal ook gestart worden met de geplande herprofileringen
in de Bellamybuurt. Op de Jacob Catskade en op
het Nicolaas Beetsplantsoen is de kwaliteit van het
groen verbeterd, in samenwerking met bewoners.
Op het Cremerplein en het Van der Doesplein zijn de
speelvoorzieningen verbeterd.
Ook zijn er een aantal mooie zelfbeheerprojecten
gestart, bijvoorbeeld op het Frederik Hendrikplantsoen,
het Barentszplein (spelen) en de Westerdoksdijk.
In 2015 zijn ook de laatste basisscholen in het kader
van het Meerjarenplan Verkeersveiligheid bezocht. Bij
de Catamaranschool is een extra schouw uitgevoerd
en zijn maatregelen genomen ter verbetering van de
verkeersveiligheid rond deze school. In de periode 2012
en 2015 zijn alle basisscholen in West bezocht.

Diverse projecten zijn gestart om bewoners van West te
ondersteunen en te begeleiden naar passende vormen
van (duurzame) participatie of zinvolle dagbesteding
en waar mogelijk naar re-integratie richting (betaald of
vrijwilligers-) werk. Bestaande voorzieningen, activiteiten,
samenwerkingsverbanden en ketens worden hiervoor
geoptimaliseerd met een belangrijke rol voor de
Buurtwerkplaats. Er zijn activiteiten voor de bevordering
van de emancipatie, talentontwikkeling en participatie
van specifieke kwetsbare groepen, onder andere door
het samenwerkingsverband Vrouwen Academie West.
De doorgaande leerlijn van trede 2 naar trede 3 met
aanbod vanuit o.a. het Wijkleerbedrijf en het Gilde
lab is versterkt. Een nieuwe ronde activeringstrajecten
vanuit de impulsaanpak trede 1 en 2 (Meedoen Werkt)
is gestart. Nieuwe doelgroepen krijgen bezoek,
bijvoorbeeld ‘onzichtbare meiden’: geen opleiding,
geen werk, geen inkomen. Professionele en vrijwillige
participatiecoaches bestrijden sociaal isolement en leiden
toe naar activiteiten in de buurt.
In Westerpark is een proeftuin gestart om met
professionals en vrijwilligers de deelname aan het
maatschappelijke leven door bewoners met een GGZachtergrond te bevorderen.
De Pak-je-kans kaarten, waarmee bewoners op een
aansprekende en laagdrempelige manier worden
geïnformeerd over - en gestimuleerd worden om
gebruik te maken van – de inkomensondersteunende
voorzieningen, zijn in 2015 in geheel West verspreid.
Dit succesvolle initiatief heeft inmiddels stadsbreed
navolging gekregen.
Programma 5

Onderwijs, jeugd en diversiteit

4

De ambitie van West is een Vreedzaam West. Dit
betekent vanuit de Vreedzame scholen uitbreiden naar
Vreedzame wijken, waarbij alle betrokkenen volgens een
zelfde pedagogische visie (samen)werken. Inmiddels zijn
er twee Vreedzame wijken; Oud West en de Baarsjes
met ieder hun eigen Kinderwijkraad en buurtaanjagers
Vreedzaam.
Voor wat betreft de decentralisatie jeugdhulp weten
de welzijnspartners, informele partners en de Ouderen KindTeams elkaar steeds beter te vinden. Er is flink
geïnvesteerd in het leren kennen van elkaars werk, kennis
en kracht, met als doel alle kinderen en jongeren in West
de juiste hulp te bieden.
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Programma 6

Welzijn, zorg en sport

2

8

In 2015 is het realiseren en/of optimaliseren van goede
Wmo-basisvoorzieningen voortgezet. Er was extra
aandacht voor het starten van initiatieven waarbinnen
Westbewoners elkaar ondersteunen (informele zorg)
en/of worden gestimuleerd hiertoe. Bijvoorbeeld de
projecten Hart voor elkaar en Buurtverzorgsters. Door
de organisatie van een aantal wijktafels kennen zorgen welzijnsprofessionals van de wijkzorgnetwerken,
klantmanagers van WPI, vrijwilligers en actieve
Westbewoners elkaars aanbod en werkwijze. Vervolgens
zijn in het laatste kwartaal van 2015 wijkwerktafels
georganiseerd waarmee, samen met betrokkenen
rond concrete problemen, nieuwe aanpakken worden
ontwikkeld op wijk/buurtniveau. Deze zullen in 2016
worden uitgevoerd.
Sport in West moet sociale doelen realiseren. Er wordt
samengewerkt met de buurtpraktijkteams, raad van
kinderbescherming en jeugdzorg. Onder het motto
‘West Beweegt!’ krijgen bewoners een stimulans en
informatie over sport en beweging.
In 2015 is daarom ingesprongen op de behoefte van
bewoners, scholen, sportverenigingen en vele andere
partners in de wijk. Daarnaast organiseert ‘West
Beweegt!’ wekelijks minimaal negen voetbalactiviteiten
in verschillende wijken voor jeugd en jongeren. Bij zowel
het voortgezet onderwijs als in het basisonderwijs vinden
naschoolse activiteiten plaats en is daarbij afstemming
met de stedelijke Sportprogramma’s jump-in, AAGG,
topscore en de inzet van de combinatiefunctionarissen.
In West is de health tour gestart die volwassenen met
overgewicht op een unieke manier motiveert om te
bewegen.
Programma 7

Economie en Cultuur

7

Ondernemers kunnen met hun vragen terecht
bij het Stadsloket. De stadsdeelorganisatie, met
accountmanagers en gebiedsmakelaars, is aanspreekpunt
voor de complexere vragen.
‘Balans in de stad’ is actueel vanwege het succes van
Westergasfabriek en De Hallen. We zijn constructief
in gesprek over beheer en beheersbaarheid. In
sommige delen van Oud-West nadert de uitrol van het
centrummilieu een kritische grens.
We zien dat belangrijke culturele instellingen veel
hebben bijgedragen aan het imago van West. Gelukkig
kunnen extra middelen worden besteed aan kleinere
instellingen en aan talentontwikkeling.
Programma 8

Duurzaamheid en water

10

Het vervangingsplan ondergrondse containers wordt
verder uitgevoerd. In 2015 waren de Postjesbuurt, de Jan
Maijenbuurt en de Chassébuurt aan de beurt. Met de
vervanging van de ondergrondse containers in de DoesTromp Geuzenbuurt en de Mercatorbuurt in 2016 wordt
de vervanging in het voormalige stadsdeel De Baarsjes
afgerond.
Hotspots
Er zijn 10 hotspotlocaties opgelost door een combinatie
van intensieve communicatie en aanpassingen
in de openbare ruimte rondom de container (bv.
grofvuil aanbiedplek en plantenbak). Er is een
communicatiecampagne ontwikkeld over het juiste
aanbiedgedrag voor de verschillende afvalfracties. Vanaf
begin 2016 zullen de vuilniswagens van Afvalservice West
(ASW) hiermee rondrijden. De hotspotaanpak is stedelijk
onder de aandacht gebracht en krijgt navolging in de
hele stad.

9

In West zijn meerdere belangrijke winkelstraten. De
aandacht ging uit naar kwaliteitsverbetering en actieve
winkeliersverenigingen. De Jan Evertsenstraat is als
eerste gebied een pilot freezone.
Voor West is in het Amsterdams Ondernemers
Programma (AOP) 2015-2018 (besluit gemeenteraad
d.d. 17 december 2015) verscherpte aandacht voor het
selectieve behoud van kleinschalige bedrijfsruimte.

Afval en adoptanten
De interne processen rondom de afhandeling van de
adoptantenmeldingen in KIM/MORA zijn vereenvoudigd
door middel van nauwere samenwerking met ASW
(groot deel van de afhandeling vindt ook administratief
voortaan bij ASW plaats). Hierbij is het streven naar
snelle, adequate, efficiënte en accurate dienstverlening
leidend.
Er zijn 2 goed bezochte workshops Gedragsverandering
voor afvaladoptanten in West georganiseerd. Hierin is
aan de adoptanten een aantal handvatten gegeven hoe
om te gaan met het verkeerd aanbiedgedrag (afval) van
de bewoners en zijn de adoptanten meegenomen in
de wetenschappelijke inzichten over het ontstaan van
gedrag.
In herprofileringsprojecten is Rainproof in 2015 een
standaard aandachtspunt geworden.
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Programma 9

Stedelijke ontwikkeling en wonen

5

6 13

Woningbouw in West
Het College wil vanaf 2018 weer een jaarproductie
van 5000 woningen. West levert hier een bijdrage
aan in de stedelijke vernieuwingsgebieden en met
grote nieuwbouwprojecten als Houthaven, Laan van
Spartaan en Foodcenter. Maar ook bij transformatie
van leegstaande kantoren zijn we succesvol. In de
Ringzone West zien we ook goede kansen voor een
substantiële bijdrage. Ook omarmen wij de ambitie om
achterstallig onderhoud aan te pakken en werken we aan
verduurzaming van de woningvoorraad.
We blijven actief werken aan woningnieuwbouw
en -vernieuwing. Behoud van een gemengde
woningvoorraad is daarbij een belangrijke leidraad. Onze
aandacht richt zich daarom bij projecten op gereguleerde
en middel dure huurwoningen en woningen voor
ouderen. In gesprekken met woningcorporaties is het
een vast agendapunt.
Programma 10

Bestuur en ondersteuning

11

De gebiedscylcus in de gemeente Amsterdam is in
ontwikkeling. Voor de totstandkoming van de producten
in de cyclus was en is experimenteerruimte nodig. Ieder
stadsdeel kiest op dit moment haar eigen vorm. In
stadsdeel West hebben wij de leden van het Algemeen
Bestuur en bewoners/ondernemers onderdeel gemaakt
van het inrichten van het proces tot het opstellen van de
gebiedsplannen. Gedurende twee maanden is daarna
middels een grootscheeps participatietraject informatie
opgehaald. Tot slot kende de beeldvormende sessie
met het Algemeen Bestuur niet meer zijn traditionele
verloop. Geen vergadering maar een nieuwjaarsreceptie
waar het nuttige met het aangename werd verenigd.
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7.6 Stadsdeel Zuid

BU DG ET

bedragen x € 1.000

Hieronder staan de budgetten die per programma zijn begroot en besteed. Op de afwijkingen wordt nader ingegaan in de programma’s..
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Dienstverlening en informatie

75

131

-

-

-56

-94

1.332

-

-

-1.426

Openbare orde en veiligheid

701

2.734

-

-

-2.033

878

2.557

-

-

-1.679

354

47.475

72.782

33.309

30.113

-22.112

36.085

61.641

32.183

33.556 -26.929

-4.817

Verkeer en openbare ruimte

-1.370

Werk, inkomen en participatie

1.026

3.140

-

-

-2.114

1.080

3.470

-

-

-2.390

-276

Onderwijs, jeugd en diversiteit

32

4.671

-

300

-4.939

-1.115

4.758

-

-0

-5.873

-933

Welzijn, zorg en sport

5.252

23.870

1.308

474

-17.784

5.700

23.691

36

Economie en cultuur

1.263

4.386

439

-
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1.190

4.228
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475 -18.431

-646

50

-3.018

-334
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Duurzaamheid en water
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-
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-

-18.724

Stedelijke ontwikk. en wonen

12.143
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-4.780
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14.013
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-2.942

1.837
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-

-
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2.537

-

-
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1.127

91.775 163.673

42.867

34.752 -83.898

-20.631

Bestuur en ondersteuning
Totaal

34.236 -63.267

341

60.407 142.645 33.093

Hoofddorpplein
buurt
Museumkwartier
Duivelseiland

3

8
5

Oude Pijp

Willemsparkbuurt

13
Zuid
Pijp

9
1

2

Nieuwe Pijp

6

Apollobuurt

12

11
IJselbuurt

Prinses
Irenebuurt

Stadionbuurt

10
Scheldebuurt
Rijnbuurt

4

Schinkelbuurt

14

Zuidas

Buitenveldert
West

7

Buitenveldert
Oost

ZU I D

INDIC ATOREN

P ROG RAM M A’ S
Verkeer en openbare ruimte
Stedelijke ontwikkeling en wonen
Onderwijs, jeugd en diversiteit
Welzijn, zorg en sport
Werk, inkomen en participatie
Openbare orde en veiligheid
Economie en cultuur
Duurzaamheid en water

Van tien indicatoren is de afwijking van het gemiddelde van
de buurt ten opzichte van het Amsterdams gemiddelde
gepresenteerd. Zie aan het begin van dit hoofdstuk 7.

Signaalblok
indicator
1 2
Leefbaarheid
Onderwijs
Veiligheid

Inkomen
Sociale cohesie

Veel beter dan Amsterdams gemiddelde
Beter dan Amsterdams gemiddelde
Gelijk aan of rond Amsterdams gemiddelde
Slechter dan Amsterdams gemiddelde
Veel slechter dan Amsterdams gemiddelde
Geen cijfers of niet gemeten
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FO C U SPUNTEN

1

Stimuleren van transformaties zoals
Havenstraatterrein, hierbij ambities realiseren voor
middensegmentwoningen voor stadsgezinnen,
maatschappelijke voorzieningen, duurzaamheid,
werkgelegenheid en cultuur.

2

Sterk verbeteren van verkeersveiligheid op vele
knelpunten voor fietsers (focus schoolroutes) en
voetgangers op o.a. de Van Woustraat, Rijnstraat,
Zeilstraat, De Lairessestraat, Buitenveldert
(De Boelelaan), Metrolijn 51 en fietsroute langs de
Schinkel.

3

Werken aan goede balans tussen wonen en
levendige centrumfunctie voor De Pijp.

4

Zorgen voor goede inpassing Zuidas,
voorkomen van (bouw)-overlast en stimuleren
van levendigheid in de Zuidasflanken door
o.a. omgevingsmanagement en faciliteren van
(tijdelijke) initiatieven in openbare ruimte.

5

Zorgen voor genoeg (fiets)parkeerplekken in De
Pijp en stationsomgevingen.

6

Bestrijden van sociaal isolement door onder
andere stimuleren van bewonersinitiatieven en
doorontwikkeling Huizen van de Wijk.

7

Zorgen dat ouderen langer zelfstandig thuis
kunnen blijven wonen door betere benutting en
bereikbaarheid van bestaande voorzieningen (in
met name Buitenveldert), door het koppelen aan
jongeren en gezinnen in de wijk en door 
bevorderen van veiligheid (o.a. inbraakpreventie).
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8

Beheer en handhaving van openbare ruimte en
parken afstemmen op de hoge gebruiksdruk, zodat
de kwaliteit goed op niveau blijft. Prettig verblijven
op een hoogwaardig Museumplein en Vondelpark
door de samenwerking met partners te versterken.
De parken in Zuid verbinden en de kwaliteit,
diversiteit en potentie optimaal benutten.

9

Ondernemers faciliteren voor kwaliteitsslag in het
winkelaanbod onder andere in de Zeilstraat.

10

Integrale aanpak voor verbeteren van de
leefbaarheid en veiligheid rondom ‘Vechtplein’.
Succesvolle aanpak in Diamant- en
Van Tellegenbuurt voortzetten.

11

Stimuleren van talentontwikkeling voor jonge
kinderen door o.a. talentmakelaars en mentoraten.

12

Aanpakken jeugdwerkloosheid door realisering
Uitvoeringplan Jeugdwerkeloosheid: o.a. uitbreiden
aanbod Stagestraten en Leerwerkpakketten in
samenwerking met ondernemers.

13

Culturele programma’s voor en met de buurt
blijven ontwikkelen en impuls geven rondom
het Archiefterrein vanuit samenwerkingsverband
Cultuurcluster Asscher.

14

Stimuleren van sporten in de openbare ruimte door
onder andere Sportas.

Gebied 1

INLEIDING

Buitenveldert/Zuidas

Delen van Zuid krijgen steeds meer een centrumfunctie
en vertonen een sterke economische ontwikkeling. Het
succes heeft echter een keerzijde: in sommige delen
neemt de druk op de openbare ruimte toe. In 2015 heeft
het stadsdeel zich ervoor ingezet om een goede balans
te bewaren tussen economische groei en leefbaarheid.
Dat vraagt onder meer om actie op het gebied van
woningbouw, (verkeers)veiligheid, beheer en handhaving.
Naast krachtige buurten telt het stadsdeel ook
buurten met veel kwetsbare bewoners. Om die groep
te ondersteunen heeft het stadsdeel geïnvesteerd
in uitbreiding en verbetering van het zorg- en
hulpverleningsaanbod.
Bij alle plannen en activiteiten in de gebieden is een
belangrijke rol weggelegd voor de bewoners zelf.

FO C U SPUNTEN/RESULTATEN
Gebiedsoverstijgend
Stadsdeel Zuid heeft zich in 2015 vooral gericht op de
volgende focuspunten:
• Zorgen voor meer huurwoningen in het
middensegment, onder meer door transformatie te
stimuleren.
• Het hoge veiligheidsniveau behouden door te
investeren in jeugdwerk, maatregelen te treffen
op het gebied van verkeersveiligheid en door
jeugdcriminaliteit, overvallen en (auto)inbraken te
voorkomen.
• Kinderen en jongeren weerbaarder maken en
daarnaast een omgeving creëren die hen stimuleert
hun talenten te ontwikkelen.
• De kwaliteit van winkelstraten verhogen door
herinrichting, het voortzetten en opzetten van
KVO-trajecten en het instellen van Bedrijveninvesteringszones.
• Beheer en handhaving in de openbare ruimte en
de parken intensiveren vanwege het toenemende
gebruik.
• Sportbeoefening in verenigingsverband en in de
openbare ruimte stimuleren.
• Culturele programma’s blijven ontwikkelen en
initiatieven op het gebied van kunst faciliteren.

Sterke eigen dynamiek in Zuid
Stadsdeel Zuid bestaat uit drie gebieden met elk hun
eigen dynamiek, kansen en uitdagingen.

In 2015 zijn in Buitenveldert/Zuidas investeringen gedaan
om de leefbaarheid, veiligheid en aantrekkelijkheid
van het gebied te behouden. De omgeving van het
Gelderlandplein is opnieuw ingericht en in diverse
winkelgebieden is de toegankelijkheid verbeterd. Het
Huis van de Wijk in Buitenveldert is opgeknapt en het
programma-aanbod is verbeterd. Het Gijsbrecht van
Aemstelpark heeft in 2015 de status gekregen van
rijksmonument en het (verzets)monument Rozenoord in
het Amstelpark is geopend. Met steun van het stadsdeel
en de Natuur&Milieuteams zijn bewonersinitiatieven
ontplooid om de kwaliteit van het vele openbare groen
te verhogen.
Om de parkeerdruk te verlichten, zijn twee bijzondere
regelingen ingevoerd: fiscale parkeervergunningen voor
belanghebbenden en parkeerduurbeperking. Deze
maatregelen zijn succesvol en worden waar mogelijk
uitgebreid. Om het fijnmazige openbaarvervoersnetwerk
in stand te houden, zijn er na de opheffing van buslijn
62 inspanningen geleverd om vervangend vervoer
te organiseren. Dit heeft geresulteerd in een nieuwe
buslijn, die in publiek-private samenwerking tot stand is
gekomen.
Met het oog op de groeiende behoefte aan huisvesting
zijn er twee grote transformatieprojecten in gang gezet:
Elisabeth Otter-Knoll Stichting (tot 40 ouderenwoningen
en 13 studentenwoningen) en Vreugdehof (tot 150-200
ouderenwoningen, waarvan 30% in de sociale sector).
Gebied 2

De Pijp/Rivierenbuurt
Wij hebben bij bewoners en andere betrokkenen ideeën
en wensen verzameld voor de nota van uitgangspunten
voor het nieuwe bestemmingsplan De Pijp; de nota is in
december vastgesteld. In het bestemmingsplan zal het
bewaren van de balans tussen de woon- en de centrumfunctie centraal staan.
Op het gebied van verkeersveiligheid is onder meer
begonnen met het groot onderhoud in de Rijnstraat –
waarbij vrijliggende fietspaden zijn aangelegd – en is de
door scholieren veelgebruikte kruising StadhouderskadeHemonystraat veiliger gemaakt.
De gemeenteraad heeft het Definitief Ontwerp voor
de herinrichting van de Ferdinand Bolstraat (onderdeel
van de Rode Loper) vastgesteld. We hebben twee
locaties gevonden voor de realisatie van 1000 inpandige
fietsparkeerplekken nabij metrostation De Pijp.
De ondernemers van de Rijnstraat hebben zich in 2015
georganiseerd in een Bedrijveninvesteringszone en de
winkelstraat is door B en W aangewezen als ‘freezone’.
Ter ondersteuning van de groeiende groep bewoners
met psychische of psychiatrische beperkingen is het
project ‘GGZ in de Wijk’ in gang gezet: er zijn twee GGZcoaches aangesteld, van wie er een verbonden is aan de
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Huizen van de Wijk en de ander aan GGZ InGeest.
Een van de activiteiten om de jeugdwerkloosheid
terug te dringen was de oprichting van ‘Stagestraat De
Pijp’. Ook is in samenwerking met ‘Made in De Pijp’
(vereniging van ambachtelijke bedrijven) het aantal
leerwerk- en stageplekken uitgebreid.
Om het woningaanbod te vergroten zijn we gestart
met de transformatie van het oude stadsdeelkantoor
aan de Karel du Jardinstraat tot circa zeventig
middensegmentwoningen.

FOCUS OP P ROG RAM M A
Programma 1

Dienstverlening en informatie

Gebied 3

Oud-Zuid
Beheer en onderhoud van het Vondelpark en het Museumplein vroegen doorlopend aandacht door de toenemende drukte. Om de kwaliteit van het Vondelpark
te verhogen zijn er met partners en belanghebbenden
afspraken gemaakt over samenwerking en de bijdrage
die zij kunnen leveren.
Een aantal panden heeft een (tijdelijke) nieuwe
bestemming gekregen. Op de begane grond van de
voormalige Jacobuskapel komt onderwijs en in de etages
daarboven komen woningen, op Valschermkade 19 is
een Stagehotel gevestigd en in de Citroëngebouwen
zijn een restaurant en een galerie geopend. Voor het
voormalige verzorgingshuis Schinkelhaven zijn afspraken
gemaakt over de realisatie van ouderenwoningen
en een ontmoetingsruimte. Het Huis van Bewaring
is in september 2015 in gebruik genomen als
vluchtelingenopvang. Op het bedrijventerrein Schinkel is
Zuid Werkt gestart, dat jongeren met een afstand tot de
arbeidsmarkt begeleidt naar betaald werk.
Door een nieuwe inrichting heeft de P.C. Hooftstraat
meer allure gekregen. Ook hebben fietsers en
voetgangers meer ruimte gekregen. Voor de recreatieve
Sportasroute langs de Schinkel is eind 2015 een
intentieverklaring tot samenwerking getekend door
wethouders van Amsterdam, de stadsregio, Amstelveen
en stadsdeel Zuid.

Het Stadsloket Amsterdam (rve Dienstverlening) heeft in
2015 de dienstverlening aan burgers en ondernemers in
alle stadsdelen volgens de nieuwe werkwijze ingericht.
Dat houdt in dat de klant in elk stadsdeel op dezelfde
wijze wordt geholpen, en dat alle burgerzakenproducten
en een aantal eenvoudige vergunningen uniform worden
vervaardigd.
In sommige stadsdelen heeft de omschakeling nogal
wat voeten in de aarde gehad, in andere stadsdelen is
de overgang soepel verlopen, maar in alle gevallen is er
hard aan gewerkt om de dienstverlening geen hinder te
laten ondervinden. De vergunningen op het gebied van
omgevingsrecht (Wabo), evenementen en horeca vergen
gebiedskennis en afstemming met de gebiedssturing.
Deze blijven bij de stadsdeelorganisatie en worden
geproduceerd volgens de voor de hele stad geldende
procesbeschrijvingen. Het Breed Sociaal Loket werkt
nauw samen met het Stadsloket Amsterdam, maar is in
2015 nog niet volledig geïntegreerd.
Programma 2

Openbare orde en veiligheid

10

Stadsdeel Zuid heeft in 2015 het hoge veiligheidsniveau
behouden. We hebben activiteiten ondernomen om
ondernemers en bewoners (met name jongeren en
ouderen) weerbaarder te maken. Samen met de politie
hebben we bijvoorbeeld ouderen voorgelicht over
babbeltrucs en hebben we digitale deurspionnen
aangeboden.
De aanpak van overlast hebben we voortgezet;
daarbij lag de nadruk op drukke plekken als het
Museumplein (bestrijding van straatroof en autokraak)
en het Vondelpark (zomeraanpak handhaving).
Daarnaast hebben we bedreigde instellingen financieel
ondersteund bij het invoeren van veiligheidsmaatregelen.
Programma 3

Verkeer en openbare ruimte

2

5

8

In Stadsdeel Zuid wordt de openbare ruimte steeds
zwaarder belast door de groeiende stroom bezoekers.
Vooral in de parken en het Museumplein neemt de
drukte toe; daarom was onderhoud en herinrichting van
die locaties in 2015 een belangrijk thema.
De nieuwbouw op de Zuidas zorgt voor hogere
parkeerdruk in de omringende buurten. Met
het oog daarop zijn in die buurten twee
bijzondere parkeerregelingen ingevoerd: fiscale
parkeervergunningen voor belanghebbenden en
parkeerduurbeperking.
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Verder hebben de verkeersveiligheid op schoolroutes
en een fijnmazig openbaarvervoersnetwerk extra
aandacht gekregen. Het laatste heeft onder meer geleid
tot de instelling van een buurtbus in Buitenveldert ter
vervanging van de door het GVB opgeheven lijn 62.
Programma 4

Werk, inkomen en participatie

Wij hebben voorbereidingen getroffen om de Huizen van
de Wijk financieel en inhoudelijk vitaal te houden, en de
huisvesting te verbeteren.
Er is veel gedaan op het gebied van mantelzorg en
vrijwillige inzet. Daarnaast hebben wij geïnvesteerd in
sport, onder andere in verschillende accommodaties en
in een sportiever ingerichte openbare ruimte.

9 12

Programma 7
Aandachtspunten voor stadsdeel Zuid zijn
jeugdwerkloosheid, participatie en armoede. Daarnaast
vinden we het belangrijk om bewoners die aan de zijlijn
staan te stimuleren om actief deel te nemen aan de
maatschappij. In 2015 is Zuid gestart met het programma
‘Aan de slag in Zuid’. Daarin zijn we matchmaker
tussen de lokale economie en het lokale netwerk van
ketenpartners rondom jongeren en volwassenen die een
baan of opleiding zoeken, onder meer door projecten op
te zetten.
De leerwerktrajecten en het project Stagestraten zijn
uitgebreid. Het Participatiecentrum helpt bewoners met
een bijstandsuitkering aan werk of stimuleert hen om
actief deel te nemen aan de maatschappij – bij dit laatste
speelt ook de voedselbank een rol. Activiteiten gericht
op inburgering, zoals taalmaatjes en laagdrempelige
taallessen, zijn voortgezet.

Economie en Cultuur

13

Veilige en vitale winkel- en horecagebieden zijn een
speerpunt in het beleid van stadsdeel Zuid. Wij faciliteren
nieuwe initiatieven en begeleiden winkeliers die zich
willen verenigen; dit alles met het doel de kwaliteit
van de winkelgebieden te verhogen. We streven naar
een hoogstaand en gevarieerd kunstaanbod voor alle
bewoners. Met het oog daarop is in 2015 opdracht
gegeven voor het ontwerpen van kunstobjecten in de
openbare ruimte, zijn aan acht culturele organisaties
meerjarige subsidies verstrekt en is een aantal tijdelijke
kunstinitiatieven ondersteund. In het kader van
erfgoedbehoud zijn in 2015 een nieuw rijksmonument en
verscheidene gemeentelijke monumenten aangewezen.
Programma 8

Duurzaamheid en water
Programma 5

Onderwijs, jeugd en diversiteit

11 12

Zuid zet zich ervoor in om kinderen weerbaarder en
zelfredzamer te maken en hun een omgeving te bieden waarin zij zich kunnen ontplooien. Daarbij spelen
de scholen in het primair onderwijs een belangrijke rol.
We hebben schoolbezoeken afgelegd, netwerken opgebouwd en andere acties ondernomen die de scholen
helpen hun taken op dit terrein te vervullen. Ook hebben
wij naschoolse activiteiten aangeboden die kinderen en
jongeren de kans bieden hun talenten te ontwikkelen.
De oudere jeugd hebben wij bereikt via het
jongerenwerk, met speciale aandacht voor kwetsbare
meiden. Daarnaast heeft het dagelijks bestuur
dialoogbijeenkomsten georganiseerd met religieuze en
andere organisaties.
Programma 6

Welzijn, zorg en sport

6

7 14

Het stadsdeel helpt de ‘dragende samenleving’ vorm
te geven, waarin burgers gezamenlijk of individueel
elkaar helpen en hun zelfredzaamheid vergroten.
Wij hebben geïnvesteerd in de betrokkenheid van
bewoners bij projecten en activiteiten op het gebied
van zorg en welzijn, daarbij gebruikmakend van
hun ervaringsdeskundigheid. Specifieke aandacht is
uitgegaan naar bijzondere doelgroepen, zoals mensen
met psychische beperkingen.

De ambities van stadsdeel Zuid op het gebied van
duurzaamheid zijn grotendeels verwezenlijkt. Sinds
eind 2015 beschikt Zuid over het op twee na grootste
zonnedak van de stad: op de nieuwe werf aan de
Luchtvaartstraat. Groene bewonersinitiatieven worden
gestimuleerd – het Natuur&Milieuteam speelt daarbij
een rol. Ook zijn we begonnen met de aanleg van een
keten van bijenvriendelijke plekken. Er zijn ondergrondse
afvalcontainers geplaatst en er is met succes gewerkt aan
gescheiden inzameling van plastic en hout.
Programma 9

Stedelijke ontwikkeling en wonen

1

3

4

De aantrekkingskracht van de stad wordt steeds
groter en de vraag naar woningen en voorzieningen
stijgt. In Zuid dragen we bij aan de stedelijke
opgave door gemengde woonmilieus te ontwikkelen
bij het Stadionplein, op het Havenstraatterrein
en het gemeentearchiefterrein, en door panden
te transformeren. Gezien de samenstelling van
het woningbestand in Zuid ligt de nadruk op de
totstandkoming van woningen in het middensegment.
Programma 10

Bestuur en ondersteuning
We hebben onze rol als verlengd bestuur verder inhoud
gegeven; daarbij hebben we veel aandacht besteed
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aan participatie door bewoners en ondernemers. Zo
kunnen bewoners en ondernemers via maandelijkse
beeldvormende vergaderingen hun ideeën en
wensen met ons bespreken. Verder stimuleren wij
bewonersinitiatieven en zoeken wij naar manieren om
meer mensen te betrekken. Dat heeft in 2015 al tot
goede resultaten geleid
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7.7 Stadsdeel Zuidoost
Stadsdeel Zuidoost is een dynamisch, vitaal en groen
deel van Amsterdam met een internationale uitstraling.
Het gebied is samen met het centrum en Westpoort een
van de economische motoren van Amsterdam.
Met de bewoners van Zuidoost gaat het steeds beter.
De jarenlange inspanningen op sociaal en fysiek terrein
(zoals de vernieuwing Bijlmermeer) hebben resultaat
gehad. Er is een stevige basis gelegd en het bevestigt
het potentieel van stadsdeel Zuidoost.
Bijlmer-Centrum, inclusief Amstel III/ArenAPoort
Bijlmer-Oost
Gaasperdam/Driemond

BU DG ET

bedragen x € 1.000

Hieronder staan de budgetten die per programma zijn begroot en besteed. Op de afwijkingen wordt nader ingegaan in de programma’s.
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11

5

Vogeltjeswei
Arenagebied

4

9

Nellestein
H-buurt

5
Holendrecht-Oost

6

7

Holendrecht-West

10
Amstel III
(excl. Arena

Gein
Reigersbos

12

13

14
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Geheel stadsdeel Zuidoost

Z U I D-O O S T

INDIC ATOREN

P ROG RAM M A’ S
Verkeer en openbare ruimte
Stedelijke ontwikkeling en wonen
Onderwijs, jeugd en diversiteit
Welzijn, zorg en sport
Werk, inkomen en participatie
Openbare orde en veiligheid
Economie en cultuur
Duurzaamheid en water

Van tien indicatoren is de afwijking van het gemiddelde van
de buurt ten opzichte van het Amsterdams gemiddelde
gepresenteerd. Zie aan het begin van dit hoofdstuk 7.

Signaalblok
indicator
1 2
Leefbaarheid
Onderwijs
Veiligheid

Inkomen
Sociale cohesie

Veel beter dan Amsterdams gemiddelde
Beter dan Amsterdams gemiddelde
Gelijk aan of rond Amsterdams gemiddelde
Slechter dan Amsterdams gemiddelde
Veel slechter dan Amsterdams gemiddelde
Geen cijfers of niet gemeten
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FO C U SPUNTEN

1

2

3

Buurtwerkkamer Venserpolder
De buurtambassadeurs, de buurtveiligheidsteams
en de buurtwerkkamers zijn voorbeelden van de
goede samenwerking tussen bewoners, stadsdeel,
corporaties en andere partijen ter verbetering van
de buurten van Zuidoost.

6

7

Flankerend onderwijsbeleid
Het studiehuis is een goed voorbeeld van flankerend onderwijsbeleid: leerlingen uit Zuidoost die
buiten het stadsdeel op een school voor voortgezet
onderwijs zitten kunnen hier terecht voor ondersteuning. Leerlingen op een school in Zuidoost
kunnen op de eigen school terecht voor huiswerkbegeleiding.
World of Food (garage Develstein)
Een creatieve nieuwe invulling van een leegstaande
parkeergarage. Net als de atelierruimtes in garage
de Kempering. Wanneer nieuwe invulling geen
optie is moeten er middelen gereserveerd worden
voor de herinrichting van de openbare ruimte.

4

Heesterveld community
De broedplaats aan het Heesterveld voor startende
ondernemers en kunstenaars biedt mogelijkheden
voor de deelnemers en hun omgeving vanwege
hun betrokkenheid bij de buurt.

5

Gaasperplaspark
Het prachtige Gaasperplaspark, in beheer bij
Groengebied Amstelland, is toenemend populair
onder bewoners van heel Zuidoost.
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Bewonersnetwerken
In Gaasperdam wordt gewerkt aan een gebiedsgerichte organisatie van jeugd-, wijkzorg en
participatie. Bijzonder voor dit gebied is de vroege
betrokkenheid van bewoners hierbij.

7

Jeugd en Veiligheid
Zuidoost scoort in een aantal buurten hoog op
jeugd-criminaliteit en risicofactoren om op jonge
leeftijd crimineel te worden. Dit vraagt om
blijvende inzet, tegelijk is er aandacht nodig voor
gebieden waar het risico toeneemt, zoals in Gein.

8

Arenapoort
Dit gebied voor leisure, entertainment en uitgaan
trekt jaarlijks meer dan 10 miljoen bezoekers en
dit aantal neemt toe.

9

Werkgebied Amstel III
In totaal biedt Zuidoost 50.000 arbeidsplaatsen
waarvan een grote concentratie in dit gebied.

10

AMC/Zuidoost 7
Bedrijven in het zorgcluster vestigen zich in elkaars
nabijheid en versterken elkaar met o.a. het
Amsterdam Health and Technology Institute (AHTI)
en het medical business park.

11

Overkapping A9
De werkzaamheden aan de overkapping van de
A9/Gaasper-dammerweg leiden over enkele jaren
tot een nieuw park op het tunneldek, extra te
ontwikkelen gebied en betere verbindingen.

geleverd aan de leefbaarheid en de levendigheid in de
Bijlmer.

INLEIDING

Het herstel van de vastgoedmarkt is in 2015 doorgezet.
In Amstel III heeft dit geleid tot een verhoogde interesse
voor het ontplooien van initiatieven in het gebied, zowel
voor de kantorenstrook, als voor de bedrijvenstrook.
Door de ruim opgestelde bestemmings¬plannen
zijn veel ondernemersinitiatieven en van overige
belanghebbenden gerealiseerd. Op basis van behaalde
resultaten is in 2015 meer dan 30.000 m2 langdurig
leegstaand kantoor getransformeerd tot ander gebruik.

In 2015 is mede door het aantrekken van de economie
een doorstart gemaakt met de stedelijke vernieuwing
in de Bijlmer. Ook in de andere gebieden van Zuidoost
is hard gewerkt aan de stedelijke ontwikkeling van
Zuidoost. Zo is de ondertunneling van de A9 in Zuidoost
in volle gang. Dit enorme project heeft positieve
effecten op tal van terreinen. Ook elders is de openbare
ruimte op veel plekken aangepakt. Naast deze fysieke
verbeteringen is er ook veel energie gestopt in de
grote uitdagingen voor Zuidoost: het verbeteren van
het onderwijsniveau, het terugdringen van voortijdig
schoolverlaten, (jeugd)werkloosheid en armoede.

Er is grote interesse in het Paasheuvelweggebied voor
het realiseren van (studenten-)woningen. Deze trend is
een direct gevolg van de actieve planvorming van de
gemeente bij de AMC Talent Campus en de opening 1e
fase van Blue Grey. Een andere belangrijke pijler van de
transformatie is de herinrichting van de openbare ruimte:
de vaststelling van het Definitief ontwerp Spoorpark/
Molenwetering was hierin een mijlpaal. De herinrichting
van de openbare ruimte is een essentieel onderdeel
van het vastgestelde strategiebesluit Amstel III in 2011
en werkt als vliegwiel bij het op gang houden van de
herbestemmingen en de transformatie van het gebied
naar een levendig gemengd milieu. Ten slotte is voor
de toekomstige nieuwe inrichting van het voorplein van
station Holendrecht een definitief ontwerp vastgesteld.

FO C U SPUNTEN/RESULTATEN
Gebiedsoverstijgend
Dit onderdeel komt terug in de programma’s.
Gebied 1

Bijlmer Centrum, incl. Amstel III/ArenAPoort
Door het aantrekken van de economie kon in 2015 een
doorstart gemaakt worden met de stedenbouwkundige
vernieuwing in de Bijlmer. Zo is de bouw van het
zelfbouwtraject Dorstenburg gestart, evenals de
doorontwikkeling van jongerenhuisvesting Change= in
de D-buurt, de tweede fase van de studentencampus
en het project High Condo. Een andere ontwikkeling
is de opening van World of Food in garage Develstein.
Deze garage is in het kader van ontwikkelend beheer
veranderd in een horecavoorziening, met als doel lokale
horecaondernemers een plek te bieden en een positieve
bijdrage te leveren aan het imago van Bijlmer Centrum.
Na enige opstartproblemen wordt dit project succesvol
voortgezet. Verder is de komst van twee tijdelijke
noodopvanglocaties met een totale capaciteit van 1400
vluchtelingen goed verlopen. Opvallend hierbij is de
positieve bijdrage van de bewoners.
In 2015 is op het gebied van parkeren een
implementatiebesluit genomen en voorbereidingen
getroffen voor betaald parkeren in de H-Buurt. Tweede
kwartaal 2016 wordt dit ingevoerd. Tevens is er in
winkelcentrum Venserpolder een blauwe zone ingevoerd.
Ook zijn er in Venserpolder maatregelen genomen voor
een veilige omgeving bij basisscholen.
In 2015 zijn er wederom veel activiteiten in de
buurtwerkkamer Venserpolder uitgevoerd, waarbij de
inbreng van bewoners steeds groter wordt. Ook de
Heesterveld Community heeft in 2015 weer een bijdrage

Het herstel van de economie heeft ook voor de
ArenAPoort geleid tot een verhoogde activiteit
in de gebiedsontwikkeling. Er zijn in 2015
verschillende initiatieven en projecten opgepakt:
herontwikkelingsplannen voor The Sharing Tower, start
transformatie deel Rainbow Offices naar hotel, een
tweejarig huurcontract voor pand Living Tomorrow, de
komst van vier hotels met bijbehorende horeca en de
verbetering van de omliggende openbare ruimte. Tot
slot heeft het innovatieve Tesla een vernieuwde locatie
in het gebied betrokken. Verschillende evenementen
op ArenAPark hebben bijgedragen aan de levendigheid
van het gebied. Ook is gestart met het project
nieuwe huisvesting ING op locatie Frankemaheerd.
Direct in relatie hiermee staat de aankondiging van
de transformatie van het voormalig ING kantoor ‘het
Zandkasteel’ in winkelcentrum Amsterdamse Poort. De
functie verandert van kantoor naar grotendeels woningen
en voorzieningen in de plint. Ook is het voormalig
postkantoor na een lange periode van leegstand
verkocht aan een ontwikkelaar met als doel de realisatie
van een combinatie van voorzieningen en wonen. Tot
slot is een deel van de loopdekken (cluster 4) rond de
woningen boven het winkelcentrum gerenoveerd en
opgeleverd en is er een start gemaakt met de renovatie
van de overige loopdekken.
]Op het gebied van communicatie is geïnvesteerd in
verschillende vormen van publiek private samenwerking
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Tot slot is er veel positieve (media)aandacht geweest
voor de Wijksafari in Bijlmer Oost.

voor het gehele gebied ArenAPoort/Amstel III. Dit
heeft onder andere geresulteerd in een digitaal en in
print beschikbaar ‘wervend’ factsheet bedoeld om het
gehele gebied ArenAPoort en Amstel III duidelijker op
de kaart te zetten. Dit in relatie met een aantal, jaarlijks
terugkerende gerichte bijeenkomsten voor de vastgoed
en hotelbranche.

Gebied 3

Gaasperdam/Driemond
In Gaasperdam/Driemond is in 2015 veel geïnvesteerd
in contacten met bewoners. In Holendrecht gaat de
aandacht steeds meer uit van aanpak in openbare en
fysieke ruimte naar ‘de problemen achter de voordeur’.
Met de basisscholen is een integrale aanpak gestart
waarbij naast het creëren van goede voorwaarden voor
het onderwijs, ook het gezin en de buurt aandacht
krijgen.

In 2015 is een initiatief gestart om het fietsparkeren te
verbeteren bij OV knooppunten en NS-stations, dit door
uitbreiding van fietsenrekken. Tevens is er bij station
Holendrecht en Bijlmer ArenA parkeerduurbeperking
voor fietsen in voorbereiding in samenwerking met
RVE V&OR. Op het gebied van OV is de planvorming
gestart voor verbetering van het nachtvervoer tijdens
evenementen.
Het project aanpak voorplein station Holendrecht en
omgeving AMC is ook gestart met de voorbereidingen
in 2015.

Er is hard gewerkt aan het verbeteren van de openbare
ruimte in Gein en Reigersbos. Door het beschikbaar
stellen van middelen uit het stimuleringsfonds worden
de woningen in Holendrecht Noordwest versneld
gerenoveerd. In kader van veiligheid worden de
Groenen Hoven daarop aangesloten. Ook zijn er in 2015
zelfbouwkavels uitgereikt in het project Droomzone
Driemond.

Gebied 2

Bijlmer Oost
In 2015 is veel geïnvesteerd in grote nieuwbouwprojecten, zoals de nieuwbouw aan de Elsrijkdreef en Switi. In
de K-buurt is onder meer jongerenhuisvesting SayHay
opgeleverd met 217 jongerenwoningen. Hierbij wordt
verder gekeken dan alleen huisvesten. Zo komt er een pilot waarbij de gehuisveste jongeren worden ondersteund
bij het vinden en behouden van passend, betaald werk.
De gerenoveerde flat Kleiburg, ook K-buurt, herbergt
sinds dit najaar meer dan 500 kluswoningen. Actieve
bewoners openden er een eigen brouwerij die nauw
verbonden is aan het Kleiklooster, een nieuwe bezinnings- en ontmoetingsplek voor en door bewoners. Ook
in andere delen van het gebied is er nauw samengewerkt
tussen bewoners en het stadsdeel.
Verder is een besluit genomen in 2015 voor de afsluiting/
onttrekking parkeerplaatsen bij garage Gouden Leeuw
en Groenhoven voor het invoeren van betaald parkeren.
De voorbereidingen zijn gestart voor de sloop van
parkeergarage Groeneveen en herinrichten van het
maaiveld.

In verschillende buurten in Gaasperdam/Driemond
zijn voorbereidingen getroffen om geregeld
beheeroverleggen te voeren. Daarnaast is gestart met
het onderzoeken van transformatiemogelijkheden van
leegstaande gebouwen in Reigersbos, die kunnen
bijdragen aan een versterking van het centrumgebied. Er
is een visie ontwikkeld om de aantrekkingskracht van het
Gaasperplaspark te verhogen.
Tevens zijn voorbereidingen getroffen om de organisatie
van informele zorg te versterken zowel in Gaasperdam
als in Driemond.
Door het wegvallen van het reguliere openbaar vervoer,
is er een planvorming gestart voor de buurttaxi in
Driemond. Tevens is onderhoud gepleegd in Gein 3 en 4.

Het fietspad Provincialeweg is plusnet fiets geworden,
deze was volgens de norm te smal en is daarom
verbreed. Op het gebied van Openbaar Vervoer is de
voorbereiding gestart om de busbaan Daalwijkdreef
aan te pakken, dit gebeurt in samenwerking met RVE
V&OR en SRA. Er zijn ook maatregelen getroffen
voor een veilige omgeving bij de basisscholen
Groesbeekdreef. Ook de Bijlmerweide is aangepakt. De
weide biedt nu meer waterberging en is tegelijk mooier,
natuurvriendelijker en toegankelijker gemaakt.
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Programma 4

FO C U S O P PROGRAMMA

Werk, inkomen en participatie

Programma 1

Dienstverlening en informatie
De taken die binnen dit programma vallen, waaronder
alle burgerzakenproducten en een aantal vergunningen,
zijn belegd bij het Stadsloket en zijn geen focus meer
voor de stadsdelen.
Programma 2

Openbare orde en veiligheid

4

7

In 2015 is een aantal activiteiten uitgevoerd om het
stadsdeel veiliger te maken. Deze activiteiten zijn
hoofdzakelijk preventief van aard en worden ontplooid
in samenhang met de (repressieve) activiteiten van
veiligheidspartners zoals politie en justitie. Tevens
heeft stadsdeel Zuidoost het afgelopen jaar ingezet op
communicatie met en participatie door bewoners om
hen actief te betrekken bij ontwikkelingen en thema’s
bij hen in de buurt. Zo heeft Zuidoost ingezet op het
opvangen, begeleiden en coördineren van bijzondere
doelgroepen (stadsnomaden, studentenwoningen,
noodopvang vluchtelingen etc.). Binnen de treiteraanpak
is een zaak succesvol afgerond waarmee de langdurige
en stelselmatige overlast in de K-buurt is verdwenen.
Voor Zuidoost betekent dit dat o.a. overlastsituaties
zijn voorkomen en bestreden, die zonder toezicht en
handhaving wel hadden bestaan of voortgeduurd. Voorts
zijn met het scholenproject alle scholen in Zuidoost
gecontroleerd op o.a. milieuwetgeving en voorgelicht op
brandveiligheid.
Programma 3

Verkeer en openbare ruimte

3

Er zijn in 2015 veel werkzaamheden uitgevoerd
om het achterstallig onderhoud terug te dringen.
Zo zijn in diverse gebieden en dreven zowel asfaltals elementenverharding opnieuw aangelegd.
Werkzaamheden die zijn uitgevoerd voor de verbreding
van de A9 zijn ook afgerond in 2015, hieronder valt
onder andere het Drevenproject. Er is onderhoud
gepleegd aan 26 dreven in anderhalf jaar tijd.
Tevens werd in drie gebieden bij elf basisscholen de
verkeersveiligheid onderzocht.
De voorbereidingen voor invoering van betaald parkeren
in de H-buurt zijn in volle gang.
Tenslotte is de schade, die de grote zomerstorm
heeft aangericht aan groen, opgeruimd en zijn de
herstelwerkzaamheden voorbereid. Ook zijn geveltuinen
in zelfbeheer uitgegeven.

1

6

7

Met het programma ‘Zuidoost aan de slag’ heeft de
bestuurscommissie voor de periode 2014-2018 een
ambitieuze agenda vastgesteld voor het stimuleren
van werk en participatie voor inwoners met een WWuitkering of bijstand, niet-uitkeringsgerechtigden,
positieverbeteraars en jongeren. In dat kader is ook
ingezet op het aantrekken van nieuwe arbeidsplaatsen
(resultaat 2015: ruim 1000 nieuwe arbeidsplaatsen)
en het versterken van de samenwerking met lokale
ondernemers.
In 2015 is gekozen voor een meer integrale
en gebiedsgerichte aanpak van activering en
armoedebestrijding. Daarbij is geschakeld met het lokale
activeringsaanbod van gesubsidieerde organisaties,
buurtwerkkamers en bewonersinitiatieven, en met de
stedelijke programma’s Meedoen werkt!, Focusaanpak
schuldhulpverlening en het Aanvalsplan Armoede
uitgevoerd.
Programma 5

Onderwijs, jeugd en diversiteit

2

7

Met het programma Onderwijs, Jeugd en Diversiteit
heeft stadsdeel Zuidoost in 2015 vooral de krachtige
aanpak willen voortzetten om meer kinderen en
jongeren betere leerresultaten te laten boeken
en daarnaast gewerkt aan de totstandkoming van
een samenhangende inzet rondom opvoeding en
begeleiding van kinderen en jongeren. Het flankerende
onderwijsbeleid is voortgezet even als de inspanningen
voor een goede brede talentontwikkeling via de brede
school. Bijzondere aandacht ging ten aanzien van de
pedagogische opgave vooral uit naar de aanpak in
Holendrecht. In het kader van diversiteit heeft Zuidoost
het volgende ondernomen: voorlichting over seksuele
diversiteit (LHTB); bijeenkomsten met jongeren over
discriminatie en uitsluiting; een onderzoek naar
discriminatie op de arbeidsmarkt en trainingen zakelijk
schrijven als onderdeel van het empoweren van jonge
vrouwen. Ook is gewerkt aan een diversiteitswijzer in het
onderwijs. Daarnaast heeft het stadsdeel meegewerkt
aan gesprekken in de wijken en het organiseren van een
stadsdeelgesprek over het thema mensenrechten.
Tot slot is de bouw van de Rozemarn gestart en is de
Polsstok uitgeroepen tot de sportiefste basisschool van
Nederland.
Programma 6

Welzijn, zorg en sport

6

Leren, activeren en participeren staat in Zuidoost
centraal. Een groot deel van het emancipatie-, welzijns-,
zorg- en sportaanbod wordt verzorgd voor, door en met
actieve en betrokken bewoners of collectief ontwikkeld
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aan te spreken en bekeuren waar de situatie verwijtbaar
is. In de T-buurt is een stedelijke ‘afvalproef’ uitgevoerd:
De inzamelproef T-buurt Stapelbouw.
Ten slotte zijn de projecten waterberging Bijlmerweide
in de vorm van natuurvriendelijke oevers en de bijpass
Gaasperplas zijn afgerond.

door bewoners-, sport- en vrijwilligersorganisaties. De
betrokkenheid van bewoners wordt zichtbaar via de
buurtambassadeurs, buurtwerkkamers, de diversiteit van
multiculturele zelforganisaties en informele netwerken.
In samenwerking met de lokale vrijwilligersorganisatie
lukte het om in een relatief korte termijn bijvoorbeeld
450 vrijwilligers te vinden voor de noodopvang van
vluchtelingen in Zuidoost. Tot slot is geïnvesteerd in
jeugdsportbegeleiding en beweegcoaches.

Programma 9

Stedelijke ontwikkeling en wonen

Programma 7

Economie en Cultuur

3

4

8

9 10

Zuidoost heeft in 2015 gewerkt aan het versterken
van economie en bedrijvigheid in alle gebieden met
als doel het lokaal ondernemerschap te bevorderen
door zelfstandige ondernemers te ondersteunen en te
faciliteren. Het project World of Food is gerealiseerd. De
zwakkere wijkwinkelcentra vroegen en vragen nog steeds
specifieke aandacht en inzet vanuit stadsdeel en de stad.
Hierop is accountmanagement ingezet voor winkelcentra
en markten, met als doel ze aantrekkelijk te maken voor
een bredere groep bezoekers. Na de evaluatie van de
pilot Kraaiennest is een traject gestart om te komen
tot een meer winstgevend format. Leerpunten uit dit
traject zijn belangrijk voor de doorontwikkelingen van de
markten in Zuidoost.

11

De economische groei en de positieve ontwikkeling
op de woningmarkt heeft ook zijn effect op de
stedelijk ontwikkeling binnen Zuidoost. De projecten
die in het kader van het voltooien van de plannen
voor de stedelijke vernieuwing van de Bijlmer reeds
voor 2015 waren gestart zijn verder ontplooid. De
investeringsbereidheid in woningbouw is weer op
gang gekomen. Eind 2015 is gestart met de Agenda
Zuidoost; een onderzoek naar welke investeringen er
nodig zijn om Zuidoost te profileren op Amsterdamse
woningmarkt. Een verlengstuk van Koers 2025. Tevens is
ook Zuidoost aangesloten bij Programma Buurtgerichte
KwaliteitsImpuls. Een paar woningcorporaties die nog
enkele belangrijke grondposities hebben zoals aan het
Anton de Komplein, hebben hun investeringen pas in
2019 voorzien en wensen daar vooralsnog niet van af te
wijken.

In 2015 zijn de ambities voor Zuidoost op het gebied
van Kunst en Cultuur in relatie gebracht met het stedelijk
kunstenplan, met als doel Zuidoost te ontwikkelen
tot culturele ‘hotspot’ binnen de meerpolige stad
Amsterdam. Bewoners, kunst- en cultuurorganisaties zijn
hierbij betrokken. Doorontwikkelen van de potentie van
de verschillende culturele broedplaatsen in Zuidoost is
hierbij een belangrijk punt.
Programma 8

Duurzaamheid en water
Bij de aanbesteding van het woningbouwproject Karspelhof fase 2B heeft duurzaamheid voor 30% meegewogen.
Dit als concrete uitwerking van het thema Duurzame
energie van de Agenda duurzaamheid die in maart 2015
door de Amsterdamse gemeenteraad is vastgesteld. Het
resultaat is dat de 150 woningen nu 75% energiezuiniger
worden gebouwd dan is voorgeschreven in het bouwbesluit. De woningen worden goed geïsoleerd en worden
aangesloten op stadsverwarming in combinatie met
vloerverwarming. Er komen zonnepanelen en er wordt
FSC-hout toegepast. Ook in de gebiedsplannen heeft
duurzaamheid aandacht gehad. Zo lopen diverse kleine
duurzaamheidsinitiatieven en heeft het gebied Gaasperdam/Driemond haar eigen duurzaamheidswerkgroep, die
deze initiatieven faciliteert en met elkaar verbindt.
Verder heeft Zuidoost intensief gewerkt aan het
bestrijden van zwerfvuil door de veroorzakers te traceren,
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8

Verplichte paragrafen

8.1

Bedrijfsvoering

358

8.2

Financiering

372

8.3

Grondbeleid

381

8.4

Lokale heffingen

383

8.5

Onderhoud kapitaalgoederen

389

8.6

Verbonden partijen

395

8.7

Weerstandsvermogen en risicobeheersing 402
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8.1 Bedrijfsvoering
8.1.1 Inleiding
Bedrijfsvoering omvat de sturing, beheersing en ondersteuning van de gemeentelijke organisatie op de
gebieden personeel, huisvesting, juridische dienstverlening, financiën, informatievoorziening, informatieen communicatietechnologie, control, belastingen, facilitaire zaken, communicatie, subsidieverstrekking,
verzekeringen en inkoop. De gemeentelijke organisatie wordt zoveel mogelijk uniform bediend.
Uniformiteit geeft duidelijkheid en maakt – door schaalvoordeel – een lager kostenniveau mogelijk bij
het voorzien in de behoefte van algemene voorzieningen. In 2015 is dit geconcretiseerd door de
inrichting van één ICT-stelsel, één management informatiesysteem en één verzuimservicepunt (met één
verzuimprotocol). Daarnaast is er de beweging van de afzonderlijke financiële administraties naar één
administratie en is er voor alle medewerkers één standaard intranet gekomen.
Wij nemen in deze paragraaf integriteit als nieuw onderwerp op.

8.1.2 Organisatieontwikkeling
Wij hebben de uitvoering van de veranderagenda 2013-2016 in 2015 gecontinueerd met als toetssteen
het ‘Bestuurlijk Kompas’. In dit kompas is de koers voor de organisatieontwikkeling vastgelegd, in
principes die gelden voor bestuur en organisatie. We willen een dienstbare en slagvaardige overheid
zijn, voorspelbaar en betrouwbaar en we willen werken als één Amsterdam, met één gezicht naar buiten.
De resultaten voor de stad staan in alles wat we doen voorop. Dat vraagt een bedrijfsvoering die goed
en snel aansluit op de huidige (maatschappelijke) vragen.
Per 1 januari 2015 is een nieuwe organisatie gerealiseerd met zeven stadsdelen en vier clusters (Sociaal,
Ruimte & Economie, Dienstverlening & Informatie en Bedrijfsvoering) met daarbinnen 36 zogenoemde
resultaatverantwoordelijke eenheden (rve’s). Om versnippering en dubbeling tegen te gaan zijn
gelijksoortige werkzaamheden samengebracht in rve’s en zijn rve’s op een vergelijkbare wijze ingericht.
Dat maakt de rve’s naar thema, opzet en resultaten herkenbaar voor Amsterdammers. Ook kunnen we
nu middels benchmarks zoals ‘Vensters voor Bedrijfsvoering’ resultaten van organisatieonderdelen
vergelijken, zowel onderling, als met andere steden.

8.1.3 Betalingen
Tijdige betalingen
De organisatieontwikkeling had een stevige impact op het tijdig (binnen 30 dagen) betalen van de
facturen in 2015. Begin 2015 lag het percentage tijdig betaalde facturen ruim onder de 50. De oorzaken
van deze lage score waren meervoudig. Door de reorganisatie is met ingang van 1 januari 2015 een
groot aantal medewerkers binnen de gemeente Amsterdam op een andere positie terecht gekomen, of
ging werken vanaf een andere locatie. Als gevolg daarvan was bij veel facturen onduidelijk wie de
budgethouder was en/ of wie deze kon goedkeuren. Onder andere naar aanleiding van de motie
‘Verbeteren betaaldiscipline’ van 10 juni 2015 van het raadslid Shahsavari-Jansen is – via diverse
verbeteracties, bij zowel de financiële functie, als de primaire lijnorganisatie –, gaandeweg in 2015 de
afhandelingstijd verkort. Zo is een centraal punt voor actieve ondersteuning bij de afhandeling van de
facturen gevormd. Ook is een aansluiting gemaakt op het Contact Centrum Amsterdam (CCA) waardoor
onze crediteuren en debiteuren bij één centraal telefoonnummer terecht kunnen met vragen, klachten
en knelpunten (waardoor gerichter en sneller verbeteringen in de keten kunnen worden gerealiseerd).
Verder is een start gemaakt met grote leveranciers om uitsluitend nog elektronisch te factureren,
hetgeen de afhandeling van facturen versnelt.
De verbeteracties hebben effect gehad. In de maand december 2015 is 86% van de facturen binnen 30
dagen en dus op tijd betaald. Over heel 2015 geldt dit voor gemiddeld 67% van de facturen.
In september 2015 is besloten dat alle rve's en stadsdelen een verplichtingenadministratie moeten
invoeren. Het grensbedrag waarboven het aanmaken van verplichtingen voorgeschreven is is voorlopig
vastgesteld op € 10.000. Voor inkopen bij leveranciers die werken met e-facturatie dient altijd een
verplichting aangemaakt te worden.
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Onjuiste betalingen
In 2015 is een aantal onjuiste betalingen gedaan. Een aantal van deze incidenten is terug te leiden naar
leveranciers die in 2015 het zekere voor het onzekere namen en één factuur naar de ‘oude’ organisatie
c.q. werkrelatie stuurden en vervolgens nog een – of een kopie – naar het nieuwe organisatieonderdeel.
In 2015 waren de geautomatiseerde systemen nog niet zover dat men deze dubbele facturen vóór de
daadwerkelijke betaling konden opsporen (wel achteraf).
Op peildatum 11 maart 2016 is van de in 2015 geconstateerde onjuiste betalingen al het te veel
uitbetaalde terugontvangen, met uitzondering van één uitbetaling. Dit betreft de dubbel uitbetaalde
internetvergoeding aan 180 klanten: van de teveel uitbetaalde € 36.000 is reeds € 25.245
terugontvangen. Met 25% van de klanten is een afbetalingsregeling gesloten, die deels nog loopt. Het
huidige beeld is dat bij 8 van de 180 klanten terugvorderen onmogelijk is als gevolg van overlijden, of
een schuldenproblematiek bij betrokkene. Dit betekent dat uiteindelijk € 1.600 van wat in deze situatie
in 2015 te veel is uitbetaald waarschijnlijk niet terugbetaald wordt.
De conclusie is dat over 2015 nagenoeg 100% van het teveel uitbetaalde van de geconstateerde onjuiste
uitbetalingen is teruggehaald.
Er is een Actieplan betalingen opgesteld met maatregelen die gericht zijn op medewerkers, procedures,
werkinstructies en op de geautomatiseerde systemen die worden gebruikt. Een aantal
verbetermaatregelen uit dat plan is reeds getroffen, een aantal is nog in voorbereiding.

8.1.4 Communicatie
Sinds begin 2015 werken we voor gemeentelijke communicatie met een centrale redactie waardoor we
snel en gericht kunnen communiceren. Ons internet is grondig aangepakt. Veel dubbele en verouderde
informatie is verwijderd en daarmee is de inhoud met meer dan tweederde gereduceerd.
Door middel van uniformeren en standaardiseren zijn besparingen gerealiseerd op onder andere
centrale inkoop van communicatiemiddelen en drukwerk. We willen met beperkte kosten adequate
communicatie bieden waarin de Amsterdammer centraal staat.

8.1.5 Inkoop (de verdere professionalisering van de inkoopfunctie)
De inkoop van de gemeente verloopt na de reorganisatie per 1 januari 2015 via vijf zogeheten lead
buyer-organisaties. Daarmee wordt het primair proces beter ondersteund. De vijf aandachtsvelden zijn
‘personeel-gerelateerde inkoop en inhuur’, ‘facilitair’, ‘ICT’, ‘primair proces fysiek’ en ‘primair proces
sociaal’. Door deze wijze van organiseren ontstaat beter inzicht in de omvang en wijze van inkopen en
aanbesteden binnen de gemeente. Ook worden meer en betere kansen gecreëerd om het maximale
rendement te halen uit hetgeen wordt ingekocht. De vijf lead buyers hebben samen met de Directie
Juridische Zaken en Directie Middelen en Control als enige organisatieonderdelen het mandaat om
gunningsbesluiten te nemen. In 2015 is de inkooporganisatie ingericht en zijn de ketens waarbinnen
inkoop en budgethouders samenwerken geprofessionaliseerd. Op meerdere terreinen zijn al successen
te melden.







Er is met de Medezeggenschap een Protocol Externe Inhuur overeengekomen waarin is vastgelegd
dat de keuze voor externe inhuur altijd vooraf wordt gegaan door een gedegen proces waarbinnen
eerst alle interne opties worden verkend. In combinatie met een strikter inhuurregime en het
uitgangspunt van het college om inhuurcontracten in principe niet langer dan 1 jaar te laten duren
zijn alle inhuurcontracten door de lijnorganisatie in kaart gebracht en in overeenstemming gebracht
met het protocol. Waar dat als noodzakelijk werd gezien is toestemming van het college gevraagd
om af te wijken van het Protocol Externe Inhuur.
De lead buyer Inkoop Sociaal beheert per januari 2015 voor € 368 miljoen aan extra contracten
direct gerelateerd aan de decentralisaties WMO en Jeugdwet .
De lead buyer in het fysieke domein heeft ruim tweehonderd gunningsbesluiten genomen. Hij is
samen met opdrachtgevers de (beperkte) inkoopcapaciteit gericht aan het verdelen over de
honderden lopende Grond-, Weg- en Waterbouwprojecten zodat de kennis wordt ingezet waar ze
het meeste verschil maakt.
De lead buyer ICT heeft als gevolg van het programma ‘ICT-Centraal en applicatie-rationalisatie’
ruim tweehonderd ICT-contracten in beheer overgenomen van de diverse rve’s en stadsdelen. Zij
beheert voor haar eigen organisatie daarnaast ongeveer evenveel contracten.
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De lead buyer facilitair heeft een aantal aanbestedingen afgerond, onder meer voor de Prinstraat
Dienstverlening en de verhuisdiensten en kantoormeubilair. Daarin waren hoge eisen op gebied
van duurzaamheid, of circulariteit opgenomen.
Alle inkopers en contractmanagers werkzaam bij één van de lead buyers en de medewerkers van de
centrale inkoop hebben verplicht een opfriscursus Integriteit en Morele oordeelsvorming gevolgd
om ook op dit vlak gemeentebreed dezelfde normen en waarden te kunnen hanteren.
De gemeente koopt voornamelijk binnen de Stadsregio Amsterdam en bij MKB-bedrijven in. 47,6%
procent van ons inkoopvolume wordt binnen onze regio uitgegeven. Van onze 11.000 grootste
leveranciers is 94,8% onderdeel van het MKB. In geld gemeten besteden wij 72,9% direct bij het
MKB.

Onder invloed van de drie decentralisaties is het totale inkoopvolume van de gemeente gestegen. Waar
dit de afgelopen jaren ongeveer € 1,4 miljard bedroeg, steeg dit over 2015 tot € 1,5 miljard.
Het programma 10 wegen naar een innovatief aanbestedingsbeleid en professioneel
opdrachtgeverschap is nu een nieuwe fase ingegaan. De binnen het programma uitgewerkte producten
zoals de Tenderboard Fysiek voor extra kwaliteitsborging, de Juridische toets, de methodiek om samen
met de markt prestaties te meten zijn in 2015 in het fysieke domein getest en verbeterd. Er zijn
verbeteringen in werkprocessen doorgevoerd, de formats zijn verbeterd en verder gestandaardiseerd en
het kennisniveau bij de lead buyers is verhoogd. Het bestuurlijk team, bestaande uit de Burgemeester en
Wethouder Inkoop, heeft vastgesteld dat de basis is gelegd om het doel te bereiken: een professionele
opdrachtgever zijn in alle fases van contact met de markt.
Aantal gegunde aanbestedingen in 2015
In 2015 zijn onderstaande aantallen aanbestedingen gegund door de lead buyers. Het aantal lopende
trajecten, die zich in alle fasen van het inkoopproces bevinden, is hiervan een veelvoud.








Europese Aanbesteding (openbaar en niet openbaar): 44
Nationaal (openbaar): 28
Prijsvraag: 1
Onderhandelingsprocedure: 1
Meervoudig onderhands: 152
Enkelvoudig onderhands: 63
Site externe inhuur: 589

Aantal contracten in beheer bij de leadbuyers en geschatte contractwaarde per jaar

Lead Buyer Sociaal 280 contracten met een contractwaarde van € 435 miljoen.

Lead Buyer ICT managet ruim 420 ICT-contracten met een contractwaarde die nog niet exact
bekend is.

Lead Buyer Facilitair managet 26 (raam)contracten met een geschatte contractwaarde van € 100
miljoen.

Lead Buyer P&O managet 46 contracten met een contractwaarde van € 64 miljoen.

Het Ingenieursbureau voert contractmanagement op projecten uit. De beheercontracten worden
door assetmanagers bij V&OR en Stadsdelen uitgevoerd.
Over duurzame inkoop rapporteren we in de paragraaf Duurzaamheid.
Deze resultaten zijn bemoedigend maar we zijn er zeker nog niet. Er is een goede opzet gemaakt voor
een verantwoordelijkheidstoedeling naar Lead Buyers en de Lead Buyers worden professioneler en
functioneren steeds beter. Maar de samenwerking in de keten, waarmee goed geregeld is dat alle
inkoop ook daadwerkelijk via Lead Buyers gaat, of op zijn minst bekend is bij de Lead Buyers, verdient
nog veel aandacht. En er is nog niet voorzien in een sluitende AO/ IC en borging via financiële
vastlegging van voorgenomen transacties waarmee controllers en Lead Buyers samen kunnen optreden
tegen het aangaan van transacties buiten de ingerichte processen om. Dit laatste vraagt ook om
gemeentebreed meer aandacht voor contractbeheer, systemen en processen die kwaliteitverhogende
elementen zoals prestatiemeten en contractmanagement borgen.
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8.1.6 Subsidieverstrekking in Amsterdam
In 2015 hebben wij ons gericht op de implementatie van de nieuwe werkwijze voor subsidieaanvragen. In
april 2015 is in stadsdeel Zuid met succes een proef gedaan met het volledig online indienen en digitaal
afhandelen van subsidieaanvragen. Deze manier van afhandelen via het subsidiebeheersysteem is
vervolgens geïmplementeerd voor alle subsidieaanvragen die binnen de scope van het Subsidiebureau
vallen. Alle subsidieaanvragen worden volgens dezelfde uniforme werkwijze volledig digitaal
afgehandeld. Hierbij zij aangetekend dat de subsidieaanvrager bepaalt of een subsidieaanvraag volledig
digitaal wordt afgehandeld; als deze aangeeft niet digitaal te (willen) communiceren wordt hem, of haar
de beschikking op papier toegestuurd. Eind 2015 was bijna 70% van de aanvragen digitaal ingediend.

Aantal subsidieaanvragen per maand; online vs. handmatig ingevoerd
800
Aantal subsidieaanvragen
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148
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92

230

108

94

61

104,5

8.1.7 Juridische zaken
8.1.7.1Juridisch advies
In 2015 is verder ingezet op versterking van de juridische functie. Door het stellen van nieuwe kaders: op
het gebied van de bezwaarregeling, de bevoegdhedenregeling, de beleidsregel voor integriteit bij
overeenkomsten (BIO), de stedelijke klachtenregeling en de instelling van een centrale loketfunctie
wordt ingezet op een verdere beheersing van de inhuur van advocaten en juridische dienstverleners.
Belangrijke juridische adviesdossiers in 2015
Juridische advisering is een belangrijke component van de (strategische) advisering aan het bestuur.
Juridische risico’s en haalbaarheid moeten bij het maken van een afweging op een adequate manier
worden betrokken. Op belangrijke terreinen als de opvang van vluchtelingen, of de Bed-, Bad- en
Broodvoorzieningen is hiervan in versterkte mate sprake geweest.
In het kader van de handhaving kwamen de bodycams (privacy) en het raamconvenant Handhaving
(uitwisselen van persoonsgegevens tussen gemeente en politie) aan de orde.
In het sociale domein waren de aanpassing van het beleid van de kostendelersnorm in de bijstand en de
nieuwe Verordening Maatschappelijke ondersteuning, de gerealiseerde verlaging van de
verhuiskostenvergoeding Wmo en de invoering van de eigen bijdrage Wmo belangrijke dossiers.
Voor Ruimte en economie speelden de aanpassing van het erfpachtstelsel (VES), afspraken met AirBnB
en handhaving en de regelgeving over de bestemmingsplannen een belangrijke rol.
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8.1.7.2 Bezwaar en Beroep
Onderstaande tabel geeft inzicht in het aantal bezwaar- en beroepprocedures waar Amsterdam in 2015
mee te maken heeft gehad.
Bezwareninstroom
2014

Bezwareninstroom
2015

903

782

57

295

310

16

21.148

20.528

13.975

1.520

1.342

136

55

Economie

1

2

Grond & Ontwikkeling

0

13

Kunst & Cultuur

0

1

42.049

39.600

1.456

780

Ruimte & Duurzaamheid

nvt

nvt

nvt

16

Verkeer, Openbare Ruimte

543

12

Wonen

433

438

35

78

Werk, Participatie en Inkomen en OJZ

7.961

8.002

1.881

1.907

Stadsdelen

3.369

3.755

258

386

79.678

75.565

16.358

2.464

(Gegronde) bezwaren en beroepen in 2015

Algemeen bezwaar en beroep

Gegronde
bezwaren
2015

Beroepeninstroom
2015
15

Toezicht en handhaving, belastingen en basisinformatie:
Basisinformatie
Belastingen (niet-ambtshalve bezwaren)
Handhaving & Toezicht (wegsleep)
Ruimte & Economie

Parkeren-naheffing (Cition, t/m september 2015)
Parkeren-vergunning

7

Sociaal

Totaal

Toezicht en handhaving, belastingen en basisinformatie



Er wordt bij Belastingen uitgegaan van het aantal binnengekomen, niet-ambtshalve
bezwaarschriften.
Bij Handhaving & Toezicht is een nieuwe wegsleepregeling ingevoerd: er wordt van de plek waar
het voertuig is aangetroffen een foto aan de eigenaar meegezonden, zodat voor hem, of haar
direct duidelijk is wat de situatie was. Ook is een spreekuur ingesteld om burgers die twijfelen of ze
in bezwaar willen gaan te informeren

Ruimte en economie




De cijfers over heel 2015 van het onderdeel ‘Parkeren’ (geleverd door Cition) waren ten tijde van
opstellen van deze paragraaf nog niet beschikbaar; in de tabel is de stand tot en met september
2015 opgenomen
In het kader van Kunst en Cultuur wordt het merendeel van de subsidies in het kader van de
Kunstenplansystematiek eenmaal in de vier jaar verleend. De lopende periode van vier jaar eindigt
per 31 december 2016. Dat verklaart het feit dat nauwelijks bezwaren zijn geregistreerd

Sociaal

Het aantal Wmo-beroepen is explosief gegroeid – van 153 (2013) naar 741 (2015) – door beroepen
van uitgeprocedeerde asielzoekers die aanspraak willen maken op de maatschappelijke opvang

Het aantal beroepen vanuit Jeugd en Zorg is in 2015 niet significant gestegen, ondanks de nieuwe
taken en de vele nieuwe besluiten die op dit gebied zijn genomen
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Nieuwe bezwaarregeling met informele aanpak
In 2015 heeft de gemeenteraad de nieuwe bezwaarregeling vastgesteld, waarin een informele aanpak
vast onderdeel is geworden van de bezwaarprocedure. Als uitvloeisel daarvan worden met ingang van
2015 alle voorzitters van ambtelijke bezwaarcommissies getraind in mediationvaardigheden.
Rationalisatie van de bezwaarapplicaties
In 2015 zijn we begonnen met de ontwikkeling van één uniform bezwaarproces voor de hele stad, waarin
met één digitale bezwaarapplicatie gewerkt gaat worden. In dit project zal ook de aansluiting op de
digitale rechtspraak gerealiseerd worden.

8.1.8 Financiën: ontwikkeling naar 1Stad 1 Administratie
8.1.8.1 Vormgeving van de financiële functie
De nieuwe organisatiestructuur per 1 januari 2015 maakte bij de financiële functie een omvangrijke inzet
zichtbaar van tijdelijke capaciteit op structureel bestaand werk. Gedurende 2015 werd deze inhuur waar
mogelijk teruggebracht en is in aansluiting daarop een correctie toegepast in de voorhanden budgetten.
De nieuw vormgegeven financiële functie heeft onder andere via het project Administraties 2015 na de
reorganisatie per 1 januari 2015 de continuïteit van de betalingen en boekingen in stand weten te
houden. Achtergrond daarvan was dat het Amsterdams Financieel Systeem (AFS) nog was ingericht naar
de oude (diensten)structuur, terwijl de organisatie was ingericht naar de nieuwe rve’s. Dat zou zonder
aanvullende maatregelen tot problemen in het debiteuren- en crediteurenverkeer hebben geleid.
Ook is in juni 2015 een Jaarrekening 2014 voorgelegd aan de gemeenteraad. Een rekening die
betrekking had op de ‘oude’ organisatiestructuur en financiële verantwoordelijkheden en die moest
worden opgesteld binnen de nieuwe structuur en verhoudingen.
Deze rekening was door de accountant van een goedkeurende verklaring voorzien.
8.1.8.2 Amsterdams Financieel Systeem
Ontwikkeling naar één financieel systeem
Medio 2015 zijn de laatste administraties opgenomen in het AFS en is het eerste deel van het
implementatieprogramma afgesloten, waarbij binnen het budget is gebleven. Om aan de eisen van de
nieuwe organisatie te voldoen is het project Doorontwikkeling Financiële Administratie (DFA) gestart
met als doel het opleveren van een uniform en betrouwbaar systeem, eenduidige en werkbare financiële
processen met heldere bevoegdheden en een inzichtelijke structuur.
Programma Doorontwikkeling Financiële Administratie
De verdere ontwikkeling van de financiële administratie, zoals de aansluiting van AFS op de nieuwe
organisatiestructuur bestaat uit het omvormen van de vierenveertig afzonderlijke administraties naar één
concernadministratie. Als het financiële systeem door alle gemeentelijke onderdelen op een uniforme
wijze wordt ingericht, kunnen de P&C-rapportages sneller en effectiever opgesteld worden. Verder is de
digitale facturering van leveranciers mogelijk geworden en zijn de eerste leveranciers inmiddels
aangesloten.
Verdere ontwikkeling van Amsterdam Management Informatiesysteem (AMI)
Om het management van rve’s en stadsdelen tijdig en adequaat te kunnen informeren over de situatie in
hun organisaties is AMI verder ingericht. Dit systeem stelt de leidinggevenden de voortgangsrapporten
en dashboards ter beschikking waarin zowel over financiële, als personele gegevens wordt
gerapporteerd (bijvoorbeeld de voortgang van de afhandeling van facturen, of de ontwikkeling van het
ziekteverzuim). In aanvulling daarop zijn in AMI, nu ook de gegevens over de parkeergebouwen
opgenomen.

8.1.9 Fiscale beheersing
Fiscale strategie
Op 2 september 2015 heeft het college de fiscale strategie van de gemeente Amsterdam vastgesteld.
Met de strategie is vastgelegd wat de fiscale doelstellingen van de gemeente zijn en hoe deze in praktijk
worden gebracht. Hij vormt daarmee het kader voor fiscale control. De strategie maakt duidelijk wat de
spelregels zijn binnen de gemeente, hoe de fiscaliteit georganiseerd is en wie waarvoor verantwoordelijk
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is. Daarnaast geeft de fiscale strategie duidelijkheid aan externe partijen, voornamelijk de
rijksbelastingdienst, over wat men fiscaal gezien van de gemeente kan verwachten. Dit vraagt om fiscaal
bewustzijn. Lijnmanagers, budgethouders en medewerkers moeten onderkennen bij welke besluiten
fiscaliteit een rol speelt. Indien nodig stemt de gemeente onderwerpen met de rijksbelastingdienst af
om zekerheid te krijgen over de fiscale gevolgen.
Het fiscaal handboek is beschikbaar gekomen voor alle betrokkenen. In het handboek zijn de fiscale
kaders, richtlijnen en toelichtende informatie opgenomen. Vastgelegd is op welke wijze de gemeente
met fiscale onderwerpen of processen om gaat.
Vanaf het derde kwartaal 2015 maakt de gemeente gebruik van steekproeven. Eventuele fouten in
belastingaangiften worden daarmee op een effectieve manier opgespoord en kunnen vervolgens
worden geanalyseerd en hersteld (leercirkel). Steekproeven vormen voor de rijksbelastingdienst een
belangrijk gegeven om terug te treden in haar toezicht.
Controles door de rijksbelastingdienst
De rijksbelastingdienst heeft in 2015 drie van de vier geplande belastingcontroles afgerond. Het betreft
de controles omzetbelasting over de periode 2009-2012 bij twee stadsdelen en loonheffingen over
dezelfde periode bij één stadsdeel. De controle van de omzetbelasting bij een derde stadsdeel loopt
nog en zal naar verwachting in de loop van 2016 worden afgerond. Daarnaast doet de
rijksbelastingdienst onderzoek naar de fiscale beheersing van de salarisadministratie en het wagenpark.
Bij deze onderzoeken beoordeelt de rijksbelastingdienst niet de juistheid van ingediende
belastingaangiften, maar de procedures rondom de salarisadministratie en het beheer van het
wagenpark. Beide onderzoeken worden naar verwachting in 2016 afgerond.
In de Jaarrekening 2014 zijn vooruitlopend op de definitieve afronding van de controles de mogelijke
financiële gevolgen meegenomen. Voor de minimaal te verwachten naheffing omzetbelasting is in 2014
een voorziening gevormd van in totaal € 3,35 miljoen. Zowel het risico dat de naheffing omzetbelasting
hoger zou uitvallen dan € 3,35 miljoen als de te verwachten naheffing loonbelasting zijn in de
Jaarrekening 2014 onderdeel gemaakt van het benodigd weerstandsvermogen.
Inmiddels is duidelijk geworden dat de totale naheffing circa € 5,91 miljoen bedraagt. Deze bestaat uit:
1.

Omzetbelasting: € 3,65 miljoen, dit bedrag is in januari 2016 aan de rijksbelastingdienst betaald

2.

Loonheffingen (onderdeel personeelsdossiers): circa € 1,95 miljoen

3.

Loonheffingen (onderdeel wagenpark): € 0,31 miljoen

In de voorliggende Jaarrekening 2015 is een extra last opgenomen van € 2,56 miljoen voor het verschil
tussen de totale naheffing van € 5,91 miljoen en de in 2014 getroffen voorziening van € 3,35 miljoen.
Tevens zijn de voorzieningen voor risico’s gekoppeld aan de afgeronde controle door de
rijksbelastingdienst bij de stadsdelen Oost, West en Centrum op nul gezet.
De rijksbelastingdienst heeft verder de salarisverwerking, reiskostenvergoedingen, kostendeclaraties en
externe inhuur gecontroleerd. Hierin zijn geen fouten aangetroffen. Ten aanzien van het wagenpark van
het gecontroleerde stadsdeel is de gemeente er volgens de rijksbelastingdienst niet in geslaagd om te
bewijzen dat alle auto’s alleen zakelijk werden gebruikt. Voor een beperkt aantal auto’s legt de
rijksbelastingdienst daarom een naheffing op.
Fiscale risico’s
Door de (afgeronde) belastingcontroles, de gestarte steekproeven en de verbeterde
informatieverstrekking vanuit de financiële administratie is in 2015 is een duidelijker beeld ontstaan van
de fiscale risico’s. De versterkte fiscale beheersing leidt daarnaast tot een vermindering van de risico’s.
De risicoparagraaf is dienovereenkomstig geactualiseerd.

8.1.10 Vensters voor Bedrijfsvoering
Amsterdam participeerde in 2015 in de verdere ontwikkeling van het instrument Vensters voor
Bedrijfsvoering. Deze benchmark wordt ingevuld door honderd gemeenten en diverse provincies en
waterschappen. Het 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

364

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.

*
**
***
****

Apparaatskosten voor Amsterdam nog niet bekend conform de gestelde definitie.
ICT kosten voor Amsterdam gebaseerd op basis van werkelijke kosten en niet op basis van inschattingen
zoals in het verleden.
Voor Amsterdam zijn (nog) niet alle kantoorgebouwen meegenomen.
Aantal werkplekken per fte voor Amsterdam betreft een indicatie voor de organisaties met
gedeconcentreerde werknemers.

8.1.11 ICT: inrichting van een moderne ICT-infrastructuur (ICT Centraal)
8.1.11.1 Gezamenlijke ICT infrastructuur
Het programma ICT Centraal is 20 december 2012 goedgekeurd door de gemeenteraad en 1 april 2013
van start gegaan. Doel is een gezamenlijke ICT-infrastructuur voor alle rve’s en stadsdelen. Dit betreft
onder andere de volgende acties.




Uitrol van een gestandaardiseerde digitale werkplek, waarop de applicaties voor
kantoorautomatisering en specifieke businessapplicaties worden ontsloten.
Het verhuizen van de servers en de businessapplicaties van de oorspronkelijke (vijftig) decentrale
datacenters naar één van de twee centrale datacenters.
Het centraliseren van de decentrale automatiseringsafdelingen naar één centrale ICTbeheerorganisatie.
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Doelstelling is om een moderne gemeentelijke ICT-infrastructuur te realiseren die een flexibele inzet van
de gemeentelijke organisatie optimaal faciliteert. Hiermee kan elke medewerker tijd-, locatie- en deviceonafhankelijk werken, in wisselende teams, ongeacht het organisatieonderdeel waar hij, of zij werkzaam
is.
In 2015 zijn in dat verband circa 7.800 useraccounts overgezet naar de Amsterdamse Digitale Werkplek
(ADW). Het programma heeft eind 2015 circa 70% van de activiteiten in scope van ICT Centraal
afgerond.
Met het opleveren van het tweede datacenter eind 2015, het aanleggen van het nieuwe netwerk tussen
de gemeentelijke panden (M@N), de afronding van de de aanbesteding van dienst ADP en de
standaardisatie van het LAN en WiFi (netwerk binnen de gebouwen) ligt de realisatie van de ICTinfrastructuur op planning. Naar huidig inzicht worden de migratieactiviteiten van het programma ICT
Centraal conform planning en budget eind 2016 afgerond.
8.1.11.2 Inrichting gemeentelijke informatievoorziening (applicaties)
De taken en verantwoordelijkheden van de zesendertig voormalige I&A (informatievoorziening en
automatisering) afdelingen zijn per 1 januari 2015 ondergebracht in vijf Informatie Voorziening Eenheden
(IVE’s). Een voor elke cluster en één voor de stadsdelen. De doelstelling is de gemeentelijke
informatievoorziening kwalitatief te verbeteren, zodat informatie eenduidig en betrouwbaar beschikbaar
is voor de gemeentelijke organisatie, de burgers en de bedrijven.
In 2015 is het aantal applicaties van circa 4.900 gereduceerd tot circa 3.500. Het doel voor 2015 –
reductie tot 4.000 applicaties – is daarmee ruimschoots gerealiseerd. Het programma
Applicatierationalisatie ligt daarmee op koers om het einddoel – reductie tot 2.350 applicaties – te
realiseren. Het merendeel van de applicaties is gegroepeerd in zogenaamde applicatiefamilies,
gekoppeld aan de voor de primaire processen verantwoordelijke rve’s of stadsdelen. Per familie is een
plan opgesteld voor de verdere rationalisatie van de applicaties.
Daarnaast kan door de nieuwe inrichting van de IV bij het beheer, de ontwikkeling en uitbreiding van ICT
gezorgd worden voor de ontwikkeling van een applicatielandschap waarbij de ketens optimaal zijn
ingericht. Dat betekent dat zij goed aansluiten op de processen die ze ondersteunen en veilig,
betrouwbaar en zo efficiënt mogelijk zijn. Dicht bij de processen, houdt in plaatsing binnen de clusters,
maar wel samenwerkend om applicaties in te richten die goed aan elkaar en aan de erbij horende
processen zijn gekoppeld. De IV eenheden ondersteunen daarmee de prestaties van de domeinen waar
ze voor werken
8.1.11.3 Review ICT-dossier
Het college heeft, op verzoek van de gemeenteraad, de huidige stand van zaken van de hoofdstedelijke
ICT extern laten toetsen. Het onderzoek toont aan dat de gemeente de afgelopen jaren flinke stappen
heeft gemaakt in het ICT/ IV-dossier en op koers ligt. Wel is daarbij aangegeven scherp te blijven bij de
laatste stappen, aangezien die het moeilijkst zijn te realiseren.

8.1.12 Ambtelijke huisvesting
Vanaf 1 januari 2015 zijn circa 70 gebouwen behorende tot de gemeentelijke huisvesting (voornamelijk
kantoren en werven) bij Gemeentelijk Vastgoed ondergebracht. In december 2015 is de nieuwe
huisvestingsvisie vastgesteld. Er is gewerkt aan een nieuwe businesscase voor alle kantoorgebouwen.
Conform de reeds vastgestelde Businesscases zijn twee huurpanden afgestoten: Teleportboulevard 120
en Weesperstraat 105a. Dit levert een structurele lastenbesparing op. Businesscase 3 Verbouwing en
vernieuwing installaties Stadhuis is in 2015 verder voorbereid; in 2016 start de uitvoering.

8.1.13 Standaardiseren, uniformeren en harmoniseren facilitaire dienstverlening
Het niveau van de facilitaire dienstverlening is na de reorganisatie gelijk gebleven en knelpunten zijn
gedurende het jaar flexibel opgelost. Met ingang van 2015 ligt de focus op hospitality. Er is een
Hospitality Training ontwikkeld voor alle operationele medewerkers. Door middel van het concept van
serious gaming hebben 240 medewerkers gedurende een dagdeel een training gehad die inzicht geeft
in eigen houding en gedrag en alternatieve gastvrije gedragsstijlen.
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8.1.14 Integriteit
Training Introductie integriteit voor nieuwe medewerkers
De training Introductie integriteit is samen met de Amsterdamse School ontwikkeld als integraal
onderdeel van het introductieprogramma van 1 Amsterdam.
Masterclass integriteit voor rve-directeuren en stadsdeelsecretarissen
In opdracht van het GMT is een masterclass integriteit samengesteld die tot doel heeft te markeren dat
de rve-directeuren en stadsdeelsecretarissen verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het
integriteitbeleid binnen de organisatie.
Meldpunt Integriteitschendingen
In 2015 zijn negentig meldingen binnengekomen bij het Meldpunt Integriteitschendingen. Zesendertig
meldingen waren afkomstig van stadsdelen en drieënvijftig van de rve’s. In één geval is (nog) onbekend
op welk organisatieonderdeel de melding betrekking heeft. Zesendertig meldingen zijn afgehandeld
waarbij in dertien gevallen is geconstateerd dat er geen sprake van een integriteitsschending was.
Vierenvijftig meldingen zijn nog in behandeling. De categorieën waarin het meest gemeld wordt zijn:

misbruik maken, of lekken van informatie

ongewenst gedrag

diefstal/ verduistering

verspilling en misbruik van gemeentelijke eigendommen
Bij de behandeling van 20% van deze meldingen is de politie, of de rijksrecherche betrokken. Dit kan zijn
omdat aangifte is gedaan, of omdat de politie op verzoek onderzoek doet. In 20% van de meldingen
verricht Bureau Integriteit het onderzoek en in 60% van de zaken werd Bureau Integriteit benaderd om
advies te geven over de aanpak van de kwestie.
Risicoanalyse
In de eerste helft van 2015 heeft Bureau Integriteit een risicoscan uitgevoerd bij de stadsloketten. Naar
aanleiding van de uitkomsten van deze risicoscan heeft het Bureau in de tweede helft van 2015
workshops georganiseerd voor de teamleiders van de stadsloketten.
Screening
De Screeningsunit is in 2015 opgenomen binnen Bureau Integriteit. Het screeningsinstrument wordt
verder geprofessionaliseerd voor aanbestedingen en overige overeenkomsten. Voor de overige
overeenkomsten zal de focus in eerste instantie liggen op onderzoeken binnen de vastgoedbranche.
De implementatie van het in 2015 vastgestelde Beleid Integriteit en Overeenkomsten (BIO), zal mogelijk
gevolgen hebben voor de huidige screeningswerkwijze. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening
gehouden met de werkwijze en belangen van de lead buyers en andere stakeholders.

8.1.15 Personeel en organisatie
8.1.15.1 Formatie en bezetting
De formatie15 is in 2015 gestegen met 0,7%. Deze stijging komt door de genomen besluiten in het GMT
en/ of college en die vertaald zijn naar formatie. De bezetting is gestegen met 242 fte. Dit als gevolg van
een betere afstemming tussen formatie en bezetting met inachtneming van de flexibele schil om in te
kunnen spelen op de veranderingen in taakpakket en/of het kunnen ondervangen van piekbelastingen.
Formatie en bezetting op peildatum (aantal fte)

31-12-2014

31-12-2015

Formatie

13.592

13.689

+97

Bezetting

12.667

12.909

+242

15

De getoonde cijfers zijn gemeentebreed en exclusief Griffie, Rekenkamer en Ombudsman.
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Verschil

8.1.15.2 Personele Salarislasten16
De salarisbegroting 2015 als afgeleide van de vastgestelde formatie in fte bedraagt afgerond € 906,8
miljoen. De uiteindelijke realisatie laat een gesaldeerd resultaat zien van circa € 34 miljoen. De
bezuiniging in 2015 van € 3,2 miljoen op de secundaire arbeidsvoorwaarden is afgeboekt op de
salarisbegroting 2015 (variabele salarislasten).
Er was in 2015 sprake van een substantiële onderbezetting c.q. vacatureruimte. Dit, omdat als gevolg
van de reorganisatie (voorkomen van boventalligen), er terughoudend is omgegaan met het invullen van
vacatures en de inrichting van een flexibele schil.
Salarisbegroting en realisatie 2015
Peildatum 31-12-2015 (Bedragen * €1 miljoen)

Begroting

Realisatie

906,75

872,61

+34,14

Waarvan vaste salarislasten

886,87

851,96

+34,91

Waarvan variabele salarislasten (incl. WKR)

19,88

20,65

-0,77

Totaal

Verschil

8.1.15.3 Ziekteverzuimpercentage
De gemeente Amsterdam voert een verzuimbeleid, gericht op preventie, re-integratie en duurzame
inzetbaarheid.
In 2015 is er een omslag te zien naar langer durend verzuim (43 dagen en langer). In de periode 20112014 is de verdeling over verschillende verzuimcategorieën stabiel gebleven, waarbij het grootste deel
van het verzuim maximaal 7 dagen duurt.
De gemiddelde verzuimduur fluctueert over de jaren. Deze is gedaald van 21,1 dagen in 2014 naar 19,6
dagen in 2015. In 2015 heeft 40% van het personeelsbestand niet verzuimd.
Ziekteverzuim
2014

2015

Verschil

Verbaannorm 2015

4,6%

3,8%

-0,8%-punt

Kortdurend verzuim

4,9%

5,2%

+0,3%-punt

Totaal verzuim

5,3%

5,6%

+0,3%-punt

8.1.15.4 Flexibele organisatie en personeelsbeleid
Het als organisatie in kunnen spelen op veranderingen en toewerken naar een flexibele en slagvaardige
overheid vraagt veel van de medewerkers, maar ook van de manier waarop de organisatie is ingericht.
Strategisch personeelsbeleid, opleiden en ontwikkelen en mobiliteit vormen de drie pijlers in deze
ontwikkeling van de organisatie en begeleiding van de medewerkers.
8.1.15.5 Strategische uitvoeringsagenda personeel- en organisatieontwikkeling
Er is veel veranderd in de gemeentelijke organisatie in korte tijd. Per 1 januari 2015 is de gemeentelijke
organisatie gekanteld. Met volle kracht en aandacht is ingezet op de nasleep van de reorganisatie, met
name op het op orde krijgen van de basis.
Eind 2015 is de strategische uitvoeringsagenda voor de personeels- en organisatieontwikkeling
gepresenteerd. Deze agenda structureert en richt de P&O kolom op de beoogde kernactiviteiten voor
2016, te weten:

Goed werkgeverschap

Organisatie-, leiderschaps- en medewerkerontwikkeling

Strategische personeelsplanning

Medezeggenschap en participatie
Ook is in 2015 een start gemaakt met het programma inclusie, de leiderschaps-conferenties,
harmonisatie van de protocollen en de proeftuinen organisatieontwikkeling en is een
Medewerkerswaarderingsonderzoek uitgevoerd.

16

De getoonde cijfers zijn gemeentebreed en exclusief de lasten van de politieke ambtsdragers, Griffie,
Rekenkamer en Ombudsman.
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8.1.15.6 Boventalligheid: begeleiding werk naar werk
In 2015 is het totale bestand gedaald van 194 naar 118 boventalligen. Meer dan 60% van hen werd
reeds in het eerste jaar van boventalligheid elders geplaatst. De opgave voor het mobiliteitsbureau voor
2016 is om in samenwerking met SPP en met de Amsterdamse School de krimpopgave en de
mobiliteitsambities professioneel te ondersteunen.
Absoluut aantal boventalligen (01-09-2015)
31-12-14

31-12-15

Verschil

169

98

-71

25

20

-5

194

118

-76

Begeleiding door rve POA
Begeleiding door Re-integratiebedrijf /DWI
Totalen

8.1.15.7 Medewerkers met een arbeidsbeperking
De doelstelling voor 2015 was het realiseren van in totaal 84 extra banen (1 baan is 25,5 uur per week).
Op 1 januari 2015 waren er 55 extra banen gerealiseerd en waren er 44 werknemers uit de doelgroep
aan het werk. (1 baan is gelijk aan 25,5 uur). 21,6 banen werden vervuld door 17 jongeren onder de 27.
Op 1 januari 2016 tellen we inmiddels 129,98 banen en hebben we 108 medewerkers uit de doelgroep
aan het werk. Werknemers zitten nog in de proefplaatsing (1 baan is gelijk aan 25,5 uur). Hiermee is de
doelstelling van 84 extra banen in 2015 gehaald.
Een derde van de doelstelling van 84 extra banen moet ingevuld worden door jongeren onder de 27
jaar. Met 59,29 banen vervuld door jongeren onder de 27 is deze doelstelling gehaald. 45,6% van de
gerealiseerde extra banen wordt op 1-1-2016 vervuld door een werknemer jonger dan 27 jaar.
Rapportage ‘Arbeidsbeperkten aan het
werk’

Januari 2015
Totale doelgroep

December 2015

Jongeren <
27

Totale
doelgroep

Jongeren <
27

Totaal aantal kandidaten

44

17

108

47

Totaal aantal banen conform de
banenafspraak

55

21,6

129,98

59,29

9

8

26

15

12,7

11,2

33,42

19,45

Waarvan kandidaten proefplaatsing
Aantal banen proefplaatsing

8.1.15.8 Vertrekarrangementen
Als beleid bij de organisatieontwikkeling 2013-2016 zijn in december 2013 vertrekarrangementen
vastgesteld, met als doel om waar mogelijk boventalligheid te voorkomen. Over de periode 2014-2015
zijn in totaal 68 verzoeken goedgekeurd, waarvan 37 in 2015. In totaal zijn er over deze periode 58
verzoeken daadwerkelijk gesloten. De gemiddelde kosten van deze regelingen zijn € 55.172
Overzicht verzoeken vertrekarrangementen

2014

2015

Totaal goedgekeurde verzoeken

31

Daadwerkelijk afgesloten

31

27

Totaal Afkoopsom (Bedragen * € 1 miljoen)

1,7

1,5

54.839

55.555

Gemiddelde kosten per afgesloten regeling (in euro’s)

37

8.1.15.9 Externe inhuur
Voor de externe inhuur, conform de definitie in de gedragscode externe inhuur, geven de organisatie
eenheden voor 2015, vanuit AFS, een realisatie op van ruim € 206 miljoen.
De uitgaven aan externe inhuur werden beïnvloed door verschillende factoren. Voor de projecten AMI
en Take5 is noodzakelijke tijdelijke externe deskundigheid ingehuurd. Dit was nodig om de P-informatie
in P-net op orde te brengen. Voor de verbetering van de financiële functie heeft de gemeente
Amsterdam de benodigde expertise op het financiële domein ingehuurd. Daarnaast wordt ook
ingehuurd voor een aantal specifieke projecten, zoals de doorontwikkeling van AFS.
De implementatie van de reorganisatie was ook één van de reden van de stijging van de uitgaven van
externe inhuur. Om risico’s te beperken dat de continuïteit en het belang van de organisatie worden
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geraakt, wordt er binnen bepaalde primaire domein gebruik gemaakt van extra uitzendkrachten, zodat
de Amsterdammers beter kunnen worden bediend en niets van de verandering opmerken.
De economische groei heeft een positieve impact op de omzet van de organisatieonderdelen van de
cluster Ruimte en Economie. Hierdoor is het aantal opdrachten gestegen waardoor men wordt
genoodzaakt gebruik te maken van externe expertise.
De stijging van de uitgaven externe inhuur is, volgens de opgave van de organisatie eenheden(zie
bijlage), te verklaren door:











Het opvangen van tijdelijke piekbelastingen
Investeringsprojecten
Pas na de indiening van de najaarsnota is inzicht verkregen op de benodigde capaciteit-inzet
Realisering van de voornemens in de Begroting 2015
Inhuur op vacatureruimte (circa (€ 34 miljoen)
Het realiseren om de basis op orde te maken na reorganisatie
Benodigde specifieke deskundigheid (zoals ICT, 3D).
Aanhouden van een flexibele schil voor opvang van fluctuaties in het werkaanbod
Vervanging bij ziekte;
Verrichten van tijdelijke/project werkzaamheden en prioriteiten (o.a. vluchtelingen)

Externe inhuur conform gedragscode (inclusief inhuur op vacatureruimte en
exclusief uitbesteding)

Gepland conform
Najaarsnota 2015

2015

Automatisering (ICT)

€ 24,5

€ 25,3

Overige externe inhuur

€ 42,9

€ 181,0

€ 167,4

€ 206,3

Totaal externe inhuur (conform gedragscode)

Protocol externe inhuur
Om de inhuur van externen terug te dringen is in de zomer van 2015 naast de gedragscode externe
inhuur een protocol externe inhuur vastgesteld, met als doel om een aantal regels van de gedragscode
aan te scherpen, de belangrijkste daarvan zijn:

De inzet van eigen personeel wordt voorop gesteld

Er geldt een aangescherpt beleid voor mobiliteit en vacaturestelling door het inrichten van één
vacatureloket voor alle capaciteitsvraagstukken.

Het beperken van de externe inhuur voor tijdelijke situaties tot een periode maximaal zes maanden
met zes maanden verlenging

Inhuur met contractwaarde > €50.000 wordt geautoriseerd door een directeur of
stadsdeelsecretaris.

Het maximale uurtarief is € 125 of €1.125 per dag voor 36 uur per week (met een maximum van de
totale contractwaarde <€178.000
Tot medio maart 2016 zijn 793 verzoeken tot afwijkingen aan het college gedaan. Daarvan ligt bij 88
personen het uurtarief boven de €125 p/u en/ of is de totale contractwaarde hoger dan €178.000 per
jaar. Het merendeel van de aan het college voorgelegde afwijkingen betreft de duur van de inhuur
periode, namelijk bij 705 personen.
8.1.15.10 Wet Normering Topinkomens
In de Wet Normering Topinkomens worden inkomens en ontslagvergoedingen van topfunctionarissen bij
instellingen met een publieke taak, genormeerd en openbaar gemaakt. Jaarlijks worden de
bezoldigingsnormen in een ministeriële regeling vastgesteld. Voor 2015 geldt als norm € 178.000. Voor
gemeenten geeft de wet specifiek aan wie als topfunctionaris wordt aangemerkt: de gemeentesecretaris
en de griffier. Ook het bonusverbod en een beperkte ontslaguitkering zijn op de gemeentesecretaris en
de griffier van toepassing.
Voor niet-topfunctionarissen met een dienstbetrekking schrijft de wet voor dat bezoldigingsgegevens
worden gepubliceerd in het financieel verslaggevingsdocument en dat wordt gemeld als deze het
wettelijke bezoldigingsmaximum overschrijden, inclusief de onderbouwing van de overschrijding. In
onderstaande tabel voldoen wij aan deze verplichting.
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Topfunctionarissen

Dhr. Mr. A.H.P. van Gils

Functie(s)
Duur dienstverband in 2015
Omvang dienstverband (in fte)
Individueel WNT-maximum

Mw. M. Pe

Gemeentesecretaris

Griffier

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1,0

1,0

€ 178.000

€ 178.000

€ 154.448,44

€ 132.861.66

Bezoldiging
Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal17
-/- Onverschuldigd betaald bedrag
Totaal bezoldiging
Motivering indien overschrijding
Niet-topfunctionarissen

0

0

€ 16.798,74

€ 16.122,36

€ 171.247,18

€ 148.984,02

0

0

€ 171.247,18

€ 148.984,02

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Manager rve ICT

Duur dienstverband in 2015

1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (in fte)

1,0

Bezoldiging
Beloning

€ 164.960,20

Belastbare onkostenvergoedingen

0

Beloningen betaalbaar op termijn

€ 17.298,12

Totaal bezoldiging

€ 182.258,32

Individueel WNT-maximum bezoldiging

€ 178.000

Motivering van overschrijding
De rve-manager ICT en CIO van de gemeente Amsterdam, was van 1 juli 2012 tot 1 juli 2015 aangesteld
in tijdelijke dienst. Vanaf 1 juli 2015 is het dienstverband van deze functionaris omgezet naar een vast
dienstverband. Het jaarsalaris van de rve-manager ICT en CIO (vanaf indiensttreding in 2012) was
gekoppeld aan de immense opgave van het op orde brengen van de ICT in de (re)organisatie van de
gemeente. In 2015 was het totale jaarsalaris van deze functionaris hoger dan de WNT norm 2015
(€ 178.000) namelijk € 182.258,32. De jaren daarvóór was de WNT norm hoger dan de norm in 2015. In
2014 nog € 230.474. In lijn met de grenzen die de Gemeente Amsterdam aan externe inhuur is gaan
stellen, is ook voor de positie van deze functionaris actie ondernomen om het salaris vanaf de datum van
het vaste dienstverband tot onder de grens van de WNT norm terug te brengen. Per 1 juli 2015 is er
feitelijk sprake van een salaris dat onder de WNT norm valt. De optelsom voor 2015 komt – door het
salaris tot 1 juli 2015 – nog boven de WNT norm 2015 uit. In 2016 is dit niet meer het geval.
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8.2 Financiering
Portefeuillehouder: wethouder Kock
Deze paragraaf beschrijft de uitvoering van de financieringsfunctie door de gemeente. Het doel van de
financieringsfunctie is ervoor te zorgen dat voldoende geld beschikbaar is om aan alle financiële
verplichtingen te kunnen voldoen. Hiervoor worden kortlopende en langlopende geldleningen
aangetrokken. Onder de financieringsfunctie valt naast het opnemen van leningen, ook het verstrekken
van leningen en garanties en het beheersen van financiële risico’s.
Het wettelijk kader ligt voor een deel besloten in de nationale en voor een deel in de Europese
regelgeving. Binnen de nationale regelgeving wordt het kader vooral gegeven door de Wet financiering
decentrale overheden (Wet fido), de Wet houdbare overheidsfinanciën (Wet hof), de Gemeentewet en
het Besluit begroting en verantwoording (BBV). Deze wettelijke kaders zijn door de gemeente verder
uitgewerkt en vastgelegd in het gemeentelijke Treasury statuut. Het beleid met betrekking tot het
verstrekken en het beheer van leningen en garanties door de gemeente aan derden is vastgelegd in het
‘Lening- en garantiebeleid gemeente Amsterdam’.

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 het werkkapitaal. 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 bedragen enerzijds en de
nog te betalen bedragen anderzijds.
De externe financieringsmiddelen, ook wel de externe schuld genoemd, zijn in 2015 gedaald met € 401
miljoen naar € 3.551 miljoen.
Externe financieringsmiddelen
(Bedragen * € 1 miljoen)

Ultimo 2014

Kortlopende schuld
Beheerde gelden derden
Beheerde gelden Stadsregio Amsterdam

Ultimo 2015

Mutatie

384

267

23

18

-117
-5

154

57

-97

Langlopende schuld

3.390

3.209

-182

Totaal

3.952

3.551

-401

Verloop externe financieringsmiddelen 2011 - 2015
4,5
4,0
Bedragen * € 1 miljard

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

3,6

3,7

3,9

4,0

2011

2012

2013

2014

3,6

1,0
0,5
0,0

De grafiek toont het verloop van de externe financieringsmiddelen vanaf 2011.
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2015

Eerder was de verwachte omvang van de externe financieringsmiddelen voor ultimo 2015 begroot op
€ 4,4 miljard. Deze is uiteindelijk € 0,8 miljard lager uitgekomen op € 3,6 miljard ultimo 2015. De lagere
omvang van de externe financieringsmiddelen is het resultaat van een aantal effecten:

De omvang van de verstrekte leningen daalde € 305 miljoen meer dan begroot door voornamelijk
vervroegde aflossing van verstrekte leningen aan het GVB en het Havenbedrijf Amsterdam.

De omvang van de reserves en voorzieningen (interne financieringsmiddelen) was € 314 miljoen
hoger dan begroot.

De werkkapitaalbehoefte is ten opzichte van de begroting met € 161 miljoen gedaald als gevolg
van een daling van de grondvoorraad.

De gemeente heeft voor € 58 miljoen minder geïnvesteerd dan begroot.
In lijn met de daling van de externe financieringsmiddelen in 2015 zijn ook de rentelasten in 2015
gedaald van € 104 in 2014 naar € 98 miljoen in 2015. Dit is mede het resultaat van de gedaalde
marktrente waardoor de gemeente in 2015 tegen een lager rentepercentage lang- en kortlopende
leningen heeft kunnen aantrekken. Het rentepercentage voor het aantrekken van kortlopende leningen
was in 2015 grotendeels negatief. Het gemiddeld gewogen rentepercentage van de totale externe
financieringsmiddelen in 2015 was 2,5.
Externe financieringsbehoefte
(Bedragen * € 1 miljoen)

Ultimo 2014

Omvang

3.952

Rentelast
Gemiddeld gewogen rentepercentage

Ultimo 2015
3.551

104

98

2,7%

2,5%

Kengetallen
Er zijn verschillende invalshoeken om schuld en de beheersbaarheid ervan te beoordelen. In mei 2015 is
een wijziging van het BBV doorgevoerd. Hierin wordt het invoeren van een verplichte set van financiële
kengetallen in de begroting en jaarrekening voorgesteld om de financiële positie en de wendbaarheid
van een gemeente transparanter en begrijpelijker te maken. Van deze kengetallen worden de netto
schuldquote en de solvabiliteitsratio in de financieringsparagraaf nader toegelicht. Een overzicht van alle
ratio’s en de interpretatie worden in de paragraaf Risico’s en weerstandsvermogen nader toegelicht.
Vanuit de wet fido zijn de kengetallen ´renterisiconorm´ en ´kasgeldlimiet´ verplicht. Deze worden ook in
deze paragraaf nader toegelicht.
Netto schuldquote (zonder en met correctie voor verstrekte leningen)
De netto schuldquote wordt berekend door de netto schuld (externe schuld plus het werkkapitaal) te
delen door het begrotingstotaal. Om inzicht te verkrijgen in hoeverre sprake is van ´doorlenen´ wordt de
netto schuldquote weergegeven zonder en met correctie voor door de gemeente verstrekte leningen. In
de VNG-uitgave ‘Houdbare Gemeentefinanciën’ is aangegeven dat wanneer een schuld lager is dan het
begrotingstotaal (de quote is <100%) dit als voldoende kan worden bestempeld en boven de 130% als
onvoldoende.
De netto schuldquote van de gemeente Amsterdam bedraagt voor 2015 50%, de netto schuldquote
gecorrigeerd voor verstrekte leningen bedraagt 41%. Deze percentages liggen ruim binnen de normen
van de VNG.
Netto schuldquote
(Bedragen * € 1 miljoen)

Ultimo 2014

Ultimo 2015

3.952

3.551

-44

-194

Netto schuld (externe schuld + werkkapitaal)

3.908

3.357

Verstrekte leningen

1.000

594

Begrotingstotaal

7.370

6.722

Netto schuldquote

53%

50%

Netto schuldquote (exclusief verstrekte leningen aan derden)

39%

41%

Externe schuld
Werkkapitaal

373

Solvabiliteitsratio
De solvabiliteitsratio wordt berekend door het eigen vermogen te delen door het balanstotaal. De
solvabiliteitsratio geeft de mate aan waarmee het bezit gefinancierd is met eigen vermogen.
In de VNG-uitgave ‘Houdbare Gemeentefinanciën’ is aangegeven dat wanneer een solvabiliteitsratio
hoger is dan 30% dit als voldoende kan worden bestempeld en lager dan 20% als onvoldoende.
De solvabiliteit van de gemeente Amsterdam voor 2015 bedraagt 61% en ligt daarmee ruim binnen de
norm van de VNG.
Solvabiliteit
(Bedragen * € 1 miljoen)

Ultimo 2014

Ultimo 2015

7.664

7.856

Balanstotaal

13.410

12.982

Solvabiliteit

57%

61%

Eigen vermogen

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 portefeuille van langlopende leningen 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 2015 € 1.344 miljoen. In 2015 heeft de gemeente ruim
binnen de renterisiconorm geopereerd. In 2015 waren er geen renteherzieningen op leningen.
Renterisiconorm
(Bedragen * € 1 miljoen)

Ultimo 2014

Ultimo 2015

Begrotingstotaal

7.370

6.722

Renterisiconorm (20% van omvang Begroting)

1.474

1.344

Aflossingen bestaande langlopende schuld
Ruimte (+) / overschrijding (-)

265

487

1.209

857

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 (op dit moment goedkope) kortlopende
leningen gefinancierd kunnen worden, wat een hoog renterisico inhoudt.
De kasgeldlimiet bedraagt in 2015 € 571 miljoen. De gemeente heeft in 2015 binnen de kasgeldlimiet
geopereerd.
Kasgeldlimiet 2015
(Bedragen * € 1 miljoen)

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

6.722

6.722

6.722

6.722

Kasgeldlimiet (8,5% van omvang Begroting)

571

571

571

571

Kortlopende schuld (gem.)

470

416

134

254

Ruimte (+) / overschrijding (-)

102

156

437

317

Begrotingstotaal

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. Toetsing gebeurt achteraf op basis van het gemiddelde saldo per
kwartaal. Voor de gemeente Amsterdam bedraagt het drempelbedrag in 2015 circa € 16,2 miljoen. In
2015 zijn in het kader van het schatkistbankieren gedurende de maand juli en een keer in augustus en
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september overtollige liquide middelen boven het drempelbedrag uitgeleend aan de Staat der
Nederlanden. De gemeente Amsterdam heeft ruim binnen de normen van de Wet fido geopereerd.
De Gemeente Amsterdam verzorgde 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 2015 0,3% van het Bruto Binnenlands Product. Het tekort, het zogenaamde nettofinancieringssaldo van alle gemeenten bij elkaar, mag in een jaar niet boven dit plafond uitkomen.
Indien uit de ramingen van het CPB of uit realisaties van het CBS blijkt dat het collectief aandeel in het
EMU-saldo van de decentrale overheden gezamenlijk, meerjarig wordt overschreden, kunnen na
bestuurlijk overleg, bij algemene maatregel van bestuur maatregelen worden gesteld ter naleving van
het vastgestelde resultaat van het collectief aandeel in het EMU-saldo. Indien een meerjarige
overschrijding blijkt uit realisaties van het CBS, kan het opleggen van sancties onderdeel zijn van de
maatregelen.
Derivaten
Ultimo 2015 had de Gemeente Amsterdam geen derivaten. In 2015 zijn ook geen derivaten afgesloten.
Conform het Treasury statuut 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 B
en W.

Verstrekte leningen en garanties ultimo 2015
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 het vooraf duidelijk moet zijn dat aan alle
aflossings- en renteverplichtingen voldaan kan worden. Dit is echter niet zonder risico’s. Juist de
combinatie van publiek belang en de gebleken 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 resterende risico’s die de gemeente loopt bij het verstrekken van leningen en garanties
zijn meegenomen in de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit. Hiervoor wordt de
Algemene Reserve aangehouden conform de regels Weerstandsvermogen.
Verstrekte leningen
Ultimo 2015 is voor een bedrag van € 594 miljoen aan langlopende leningen aan derden verstrekt. Ten
opzichte van 2014 betekende dit een vermindering van € 406 miljoen. Dit is vooral veroorzaakt door
vervroegde aflossingen van verstrekte leningen aan GVB Activa en Havenbedrijf Amsterdam en de
herkapitalisatie van € 60 miljoen (naast de reguliere aflossing) van AEB Amsterdam.
Verstrekte leningen
(Bedragen * € 1 miljoen)
AEB Amsterdam (incl. WPW)

Ultimo 2014

Ultimo 2015

Mutatie

Risico indicatie

Soort

480,9

415,9

-65,0

Hoog

Deelneming

AIF

3,0

4,2

1,2

Hoog

Overig

Afvalservice West

2,8

2,5

-0,3

Middel

Overig

24,9

21,3

-3,6

Laag

Overig

Beurs van Berlage Vastgoed

1,7

1,7

0,0

Middel

Deelneming

Carré

7,2

6,9

-0,3

Middel

Deelneming

Energieleningen

3,0

3,1

0,1

Middel

Overig

Duurzaamheidsfonds

0,0

0,2

0,2

Hoog

Overig

GVB Activa

232,2

21,8

-210,4

Laag

Deelneming

Havenbedrijf Amsterdam

105,0

0,0

-105,0

nvt

Deelneming

Amsterdamse Middensegment
Hypotheekleningen
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Verstrekte leningen
(Bedragen * € 1 miljoen)
Matrix (Amsterdam Science Park)

Ultimo 2014

Ultimo 2015

Mutatie

Risico indicatie

Soort

nvt

Deelneming

4,0

0,0

-4,0

Nemo

11,3

11,3

0,0

Hoog

Overig

Regionale Brandweer AmsterdamAmstelland

44,0

35,6

-8,5

Laag

GR

Schuldsaneringsleningen

11,1

12,2

1,1

Hoog

Overig

Stadsgoed

26,0

21,2

-4,8

Laag

Overig

9,6

8,6

-1,0

Middel

Overig

26,3

24,3

-2,0

Laag

Overig

Woningbouwcorporaties

3,9

0,0

-3,9

Laag

Overig

Overige leningen < € 1 miljoen

2,8

2,6

-0,2

999,8

593,5

-406,3

Stadsschouwburg Amsterdam
Startersleningen

Totaal

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 een reserve, of voorziening is gevormd ter dekking
van het risico is dit bij de toelichting op betreffende lening opgenomen.
In 2015 zijn er geen betalingsachterstanden opgetreden. Hieronder volgt een toelichting op de
belangrijkste mutaties en op die waar de risicocategorie ‘middel’ of ‘hoog’ is.
AEB Amsterdam
AEB Amsterdam is actief in een competitieve markt met onder meer een sterke afhankelijkheid van
energieprijzen. De afgelopen periode heeft dit geleid tot lagere netto resultaten en een laag eigen
vermogen vanwege de toegepaste afschrijvingsmethode. De onder de leningsvoorwaarden afgesproken
financieringsratio’s werden doorbroken. In het najaar van 2015 heeft een herkapitalisatie plaatsgevonden
met een kapitaalsstorting van € 60 miljoen. De leningsvoorwaarden zijn aangepast. Een aflossing heeft
plaatsgevonden van € 15 miljoen op de achtergestelde lening, die daarmee van € 138 miljoen verlaagd
is naar € 123 miljoen. Ook is een extra aflossing gedaan van € 45 miljoen op de gewone lening waardoor
de restschuld op de gewone lening per ultimo 2015 € 256 miljoen bedroeg.
Het financieringsrisico van AEB wordt gecontinueerd op ´hoog´. Er bestaat een reserve van € 14 miljoen
ter dekking van het risico. Voor aanvullende informatie over AEB Amsterdam verwijzen we naar de
paragraaf ´Verbonden partijen´.
De financiering van WestPoort Warmte (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 € 36 miljoen. In totaal heeft de gemeente € 53 miljoen aan financiering
toegezegd aan AEB Amsterdam voor WPW.
Beoogd wordt dat AEB Amsterdam uiterlijk in 2018 zijn leningen (met uitzondering van de
achtergestelde lening) extern herfinanciert.
AIF leningen
Het Amsterdamse Investeringsfonds (AIF) verstrekt meerdere leningen op het vlak van economie,
stedelijke ontwikkeling en duurzaamheid. Onderdeel van het coalitieakkoord is dat het niet
gecommitteerde deel van het AIF anders wordt besteed. Enkel de reeds gecommitteerde leningen
zullen nog worden verstrekt. Dit loopt naar verwachting door tot eind 2016. Het financieringsrisico wordt
geschat op ‘hoog’ omdat de leningen verstrekt zijn ter stimulering van nieuwe ideeën. Er is een reserve
getroffen die de omvang van alle verstrekte leningen dekt.
Afvalservice West
Aan Stichting Afvalservice West is een achtergestelde lening verstrekt ter financiering van een gebouw
voor afvalinzameling. De lening heeft ultimo 2015 een resterende hoofdsom van € 2,5 miljoen. Het
financieringsrisico wordt op basis van de ontwikkeling van het resultaat van de stichting en de karakter
van de lening gecontinueerd op ´middel´.
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Beurs van Berlage
Aan de Beurs van Berlage is een achtergestelde lening verstrekt waarvan eind 2015 € 1,7 miljoen
resteerde. Er is een voorziening voor de resterende hoofdsom aanwezig. De ontwikkeling van het pand
tot een Palazzo Pubblico is in 2015 afgerond en het exploitatieresultaat van de Beurs van Berlage is
gestabiliseerd. Het financieringsrisico wordt gecontinueerd op ´middel´.
Carré
Aan Koninklijk Theater Carré zijn twee leningen verstrekt met een resterende omvang van in totaal € 7
miljoen ultimo 2015. Daarnaast is een rekening courantfaciliteit van maximaal € 2 miljoen verstrekt.
Daarvan is in 2015 geen gebruik gemaakt. Het exploitatieresultaat is voldoende om aan de aflossings- en
renteverplichtingen te kunnen voldoen. Het financieringsrisico wordt gecontinueerd op ´middel´.
Energieleningen
Ultimo 2015 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´.
Duurzaamheidsfonds Amsterdam
Op 24 november 2015 heeft de gemeenteraad ingestemd met de instelling van het Duurzaamheidsfonds
Amsterdam. Het Duurzaamheidsfonds, met een vermogen van € 49,5 miljoen, geeft leningen aan
duurzame projecten in de stad. Hiermee draagt het Duurzaamheidsfonds bij aan de realisatie van de
doelen uit de Agenda Duurzaamheid. Door leningen met een lage rente (2%) beschikbaar te stellen,
kunnen initiatiefnemers in de stad aan de slag met de realisatie van hun duurzaamheidsprojecten. Dit
moet leiden tot forse CO2-reductie en de stimulering van de circulaire economie. Trekkingen onder dit
programma worden gedaan uit de reserve Duurzaamheidsfonds. Het financieringsrisico wordt geschat
op ’hoog’.
GVB Activa
Aan GVB Activa is een lening verstrekt ter financiering van het gesubsidieerde rollend materiaal en
vastgoed. In 2015 is de omvang van deze lening met € 210 miljoen sterk gedaald tot € 22 miljoen ultimo
2015. Naast de reguliere aflossingen heeft GVB Activa extra afgelost op de lening doordat het € 140
miljoen resterende subsidie in één keer heeft ontvangen en daarnaast overtollige liquide middelen
binnen de GVB Groep heeft ingezet voor schuldreductie. Het financieringsrisico wordt gecontinueerd op
‘laag’.
Havenbedrijf Amsterdam
Aan het Havenbedrijf Amsterdam is een lening verstrekt in het kader van de verzelfstandiging. De
resterende hoofdsom van € 105 miljoen is op 30 december 2015 na een externe herfinanciering volledig
afgelost.
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 in 2012 samen met de UvA en de Rabobank Amsterdam een
financiering verstrekt aan Amsterdam Science Park ter realisatie van het gebouw Matrix VI. Amsterdam
Science Park heeft de lening op 1 december 2015 volledig afgelost en extern her gefinancierd.
Nemo
Aan Nemo is een eeuwigdurende, aflossings- en rentevrije lening van € 11 miljoen verstrekt. Het
financieringsrisico wordt geschat op ´hoog´. In verband met de aard van de lening wordt een reserve
aangehouden voor de gehele hoofdsom.
Schuldsaneringsleningen
In het kader van schuldsanering – dat onderdeel is van het gemeentelijk beleid voor armoedebestrijding
– is ultimo 2015 voor € 12 miljoen aan leningen verstrekt. Het financieringsrisico wordt gezien het
karakter van schuldsanering geschat op ´hoog´. Als maatregel van risicobeheersing worden deze
leningen intensief gemonitord.

377

Stadsschouwburg Amsterdam
Aan Stadsschouwburg Amsterdam is een langlopende lening verstrekt ter financiering van de activa van
de stichting. Ultimo 2015 resteert een hoofdsom van € 8,6 miljoen. Gelet op de afhankelijkheid van
subsidies wordt het financieringsrisico geschat op ´middel´.
Verstrekte garanties
Ultimo 2015 zijn er voor € 11.160 miljoen aan garanties aan derden verstrekt. Het totaalbedrag aan
verstrekte garanties is in 2015 gedaald met € 588 miljoen. De afname wordt voornamelijk veroorzaakt
door de verlaging van de achtervangposities in het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) en het
Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW).
Verstrekte garanties
(Bedragen * € 1 miljoen)

Ultimo 2014*

Ultimo 2015

Mutatie

Risico indicatie

Achtervangpositie WEW*

2.890,0

2.645,0

-245,0

Laag

Achtervangpositie WSW*

8.757,2

8.418,9

-338,3

Laag

p.m.

p.m.

0,0

Hoog

1,0

1,0

0,0

Hoog

Amsterdamse Compagnie
Broedplaatsen
De Meervaart

1,9

1,7

-0,2

Middel

10,0

9,6

-0,4

Laag

Gemeente garanties zorg

7,1

4,9

-2,2

Laag

Impuls Westelijke Tuinsteden

1,1

1,1

-0,1

Laag

Keersluis

5,2

5,0

-0,2

Middel

Nationaal Restauratiefonds

5,7

3,9

-1,7

Laag

-

5,5

5,5

Laag

8,8

8,5

-0,3

Middel

55,5

50,1

-5,4

Laag

4,0

4,5

0,6

11.747,4

11.159,6

-587,8

Gemeente garanties wonen

Regioplan 'Werk maken van talent'
Sportfondsenbad West
Stichting Waternet*
Overig garanties < € 1 miljoen
Totaal
*

In de Jaarrekening 2014 zijn afwijkende cijfers gepresenteerd. Dit is voornamelijk veroorzaakt doordat de standen
per ultimo 2014 betreffende de waarborgsommen WEW en WSW later gepubliceerd werden en daarom de
standen per ultimo 2013 gehandhaafd waren.

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. Nieuwe garanties,
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.
Verantwoording achtervang WEW en WSW
In lijn met de voorgaande jaren wordt de garantieomvang voor de achtervangpositie met betrekking tot
de waarborgfondsen weergegeven als het totaal van de borgstellingen die de waarborgfondsen hebben
afgegeven gerelateerd aan de gemeente Amsterdam. Dit is niet de werkelijke garantieomvang voor de
gemeente Amsterdam. De gemeente kan als achtervang aangesproken worden om gezamenlijk met het
Rijk renteloze leningen te verstrekken aan de waarborgfondsen indien hun fondsvermogen ontoereikend
is. Indien de gemeente renteloze leningen dient te verstrekken heeft dit invloed op de netto
schuldquote en de rentelast van de gemeente.
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). In het geval de leningnemer niet aan zijn financiële verplichtingen
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kan voldoen kunnen financiers het WEW aanspreken voor de restschuld bij gedwongen verkoop. Indien
het garantievermogen van het WEW (eind 2015 bedroeg dat € 880 miljoen) ontoereikend is vormden het
Rijk en gemeenten tot eind 2010 een gezamenlijke achtervang. Het Rijk heeft deze taak voor leningen
die vanaf 2011 zijn afgesloten volledig overgenomen. Per ultimo 2015 bedraagt het volume aan NHGhypotheken die tot en met 2010 voor Amsterdammers verstrekt zijn € 2,6 miljard (op basis van de
originele hoofdsom van de geborgde leningen, exclusief aflossingen). Het totale volume aan NHGhypotheken bedraagt eind 2015 € 206 miljard. Gelet op het aanwezige vermogen bij het WEW, de lage
hypotheekrente, een niet toenemende werkeloosheid en de duidelijk verbeterde situatie op de
huizenmarkt wordt het risico op aanspraak uit de gemeentelijke achtervang als ‘laag’ geschat.
Achtervangpositie Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)
Het WSW staat borg voor de rente en aflossingen van leningen door woningcorporaties, waardoor de
corporaties tegen gunstige voorwaarden kunnen lenen. De achtervang van de deelnemende
Nederlandse gemeenten en het rijk is onderdeel van een bredere zekerheidsstructuur die uit de
volgende drie lagen bestaat.






De primaire zekerheid ligt in de onderlinge waarborg tussen de corporaties binnen het WSW
(solidariteit). Indien een corporatie niet meer kredietwaardig is kan deze saneringssteun ontvangen
die opgebracht wordt door de andere corporaties middels de saneringsheffing.
Indien de saneringssteun onvoldoende is of besloten wordt om niet te saneren kunnen financiers
aanspraak doen op het WSW (secundaire zekerheid). Het WSW zal proberen haar zekerheden – het
onderpand van de noodlijdende corporatie(s) – uit te ponden om met de opbrengsten de schade
zo veel mogelijk te beperken. Resterende schade wordt bekostigd uit het eigen vermogen van het
WSW. Indien het vermogen van het WSW onder een bepaald niveau dreigt te komen (0,25% van
garantievolume) is het WSW verplicht bijstortingen op te vragen bij de deelnemende corporaties.
Pas als ook deze zekerheden niet toereikend zijn wordt aanspraak gedaan op de achtervangpositie.
De tertiaire zekerheid wordt gesteld door de Nederlandse gemeenten en het Rijk. Deze vullen het
garantievermogen van het WSW met renteloze leningen aan, zodanig dat het WSW de
borgstellingen aan geldverstrekkers kan nakomen.

Per ultimo 2015 was de stand van het Amsterdamse geborgde aandeel € 8,4 miljard (op een totaal voor
Nederland van € 83,8 miljard). De kans dat aanspraak gemaakt wordt op de gemeentelijke achtervang
lijkt gering. De financiële positie van de corporatiesector is de afgelopen periode verbeterd. De
verwachting is dat het gemeentelijke achtervangvolume de komende jaren met circa € 800 miljoen zal
afnemen. Het financiële risico wordt op ‘laag’ geschat.
Amsterdamse Compagnie
De gemeente Amsterdam heeft als mede-aandeelhouder van de Amsterdamse Compagnie aan de
financier van de Amsterdamse Compagnie een garantie afgegeven om het eigen vermogen bij te storten
indien de solvabiliteit minder dan 20% bedraagt. In zowel 2014, als in 2015 zijn in dit kader bijstortingen
geweest. Ultimo 2015 was de solvabiliteit van de Amsterdamse Compagnie 20% waardoor bijstorting
vooralsnog niet nodig is. Gezien het verleden wordt het financieringsrisico geschat op ‘hoog’.
Broedplaatsen
Broedplaatsen bieden goedkope ateliers en werkruimtes voor kunstenaars en creatieve ondernemers, in
een creatieve omgeving met gelijkgestemden. De goedkope ruimtes worden mogelijk gemaakt door
een leningfaciliteit die de gemeente met de Triodosbank heeft opgezet en door het verstrekken van
broedplaatsensubsidie.
Voor financiering kan de broedplaatsontwikkelaar terecht bij de Triodosbank om daar tegen
marktconforme rente lenen, zonder onderpand. Dit is mogelijk omdat de gemeente voor 90% garant
staat voor deze leningen. Het risico op de verstrekte leningen waarvoor deze garantie is verstrekt, is
‘hoog’. In dit kader heeft de gemeente een bedrag gestort op een geblokkeerde rekening bij de
Triodosbank, waarvan eventuele verliezen op kredietverlening worden afgeboekt.
De Meervaart
De gemeente Amsterdam heeft een garantie verstrekt ter financiering van de verbouwing van theater
De Meervaart. Het uitstaande saldo is € 1,7 miljoen ultimo 2015. Het risico wordt van ‘hoog’ naar
‘middel’ bijgesteld nadat de Meervaart in 2015 erin geslaagd is financiering aan te trekken om de nodige
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aanpassingen te doen om aan de brandveiligheidseisen te voldoen. De capaciteit om alle rente- en
aflossingsverplichtingen te voldoen is geborgd.
Keersluis
Keersluis B.V. is een bedrijfsverzamelgebouw op de Asterweg in Amsterdam Noord bestemd voor
startende en jonge bedrijven. De gemeente heeft een lening verstrekt aan Keersluis voor de
ontwikkeling van een bedrijfspand in Amsterdam Noord. Tevens is in dit kader een garantie verstrekt op
een lening van de Rabobank aan Keersluis. De verhuurgraad van het gebouw is goed. Het risico wordt
geschat op ‘middel’.
Werk maken van Talent
De gemeente Amsterdam heeft namens de partners in de Amsterdam Economic Board een garantie van
€ 5,5 miljoen aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) verstrekt in het kader van
de subsidieverlening voor het Regioplan ‘Werk maken van Talent’. Conform deze regeling bedraagt de
garantstelling van de gemeente 80% van het subsidiebedrag.
Het risico op deze garantie is ‘laag’. De gemeente Amsterdam en de Board hebben met de uitvoerende
organisaties uitvoeringsovereenkomsten gesloten. Hierin is opgenomen dat de uitvoerende partner bij
het wegvallen van de subsidie zelf verantwoordelijk is voor de financiële effecten op zijn eigen
programma. Daarnaast hebben de gemeenten, samenwerkend in het Platform Regionaal Economische
Structuur (PRES), besloten tot een gezamenlijke contragarantie.
Sportfondsenbad
De gemeente Amsterdam heeft in 2009 een garantie ter financiering van het Sportfondsenbad
Amsterdam West verstrekt. Het uitstaande saldo is € 8,5 miljoen per ultimo 2015. De bedrijfsvoering van
het Sportfondsenbad is sinds de verbouwing in 2009 gestabiliseerd. Het risico wordt geschat op
‘middel’.
Stichting Waternet
De gemeente heeft sinds de oprichting van Waternet in 1997 samen met hoogheemraadschap Amstel
Gooi en Vecht (AGV) garant gestaan voor alle leningen en de rekening courantfaciliteit, die Waternet
heeft afgesloten bij de Nederlandse Waterschapsbank (NWB). Het bedrag van € 50,1 miljoen is het
totale gegarandeerde bedrag samen met AGV, zoals dat ultimo 2015 uitstond. Mocht aanspraak worden
gemaakt op de garantie, dan zullen de kosten tussen de gemeente en AGV worden verdeeld op basis
van de uitvoeringskosten van de taken voor AGV en de Gemeente, zoals getoond in de jaarrekening van
Waternet.
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8.3 Grondbeleid
Portefeuillehouder: wethouder Van der Burg

Algemeen
Amsterdam stuurt actief op de verdere ontwikkeling van de stad door gebieden te (her)ontwikkelen.
Omdat bouwgrond in de regel in erfpacht wordt uitgegeven heeft de gemeente hierbij bijna altijd een
actieve rol. De gemeente is doorgaans verantwoordelijk voor het bouw- en woonrijp maken van de
locatie, om de kavels daarna in erfpacht uit te geven. Daarnaast draagt de gemeente zorg voor het
planontwikkelproces. De kosten en opbrengsten van de ontwikkelde gebieden worden opgenomen in
zogenaamde grondexploitatiebegrotingen. De bouw van het vastgoed gebeurt vervolgens door de
ontwikkelaar die de grond in erfpacht afneemt.
De gemeente opereert bij haar grondbeleid in financieel opzicht prudent. Tijdens de crisis is, om het
Vereveningsfonds18 financieel gezond te krijgen, de zogenoemde ‘kasstroomsturing op kavelniveau’
geïntroduceerd. Ook is de balans opgeschoond en kon fors worden afgeboekt op de onderhanden
werkpositie in de lopende projecten. Met het aantrekken van de markt wordt de kasstroomsturing op
kavelniveau nu in toenemende mate als knellend ervaren. De huidige marktsituatie vraagt om nieuwe
ontwikkellocaties (versnellingslocaties, Ruimte voor de Stad) en in het verlengde daarvan om ruimte voor
voorinvesteringen in bouwrijpe grond. Nieuwe beleidsvoorstellen voor de (financiële) sturing in de
gebiedsontwikkeling zijn in voorbereiding, waarbij het prudente karakter behouden blijft. Grote
(voor)investeringen, waarvoor nog geen investeringsbesluit is genomen, worden direct ten laste van de
reserve in het Vereveningsfonds te gebracht.
Bij het grondprijsbeleid hanteert de gemeente een genormeerde residuele benadering van de
grondwaardebepaling. In het grondprijsbeleid wordt de waarde van de grond gerelateerd aan de
daarop te realiseren bestemming (de functie). De genormeerde residuele grondprijsbenadering houdt in
dat de grondprijs het verschil is (het residu) van de gemiddelde marktwaarde van een bestemming en de
genormeerde kosten die moeten worden gemaakt om het vastgoed te realiseren (stichtingskosten). Voor
deze genormeerde residuele grondprijsbepaling wordt elk jaar onderzoek gedaan naar de
marktontwikkelingen in de verschillende vastgoedsegmenten. Daarnaast worden elk jaar de
stichtingskosten van de verschillende typen vastgoed onderzocht.
Voor de uitgifte van grond aan marktpartijen wordt overwegend en bij voorkeur het instrument van de
tender en de optievergoeding gebruikt, conform het door de raad vastgestelde selectiebeleid. Hierbij
wordt het ontwikkelrecht voor een kavel (optie) getenderd, waarbij op basis van vooraf beschreven
kwalitatieve en financiële criteria de optie wordt gegund aan een ontwikkelende partij.

Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG)
Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is de gemeente verplicht bij de
jaarrekening inzicht te geven in haar portefeuille met actieve grondexploitaties. Deze portefeuille
bestaat in totaal uit circa 300 plannen en is onderverdeeld in vier onderdelen:






18

Plannen Vereveningsfonds: het overgrote deel van de plannen maakt onderdeel uit van het
zogenaamde Vereveningsfonds. Dit zijn zowel grootstedelijke projecten als projecten onder
bestuurlijke aansturing van de bestuurscommissies.
Plannen Stimuleringsfonds Volkshuisvesting; de grondexploitaties in de zogenaamde stedelijke
vernieuwingsgebieden in Noord, West en Nieuw West worden verrekend met het gronddeel van
het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting; het beheer van deze plannen ligt bij de stadsdelen Nieuw
West, West en Noord.
Plannen Zuidas; de grondexploitaties in Zuidas worden separaat verantwoord; het saldo van de
gebiedsontwikkelingsprojecten wordt hierbij verevend met de gemeentelijke bijdrage aan het
Zuidasdok project.

Het fonds waarin negatieve en positieve planresultaten met elkaar worden verrekend
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Plannen stadsdelen: kleinere projecten met opbrengsten en/ of kosten van minder dan € 5 miljoen
worden in de regel zelfstandig uitgevoerd door de bestuurscommissies/ stadsdelen Deze plannen
maakten in 2015 (nog) geen onderdeel uit van het Vereveningsfonds. Dat zal met ingang van 1
januari 2016 wel het geval zijn.

(Bedragen *€ 1 miljoen)

Boekwaarde
ultimo 2015

Nog geraamde
inkomsten <2025

Nog geraamde
uitgaven <2025

Saldo NCW

Vereveningsfonds

-/- 137

1.566

1.081

-/- 464

Stimuleringsfonds

83

138

138

42

-/- 96

938

539

-/- 531

Stadsdelen < 5 miljoen

-10

37

30

-12

Corporatieplannen N-W

-3

0

3

0

-/- 163

2.679

1.791

-/- 965

Zuidas

Totaal

Toelichting
Een negatieve boekwaarde betekent dat meer opbrengsten zijn ontvangen, dan er uitgaven zijn
geweest; een positieve boekwaarde houdt in dat er meer uitgaven zijn geweest dan ontvangen
opbrengsten. Een negatieve Netto Contante Waarde (NCW) betekent dat naar verwachting een
voordelig resultaat wordt behaald met de uitvoering van de grondexploitaties.
De totale portefeuille aan actieve plannen heeft op 31 december 2015 een onderhanden werk positie
(boekwaarde) van -/- € 163 miljoen. De nog te realiseren inkomsten en uitgaven van alle
grondexploitaties in de komende jaren bedragen respectievelijk € 2,7 en € 1,8 miljard. Het resultaat is
een verwachte NCW voor de gehele planuitvoering van -/- € 965 miljoen. Dat is de verwachte
exploitatiewinst in euro’s per 1-1-2015.
Op het Vereveningsfonds en het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting wordt in separate paragrafen nader
ingegaan.
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8.4 Lokale heffingen
Portefeuillehouder: wethouder Kock
Inwoners en ondernemers in Amsterdam dragen via lokale heffingen bij aan het welzijn, de leefbaarheid
en voorzieningen in onze stad. De gemeente heeft ook in 2015 een belangrijk deel van haar inkomsten
uit lokale heffingen ontvangen.
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 paragraaf 8.4.1 is de realisatie van de verschillende soorten lokale heffingen opgenomen. De lokale
heffingen worden in deze paragraaf toegelicht, waarbij waar nodig wordt ingegaan op het gevoerde
beleid en de wijzigingen die daarin zijn doorgevoerd.
In paragraaf 8.4.2 wordt aandacht geschonken aan de lokale lastendruk, waarbij een vergelijking wordt
gegeven van de Amsterdamse situatie ten opzichte van de overige steden van de G4.

8.4.1 Belastingen, retributies en leges
Overzicht totale opbrengsten belastingen, retributies en leges
Rekening
2014

Begroting
2015

Begroting
16 dec

Rekening
2015

Verschil

43.962

41.212

41.212

44.633

3.421

121.442

116.953

126.653

124.988

-/- 1.665

15

0

0

17

17

397

403

403

414

11

65.648

65.152

65.152

66.443

1.291

d. Hondenbelasting

1.716

1.751

1.751

1.783

32

e. Toeristenbelasting

48.219

35.030

45.429

60.844

15.415

f. Binnenhavengeld

2.340

2.628

2.628

2.328

-/- 300

g. Afvalwater

3.395

2.010

2.010

3.050

1.040

h. Vermakelijkheidsretributie te water

2.070

1.994

1.994

3.275

1.281

10.250

7.371

7.371

7.598

227

4.890

2.406

2.406

3.527

1.121

120.500

90.950

90.950

98.888

7.938

12.020

8.150

8.150

8.337

187

168.550

172.000

186.150

190.325

4.175

n.b.

5.233

5.233

4.675

-/- 558

6.397

6.528

6.528

6.543

15

n.b.

56.182

57.393

61.238

3.845

(Bedragen * € 1.000)
a. OZB gebruik
a. OZB eigenaren
b. RRB gebruik
b. RRB eigenaren
c. Rioolheffing

i. Precariobelasting (w.o. liggeld)
j. Reclamebelasting
k. Afvalstoffenheffing
l. Reinigingsrecht
m. Parkeerbelasting
n. Marktgelden*
o. Lijkbezorgingsrechten
p. Leges*

*

De realisatie van de marktgelden en leges in 2014 vond decentraal plaats bij de zeven stadsdelen,
waardoor voor 2014 geen informatie over de generieke opbrengst voorhanden is.
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a. Onroerendezaakbelasting (OZB)
De onroerendezaakbelasting is een belasting voor de eigenaar van een woning of bedrijfspand(object)
en een belasting voor de huurder/gebruiker van het bedrijfspand. De opbrengsten OZB vallen in 2015
ruim € 11 miljoen hoger uit dan oorspronkelijk begroot en € 1,5 miljoen ten opzichte van de Najaarsnota
2015. De begrote OZB-opbrengsten 2015 zijn gedurende het jaar bij de Voorjaarsnota 2015 en de
Najaarsnota 2015 bijgesteld als gevolg van areaaluitbreiding (onder meer veroorzaakt door grote
projecten zoals de stations van de Noord-Zuidlijn) en de waardestijging van niet-woningen. De
meeropbrengsten OZB, € 1,5 miljoen in 2015 ten opzichte van de Najaarsnota 2015, zijn voor € 0,4
miljoen toe te wijzen aan verdere areaaluitbreiding en voor ongeveer € 1,1 miljoen aan
waardeontwikkeling.
b. Roerende ruimtenbelasting (RRB)
Eigenaren van roerende woonruimten (zoals woonboten) en roerende bedrijfsruimten betalen roerende
ruimenbelasting (RRB). Voor de RRB zijn in 2015 dezelfde tarieven gehanteerd als voor de OZB. De
heffing is gebaseerd op een percentage van de WOZ-waarde. De inkomsten uit de RRB in 2015 zijn zo
goed als conform de begroting.
c. Rioolheffing
De gemeente heft rioolheffing van burgers die een aansluiting hebben op de gemeentelijke riolering
(het aansluitrecht). Het tarief was in 2015 € 149,41 per aansluiting. In 2015 zijn de opbrengsten van de
rioolheffing € 1,3 miljoen hoger dan begroot. Deze afwijking is grotendeels te verklaren door de
areaaluitbreiding die in 2015 heeft plaatsgevonden.
d. Hondenbelasting
Het houden van een hond is in 2015 voor het laatste jaar belast. De tarieven in 2015 waren gelijk aan de
tarieven van 2014: per hond diende € 103,18 te worden afgedragen, voor een kennel (vanaf zes honden)
was het tarief € 392,28. Vrijstelling is verleend voor het houden van politiehonden,
blindengeleidehonden en speciaal opgeleide honden voor mensen met een handicap. De inkomsten uit
de hondenbelasting in 2015 zijn overeenkomstig de begroting. Met ingang van 2016 is de
hondenbelasting afgeschaft.
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 2015 met 0,5%-punt verlaagd ten opzichte van 2014 naar 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 worden betaald.
De belastingopbrengst is afhankelijk van de bezettingsgraad en de kamerprijzen. De inkomsten uit de
toeristenbelasting zijn in 2015 ruim € 25 miljoen hoger uitgevallen dan oorspronkelijk begroot. Bij de
Voorjaarsnota 2015 was reeds een bedrag van € 9 miljoen aan hogere opbrengsten ingeboekt, in de
Najaarsnota 2015 is dit nog eens met een miljoen verhoogd. Deze hogere verwachte opbrengsten waren
geraamd op basis van een hoger aantal verwachte toeristen en uitbreiding van het aantal
overnachtingsplekken.
Ten opzichte van de verwachte opbrengsten zoals gepresenteerd bij de Najaarsnota 2015 zijn de
opbrengsten toeristenbelasting over 2015 circa € 15 miljoen hoger uitgevallen. Dit verschil komt door
een hogere netto opbrengst over het belastingjaar 2015 (circa € 10 miljoen) en door een
afwikkelingsverschil ten aanzien van voorgaande jaren (circa € 5 miljoen).
De hogere opbrengsten over 2015 komen doordat de groei van het aantal hotelovernachtingen in 2014
doorwerkt in 2015, het aantal hotelovernachtingen in 2015 nog meer is gestegen dan verwacht en er
voor 2015 een vaststellingsovereenkomst is gesloten met een platform voor online vakantiebemiddeling.
Afwikkelingsverschillen hebben betrekking op de systematiek dat een voorlopige aanslag in het lopende
belastingjaar wordt opgelegd, waarna in het volgende jaar de aangifte definitief wordt gemaakt en
verrekend met de voorlopige aanslag. Alleen hotels met een omzet van meer dan € 100.000 krijgen een
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voorlopige aanslag. Tot drie jaar terug kunnen aangiftes worden verstuurd en worden opgelegd. In 2015
zijn dus aangiftes voor 2014, 2013 en 2012 afgehandeld.
De afwikkelingsverschillen inzake voorgaande jaren worden voor het grootste deel verklaard doordat het
nettoresultaat over het belastingjaar 2014 € 4,6 miljoen hoger is uitgevallen dan het resultaat van € 44,3
miljoen waar in de Jaarrekening 2014 rekening mee is gehouden. Een verklaring hiervoor is dat 2014 een
uitzonderlijk jaar is gebleken, waarbij de toeristische sector in Amsterdam zich sterk heeft ontwikkeld.
Het aantal hotelovernachtingen in 2014 is met 11,3% toegenomen ten opzichte van 2013.
Dit heeft geresulteerd in (veel) hogere definitieve aanslagen in 2015 over 2014 dan de voorlopige
aanslagen 2014 waarop de realisatiecijfers 2014 zijn gebaseerd.
f. Binnenhavengeld
Binnenhavengeld is een gemeentelijke belasting voor boten die aanmeren in Amsterdam. Via deze
retributie 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.
In 2015 is de wijziging van de tariefstructuur ingegaan, wat de nodige gevolgen heeft gehad. Zo is het
aantal afmeldingen gestegen met 40% waardoor het aantal vignetten is gedaald naar 8.800. Bovendien
is door de nieuwe tariefstructuur van ruim 4.400 booteigenaren (bijna 50%) een mutatie van de afmeting
van het vaartuig ontvangen, waardoor de opbrengst licht achter is gebleven bij de verwachtingen.
g. Afvalwater
Op basis van de verordening Huisaansluitingen Afvalwater worden vergoedingen gevraagd voor de
kosten die de gemeente maakt voor de aanleg (en eventuele verwijdering) van aansluitingen voor
afvalwater tussen enerzijds een woning of bedrijfsruimte en anderzijds het gemeentelijk hoofdriool. Ook
worden vergoedingen gevraagd voor het ontstoppen, onderzoeken en inspecteren van huisaansluitingen
voor afvalwater. In 2015 is de opbrengst van deze heffing hoger uitgevallen dan begroot, doordat meer
opdrachten door derden zijn verstrekt dan verwacht.
h. Vermakelijkheidsretributie te water
De vermakelijkheidsretributie wordt geheven van aanbieders van vermaak op het water. De tarieven zijn
per 1 april 2015 verhoogd van € 0,60 naar € 0,66 per persoon voor rondvaartboten en van € 0,30 naar
€ 0,33 per persoon voor waterfietsen en stationerende vaartuigen. De realisatie van deze lokale heffing
is in 2015 hoger dan begroot. Dit wordt verklaard door de hiervoor genoemde tariefsaanpassing, maar
ook door het toegenomen aantal toeristen (zoals beschreven bij de toeristenbelasting) en door
verschillende evenementen zoals Sail 2015 en Amsterdam Light Festival.
i. Precariobelasting (waaronder liggeld)
Precariobelasting wordt geheven als vergoeding voor het plaatsen van voorwerpen onder, op, of boven
gemeentegrond met een openbare bestemming. Wanneer het om een schip, woonboot, of vlot in het
gemeentewater gaat, wordt precario ‘liggeld’ genoemd. De in 2015 gerealiseerde opbrengst voor
precario laat een verschil zien van € 0,2 miljoen ten opzichte van de Begroting 2015, dit komt door een
afwikkelingsverschil van voorgaande jaren (2014 en eerder).
j. Reclamebelasting
Voor openbare aankondigingen in letters en symbolen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg wordt
reclamebelasting geheven. In 2015 zijn de opbrengsten uit reclamebelasting € 1,1 miljoen hoger dan
begroot. Dit komt doordat de economie verder is aangetrokken, waardoor niet alleen het aantal
reclame-uitingen is gestegen, maar ook de grootte ervan. Per 1 januari 2016 is de reclamebelasting
volledig afgeschaft.
k. Afvalstoffenheffing
De gemeente heft afvalstoffenheffing van burgers voor het inzamelen van afval van huishoudens. Tot en
met 2014 gebeurde dit door de stadsdelen en werden per stadsdeel verschillende tarieven gehanteerd.
Met ingang van 2015 zijn de tarieven voor de gehele stad gelijk getrokken. Wel is de differentiatie naar
één- of meerpersoonshuishoudens in stand gebleven. Het tarief voor een éénpersoonshuishouden
bedroeg in 2015 € 240, voor een meerpersoonshuishouden € 320. Per 1 januari 2016 zijn de tarieven
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verder verlaagd naar € 235 voor een éénpersoonshuishouden en naar € 313 voor een
meerpersoonshuishouden.
De realisatie in de exploitatie in 2015 komt overeen met hetgeen was begroot. De inkomsten van de
afvalstoffenheffing zijn gecorrigeerd voor kwijtscheldingen en de dekking daarvan middels de
solidariteitsbijdrage. Bij het verlenen van kwijtschelding is de gemeente gebonden aan de door de
rijksoverheid vastgestelde regels. In 2015 is in totaal voor € 18,2 miljoen (inclusief perceptiekosten) aan
71.924 huishoudens kwijtgescholden, waarvan 40.250 éénpersoonshuishoudens en 31.674
meerpersoonshuishoudens. De kwijtscheldingen worden bekostigd vanuit de solidariteitsbijdrage door
de betalende huishoudens, welke is verwerkt in het afvalstoffenheffingstarief. Er is aan
solidariteitsbijdrage in 2015 als onderdeel van het tarief € 17,9 miljoen geïnd. Toch is er een verschil te
zien van € 7,9 miljoen. Dit komt door het opschonen van de balans bij de afdeling Belastingen. Het gaat
om nog af te wikkelen baten uit 2014 en eerder.
l. Reinigingsrecht
Reinigingsrecht heeft betrekking op het inzamelen en verwerken van bedrijfsvuil. Het reinigingsrecht
beoogt (kleine) ondernemers te belasten voor de afvalverzameling en –verwerking. Voor een aanbod tot
vijf zakken wekelijks geldt een laag tarief (in 2015 € 312 excl. btw), voor een aanbod tussen vijf en negen
zakken geldt een hoog tarief (€ 662 excl. btw in 2015). Voor de opbrengsten van het reinigingsrecht in
2015 geldt dat deze overeenkomen met wat in de Begroting 2015 is opgenomen.
m. Parkeerbelasting
Parkeerbelasting wordt geheven ter regulering van de parkeerdruk in de openbare ruimte. De
parkeerbelasting is in te delen in drie onderdelen:




parkeertarieven per uur voor bezoekers
tarieven voor parkeervergunningen per half jaar voor bewoners en bedrijven
tarieven voor naheffingsaanslagen die worden opgelegd bij het niet betalen van de verschuldigde
parkeerbelasting (en eventueel wegslepen)

Het hoogste parkeertarief van € 5 euro per uur gold in 2015 in de oude binnenstad en het laagste
uurtarief van € 0,10 gold in een aantal winkelstraten en bij een paar sportvelden en begraafplaatsen.
De opbrengsten van betaald parkeren zijn in 2015 ruim € 18 miljoen hoger uitgevallen dan waarmee in
de Begroting 2015 rekening werd gehouden.
Reeds bij de Voorjaarsnota 2015 is naar aanleiding van de realisatie in 2014 en de eerste maanden van
2015 de raming van de parkeerinkomsten verhoogd. De belangrijkste reden voor de toename van de
inkomsten zijn toenemende aantallen betalende bezoekers en een toename van het aantal opgelegde
naheffingsaanslagen. Dat laatste komt zowel door een verbetering van het handhaafproces, als door de
toename van het aantal bezoekers.
n. Marktgelden
Marktgelden worden bij de marktkoopman in rekening gebracht als onkostenvergoeding voor het
gebruik van gemeentegrond en voor het leveren van diensten zoals elektriciteit en reiniging.
De realisatie van de marktgelden is € 558.000 lager dan begroot. Dit wordt verklaard door lagere
bezettingsgraden dan geraamd. De redenen voor de lagere bezettingsgraden zijn deels incidenteel van
aard (economische crisis, verplaatsing van de markt) en deels structureel van aard (historisch te hoge
raming van de inkomsten, verandering in het gedrag van de consument). De structurele afwijking wordt
geschat op € 300.000.
o. Lijkbezorgingsrechten
Om de kosten voor het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen en crematoria (de Nieuwe
Noorder en de Nieuwe Ooster) en de diensten die daarbij worden verleend te kunnen dekken, heft de
gemeente lijkbezorgingsrechten. Het gaat dan onder meer om begraafrechten, grafrechten,
crematierechten, asbestemmingen, rechten voor accommodatiegebruik, administratieve verrichtingen en
algemeen onderhoud aan begraafplaatsen. De realisatie in 2015 komt overeen met hetgeen voor 2015
was begroot.
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p. Leges
Leges zijn rechten die worden geheven voor gemeentelijke dienstverlening. Uitgangspunt daarbij is dat
op basis van kostprijsonderbouwingen legestarieven worden gehanteerd die kostendekkend zijn, met
uitzondering van legesproducten waarvoor gemaximeerde rijkstarieven gelden (veelal burgerzaken).
Wettelijk uitgangspunt is daarnaast dat de begrote legesbaten op niveau van de gehele
legesverordening niet hoger zijn dan de begrote legeskosten. De gemeente mag dus geen winst maken
op de leges.
De totaal ontvangen leges in 2015 zijn bijna € 4 miljoen hoger dan begroot (in de begroting die is
vastgesteld op 16 december 2015). Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere bouwleges die bij
drie stadsdelen zijn binnengekomen. In stadsdeel Centrum is bijna € 0,9 miljoen meer aan bouwleges
ontvangen, in stadsdeel Nieuw-West ruim € 1,4 miljoen en in Zuidoost ruim € 3 miljoen.
Tegenover de hogere bouwleges staan lagere inkomsten uit hoofde van bouwleges omgevingsdienst
(€ 0,6 miljoen) en burgerzaken (€ 1 miljoen) ten opzichte van de stand 16 december 2015.

8.4.2 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. Hier wordt volstaan met de vergelijking van de verschillende
tarieven met die in de drie andere grote steden.
De tabel hieronder geeft de standaardwoonlasten weer voor een meerpersoonshuishouden met een
woning van gemiddelde waarde, zoals opgenomen in Kerngegevens belastingen grote gemeenten 2015
van COELO (Rijksuniversiteit Groningen). Onder de woonlasten wordt het gemiddelde bedrag verstaan
dat een huishouden betaalt aan OZB, 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 meerpersoonshuishouden betaalt in Amsterdam was in 2015 5% lager
ten opzichte van het gemiddelde van de andere drie grote steden. Gemiddeld bedragen de woonlasten
in de grote gemeenten (tenminste 90.000 inwoners) € 678. Dat is 0,8% meer dan in 2014. De woonlasten
in Amsterdam zijn in 2015 met 2,8% gedaald; hiermee is de daling van de woonlasten in Amsterdam
relatief het grootst van alle grote gemeenten in Nederland.

Woonlasten 2011-2015
(Bedragen in euro’s)

Amsterdam

Rotterdam

Den Haag

Utrecht

Gemiddeld

Amsterdam
t.o.v.
gemiddelde

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%

Woonlasten in 2015

615

729

547

706

649

-5%

Indien de verschillende soorten woonlasten worden afgezet tegen de overige drie grote steden en tegen
het landelijk gemiddelde, is zichtbaar dat Amsterdam voor de OZB en rioolheffing lage tarieven in 2015
heeft gehanteerd. Dat geldt niet voor de afvalstoffenheffing, maar door de verlaging van het tarief van
de afvalstoffenheffing in 2015 is het verschil met het landelijk gemiddelde substantieel lager geworden.
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Belastingtarieven 2011-2015 meerpersoonshuishoudens
Amsterdam

OZB eigenaar
woning*

Rioolheffing

Afvalstoffenheffing/
reinigingsheffing

R’dam

Den Haag

Utrecht

Landelijk
gemiddelde

A’dam t.o.v.
landelijk
gemiddelde

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

0,06

0,13

0,07

0,10

0,12

-46%

2015

0,06

0,13

0,07

0,11

0,12

-49%

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

-3%

2014

149,41

177,10

132,30

227,37

155,00

-4%

2015

149,41

178,90

133,31

231,08

158,50

-6%

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

339,30

372,50

287,64

252,96

287,00

18%

2015

320,00

359,70

287,64

240,31

286,00

12%

* tarief als waarde van de WOZ-waarde

388

8.5 Onderhoud kapitaalgoederen
De gemeente heeft op haar grondgebied kapitaalgoederen, onder andere wegen, bruggen, sluizen en
oevers, gebouwen, kades, water, groen en riolering. Het onderhoud van deze kapitaalgoederen is
cruciaal voor het functioneren van de gemeente op gebieden als verkeer, milieu, onderwijs, recreatie,
toerisme en vervoer. Daarnaast voorkomt adequaat onderhoud kapitaalvernietiging.
De tabel hieronder laat zien hoeveel de gemeente in 2015 heeft aan het onderhoud van haar
kapitaalgoederen heeft besteed en in hoeverre dat binnen de begroting is gebleven.
Overzicht onderhoud kapitaalgoederen

Categorie
(Bedragen * € 1 miljoen)
Wegen

Rekening
2014

Laatst
vastgestelde
Begroting 2015

Jaarrekening
2015

Verschil
begroting en
jaarrekening

23,2

27,7

21,5

-6,2

Bruggen

9,9

11,4

11,4

0,0

Sluizen, oevers, kades en steigers

5,1

4,3

4,2

-0,1

Tunnels

3,9

4,8

4,8

0,0

Riolering

39,6

39,6

42,5

2,9

Water

6,1

4,3

4,8

0,5

Groen

14,0

19,4

20,7

1,3

Gebouwen

11,3

18,8

16,3

-2,5

Materieel en objecten

2,2

1,3

1,4

0,1

Openbare verlichting

10,4

11,0

10,4

- 0,6

7,2

7,3

6,7

-0,6

43,0

43,1

45,2

2,1

7,8

5,3

7,5

2,2

183,7

196,6

195,4

-1,2

Verkeersregelinstallaties
Infrastructuur metro, tram en bus
Installaties, machines en apparaten
Totaal

Stedelijke infrastructuur
De Nota Stedelijke Infrastructuur bepaalt voor welke infrastructuur de centrale stad verantwoordelijk is
voor het beheer. Voor het beheer van de infrastructuur is de Nota BON (beheren op niveau) in
november 2008 vastgesteld door de gemeenteraad. De beheerkosten voor de infrastructuur in
Amsterdam zijn voor een groot deel bepaald door keuzes in het verleden. Het doel van de nota is om
hierin meer transparantie te betrachten. Hoe kan de infrastructuur bij te dragen aan de bereikbaarheid,
de veiligheid en de leefbaarheid van Amsterdam? Het antwoord op deze vraag bepaalt de eisen die
worden gesteld aan de infrastructuur en dat bepaalt de keuzes in het beheer. Er zijn vier niveaus voor
het gehele netwerk van infrastructuur uitgewerkt die zich onderscheiden naar de effecten op
bereikbaarheid, veiligheid, schoonheid en leefbaarheid. Deze vier niveaus zijn minimum, sober, verzorgd
en top.

Wegen
De gemeente Amsterdam wil een openbare ruimte die schoon, heel, veilig en visueel aantrekkelijk is.
Een goed onderhouden openbare ruimte zorgt ervoor dat mensen zich veilig, comfortabel en snel
kunnen verplaatsen van de ene plek naar de andere.
In het Beeldkwaliteitsplan (BKP 2012) zijn de kwaliteitsniveaus bepaald voor het systematisch en
planmatig beheren van de openbare ruimte. Dit is voor de centrumgebieden op kwaliteitsniveau B en de
woonwijken kwaliteitsniveau C vastgesteld. In het beheerplan Verhardingen 2012 is besloten, in afwijking
van het BKP, dat asfaltverhardingen langs de hoofd- en wijkontsluitingswegen ook op kwaliteitsniveau B
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worden onderhouden. Door intensiever onderhoud aan asfalt wordt de levensduur verlengd en blijven
de totale onderhoudskosten lager ten opzichte van kwaliteitsniveau C.
Om beter inzicht te krijgen in de huidige en toekomstige onderhoudsbehoefte van de wegen is een
CROW19-wegbeheerpakket in gebruik en worden alle verhardingen periodiek (eens per twee jaar)
volgens de CROW-systematiek geïnspecteerd. Het Amsterdamse Hoofdnet Auto wordt onderhouden op
niveau ‘sober’, conform de Nota BON. Het beleidskader hoofdnetten (2005) benoemt de functionele
eisen voor het Hoofdnet Auto.
De Puccinimethode formuleert inrichtingsprincipes voor de Amsterdamse openbare ruimte. De
uitgangspunten voor deze principes zijn overal hetzelfde: veilig, herkenbaar, duurzaam en toegankelijk.
De Puccinimethode Rood vormt het stadsbrede kader voor de inrichting van straten en pleinen.
Er is minder besteed dan begroot. Dit komt door de langere procedures en de langere
uitvoeringperiode omdat bij delen van het programma besloten is het onderhoud aan de wegen te
combineren met onderhoudswerkzaamheden aan kabels en leidingen.
Effecten beheerniveaus

Bereikbaarheid

Veiligheid

Minimum

Sober

Verzorgd

Top

Omrijden door
incidenten
Veel stremmingen door
storingen

Soms omrijden

Nauwelijks omrijden

Zelden omrijden

Stremmingen door
storingen

Zelden stremmingen
door storingen

Geen afstemming

Beperkte afstemming

Klein aantal
stremmingen door
storingen.
Goede afstemming

Doorstroming neemt af

Doorstroming wordt
op peil gehouden

Veiligheid gewaarborgd

Verkeersveiligheid
blijft constant
Enige kans op
aansprakelijkheidsstelling

Doorstroming verbetert,
vooral op de
belangrijkste
verkeersaders
Verkeersveiligheid
neemt toe,
Nauwelijks kans op
aansprakelijkheidsstelling

Soms overlast geluid/
lucht

Overlast geluid/ lucht
neemt af

Aanzien op sober
niveau
Veel klad en plak,
alleen aanstootgevende teksten snel
verwijderd
Veel
standaardmateriaal,

Toegankelijkheid OV
verbetert
Monumentale bruggen
en sluizen zien er mooi
uit.

Verkeersveiligheid
neemt af

Leefbaarheid

Reële kans op
aansprakelijkheidsstelling
Overlast geluid en lucht
Slecht beheer is
zichtbaar
Veel ‘klad en plak’

Geen stadsilluminatie

Materiaal passend in
omgeving

Doorstroming verbetert
op de hoofdnetten

Verkeersveiligheid
neemt fors toe,
Minimale kans op
aansprakelijkheidsstelling

Geen overlast geluid/
lucht door slechte
staat/ doorstroming
Toegankelijkheid OV
verbetert fors
Snelle aanpak klad en
plak overal
Stadsilluminatie breidt
uit, ook naar
grootstedelijke
evenementen

Monumentale
bruggen en sluizen
zien er niet mooi uit.

Via assetmanagement worden de effecten op de stedelijke infrastructuur nauwlettend gevolgd. Zo
kunnen we de gemeentelijke assets (zoals bruggen, wegen en tramrails) optimaal, maar ook
kostenbewust en toekomstgericht benutten. Hiervoor is een afweging tussen prestaties, kosten en
investeringsrisico’s enerzijds, en beheer en onderhoud anderzijds wenselijk, afgestemd op het gebruik
dat van de infrastructuur wordt gemaakt.
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De naam CROW is oorspronkelijk een afkorting van Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-,
Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek. Inmiddels is CROW niet langer een afkorting, maar een
kennisplatform voor vraagstukken over infrastructuur, openbare ruimte, verkeer en vervoer.
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Bruggen
In het afgelopen jaar is uitvoering gegeven aan de geplande onderhoudsmaatregelen 2015. Dit is
gebeurd op het niveau sober conform de Nota BON. Het betrof een breed scala aan activiteiten zoals
het schoonmaken, conserveren van beton, staal en hout, betonreparatie, het vervangen van houten
dekken en het herstel van slijtlagen. Voor zowel bruggen als kademuren geldt dat de maatregelen
voortkomen uit inspecties. De geadviseerde maatregelen worden het jaar daarop direct uitgevoerd,
zodat achterstallig onderhoud wordt voorkomen. Eens in de vijf á zeven jaar wordt een kwaliteits- dan
wel instandhoudingsinspectie gehouden (voor het laatst in 2014). Op basis hiervan wordt een meerjarig
onderhoudsplan bruggen opgesteld. Voor het op niveau20 brengen van het onderhoud aan de viaducten
en bruggen is een extra inspanning nodig van ruim € 1 miljoen .
Geprioriteerde werken voor groot onderhoud en vervangingen zijn vertraagd, doordat aanbestedingen
niet zijn gegund wegens te hoge inschrijvingsprijzen. Er vindt nu eerst een marktonderzoek plaats. In
2015 is er één vaste brug in beheer bijgekomen, een duikerbrug 21 die is overgedragen van het project
NZ-lijn.

Sluizen, oevers, kades en steigers
In 2015 is uitvoering gegeven aan de geplande onderhoudsmaatregelen waarbij betrouwbaarheid,
beschikbaarheid en veiligheid belangrijke indicatoren waren voor het functioneren van het areaal. Het
betrof activiteiten als schoonmaken, voegenherstel, herstel van metselwerk, het opnieuw stellen van
dekstenen, herstel kitvoegen bij aansluitingen op bruggen, het opnieuw zetten en opnieuw voegen van
basaltkeien. Dit is gebeurd op het niveau ‘sober’ conform de nota BON.
Het aantal sluizen en waterkeringen is afgenomen van achtendertig naar vijfendertig. In het kader van
het assetmanagement is opnieuw gekeken naar de indeling van de diverse assets. Het bleek dat drie
keermiddelen in tunnels niet bij de ‘sluizen’ horen maar bij de ‘tunnels’. Het huidige (oude) areaal van de
oevers is ongewijzigd en heeft nog steeds een lengte van 42 km.
Voor zowel bruggen als kademuren geldt dat de maatregelen voortkomen uit de inspecties. Ook hier
voeren we de geadviseerde maatregelen in principe direct in het volgende jaar uit, om achterstallig
onderhoud te voorkomen.
De raming Meerjarige financiële onderhoudsbehoefte is gemaakt en opgenomen in de
inspectierapportages.
Eens in de vijf á zeven jaar wordt een kwaliteits- dan wel instandhoudingsinspectie gehouden (voor het
laatst in 2011). Op basis hiervan is een Meerjarig Onderhoudsplan Kades en Oevers opgesteld.

Tunnels
Aanbestedingen voor meerjarige contracten zijn uitgevoerd voor het onderhoud aan de tunneltechnische installaties IJ-tunnel, onderhoud aan de tunnel-technische installaties Michiel de Ruijtertunnel
en reinigingswerkzaamheden voor alle tunnels. De Michiel de Ruijtertunnel is in mei 2015 overgedragen
van project naar beheerder.
De tunnels worden onderhouden op het niveau sober, conform de Nota BON.

Riolering
Het onderhoud is onderverdeeld in onderhoud aan het rioolstelsel en onderhoud aan de rioolgemalen.
De onderhoudstoestand van deze kapitaalgoederen wordt bestempeld als ‘goed’. Uitval van gemalen en
klachten van burgers blijven binnen de toelaatbare grenzen.
Voor de rioolgemalen heeft Waternet gekozen voor een onderhoudsbeleid op basis van risicoanalyses.
Hiervoor gelden dezelfde criteria als voor de riolering namelijk, bedrijfszekerheid, veiligheid, kwaliteit,
imago, milieu en schade. De uitkomsten van de risicoanalyse bepalen of de rioolgemalen curatief of
preventief worden onderhouden. Het areaal bevat ongeveer 4.000 kilometer rioolstelsel.
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Volgens de landelijke systematiek van NEN 2767-4 voor het herstellen van achterstallig onderhoud.
Brug gelegen in een weg of toegangsdam, die is bedoeld om wateren met elkaar te verbinden.
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Water
Het onderhoud van de drinkwaterbedrijfsmiddelen kan worden verdeeld in onderhoud aan de
drinkwaterproductielocaties en onderhoud aan het drinkwaterleidingnet. De leveringszekerheid en
waterkwaliteitsindicatoren bevestigen de goede onderhoudstoestand van de drinkwater
bedrijfsmiddelen. Het drinkwaterleidingnet wordt toestandsafhankelijk onderhouden op basis van
waterkwaliteitsmonitoring, storingsanalyses en risicoanalyses, de drinkwaterproductielocaties worden
onderhouden en vervangen op basis van risicoanalyses. Het areaal omvat 2.884 km drinkwaterleidingen.

Groen
Voor bomen geldt als doel een veilig en functioneel bomenbestand zonder beheerachterstanden. Op
basis van de huidige werkwijze is binnen het boombeheer geen directe achterstand. Veiligheid en
cyclische snoeimaatregelen hebben prioriteit. Het overige groen wordt beheerd overeenkomstig
kwaliteitsniveau B.
De overschrijding op de onderhoudskosten houdt verband met de wettelijke zorgplicht, waarvoor
hogere kosten waren, onder andere veroorzaakt door het optreden van Essentaksterfte, de hoge leeftijd
van het Amsterdamse bos en de stormschade van 25 juli 2015.
Zomerstorm
Het budget is in 2015 incidenteel verhoogd voor de zomerstormschade. Voor de vervanging van de
omgewaaide bomen is in 2015 een bedrag van € 0,9 miljoen beschikbaar gesteld. De werkzaamheden
konden niet volledig in 2015 worden uitgevoerd, daarom is een deel doorgeschoven naar 2016.

Gebouwen
In 2015 is het grootste deel van het gemeentelijk vastgoed (inclusief huisvesting gemeentelijk apparaat)
dat eerder ressorteerde onder de zeven stadsdelen en diverse voormalige diensten, samengebracht
binnen één organisatie. Uniformering van het beheer en onderhoud van het vastgoed is één van de
redenen voor deze samenvoeging. In 2015 is gewerkt aan het opstellen van gemeentebreed beleid en
procedures en het samenvoegen van de verschillende vastgoedbeheersystemen. Voor lang niet alle
vastgoedobjecten was een meerjaren onderhoudsplan beschikbaar. De wel beschikbare plannen waren
niet altijd actueel. In 2015 is daarom terughoudend omgegaan met de uitvoering van onderhoud,
waardoor de werkelijke uitgaven zijn achtergebleven bij de verwachte uitgaven.
Sportaccommodaties
Het Sport Accommodatieplan is het beleidskader. Door een aantal onvoorziene kosten voor
brandveiligheid en noodzakelijk onderhoud aan sporthallen is voor het uitvoeren van dagelijks
onderhoud meer uitgegeven dan begroot. Daarnaast is een inhaalslag gemaakt betreffende het
meerjaren onderhoudsplan voor de sportaccommodaties.
Veiligheid voor de gebruikers en medewerkers staat ook in 2015 hoog op de agenda. Dit uit zich onder
andere in goede toegankelijkheid van de sportvelden, schoon, heel, veilig en goed gebruik, voldoende
open ruimte en een ruime goed onderhouden padenstructuur, wegbewijzering, avondverlichting en
goed onderhouden velden.
Buitenaccomodaties
Door een aantal onvoorziene kosten voor onderhoud tennisbanen en noodzakelijk onderhoud aan
velden is voor het uitvoeren van het dagelijks onderhoud meer uitgegeven dan begroot.
Voor het vervangen van de kunstgrasvelden en groot materieel wordt een meerjarige
vervangingsplanning aangehouden. In de afgelopen jaren is begonnen met het vervangen van de eerst
aangelegde kunstgrasvelden. De natuur- en kunstgrasvelden verkeren mede door goed beheer en
onderhoud en tijdige vervanging in prima staat. Duurzaamheid , ecologie en veiligheid hebben de
afgelopen jaren centraal gestaan in het beheren van de diverse locaties.
Woonwagens
Het beheer van woonwagenlocaties is een overheidstaak. De kapitaalgoederen betreffen
huurwoonwagens (tien in getal) en individuele bergingen (ruim 160) op 167 standplaatsen verdeeld over
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zestien locaties. Het gewenste onderhoudsniveau is 3 op een vijfpuntenschaal (van 1 = nieuw tot 5 =
sloop). Niveau 3 houdt in dat alle onderdelen functioneren.
Het areaal omvat zestien woonwagenlocaties.
Uit het Meerjarige Onderhoudsplan (MOP) blijkt dat voor onderhoud en vervanging van de opstallen om
de vijf jaar een krediet van minimaal € 1 miljoen noodzakelijk is.
Huisvesting gemeentelijk apparaat
De gemeentelijke vastgoedportefeuille bestaat per 1 januari 2015 uit circa 750 bebouwde objecten. Het
beheer wordt in principe planmatig uitgevoerd op basis van een MOP.
Het opstellen van het planmatige onderhoud (MOP) en het bepalen van de huidige conditie van een
object wordt uitgevoerd op basis van de NEN 2767 en voor het onderhoudsniveau wordt uitgegaan van
klasse 3 (redelijk). Het bezit van Gemeentelijk Vastgoed is gesplitst in maatschappelijk en commercieel
vastgoed (circa 680 objecten) en vastgoed voor de huisvesting van de gemeentelijke organisatie (circa
70 objecten).
Food Center Amsterdam (FCA).
Een aantal panden is in beheer bij FCA, waarvoor in 2015 een bedrag aan onderhoud is uitgegeven van
in totaal € 0,1 miljoen. Het beheer en onderhoud van het vastgoed is onderdeel van de exploitatie
Beheer FCA. Het betreft zowel vastgoed in gebruik bij de beheerorganisatie, als vastgoed dat wordt
verhuurd aan bedrijven op het FCA. Het onderhoud beperkt zich tot het in verhuurbare staat houden van
het vastgoed tot overdracht, mede omdat veel van het vastgoed bij de herontwikkeling zal worden
afgebroken.
Onderwijsgebouwen
Sinds januari 2014 is onderwijshuisvesting gecentraliseerd. Met ingang van 1 januari 2015 zijn de
budgetten voor het buitenonderhoud en aanpassingen aan scholen in het primair onderwijs door het Rijk
overgeheveld naar de schoolbesturen. De gemeente heeft hierin geen verantwoordelijkheid meer. Een
uitzondering is het onderhoud en de aanpassingen van de gymlokalen, de gebouwen die niet kunnen
overgedragen worden aan de schoolbesturen en de gebouwen die als strategische voorraad voor
onderwijshuisvesting worden aangehouden. De gemeente houdt voor deze gebouwen de financiële
verantwoordelijkheid voor onderhoud en aanpassingen. Een MOP hiervoor is in 2016 gereed. Met de
vastgestelde onderwijshuisvestingprogramma’s 2015 is voor de uitvoering van deze
onderhoudsvoorzieningen € 0,3 miljoen toegekend.

Materieel en objecten
Onder objecten worden kunstobjecten in de openbare ruimte, fonteinen, waterhappers, urinoirs,
toiletten en speelplaatsen verstaan. De cyclische onderhoudswerkzaamheden zijn ook in 2015 vaak in
combinatie met projecten of het gebiedsgericht onderhoud uitgevoerd.

Openbare verlichting
De openbare verlichting wordt onderhouden op het niveau sober, conform de nota BON, aangevuld met
het amendement op het gebied van onderhoud klad&plak. De bestedingen voor verplaatsen en
bijplaatsen van lantaarnpalen zijn over 2015 verder gedaald.
Per 1 september 2015 is een nieuw regulier onderhoudscontract voor de openbare verlichting
afgesloten en is de aansturing hiervan binnen de gemeente Amsterdam belegd. Door
nieuwbouwprojecten in 2015 is het areaal bovengronds uitgebreid. De toename van de aantallen in het
ondergrondse areaal kan worden toegeschreven aan de verbetering van de registratie in het
objectbeheersysteem. Eind 2015 bestaat 12% van de lampen uit ledverlichting.
Stadsilluminatie (SI) draagt ’s avonds en ’s nachts bij aan de sfeer en beleving van de openbare ruimte in
de stad en speelt daardoor ook een rol bij het gevoel van sociale veiligheid. In 2015 is, om vervanging
uit te stellen, de technische levensduur van SI-installaties verlengd.
De stadsklokken worden twee keer per jaar, (zomertijd en wintertijd) visueel geïnspecteerd.
Eén keer per drie jaar vindt een integrale inspectie plaats waarbij door middel van een grondige schouw
de technische staat waarin de stadsklokken verkeren wordt geanalyseerd. De klokken gaan gemiddeld
vijftien jaar mee.
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Verkeersregelinstallaties
De verkeersregelinstallaties worden onderhouden op het niveau ‘sober’, aangevuld met de
amendementen op het gebied van onderhoud klad&plak en remplace (preventieve vervanging lampen).
De vervanging is op dit moment voor een deel leeftijd gestuurd. De schakelkast en de lantaarns worden
vervangen na twintig jaar. Dit is noodzakelijk omdat na deze periode geen onderdelen en support van
de leverancier meer leverbaar zijn. Andere onderdelen, zoals masten en kabels worden
toestandsafhankelijk vervangen, waarbij een leeftijd van minimaal veertig jaar haalbaar is. Het levensduur
verlengend onderhoud vloeit onder andere voort uit de doelstellingen om masten, zoals aangegeven in
de Begroting 2015, tien jaar langer te gebruiken.

Infrastructuur metro, tram en bus
Een kwaliteitsmeting heeft plaatsgevonden naar de technische kwaliteit van het metro- en tramareaal.
Deze meting is op enkele specifieke onderdelen van het areaal uitgevoerd. Er is geconstateerd dat de
kwaliteit van het railareaal overeenkomt met de verwachte kwaliteit. Op onderdelen vinden enkele
verschuivingen plaats met betrekking tot het vervangingsmoment van de objecten en systemen.
De centrale stad is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van acht stedelijke busstations.
De busstations worden onderhouden op niveau ‘sober’, conform de Nota BON. In het Beleidskader
Hoofdnetten (2005) staan de functionele eisen benoemd voor het Hoofdnet Bus en deze eisen zijn ook
van toepassing op de stations. Daarnaast zijn nog drie busstations in ontwikkeling (Zuidas, Noorderpark
en Buikslotermeerplein). Station IJzijde is in december 2014 in gebruik genomen, maar de definitieve
overdracht naar beheer heeft pas eind 2015 plaatsgevonden. Hierdoor is in 2015 een onderbesteding
ontstaan op het beheer en onderhoud. De kosten zijn voor onderhoud van de overkapping, liften en
roltrappen, het camerasysteem en de schoonmaak van het station. Op de overige busstations bestaat
het beheer vooral uit onderhoud van verhardingen. Deze activiteiten worden meegenomen in het
instandhoudingsplan verhardingen hoofdnet auto.

Installaties, machines en apparaten
De nieuwe Ooster
Er is minder besteed aan het onderhoud crematieoven en iets meer besteed aan dagelijks onderhoud
machines van begraafplaats De Nieuwe Ooster. Het belangrijkste apparaat voor De Nieuwe Ooster is de
crematieoven. Voor het dagelijks beheer en onderhoud van het park en graf-technische werkzaamheden
zijn een aantal machines in gebruik. In 2015 zijn twee nieuwe machines aangeschaft. Het onderhoud van
de crematieoven wordt in overleg met de leverancier op basis van een meerjarig onderhoudscontract
uitgevoerd.
Parkeren
Het beheer en onderhoud van de gemeentelijke parkeergarages is niet overal op het gewenste niveau.
Er is sprake van achterstallig onderhoud en bouwkundige gebreken bij een aantal garages. In de
Jaarrekening 2015 is een bedrag van € 2,2 miljoen opgenomen voor het aanpakken van het achterstallig
onderhoud bij P10-Plaza Arena. Het geldende beleidskader voor de gemeentelijke parkeergarages is
‘sober en doelmatig’. Voor de garages zijn meerjarige onderhoudsplannen aanwezig. Het onderhoud
van de parkeerautomaten is in 2015 volledig uitgevoerd door Cition B.V.
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8.6 Verbonden partijen
Portefeuillehouder: wethouder Ollongren

8.6.1 Inleiding
In deze paragraaf wordt – overeenkomstig de vernieuwing van het Besluit begroten en verantwoorden
(BBV) – een overzicht gegeven van alle verbonden partijen van de gemeente en van de financiële
aspecten ervan. Informatie over het beleid en de risico's bij de verschillende verbonden partijen zijn in
de desbetreffende programma’s van de jaarrekening vermeld. Voor de deelnemingen (de
vennootschappen) van de gemeente wordt in deze paragraaf tevens ingegaan op het beleid en de
risico’s.
Een verbonden partij is een rechtspersoon waarin de gemeente een financieel belang én een bestuurlijk
belang heeft. Het gaat hierbij om privaatrechtelijke rechtspersonen (vennootschappen, stichtingen en
verenigingen) en publiekrechtelijke rechtspersonen (gemeenschappelijke regelingen).
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
bij faillissement niet verhaald kan worden, of als de gemeente aansprakelijk is wanneer de verbonden
partij haar verplichtingen niet nakomt. Dit kan het geval zijn wanneer de gemeente aandeelhouder is,
een garantie heeft afgegeven, of een lening, of 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.

8.6.2 Beleid verbonden partijen
De beleidslijnen voor verbonden partijen zijn vastgelegd in het deelnemingenbeleid ‘Doelgericht op
Afstand II’ (dat in maart 2013 is vastgesteld door de raad) en in het addendum ‘Doelgericht op Afstand
II, Kaderstelling Verbonden Partijen’ (dat door de raad in maart 2014 is vastgesteld )22.
In 2015 zijn onderzoeken door de Rekenkamer uitgevoerd die betrekking hadden op AEB, Cition en
Glasvezelnet. Aan de aanbevelingen die uit deze onderzoeken voortkomen zal opvolging worden
gegeven. Ook worden de aanbevelingen uit de Raadsenquête Financiële Functie Amsterdam 2002 2014 opgevolgd die betrekking hebben op deelnemingen, zoals het verder expliciteren van de rollen en
verantwoordelijkheden van het deelnemingenbeheer.
Beloningsbeleid Deelnemingen
In 2015 is gestart met de evaluatie van het Beloningsbeleid Deelnemingen uit 2012. Het college heeft
besloten tot aanscherping van het beloningsbeleid voor de gemeentelijke deelnemingen. Er wordt
ingezet op een sobere beloning van bestuurders en commissarissen van deelnemingen.
Nieuw bestuurlijks stelsel – stadsdelen
Met ingang van 19 maart 2014 is het bestuurlijke stelsel in Amsterdam ingrijpend gewijzigd en is in
Amsterdam sprake van ‘verlengd lokaal bestuur’. De definitieve Verordening op de bestuurscommissies
is op 13 februari 2014 vastgesteld door de gemeenteraad. Volgens de takenlijst en het
bevoegdhedenregister bij de verordening zijn de bestuurscommissies niet bevoegd tot de oprichting
van verbonden partijen. Voorheen werden de verbonden partijen van de stadsdelen begroot en
verantwoord in de stadsdeelrekeningen, maar met ingang van 2014 zijn zij integraal opgenomen in de
gemeentebegroting en -jaarrekening.

22

De besluiten zijn te vinden op:
https://www.amsterdam.nl/gemeente/organisatie/overige/deelnemingen/deelnemingenbeleid/
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8.6.3 Ontwikkelingen en (financiële) kerngegevens deelnemingen
Hieronder wordt aangegeven welke voornemens er zijn om nieuwe deelnemingen (vennootschappen)
aan te gaan, wat de ontwikkelingen zijn bij deelnemingen die op dit moment in gemeentelijk beheer zijn
en welke voornemens er zijn om deelnemingen te beëindigen. Ook zijn kerngegevens en enkele
financiële gegevens per deelneming weergegeven.
Voornemens tot aangaan van nieuwe deelnemingen
Om de maatschappelijke doelstelling te realiseren om tot een gezonde aankoop-, ontwikkel- en
beheermaatschappij te komen in het postcodegebied 1012, is in 2015 de ambitie uitgesproken om in
2016 tot een nieuwe deelneming te komen (onder de titel ‘1012 Inc’). Deze samenwerking van de
gemeente met een aantal partijen is in 2015 verder uitgewerkt. Doel is om ook buurtbelanghebbenden
(buurtbewoners en kleine investeerders) te laten participeren ten behoeve van het creëren en behouden
van een breed en langdurig draagvlak van bewoners en ondernemers in het gebied. Daadwerkelijke
besluitvorming over de oprichting volgt naar verwachting in de eerste helft van 2016. Behalve de
oprichting van 1012 Inc zijn er geen concrete voornemens om nieuwe deelnemingen aan te gaan.
Ontwikkelingen bij bestaande deelnemingen (reeds in beheer)
Verschillende deelnemingen keren winst uit aan de aandeelhouders in de vorm van dividend.
De dividendinkomsten zijn verantwoord 6.A 5 Dividenden deelnemingen.
Als gevolg van de Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen zullen
deelnemingen van de gemeente Amsterdam mogelijk vanaf 1 januari 2016
vennootschapsbelastingplichtig worden, wat van invloed kan zijn op het te ontvangen dividend.
In het overzicht hieronder staan de (financiële) kerngegevens per deelneming. De gehanteerde
afkortingen in de tabellen staan voor:
BW: boekwaarde balans gemeente (in miljoenen euro’s)
EV: eigen vermogen (in miljoenen euro’s)
VV: vreemd vermogen (in miljoenen euro’s)
NW: resultaat (in miljoenen euro’s).
De vermelde cijfers gebaseerd op de recentst vastgestelde jaarrekeningen van de deelnemingen. De
weergegeven boekwaarde betreft de boekwaarde per ultimo 2015. In de toelichting wordt zo nodig per
deelneming verduidelijkt welke beleidsontwikkelingen ten grondslag liggen aan de verwachte financiële
ontwikkeling.

#
1
2
3
4
5
6
7
8

9

10
11
12

Deelneming
Amsterdam Clipper Beheer B.V.
AEB Holding N.V.
Alliander N.V.
Beurs van Berlage (C.V., Vastgoed
B.V., Exploitatie B.V., Palazzo
Pubblico Amsterdam B.V.)
Exploitatiemaatschappij Carré B.V.
Cition B.V.
De Amsterdamse Compagnie N.V.
GEM Lutkemeer (C.V., GEM
Lutkemeer Beheer B.V., Gemeente
Amsterdam Participatie Lutkemeer
B.V. (GAP))
Glasvezelnet (Glasvezelnet
Amsterdam B.V. (GNA),
Gemeenschappelijk Glas
Amsterdam B.V., Amsterdam
Participatie Glasvezelnet Holding
B.V.(APG))
GVB Holding N.V.
Havenbedrijf Amsterdam N.V.
N.V. Bank Nederlandse
Gemeenten

Vestigingsplaats
Amsterdam
Amsterdam
Arnhem

Aandeel

BW

EV

VV

100%
100%
9,2%
24,5%,
25%, 25%,
100%
100%
100%
33%

0
145,3
72,6

2,8
22,0
3.579

0
549,7
4.093

0
0,8
323

0,1

1,8

11,7

0,4

0,2
0
1,2

7,0
2,7
3,7

16,4
11,0
17,3

0
0,9
(4,0)

Amsterdam

20%,
50%, 100%

7,1
(GAP)

4,8

0

(2,3)

Amsterdam

30%, 50%,
100%

6,1
(APG)

25,0
(GNA)

30,8
(GNA)

(0,8)
(GNA)

Amsterdam
Amsterdam

100%
100%

78,8
304,9

105,4
374,5

399,1
247,3

3,0
52,5

Den Haag

1,1%

1,4

3.582

149.923

126

Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
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NW

#
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Deelneming
N.V. Het Havengebouw
Amsterdam
N.V. Maatschappij tot exploitatie
van het Hotel en Café Hollandais
ODE Energie B.V.
RAI Holding B.V.
Life Sciences Fund Amsterdam B.V.
Luchthaven Schiphol N.V.
Matrix Innovation Center
Scheepsexploitatiemaatschappij
BAVO N.V.
Schiphol Area Development
Company N.V. (SADC)

Vestigingsplaats

Aandeel

BW

EV

VV

NW

Amsterdam

50,5%

0,2

4,1

4,5

0,5

Amsterdam

100%

1,2

2,2

0,1

0,9

Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam

17%
25%
29%
20%
25%

0,6
22,7
1,6
16,9
2,2

1,2
84,7
11,1
3.452,7
8,7

4,6
113,3
0
2.377,5
24,0

(2,0)
9,3
0,4
273,6
0,1

Amsterdam

99,7%

0

0,1

0,1

0

Amsterdam

25%

25,8

106,2

10,4

(8,1)

6,6

101,4

33,8

0,9

22

Stadion Amsterdam N.V.

Amsterdam

23

N.V. Stadsherstel Amsterdam
N.V. Verzekeringsbedrijf Groot
Amsterdam (VGA)
N.V. Zeedijk

Amsterdam

48%
certificaten
13%

8,3

176,5

79,0

3,6

Amsterdam

100%

9,4

25,8

39,5

9,9

Amsterdam

79%

6,5

10,4

18,5

0,8

24
25

Kapitaalverstrekkingen en leningen aan deelnemingen zijn afzonderlijk op de balans opgenomen onder
de Financiële vaste activa. In de paragraaf weerstandsvermogen zijn de resterende risico’s die betrekking
hebben op de deelnemingen opgenomen. Enerzijds gaat het over het risico op mogelijke afwaardering
op de boekwaarde (de ‘verkrijgingsprijs’). Hiertoe is per deelneming geanalyseerd of sprake is van een
duurzaam lagere waardevermindering. Anderzijds is voor een aantal deelnemingen een dividendrisico
opgenomen in de resterende risico’s.
AEB Holding N.V.
In het kader van de transitie naar een duurzaam grondstoffenbedrijf, onderzoekt AEB de investering in
de ‘nascheidingslijn’ (het scheiden van de verschillende afvalstromen ná inzameling.) Daarnaast is AEB
bezig met haar strategische visie , waarin zij haar visie vastlegt hoe ze de transitie naar een duurzaam
grondstoffenbedrijf vorm wil geven.
AEB heeft het beloningsbeleid voor directie en RvC nagenoeg afgerond. Dit zal naar verwachting in het
tweede kwartaal van 2016 worden vastgesteld. Hierbij zal het gemeentelijke beloningsbeleid als
uitgangspunt dienen.
De boekwaarde van de onderneming AEB is ultimo 2015 vastgesteld op € 145,3 miljoen (was: € 95,4
miljoen). Dit wordt ten eerste verklaard doordat de financieringsstructuur van AEB in 2015 is herzien.
Daarbij is het eigen vermogen met € 60 miljoen verhoogd, onder gelijktijdige aflossing van leningen van
de gemeente. Dit heeft onder meer geleid tot verbeterde balansratio’s voor AEB. De besluitvorming
over de financieringsstructuur (zie paragraaf Financiering) heeft geen invloed gehad op de
dividendraming voor 2016 en verder.
Een tweede verklaring is dat zich in 2015 een aantal ontwikkelingen heeft voorgedaan, met effect op de
resultaatprognoses van AEB. Een voorbeeld zijn de negatieve ontwikkelingen op de internationale
energiemarkt. Naar aanleiding hiervan is de waardering van AEB geactualiseerd, waarbij een
afwaardering van € 10,1 miljoen is verwerkt. Voor deze afwaardering was bij Jaarrekening 2014 al een
voorziening getroffen (zie ook 6.A 5 Dividenden deelnemingen waarin dit verder is toegelicht).
Verwacht wordt dat het resultaat over 2015 uitkomt op € 9,4 miljoen, wat € 1,2 miljoen hoger is dan
begroot. Naar verwachting wordt medio 2016 het dividend over 2015 vastgesteld.
In 2015 heeft de Rekenkamer de verzelfstandiging van het AEB onderzocht. De uitkomsten en
aanbevelingen van het Rekenkamerrapport en de bestuurlijke reactie daarop zijn in de gemeenteraad
behandeld.
Alliander N.V.
Alliander heeft in 2015 in samenwerking met de gemeente een uitvoerig plan opgesteld om de
uitvalduur van stroomvoorziening in Amsterdam de komende jaren te verkorten. De uitvalduur van
stroom is relatief hoog in Amsterdam en dit heeft onder andere te maken met de complexiteit van de
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structuur van de Amsterdamse netten. Er zijn langere aanrijtijden en er worden gemiddeld meer klanten
geraakt dan elders als er een storing is. Alliander investeert de komende jaren fors in de Amsterdamse
netten. Er is een aantal afspraken voor de toekomst gemaakt, voor de korte, de middellange en de
langere termijn. Het gaat dan onder andere om het vervangen van storingsgevoelige
kabelverbindingsstukken en het installeren van apparatuur waarmee zwakke kabels kunnen worden
geïdentificeerd voordat er storingen optreden. Ook gaat Liander de complexe infrastructuur van de
netten verbeteren.
Cition B.V.
Op 8 oktober 2015 heeft het college de uitvoering van de parkeerhandhaving en -dienstverlening in
Amsterdam aan Egis Projects S.A gegund. De implementatie heeft per 1 januari 2016 plaatsgevonden. In
de aanbesteding is opgenomen dat het personeel van Cition over zal gaan naar de nieuwe uitvoerder.
Daarmee is Cition een lege B.V. geworden. Het college heeft op 26 januari 2016 besloten dat bij het
vaststellen van de jaarrekening Cition 2015 in april 2016, ook het besluit genomen zal worden de
liquidatie te starten. De raad is hierover geïnformeerd.
GVB Holding N.V.
In 2015 is de financiering binnen het OV domein bekeken om te zien hoe met dreigende tekorten voor
de bekostiging van materieel kan worden omgegaan. Een eerste stap is dat de lening van GVB bij de
gemeente volledig is afgelost. Dit was mogelijk door het naar voren halen van een subsidieverstrekking
vanuit de Stadsregio Amsterdam aan GVB. Dit kwam in de plaats van een jaarlijkse subsidieverlening om
de kapitaallasten die aan de lening verbonden zijn te dekken. In 2016 zal verder worden gekeken naar
de financiën binnen het OV domein.
Ook is 2015 het dividendbeleid herijkt. Gebleken is dat op basis van de laatste prognoses voor de
exploitatie, de bestaande afspraken voortgezet kunnen worden voor een periode van drie jaar. In 2018
zal, gelijktijdig met de herijking van de concessie, het dividendbeleid opnieuw worden herijkt.
In september 2015 zijn de statuten van GVB gewijzigd. Met de wijziging wordt een vrijwaring in de
statuten opgenomen, waarvan de kern is dat bestuurders/ commissarissen door de vennootschap
worden gevrijwaard voor persoonlijke aansprakelijkheid voor boetes, kosten en schadeclaims. Deze
vrijwaring is niet geldig wanneer sprake is van opzettelijk, bewust roekeloos of ernstig verwijtbaar
gedrag, of van gedrag dat tot het behalen van persoonlijke winst leidde. In de praktijk regelt de
vrijwaring vooral dat GVB de (niet door de verzekering gedekte) verweer- en proceskosten voorschiet.
Deze kosten moeten worden terugbetaald indien sprake is van bovengenoemde (verwijtbare)
gedragingen.
Havenbedrijf Amsterdam N.V. (HbA)
In 2015 zijn de Strategische Bedrijfsvisie (lange termijn) en het Strategisch Plan (korte termijn) van HbA
voorgelegd aan de raad voor wensen en bedenkingen. De Strategische Bedrijfsvisie is in 2015
vastgesteld. Ten aanzien van het Strategisch Plan heeft de raad wensen en bedenkingen geuit die
vervolgens zijn verwerkt door HbA. Het aangepaste Strategisch Plan wordt in maart 2016 opnieuw
voorgelegd aan de raad.
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.
Naar verwachting start de aanleg van de grotere zeesluis in 2016.
SADC N.V. en GEM Lutkemeer
In 2015 heeft SADC (de Schiphol Area Development Company) € 13,1 miljoen afgewaardeerd op twee
grondposities, waarvan SADC voor 80% eigenaar is. In een van deze twee grondposities is de gemeente
ook rechtstreeks voor 20% eigenaar via de deelneming GEM Lutkemeer. De afwaardering van de GEM
Lutkemeer (€ 11,5 miljoen totaal, waarvan het Amsterdamse € 2,3 miljoen bedraagt) heeft geen direct
gevolg voor de waardering van het aandeel van de gemeente in SADC en GEM Lutkemeer, omdat de
waardevermindering van tijdelijke aard is zolang de verwachte grondexploitatie positief is. Naarmate de
datum van eerste gronduitgiften – gepland in 2022 – dichterbij komt en de netto contante waarde van
deze grondexploitatie positief blijft zal de tijdelijk afwaardering verdwijnen. Om die reden is de
waardering van de deelneming Lutkemeer niet neerwaarts aangepast. Het risico op afwaardering van
zowel SADC als GEM Lutkemeer is opgenomen in het weerstandsvermogen van het Vereveningsfonds
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N.V. Zeedijk
De uitkomst van de herijking van de deelnemingen in 2015 voor de N.V. Zeedijk is dat gemeentelijk
aandeelhouderschap in de huidige vorm niet meer noodzakelijk is en de voorkeur uitgaat naar
opschaling naar een groter geheel. Hierbij wordt gedacht aan operationele samenwerking met 1012 Inc..
Voornemens tot het beëindigen van bestaande deelnemingen
Zoals vastgelegd in het deelnemingenbeleid ‘Doelgericht op Afstand II’ (DOA II), voert het college
iedere collegeperiode een herijking uit voor alle deelnemingen. Tijdens de herijking 2015 zijn de
deelnemingen geëvalueerd, waarbij is gekeken of het publiek belang, waarvoor de deelnemingen ooit
zijn aangegaan, nog steeds actueel is. In het bijzonder is gekeken of het publieke belang aansluit bij de
doelstellingen uit het Coalitieakkoord. Ook is beoordeeld of gemeentelijk aandeelhouderschap
noodzakelijk is om dit belang te behartigen.
Als het publiek belang niet meer actueel is, of als het publiek belang niet noodzakelijk via een
gemeentelijke deelneming behartigd hoeft te worden, wordt onderzocht of de deelneming kan worden
afgestoten (door verkoop, liquidatie of wijziging van rechtsvorm). Onderstaand overzicht presenteert de
deelnemingen waarvan het college heeft besloten de afstootmogelijkheden te onderzoeken. De raad
heeft in april 2015 kennisgenomen van de uitkomsten van de herijking deelnemingen 2015.
Deelnemingen die in aanmerking komen voor onderzoek naar afstootmogelijkheden
AEB Holding N.V.

N.V. Het Havengebouw Amsterdam

Scheepsexploitatie Maatschappij Bavo N.V.

N.V. Maatschappij Exploitatie Hotel en Café
‘Hollandais’
Life Sciences Fund Amsterdam B.V. (LSFA)

Beurs van Berlage C.V./B.V.

ODE Energie B.V.

Exploitatiemaatschappij Carré B.V.

RAI Holding B.V.

Cition B.V.

N.V. Stadion Amsterdam (Arena)

Clipper VOF/B.V.

N.V. Verzekeringsbedrijf Groot Amsterdam (VGA)

De Amsterdamse Compagnie N.V. (DAC)

N.V. Zeedijk

Alliander N.V.

Glasvezelnet Amsterdam B.V.
Voor het geven van opvolging aan de herijking deelnemingen 2015 is een plan van aanpak opgesteld. In
dit plan van aanpak is een prioriteitstelling opgenomen. Aan de hand van deze prioriteitstelling wordt
per deelneming een vervolgonderzoek (vooronderzoek) uitgevoerd. Op basis daarvan kan
besluitvorming over eventuele verkoop, liquidatie of wijziging rechtsvorm per afzonderlijke deelneming
plaatsvinden.
In 2015 zijn de eerste vooronderzoeken gestart (bij N.V. Het Havengebouw Amsterdam, Glasvezelnet
Amsterdam B.V., N.V. Stadion Amsterdam, De Amsterdamse Compagnie N.V. en
Exploitatiemaatschappij Carré B.V.). Voor N.V. Het Havengebouw Amsterdam is het vooronderzoek in
2015 afgerond en is de uitvoeringsfase gestart. Voor Cition is op 26 januari 2016 besloten dat een
vooronderzoek niet nodig is, nu Cition de aanbesteding van het parkeerbeheer heeft verloren. De
liquidatie van Cition zal naar verwachting in juni 2016 zijn afgerond.

8.6.4 Overzicht overige verbonden partijen en financiële gegevens
De deelnemingen beslaan slechts een deel van de Amsterdamse verbonden partijen. Hieronder wordt
een overzicht gegeven van de overige verbonden partijen.
Tot de overige verbonden partijen behoren:

Publiekrechtelijk: gemeenschappelijke regelingen;

Privaatrechtelijk: stichtingen, (coöperatieve) verenigingen.
Zoals in de inleiding van deze paragraaf reeds is vermeld, zijn de beleidsinformatie en beleidsrisico’s van
verbonden partijen in de betreffende programma’s in de jaarrekening opgenomen. De voornemens om
nieuwe verbonden partijen op te richten, ontwikkelingen bij de verbonden partijen die op dit moment in
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beheer zijn en eventuele voornemens om verbonden partijen te beëindigen zijn eveneens in de
betreffende programma’s in de jaarrekening te vinden.
Gemeenschappelijke regelingen
In de tabel hieronder staan de (financiële) kerngegevens van de gemeenschappelijke regelingen. De
vermelde cijfers zijn die van de meest recente jaarrekeningen van de gemeenschappelijke regelingen,
zoals vastgesteld door het Algemeen Bestuur (AB).
Verbonden partij
(bedragen in € * 1 miljoen)

Vestigingsplaats

Bestuurlijk belang

Gemeenschappelijke Regeling
Centraal Nautisch Beheer
Noordzeekanaalgebied (CNB)

Amsterdam

Vertegenwoordiging in
AB en DB. Tevens
voorzitter

Gemeenschappelijke Regeling GGD
Amsterdam-Amstelland

Amsterdam

Vertegenwoordiging in
AB en DB. Tevens
voorzitter

Gemeenschappelijke regeling
Gezamenlijke Ombudsman
Omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied
Recreatieschap Groengebied
Amstelland

Amsterdam
Zaandam
Amstelveen

Recreatieschap Twiske-Waterland

Oostzaan

Recreatieschap Spaarnwoude

Velsen-Zuid

Recreatieschap Vinkeveense plassen

Utrecht

Rekenkamer Metropool Amsterdam

Amsterdam

Stadsregio Amsterdam

Amsterdam

Veiligheidsregio AmsterdamAmstelland

Amsterdam

Lid AB. Benoeming
ombudsman
Vertegenwoordiging in
AB en DB
Vertegenwoordiging in
AB en DB
Vertegenwoordiging in
AB en DB. Stemrecht
18% in Twiske, 15% in
Waterland
Vertegenwoordiging in
AB en DB
Vertegenwoordiging in
AB en DB. Stemrecht
50%
Benoeming van lid
(door raad) & bureau
(door college) van de
Rekenkamer
Vertegenwoordiging in
regioraad en DB.
Tevens voorzitter
Vertegenwoordiging in
AB en DB. Tevens
voorzitter

EV

VV

NW

De Divisie Havenmeester van
Havenbedrijf Amsterdam N.V.
voert de taken van het CNB uit.
Havenbedrijf Amsterdam N.V.
stelt in haar begroting de
middelen ter beschikking aan de
Divisie Havenmeester om deze
taken uit te voeren.
De GGD Amsterdam voert taken
uit voor andere deelnemers
binnen de GR als opdrachtnemer
(op basis van een
dienstverleningsover-eenkomst)
voor de andere deelnemers
(opdrachtgever).
0,4

0,1

0

1,2

14,9

0,5

2,9

1,3

0

4,4

0,3

0

17,1

1,5

0

2,0

0,8

0

0,4

0

0

24,8

420,1

1,3

12,7

66,5

0

Stichtingen
In de tabel hieronder staan de (financiële) kerngegevens van de stichtingen. De vermelde cijfers zijn
opgenomen in de meest recente vastgestelde jaarrekeningen van de stichtingen.
Verbonden partij

Vestigingsplaats

Amsterdam Economic Board

Amsterdam

Amsterdam Marketing

Amsterdam

Pantar Amsterdam

Diemen

Stichting Afvalservice West

Amsterdam

Stichting Goois Natuurreservaat

Hilversum

Belang
Lid Board (2x). Tevens
voorzitter
Lid Raad van Toezicht.
Statutaire
bevoegdheden
Statutaire
bevoegdheden , w.o.
benoeming
toezichthouders
Lid Raad van Toezicht.
Statutaire
bevoegdheden
Lid Algemeen Bestuur
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EV

VV

NW

0,2

3,5

(0,1)

2,9

4,7

0,5

10,4

25,4

(2,5)

0,7

14,0

(0,2)

1,2

0,6

(0,1)

Verbonden partij

Vestigingsplaats

Stichting Prioriteit Glasvezelnet
Amsterdam

Amsterdam

Stichting Waternet

Amsterdam

Belang
(2 zetels)
Statutaire
bevoegdheden, lid
bestuur
Statutaire
bevoegdheden, lid
bestuur

EV

VV

NW

n.v.t.
Stichting leidt een slapend
bestaan.
4,7

127,4

2,0

(Coöperatieve) verenigingen
In de tabel hieronder staan de (financiële) kerngegevens van de (coöperatieve) verenigingen. De
vermelde cijfers zijn opgenomen in de meest recente vastgestelde jaarrekeningen van de (coöperatieve)
verenigingen.
Verbonden partij

Vestigingsplaats

Servicehuis Parkeer en
Verblijfsrechten U.A.

Enschede

VvE Parkeergarage Markenhoven

Amsterdam

VvE de Opgang in Winkelcentrum
Boven ’t IJ Amsterdam

Amsterdam

VvE P1 Arena

Amsterdam

VvE P4/P5 Villa Arena

Amsterdam

VvE P18 HES/ROC

Amsterdam

VvE Piet Hein (Pass. Terminal)

Amsterdam

VvE Willemspoort

Amsterdam

Wigo4it U.A.

Den Haag

Belang
Lid bestuur. Belang
bedraagt 11 van de
14 stemmen
Benoeming bestuur.
Belang bedraagt 50%
Benoeming bestuur.
Belang bedraagt 62%
Benoeming bestuur.
Belang bedraagt 27%
Benoeming bestuur.
Belang in VvE
Benoeming bestuur.
Belang bedraagt 16%
Benoeming bestuur.
Belang bedraagt 26%
Benoeming bestuur.
Belang bedraagt 83%
Lid bestuur en
deelnemersvergaderin
g. Zeggenschap
bedraagt 25%

EV

VV

NW

(0,5)

15,1

(0,2)

0,3

0,1

(0,1)

Geen
vastgestelde jaarrekeningen
beschikbaar*

1,4

18,0

* Vastgestelde jaarrekeningen ontbreken. Actie wordt hierop ondernomen door rve Parkeren.
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(1,9)

8.7 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Portefeuillehouder: wethouder Kock

8.7.1 Uitgangspunten van het risicomanagementbeleid
Een risico 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 is een maatstaf 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 dekking niet meer redelijkerwijs opgenomen kan worden binnen de programmabegroting. De
resterende risico’s hebben financiële gevolgen die bij een niet toereikend weerstandsvermogen tot een
dekkingsprobleem kunnen 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, waarin vertrouwen een sleutelbegrip is. 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, maar het college moet kunnen aantonen
dat al het mogelijke wordt gedaan om risico’s goed te beheersen

risicomanagement moet binnen de gemeentelijke organisatie verankerd zijn als besturingskader en
proces

8.7.2 Aanpak risicomanagement
8.7.2.1 Bedrijfsvoering
De beheersing van risico’s bij bedrijfsprocessen is de verantwoordelijkheid van het management van de
resultaat verantwoordelijke eenheden (rve’s) en de stadsdeelorganisaties (sdo’s). Zij worden daarbij
ondersteund door businesscontrollers. Die verantwoordelijkheid voor risicomanagement is expliciet
gemaakt in het drielijns sturingsmodel.
De eerste lijn wordt gevormd door het management van de rve’s en sdo’s: dit onderkent en beheerst de
risico’s.
De tweede lijn wordt gevormd door stafafdelingen die zijn georganiseerd in clusters en directies die
worden ondersteund met kaders en beleid.
De derde lijn wordt gevormd door ACAM, die audits op eerste en tweede lijn uitvoert.
Binnen dit model zijn in 2015 bij alle organisatieonderdelen voor risicomanagement de rollen en
verantwoordelijkheden ingevuld. Daarmee is het kader voor risicomanagement ingericht conform de
richtlijn ISO 31000. De risicomanagement processen worden ondersteund met het systeem NARIS.
8.7.2.2 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 invloed op de gemeente kunnen onder de Regeling Risicovolle
Projecten (de regeling) gebracht worden. Deze regeling draagt bij aan de sturing van de projecten en
beheersing van de risico´s ervan, zowel vooraf, als tijdens het project.
De regeling 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.
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In 2015 heeft het college van B en W besloten om voor de volgende projecten de regeling niet langer
toe te passen:









Verbetering beheer Vereveningsfonds
Zee toegang IJmond
AMSYS
AFS
De drie decentralisaties in het sociaal domein:
Jeugdzorg
Herziening Wmo en decentralisatie AWBZ
Participatiewet
Basisregistraties
WOZ Basis op Orde

Met betrekking tot de drie decentralisaties heeft het college de gemeenteraad toegezegd om de drie
decentralisaties opnieuw in de regeling te laten intreden.
Het programma rond de noodopvang Vluchtelingen en het project De Entree zijn door het college
onder de regeling gebracht.
In 2016 vallen de volgende projecten onder de Regeling Risicovolle Projecten:















1 Stad 1 Dienstverlening
Zuidas Dok
Noord/Zuidlijn
Project 1012
Renovatie Metro Oostlijn (ROL), stations renovaties
Renovatie Amsterdamse Wegtunnels (RAW)
ICT Centraal
Applicatierationalisatie (ICT)
Doorontwikkeling financiële administratie
Organisatie Ontwikkeling
Verbeterplan Dienst Belastingen
Vernieuwing Erfpachtstelsel
Noodopvang Vluchtelingen
De Entree

8.7.3 Ontwikkeling van de risico’s
Hieronder gaan wij verder in op de belangrijkste risico’s op gemeentelijk niveau. Risico’s die zich voor
kunnen doen in de verschillende programma’s worden toegelicht in het betreffende programma.
8.7.3.1 Algemeen
Bij de Begroting 2016 vestigden wij de aandacht op de vergrote financiële ruimte op centraal niveau
voor het opvangen van risico’s. Dit als gevolg van de overgedragen algemene reserves van de
stadsdelen bij de start van het jaar 2015, het overhevelen van een deel van de rente egalisatiereserve en
de instelling van het fonds Zorg, Werk en Jeugdzorg. Daar tegenover staat ook de verplichting om de
mogelijke gevolgen van de risico’s die zich in die domeinen afspelen centraal op te vangen.
Als gevolg van de nieuwe structuur van de gemeentelijke organisatie is er meer focus op
risicomanagement. Dat is een goede ontwikkeling die zich heeft bestendigd gedurende 2015. Daarbij
hebben we te maken met een omvangrijke portefeuille van projecten met aanzienlijke budgetten en
bijbehorende risico’s van overschrijding en zal de bedrijfsvoering ongehinderd doorgang moeten vinden
op een lager kostenniveau.
8.7.3.2 De economische omgeving
In de decemberraming 2015 spreekt het Centraal Plan Bureau (CPB) over het aantrekken van de
Nederlandse economie. Na een groei van 2% in 2015 zet de groei in 2016 door met mogelijk 2,1%.
Na de piek in 2014 daalde de werkloosheid in 2015 naar 6,9% en daalt zij mogelijk verder tot 6,7% in
2016. De inflatie zal naar verwachting stijgen naar 0,9%. De consumptie groeit, de individuele
besparingen blijven op peil.
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Het CPB heeft oog voor de toestroom van vluchtelingen en de dreiging van terrorisme. Deze
ontwikkelingen hebben grote maatschappelijke gevolgen. De economische effecten zijn in 2016 naar
verwachting echter beperkt: zo neemt de bevolking toe met 0,3% en verslechtert het overheidstekort
met 0,1%. Belangrijker voor de economische groei zijn de sterke fluctuaties in olieprijzen, wisselkoersen
en beurskoersen. De wereldhandelsgroei in 2015 was zeer bewegelijk en blijft dat in 2016. Het
beschikbaar inkomen neemt toe door hogere lonen bij een lage inflatie, door een toename van de
werkgelegenheid en door de lastenverlichting van 5 miljard euro. De stijging van de zorgpremie dempt
die van de koopkracht.
De investeringen nemen toe in reactie op de gunstige ontwikkeling van de economie en de toegenomen
winstgevendheid.
Hoewel de meest recente raming van De Nederlandsche Bank (DNB) ook spreekt over een groei van de
Nederlandse economie is het stemmingsbeeld toch anders. De groei van het bruto binnenlands product
(bbp) komt in 2015 uit op 1,9%. In 2016 valt de groei tijdelijk terug naar 1,7%, om in 2017 weer aan te
trekken naar 2,2%. Door een terugval in de wereldhandelsgroei, neemt de groeibijdrage van de export
de komende twee jaren af, ondanks de lagere eurokoers. De geringere groeibijdrage van de export
wordt grotendeels gecompenseerd door een grotere bijdrage van de binnenlandse bestedingen. Dit
wordt vooral ondersteund door de zich verrassend snel herstellende woningmarkt en de toenemende
koopkracht van huishoudens. Bij dit laatste speelt het belastingplan voor 2016 een belangrijke rol. De
voorziene belastingverlaging heeft niet alleen een gunstig effect op de consumptiegroei in 2016, maar
ook in 2017.
Gedurende de ramingsperiode ligt de bbp-groei boven de potentiële groei. De economie draait de
komende jaren echter nog niet op volledige capaciteit. Bedrijven laten hun productie vooral groeien via
een hogere output per werknemer. Dat blijkt uit de langzamere werkgelegenheidsgroei dan na eerdere
recessies. De werkloosheid daalt maar zeer beperkt, van 6,9% dit jaar en volgend jaar, naar 6,7% in 2017.
De inflatie blijft vooralsnog laag en komt pas in 2017 boven 1%.
De eerder ingezette daling van het begrotingstekort stagneert, door de beoogde lastenverlichting, de
lagere aardgasproductie en het toegenomen aantal asielzoekers. Het structurele begrotingssaldo
verslechtert sterk van -0,7% bbp in 2014, tot -2,5% in 2017.
8.7.3.3 Decentralisatie rijkstaken sociale domein
Vanaf 2015 hebben gemeenten te maken met drie decentralisaties binnen het sociale domein: jeugd,
zorg en participatie. Deze decentralisaties gaan gepaard met forse bezuinigingen en ook Amsterdam
moet meer gaan doen met minder geld.
Sinds 2013 vallen de drie decentralisaties onder de Regeling Risicovolle Projecten (RRP). Een logische
keuze gezien de omvang van de hervorming van de sociale sector en de enorme financiële impact. Nu
de transitiefase en de voorbereiding van de drie decentralisaties op 1 januari 2015 is afgerond, zijn de
speciale programma’s verdwenen en is de lijnorganisatie verantwoordelijk voor de uitvoering
De belangrijke risico’s ten aanzien van de drie decentralisaties zijn:


Het financiële risico
Met de drie decentralisaties zijn aanzienlijke kortingen doorgevoerd in het gemeentelijk budget. Er
bestaat een risico dat we er niet in slagen de kortingen door te vertalen naar de uitvoering.
Het realiseren van de cumulerende taakstellingen is voor de (zorg) instellingen een grote opgave.
Het risico bestaat dat de instellingen de kanteling niet tijdig kunnen maken waarmee de continuïteit
van zorg niet meer gewaarborgd is en er extra budget nodig is om continuïteit te garanderen.



Rechtmatigheid
Het risico bestaat, dat instellingen geen goedkeurende verklaring krijgen van de accountant bij de
Jaarrekening 2015. Dit kan effect hebben op de continuïteit van de instelling en de zorg die zij
leveren aan de bewoners van Amsterdam. Daarnaast lukt het niet alle instellingen (waaronder de
SVB) om een tijdige en volledige verantwoording bij gemeenten in te dienen. Dit heeft mogelijk
ook voor Amsterdam effect op de beoordeling van de jaarrekening. Omdat de contracten
gemaximeerd zijn is er geen risico op overschrijdingen, maar is het wel mogelijk dat blijkt dat
minder zorg is verleend dan is opgenomen in de contracten. Het financieel effect van de
eindafrekeningen van de instellingen zal worden betrokken bij de Najaarsnota 2016.

404



Niveau van zorg
Er bestaat een risico dat de decentralisaties leiden tot een (ongewenste) verlaging van het
voorzieningenniveau, waarvoor de gemeente verantwoordelijk is én waarop zij ook aanspreekbaar
is. Dit kan wachtlijsten tot gevolg hebben en leiden tot een daling van de klanttevredenheid. Ook
bestaat de mogelijkheid dat niet tijdig de juiste doelgroep bereikt wordt met het juiste zorgaanbod
omdat er te weinig zorg is ingekocht en/of de zorg die ingekocht is niet voldoende past bij de
zorgvraag.

Voor de beheersing van de risico’s worden de volgende instrumenten ingezet.










Doormiddel van de inkoopafspraken met de instellingen, leveranciersmanagement en sturing op de
toegang wordt verantwoord invulling gegeven aan de taakstellingen. Daarbij wordt gestuurd op
een beweging van specialistische zorg naar generalistische en wordt een groter beroep gedaan op
zelfredzaamheid van de burger. De inzet van de lokale teams is gericht op preventieve activiteiten
om de eigen kracht en zelfredzaamheid van de Amsterdammers te versterken.
Door middel van tussentijdse materiele controles door een externe accountant en op basis van de
eindafrekeningen van de instellingen wordt inzicht verkregen in de werkelijk geleverde zorg en de
kwaliteit van de administratieve organisatie. Vanwege het transitiejaar en het gebrek aan historische
gegevens is het rechtmatigheidsrisico voor zowel instellingen, gemeente, als de SVB veel groter
dan in de toekomst het geval zal zijn.
Bij de portefeuille jeugd is het Fonds Zorg, Werk en Jeugdzorg mede ingezet voor extra inkoop ter
voorkoming van wachtlijsten. Dit fonds wordt gebruikt als voorziening om tijdens de
transformatiefase incidenteel financieel te kunnen bijspringen als de implementatie binnen de
domeinen nog onvoldoende resultaat sorteert en het effect van beheersmaatregelen nog op zich
laat wachten. Er wordt periodiek met de gecontracteerde instellingen gesproken over de geleverde
zorg en de budgetten. Er is een monitor opgezet om de resultaten te kunnen volgen. Dit zorgt dat
de gemeente een goed zicht heeft op de tekorten in de zorg.
De jaarlijkse Maatschappelijke Kosten- en BatenAnalyse (MKBA), die over de drie centralisaties als
geheel gaat, geeft inzicht in de verschillende mogelijkheden die de gemeente heeft om op de
gewenste samenhang te kunnen sturen.
De communicatie met burgers, cliënten en maatschappelijke partners wordt gecoördineerd
uitgevoerd.

8.7.3.4 Rijksbeleid gemeentefonds
De ontwikkeling van het gemeentefonds is gekoppeld aan de ontwikkeling van de rijksuitgaven. Dit
komt tot uitdrukking in het accres. Het Rijk verwacht dat de rijksuitgaven de komende jaren stijgen, wat
in principe een positief accres betekent voor het gemeentefonds. In het verleden zijn de accresramingen
erg bewegelijk gebleken; ramingen werden geregeld met aanzienlijke bedragen bijgesteld. Daarnaast is
in het BTW-compensatiefonds een plafond ingesteld voor te vorderen BTW. De raming van de
gemeentefondsuitkering is onzeker en er blijft een risico van neerwaartse bijstelling bestaan.
8.7.3.5 Ombuigingen
In 2015 zijn de bezuinigingsoperaties Inzet op Herstel 1 en 2 en 1 Stad 1 Opgave grotendeels afgerond.
In 2015 en de komende jaren worden de Bestuursopdrachten geïmplementeerd. Dit zijn ombuigingen
die hun oorsprong vinden in het coalitieakkoord 2014-2018. Voor de Bestuursopdrachten is 2015 het
eerste jaar van uitvoering. Het realiseren van de besparingsopgaven is essentieel voor het sluitend
houden van onze meerjarenbegroting.
Het college heeft de volgende maatregelen genomen om risico’s bij de implementatie en de uitvoering
van de ombuigingen zo goed mogelijk te beheersen:

een strakke bestuurlijke sturing door de verantwoordelijke portefeuillehouders, met regelmatige
bespreking van de voortgang binnen het college

een monitorsysteem in de vorm van een integrale bezuinigingsmonitor, die elke vier maanden
wordt opgesteld om de realisatie van de ombuigingen (in financiële zin) te bewaken.
8.7.3.6 Grondexploitaties
In het programma Stedelijke ontwikkeling en wonen 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.
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Vereveningsfonds
Het risicoprofiel van grondexploitaties in het Vereveningsfonds (de grootstedelijke en die in de
stadsdelen) is beduidend verlaagd door de invoering in 2013 van kasstroomsturing op kavelniveau voor
grootstedelijke grondexploitaties en door de 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.
Inmiddels is de markt hersteld en is er sprake van een inhaalvraag. De voorraad bouwrijpe grond wordt
snel kleiner. Dat is een reden om het financiële stelsel rondom grond exploitaties te herijken. In de weten regelgeving met betrekking tot de verantwoording van grondexploitaties zoals opgenomen in het
Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is een aantal aanpassingen
doorgevoerd, dan wel aanstaande. Ook de introductie van de vennootschapsbelasting voor
ondernemingsactiviteiten van overheden geeft aanleiding voor een brede stelselherijking. Het is de
ambitie om het nieuwe stelsel voor zowel het Vereveningsfonds, als de stadsdelen en de Zuidas van
toepassing te laten zijn.
In 2015 is de positie van het onderhanden werk verder gedaald en is de reservepositie verder gestegen.
Eind 2015 is, rekening houdend met risicoafslagen en het benodigde weerstandsvermogen, een
vereveningsruimte ontstaan van € 225 miljoen. Deze kan worden ingezet voor de gewenste
woningbouwproductie. De meerjarenraming gaat uit van verdere toename van de reserve Algemeen
deel van het Vereveningsfonds en de vereveningsruimte tot en met 2020.

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SFV)
De risico’s van de grondexploitaties binnen het SFV bestaan vooral uit de ontwikkelingen in de 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.
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-Zuid: het ZuidasDok Daarnaast gaat het om
het vergroten en moderniseren van Station Zuid en het herinrichten van het openbaar gebied. De
gemeentelijke bijdrage aan het ZuidasDok bedraagt € 211 miljoen (prijspeil 2015). Het huidige financieel
perspectief van de Zuidas laat zien dat er nog voldoende marge is voor de dekking van deze bijdrage
met de gerealiseerde en de verwachte resultaten van de grondexploitaties.
De gemeente Amsterdam deelt op twee manieren mee in de risico’s van ZuidasDok:

het financiële risico van maximaal € 58 miljoen (prijspeil 2015). Dit risico is gemaximeerd en
afhankelijk gesteld van het resultaat van de grondexploitaties Zuidas

het indexeringsrisico. Dit is het verschil tussen het budget voor Zuidasdok dat wordt geïndexeerd
met de IBOI en de realisatiekosten die stijgen met de GWW-index23.De gemeente Amsterdam
draagt 25% van dit indexeringsrisico, het Rijk 75%. Het indexeringsrisico is afhankelijk van de mate
waarin deze indices uit elkaar lopen
8.7.3.7 Vernieuwing erfpachtstelsel
Conform het coalitieakkoord wordt het erfpachtstelsel vernieuwd door de invoering van eeuwigdurende
erfpacht. Deze vernieuwing wordt momenteel uitgewerkt en is inmiddels voor inspraak vrijgegeven. De
uitwerking kan mogelijk gevolgen hebben voor:

het financieel resultaat erfpachtbedrijf

de gemeentelijke balans (financiering van het erfpachtstelsel)

de kosten van de implementatie en uitvoering van een nieuw stelsel

23

IBOI, Index Bruto Overheidsinvesteringen: Dit is de index van de gemiddelde prijsontwikkeling van
de bruto investeringen van de collectieve sector, wordt gebruikt voor het indexeren van prijzen in
overeenkomsten en gepubliceerd in de Nationale rekeningen. GWW staat voor Grond, Weg en
Waterbouw Index. Deze indices worden op verschillende basis berekend en zullen daarom niet gelijk
oplopen, het verschil levert een winst of verlies op. Het CBS publiceert de GWW prijsindexcijfers.
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8.7.3.8 Financiering
De gemeente financiert een deel van haar bezit met schuld. Dit gebeurt door middel van lang- en
kortlopende leningen. De externe financieringsmiddelen, ook wel de externe schuld genoemd, zijn in
2015 gedaald met € 401 miljoen naar € 3.551 miljoen. Hiervan was per ultimo 2015 de kortlopende
schuld € 342 miljoen en de langlopende schuld € 3.209 miljoen. Er zijn verschillende invalshoeken om
schuld en de beheersbaarheid ervan te beoordelen waarbij financiële kengetallen een rol spelen. In mei
2015 is een wijzigingsbesluit van het Besluit begroting en verantwoording (BBV) genomen. Hierin wordt
het invoeren van een verplichte set van financiële kengetallen voorgesteld. Van deze kengetallen worden
de ´netto schuldquote´ en de ´solvabiliteitsratio´ in de financieringsparagraaf nader toegelicht. Vanuit de
wet Financiering Decentrale Overheden (FIDO) zijn de kengetallen ´kasgeldlimiet´ en ´renterisiconorm´ al
verplicht. Voor 2015 liggen de financiën van de gemeente Amsterdam binnen de normering die met
deze kengetallen van toepassing is.
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 schuld. 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 mogelijk negatieve gevolgen van een rentestijging opgevangen
middels een renterisicobuffer van 3% voor een periode van vier jaar.
Het beschikbaarheidsrisico van financiering treedt op wanneer 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 daarom
als beperkt geschat.
8.7.3.9 Leningen en garanties
Eind 2015 heeft de gemeente € 594 miljoen aan leningen en € 11.160 miljoen aan garanties uitstaan.
79% van de totale hoofdsom aan leningen die de gemeente in 2015 heeft verstrekt kent een verhoogd
risicoprofiel. De omvang van de verstrekte leningen is gedurende 2015 gedaald met € 406 miljoen. Die
afname is voornamelijk bereikt door de externe herfinanciering van leningen aan voormalige
gemeentelijke diensten (GVB en Havenbedrijf Amsterdam) die de afgelopen jaren verzelfstandigd zijn.
Van het garantievolume kent een zeer gering deel (0,2% in 2015) een hoog risico profiel. Het grootste
deel van het garantievolume (99%) is gerelateerd aan de achtervang positie Waarborgfonds Sociale
Woningbouw (WSW) en Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) en heeft een laag risicoprofiel.
De gemeente kan als achtervang aangesproken worden om gezamenlijk met het Rijk renteloze leningen
te verstrekken aan de waarborgfondsen indien hun fondsvermogen ontoereikend is. Indien de gemeente
renteloze leningen dient te verstrekken heeft dit een negatieve invloed op de netto schuldquote en de
rentelast van de gemeente. 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.
8.7.3.10 Deelnemingen
Het gemeentelijk aandelenbezit moet op de 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.
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. Het risico (generiek) op afwaardering van de boekwaarde van de
deelnemingen is meegenomen in de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit (resterende
risico’s, zie ook 8.6 Verbonden partijen).
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 wordt daarmee als gering beschouwd. Desondanks is er een kans dat de dividenden voor een
aantal deelnemingen lager uitvallen. Met deze risico’s is in de berekening van de benodigde
weerstandscapaciteit rekening gehouden.
Zie voor meer informatie over deelnemingen 8. 6 Verbonden partijen.
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8.7.3.11 Overige partijen waar de gemeente belanghebbende bij is
Behalve via deelnemingen werkt de gemeente met een groot aantal private organisaties in diverse
andere vormen 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 ziet zich dan soms toch gedwongen bij te springen om een ongestoorde doorgang van de
dienstverlening te waarborgen
8.7.3.12 Gemeentebelastingen en tarieven
Jaarlijks ontvangt de centrale stad inkomsten uit belastingen, tarieven en leges. De lokale heffingen
vormen een belangrijk onderdeel van de gemeentelijke inkomsten. De OZB (onroerende
zaakbelastingen) levert daarbinnen veruit de grootste bijdrage aan de algemene middelen. 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. Een verslechtering van de economische
situatie kan leiden tot het risico dat het maatschappelijk draagvlak onder het beleid van
heffingsgrondslagcompensatie in het tarief onder druk komt te staan.
Andere risico’s zijn de toename van wanbetaling van belastingen en een groeiend beroep op
kwijtscheldingsregelingen. Tot op heden hebben deze risico’s zich in beperkte mate voorgedaan. De
kwijtscheldingsregelingen laten namelijk een stijging zien.
Ten slotte blijft er het risico van derving van belastingen en heffingen door voortdurende leegstand van
kantoren. Deze leegstand is in 2015 gedaald.
We hebben we een forse toename van de opbrengsten uit toeristenbelasting gezien in 2015.
8.7.3.13 Fiscaliteit
In 2015 is er meer inzicht gekregen in de kwaliteit van de fiscale beheersing en het effect van de
maatregelen die de afgelopen jaren zijn genomen. Dit inzicht leidt tot minder onzekerheid bij de
schatting van fiscale risico’s en het risico op onverwachte fiscale heffingen is daarom naar beneden
bijgesteld.
Loonheffingen
Met completering van vrijwel alle personeelsdossiers en aanscherping van de indiensttredingsprocedure
is de beheersing van de salarisadministratie op een goed niveau gebracht. De mate waarin fiscale zaken
die niet via de salarisadministratie worden verwerkt (zoals het wagenpark en de werkkostenregeling)
afdoende worden beheerst, zal in 2016 worden vastgesteld. Dit heeft in 2015 geresulteerd in een
neerwaartse bijstelling van de risico’s op onjuiste verwerking voor de loonheffingen.
Omzetbelasting
In 2015 is meer informatie beschikbaar gekomen over de btw-verwerking van de organisatieonderdelen,
waardoor we beter in staat zijn om de effecten van de maatregelen die de afgelopen jaren zijn genomen
te analyseren. Vastgesteld is dat de btw-verwerking bij de organisatieonderdelen een logisch en te
verwachten beeld geeft. Het risico van een onjuiste btw-verwerking is naar beneden bijgesteld. Met een
verdere analyse van de rapportages en uitvoering van steekproefsgewijze controles zal in 2016 een nog
nauwkeuriger beeld ontstaan van de juistheid van de btw-verwerking. Desondanks blijft de fiscale
beheersing door het zeer grote aantal bedrijfseenheden24 ingewikkeld.
Vennootschapsbelasting
Een belangrijke ontwikkeling is dat de gemeente vanaf 2016 vennootschapsbelasting (Vpb) gaat betalen
over de winsten die zij met haar ondernemersactiviteiten behaalt. Ten aanzien van een aantal activiteiten
wordt nog met de rijksbelastinginspecteur overlegd over de belastbaarheid ervan. Het betreft dan
mogelijk het erfpachtbedrijf, grondexploitatie, verhuur vastgoed aan derden en reclameactiviteiten.
Daarnaast zullen enkele deelnemingen met ingang van 2017 onder de Vpb-plicht gaan vallen en
daardoor mogelijk minder dividend kunnen afdragen. De onzekerheid rond de Vpb is aanleiding
geweest om het resterend risico voor Vpb in de benodigde weerstandscapaciteit op te nemen. In 2015 is
meer duidelijkheid gekomen over een aantal activiteiten die Vpb-plichtig zullen worden.

24

Een ´Bedrijfseenheid´ is een plek in de administratie (AFS) waarop baten en lasten worden geboekt.
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8.7.4 Weerstandsvermogen en financiële kengetallen
8.7.4.1 Wettelijk kader en gemeentelijk beleid
Ook bij een optimaal risicomanagement zijn er risico’s die de gemeente niet zelf kan of wil 25 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 op
het jaarrekeningresultaat gedekt kunnen worden

de benodigde weerstandscapaciteit voor resterende risico’s waarvoor dekking niet meer
redelijkerwijs binnen de programma begrotingen is op te nemen
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 en de Nota Risicomanagement,
vastgesteld door de gemeenteraad in 2014. Op grond van dit beleid moet de Algemene Reserve
voldoende zijn om negatieve jaarrekening resultaten als gevolg van resterende risico’s te dekken.
8.7.4.2 Actualisatie van de benodigde weerstandscapaciteit
De resterende risico’s worden gekwantificeerd op basis van kans op optreden en mogelijke financiële
gevolgen. De kans- en gevolginschattingen zijn gemaakt door rve’s en sdo’s op basis van hun expertise
en ervaring met de omgeving waarin de risico’s spelen en de beleidsdoelen waaraan zij bijdragen. De
resterende risico’s zijn gevalideerd en vastgelegd in NARIS. Met behulp van het risicomodel 26 in NARIS,
dat verschillende combinaties van risicogevolgen doorrekent, worden schattingen maakt van de
negatieve effecten op de financiën. Met deze schattingen wordt bepaald welke weerstandscapaciteit
nodig is om het resterend risico op te kunnen vangen, zonder daarbij 100% garantie na te streven. De
benodigde weerstandscapaciteit bij Jaarrekening 2015 komt uit op € 280 miljoen en de kans dat dit
bedrag toch te kort schiet is 10%.
Belangrijke noties zijn:





alleen de risico’s met financiële gevolgen zijn opgenomen in de berekening van de benodigde
weerstandscapaciteit
de berekening is een momentopname; de omvang van de benodigde weerstandscapaciteit is
vastgesteld bij de Jaarrekening 2015
de risico’s zijn zo goed mogelijk geschat op basis van het oordeel van de betrokken expert
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 (correlatie) tussen de risico’s. Dat betekent dat als het ene risico zich voordoet, het
samenhangende risico dat ook doet. Negeren van een correlatie leidt tot een onderschatting van
het risico. De berekening is niet gecorrigeerd voor correlatie van risico’s, wat kan leiden tot een te
lage schatting van de benodigde weerstandscapaciteit

8.7.4.3 Actualisatie van de beschikbare weerstandscapaciteit
De beschikbare weerstandscapaciteit is in het BBV 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 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.

25

26

Bijvoorbeeld omdat de kosten van de beheersing niet opwegen tegen de maximale mogelijke
schade (voorbeeld: geen verzekering tegen risico ontwerpfouten Noord/Zuidlijn).
Het risicomodel werkt met een zogeheten Monte Carlo-methode, is onafhankelijk gevalideerd en
geschikt voor het bepalen van benodigde weerstandscapaciteit.
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Samenvattend wordt de beschikbare weerstandscapaciteit gesteld op € 371 miljoen, met als opbouw:

de Algemene Reserve (€ 357 miljoen)

de onbenutte belastingcapaciteit (€ 14 miljoen)27
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 is deel van het eigen vermogen
en 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 tot het niveau
van de Algemene Reserve kan opvangen. De Algemene Reserve moet minimaal 5% van het
begrotingstotaal bedragen.
8.7.4.4 Weerstandsvermogen
De benodigde weerstandscapaciteit van € 280 miljoen wordt afgezet tegen de beschikbare
weerstandscapaciteit van € 371 miljoen. Het quotiënt van beschikbare en benodigde
weerstandscapaciteit wordt de ratio weerstandsvermogen genoemd.
Weerstandsvermogen
(Bedragen * € 1 miljoen)

2011

2012

2013

2014

2015

Beschikbare Weerstandscapaciteit

€ 212

€ 267

€ 269

€ 371

€ 371

Benodigde Weerstandscapaciteit

€ 161

€ 267

€ 249

€ 273

€ 280

Ratio Weerstandsvermogen (WSV)

1,32

1,00

1,15

1,36

1,32

In het risicoprofiel is in 2015 een behoorlijke verschuiving opgetreden die per saldo leidt tot een
nagenoeg gelijke benodigde weerstandscapaciteit ten opzichte van 2014. Factoren die nu minder risico
veroorzaken zijn de verbeterde mogelijkheid om het risico bij de decentralisatie AWBZ en Jeugdzorg op
te vangen en de daling van fiscale risico´s. Stijging van het risico vindt plaats door ontwikkelingen in het
gemeentefonds, de conversie van € 60 miljoen aan leningen aan het AEB naar risicodragend aandelen
kapitaal, mogelijke tekorten in de onderhoudsbudgetten voor Vastgoed, planschades en mogelijk hoger
uitvallende gemeentelijke bijdragen aan projecten die door de Stadsregio worden gefinancierd.
Gevolgen van negatieve ontwikkelingen in het gemeentefonds zijn altijd fors. De kans van optreden van
dit risico is tot nu toe als gering beschouwd waardoor het risico niet van grote invloed op de hoogte van
de benodigde weerstandscapaciteit is geweest. Gegeven de negatieve bijstellingen in de circulaires van
het Rijk schatten wij vanaf 2015 de kans op een neerwaartse bijstelling hoger in.
Met de oprichting van de rve Vastgoed en het proces van overdracht van gemeentelijk vastgoed aan
deze rve is in 2015 naar voren gekomen dat er onvoldoende budget beschikbaar is gesteld om de
onderhoudslasten van het vastgoed te kunnen bekostigen. Bij de Voorjaarsnota 2016 zal hier een
structurele oplossing voor worden gezocht. Ter beheersing van dit type risico´s is in 2015 de Nota
Beoordeling Investeringsvraagstukken opgesteld en deze is door het college in februari 2016
vastgesteld. Met deze vaststelling is nu expliciet gesteld dat bij investeringen de exploitatielasten in de
afweging moeten worden meegenomen.
Het resterende risico bij de decentralisatie van de AWBZ en Jeugdzorg is door de instelling van het
fonds Zorg. Werk en Jeugdzorg (ZWJ-fonds) verlegd van de Algemene Reserve naar het ZWJ-fonds.
Deze risico’s hebben betrekking op enerzijds de onzekerheid in het bespaar potentieel dat nodig is om
de efficiency kortingen van het Rijk op te kunnen vangen en anderzijds op aanloopproblemen bij de
herinrichting van de organisatie van de betreffende zorg. Voor de benodigde weerstandscapaciteit is er
geen resterend risico opgenomen mocht het ZWJ-fonds te kort schieten.

27

De onbenutte belastingcapaciteit is gesteld op 5% van de som aan belastinginkomsten zoals begroot
voor 2016
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De gemeenteraad heeft in 2014 bepaald te sturen op een Algemene Reserve die voldoende is om de
weerstandsratio 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 Algemene Reserve staat op € 357 miljoen. Met een ratio van 1,32 is het
weerstandsvermogen op dit moment binnen de bandbreedte.
8.7.4.5 Financiële kengetallen
De financiële kengetallen – met uitzondering van het weerstandsvermogen – zijn voor het eerst in de
Begroting 2016 en in deze Jaarrekening 2015 opgenomen. Deze kengetallen zijn opgesteld conform de
ministeriële richtlijn van 9 juli 2015.
Kengetallen kunnen vooral in onderlinge samenhang informatie geven. Van belang is te kijken naar
ontwikkelingen en trends over een langere periode, evenals naar het onderliggende risicoprofiel. Op
basis van de huidige cijfers en analyse kan enkel geconcludeerd worden dat de gemeente in 2015 aan de
gestelde normen voldoet.
Een belangrijke kanttekening bij de berekening van deze kengetallen is op zijn plaats. De kengetallen
Schuldquotes, Structurele Exploitatieruimte en Grondexploitatie zijn berekend op basis van de huidige
beschikbare rekeningtotalen. Deze totalen zijn niet geschoond voor interne verrekeningen. Een
geschoond totaal zal een aanzienlijke verslechtering hebben op de uitkomsten van deze kengetallen.
Voor een goede interpretatie van de kengetallen is een geschoond begrotingstotaal nodig. Het schonen
van de begroting zal in ieder geval voor de schuldquotes en de grondexploitaties leiden tot hogere
waarden van die kengetallen. Daarnaast zal als gevolg van de doorontwikkeling van de financiële
administratie het onderscheid tussen structurele en incidentele baten en lasten in de administratie
worden verwerkt. Dit onderscheid is van belang voor het kengetal Structurele Exploitatieruimte.
Kengetallen:

Jaarrekening 2014

Begroting 2015

Jaarrekening 2015

Netto schuldquote

53%

67%

50%

Netto schuldquote
gecorrigeerd voor alle
verstrekte leningen

39%

53%

41%

Solvabiliteit

57%

54%

61%

Structurele exploitatieruimte

6%

4%

5,8%

Grondexploitatie

0%

-1%

-1%

Belastingcapaciteit

0,92

0,92

0,92

8.7.5 Definitie en toelichting kengetallen
Netto schuldquote
De netto schuldquote wordt berekend door de netto schuld (externe schuld plus het werkkapitaal) te
delen door het begrotingstotaal. Om inzicht te verkrijgen in hoeverre er sprake is van doorlenen wordt
de netto schuldquote weergegeven zonder en met correctie voor verstrekte leningen. In de VNGuitgave ‘Houdbare Gemeentefinanciën’ is aangegeven dat wanneer een schuld lager is dan de het
begrotingstotaal (<100%) dit als voldoende kan worden bestempeld en boven de 130% als
onvoldoende.
De netto schuldquote bedraagt voor 2015 50%, de netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte
leningen bedraagt 41%. Deze percentages liggen binnen de normen van de Vereniging Nederlandse
Gemeenten (VNG). Deze conclusie kan voor de schuldquotes echter worden beïnvloed door het
netteren van de begroting en rekening.
Solvabiliteitsratio
De solvabiliteitsratio wordt berekend door het eigen vermogen te delen door het balanstotaal. De
solvabiliteitsratio geeft de mate aan waarmee het bezit gefinancierd is met eigen vermogen. In de VNGuitgave ‘Houdbare Gemeentefinanciën’ is aangegeven dat wanneer een solvabiliteitsratio hoger is dan
30% dit als voldoende kan worden bestempeld en lager dan 20% als onvoldoende.
De solvabiliteit van de gemeente Amsterdam voor 2015 bedraagt 61% en is ruim voldoende.

411

Structurele exploitatieruimte
De structurele exploitatieruimte is een maatstaf voor het verschil tussen structurele baten en lasten met
in achtneming van beperkingen en verruimingen van de exploitatie door dotatie en onttrekking aan
reserves 28. De maatstaf geeft aan welke structurele ruimte de gemeente heeft om haar lasten te dragen.
Het percentage indiceert hoeveel de structurele lasten nog kunnen stijgen dan wel de structurele baten
kunnen dalen voordat de gemeente de lasten niet meer volledig kan dragen. Er is geen VNG norm voor
het niveau van dit kengetal, een negatief percentage geeft aan dat de begroting of rekening niet sluit.
Het kengetal structurele exploitatieruimte staat positief op 5,8%. Dit betekent dat er ruimte is voor een
daling van ongeveer 5,8% in de structurele baten dan wel een stijging van ongeveer 5,8% in structurele
lasten voordat de rekening uit evenwicht raakt. Het kengetal moet echter in een meerjarig perspectief
worden gewogen voordat een dergelijke conclusie getrokken kan worden. Dit perspectief wordt
gegeven bij begroting en voorjaarsnota.
Grondexploitatie
Dit percentage geeft informatie over de boekwaarde van niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG)
en bouwgronden in exploitatie (BIE)29 in verhouding tot de totale gemeentelijke baten. Er is geen VNG
norm voor de hoogte van deze ratio. Hoe lager de ratio hoe minder de relevantie van negatieve
waardeontwikkeling van NIEGG en BIE voor de begroting en daarmee een lager risico voor de
gemeente.
Het kengetal grondexploitatie is negatief, -1%. Dit komt doordat de onderhanden werkpositie negatief
is, wat betekent dat meer opbrengsten dan kosten zijn geboekt in de actieve grondexploitaties. Het
negatieve percentage is daarnaast relatief laag, omdat de onderhanden werk positie ten opzichte van de
totale gemeentelijke baten klein is.
Belastingcapaciteit
De belastingcapaciteit wordt bepaald aan de hand van de hoogte van de gemiddelde lasten per
meerpersoonshuishouden uit hoofde van OZB, rioolheffing en reinigingsheffing ten opzichte van het
landelijk gemiddelde.
De belastingcapaciteit geeft aan dat de lastendruk in Amsterdam onder het landelijk gemiddelde ligt.
Terwijl de gemiddelde woonlasten in Amsterdam in 2015 ten opzichte van 2014 zijn gedaald en in 2016
verder zullen dalen, stijgen de gemiddelde woonlasten in Nederland. Als gevolg hiervan zien we een
kengetal voor Amsterdam dat een gunstige belastingdruk laat zien ten opzichte van het landelijk
gemiddelde.

28

29

Het saldo van de geraamde structurele baten en lasten minus het saldo van structurele toevoegingen
en onttrekkingen aan reserves. De structurele exploitatie ruimte is de som van deze saldi gedeeld op
de totale geraamde baten.
‘Niet In Exploitatie Genomen Gronden’ (NIEGG) betreft gronden die door de gemeente veelal
anticiperend of strategisch aangekocht zijn op basis van de verwachting dat de grond (op termijn)
conform de aanwezige structuurvisies zal worden ontwikkeld . Een vastgesteld plan inclusief
grondexploitatie is dan nog niet aanwezig. Binnen de Amsterdamse systematiek wordt geen gebruik
gemaakt van het begrip NIEGG.‘Bouwgrond in exploitatie (BIE)’ betreft een (door de gemeenteraad
vastgestelde) grondexploitatie in uitvoering.
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9.1 Bezuinigingsmonitor en frictiekosten
Bij het vaststellen van de Begroting 2013 is een motie (nr. 928) aangenomen waarin het college
wordt verzocht een monitor op alle lopende bezuinigingsoperaties op te stellen. Het realiseren van
de besparingsopgaven is essentieel voor het sluitend houden van onze meerjarenbegroting.
Deze bezuinigingsmonitor gaat over de nog openstaande bezuinigingsmaatregelen na de Najaarsnota
2015. Er wordt een onderscheid gemaakt naar de volgende bezuinigingsoperaties:





Inzet op Herstel
Inzet op Herstel 2
1 Stad 1 Opgave
Bestuursopdrachten

9.1.1 Bezuinigingsmonitor
In de volgende paragraaf staat de voortgang per besparingsopgave voor 2015 beschreven. De laatste
paragraaf gaat over de frictiekosten. In onderstaande tabel staat de financiële opgave per
bezuinigingsoperatie.
Overzicht van de totale bezuinigingsopgaven 2015 – 2018
Bezuinigingsopgave

(Bedragen * € 1 miljoen)

Inzet op Herstel
Inzet op Herstel 2

2015

2016

2017

2018

190,5

192,5

192,5

192,5

18,9

19,5

19,5

19,5

30

122,9

122,9

122,9

122,9

1 Stad 1 Opgave
Bestuursopdrachten
Totaal

31

75

135

150

363,3

409,9

469,9

484,9

Deze monitor gaat alleen over maatregelen die in 2015 nog niet afgerond zijn. De taakstelling voor 2015
is € 177,1 miljoen, waarvan € 167,4 miljoen gerealiseerd is (95%). De taakstelling en status per maatregel
die nog niet geheel is afgerond in 2015 zijn te zien in het totaaloverzicht in de bijlage.
Inzet op Herstel 2 komt uit de Kadernota 2013 en levert in totaal een besparing van € 19,5 miljoen op
vanaf 2016. In 2014 is een structurele bezuiniging gerealiseerd van € 18,9 miljoen. De overige € 0,6
miljoen wordt vanaf 2016 gerealiseerd door de invoer van betaald parkeren in het Amsterdamse Bos.
Voor 2015 heeft Inzet op Herstel 2 geen taakstelling.

Bezuinigingsmonitor 2015
Effect op resultaat

(Bedragen * € 1 miljoen)

Taakstelling 2015

Realisatie 2015

Inzet op Herstel

23,2

23,2

1 Stad 1 Opgave

122,9

120,3

Bestuursopdrachten
Totaal

31

23,9

177,1

167,4

9.1.2 Inzet op Herstel
De besparingsopgave van Inzet op Herstel komt het uit programakkoord van 2010 – 2014. Deze
besparingsopgave zorgt voor € 190,5 miljoen besparing vanaf 2015. Eind 2015 is deze opgave op één
maatregel na, afgerond.

30

In de Najaarsnota 2015 was de bezuinigingsopgave voor 1 Stad 1 Opgave € 127,7 miljoen. € 4,1
miljoen was hiervan al in 2014 afgerond en de taakstelling van Dienstverlening is met € 0,7 omlaag
bijgesteld naar € 9,9 miljoen waardoor de bezuinigingsopgave nu op € 122,9 miljoen staat.
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Uit de operatie Inzet op Herstel resteerden twee maatregelen die tijdens de Najaarsnota 2015 nog niet
gerealiseerd waren, te weten de besparing op de huisvestingslasten en de verlaging van de ICT-kosten.
Deze maatregelen zijn nu voor het jaar 2015 geheel gerealiseerd.
1. Huisvestingslasten (gerealiseerd € 10,8 miljoen)
Naast de beoogde verhuisbewegingen zijn ook de voorheen decentraal gehuisveste projectbureaus in
de kernvoorraad gehuisvest. Voordeligere huurcontracten zijn afgesloten waardoor deze
besparingsopgave structureel is gerealiseerd. Er is een beroep van € 0,2 miljoen gedaan op de
frictiereserve voor de laatste verhuisbewegingen en opleveringskosten van af te stoten panden.
2. ICT-kosten (gerealiseerd € 12,4 miljoen)
Het gaat om besparingen op ICT-infrastructuur en op de applicatierationalisatie (totaal € 21,4 miljoen).
De besparingen op ICT-infrastructuur (€ 7 miljoen) zijn gerealiseerd in 2013 en 2014. Van de besparing
op de applicatierationalisatie (totaal € 14,4 miljoen) is in 2015 € 5,4 miljoen gerealiseerd. Dit is bereikt
door het aantal applicaties van 4.900 te reduceren tot circa 3.500 (ruim boven de beoogde reductie tot
4.000 applicaties). Dat betekent met de besparing op ICT-infrastructuur in 2015 in totaal een bereikte
besparing van € 12,4 miljoen.

9.1.3 1 Stad 1 Opgave
De bezuinigingsoperatie 1 Stad 1 Opgave is bij de Kadernota 2013 ingezet en wordt door het huidige
college voortgezet. Deze bezuinigingsoperatie werkt toe naar een taakstelling van structureel € 122,9
miljoen vanaf 2015. Hiervan is € 120,3 miljoen gerealiseerd in 2015.
Maatregelen van 1 Stad 1 Opgave waarvan de taakstelling in 2015 gerealiseerd is.
(Bedragen * € 1 miljoen)

Taakstelling
(gerealiseerd)

Maatregel

Omschrijving van de maatregel

Maatregel 2
Subsidies
Maatregel 3
Schuldhulpverlening

Besparing realiseren door subsidieproces en subsidieregelingen te
vereenvoudigen, harmoniseren en centraliseren.

3,5

Structurele bezuiniging op de schuldhulpverlening.

2,0

Maatregel 5+6
Ruimtelijke ordening

De werkprocessen in de ruimtelijk economische sector worden slimmer
ingericht en verantwoordelijkheden worden duidelijker benoemd.
Hiermee wordt beter gebruik gemaakt van de aanwezige kennis en
kunde. De organisatie gaat vraaggericht werken voor burger en bestuur
tegen minder kosten.

16,3

Maatregel 7+8
Beheer openbare
ruimte en inkoop
GGW

Besparing realiseren op het beheer van de openbare ruimte en de
inkoop van GGW.

20,5

Maatregel 9
Afval

De maatregel is gericht op efficiënt gebruik van grondstoffen ,
verbetering recycling en het verbeteren van de logistiek, met name de
afvaloverslag door het gebruik van wisselcontainers.

Maatregel 10
Parkeren

Digitalisering parkeerketen en uitdunning automatenpark.

Maatregel 12
Dienstverlening

Dienstverlening is gemeentebreed gestandaardiseerd. Bij de vernieuwde
dienstverlening is het uitgangspunt dat tegelijk met de vernieuwing van
het dienstverleningsconcept, de kosten voor dienstverlening kunnen
worden verlaagd. Om dit mogelijk te maken zijn alle gemeentelijke
dienstverleningsactiviteiten, alsmede beleidsontwikkeling, afspraken en
regelgeving hierover, ondergebracht onder één organisatie: de rve
Dienstverlening. Het vernieuwde dienstverleningsconcept omvat functies
die door stadsdelen en resultaatverantwoordelijke eenheden worden
uitgevoerd en geldt voor alle kanalen: stadsloketten, telefonie en online.
De taakstelling is bij de Voorjaarsnota 2015 bijgesteld naar € 9,9 miljoen.

Maatregel 13
Arbeidsvoorwaarden

Versobering van de arbeidsvoorwaarden.

Maatregel 15
Huisvesting
Maatregel 22
Bestuurlijk stelsel
Totaal

Door verkleining van het ambtelijk apparaat en herschikking van
personeel binnen de huidige huisvesting kunnen enkele huurcontracten
(vroegtijdig) beëindigd worden.
Als gevolg van de invoering van het nieuwe bestuurlijk stelsel (19 maart
2014) dalen de uitgaven van de bestuursorganen van de gemeente.

4,2
19,9

9,9

12,0
5,1
7,5
100,9
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Daarnaast zijn er maatregelen die niet volledig gerealiseerd worden in 2015. In de bijlage staan deze
maatregelen met reden van vertraging nader uitgewerkt. Het betreft de volgende maatregelen:

Maatregel

Maatregel 1+4
Sociaal domein

Maatregel 16
Toezicht

Omschrijving van de maatregel

(Bedragen *€ 1 miljoen)

Gerealiseerd

De maatregel bestaat uit bezuinigingen in het sociaal
domein, onder andere de centralisatie van onderwijsbeleid
en huisvesting, reorganisatie van de OuderKindCentra en
centralisatie van de Openbare Bibliotheek Amsterdam.
Voor het sportdomein worden scenario’s uitgewerkt voor
exploitatie en beheer van de basissportvoorzieningen.
De handhavingscapaciteit wordt flexibeler en efficiënter
ingezet. De keten van de ‘wegsleep’ wordt verbeterd en
kostendekkender gemaakt. De bezuiniging wordt
gerealiseerd door onder andere betere samenwerking,
informatiegestuurd handhaven (IGH), bestuurlijke
strafbeschikking (BSB), slimmer roosteren en
productiviteitsverhoging.

Totaal

Nog niet
gerealiseerd

15,8

1,7

3,6

0,9

19,4

2,6

9.1.4 Bestuursopdrachten
De bestuursopdrachten vinden hun oorsprong in het Coalitieakkoord 2014-2018.
(Bedragen * € 1 miljoen)
Inkoop

2015

2016

2017

2018

25

45

50

55

20

65

65

Slagvaardige overheid
Parkeervergunningtarieven
harmoniseren

6

Subsidies besparen
Totaal

31

6

6

6

10

20

25

81

141

151

Twee bestuursopdrachten moeten met ingang van 2015 resulteren in bezuinigingsopgaven. De opdracht
inzake de parkeerinkomsten is gerealiseerd. De bestuursopdracht Inkoop is de enige van de drie die in
deze jaarrekening monitoring behoeft.
Op inkoop is eind 2015 een besparing van € 17,9 miljoen gerealiseerd. Dit is € 7,1 miljoen minder dan
de beoogde € 25 miljoen. De twee grootste oorzaken hiervan zijn hieronder beschreven.
1. Een financieel-technische onvolkomenheid (€ 2,1 miljoen). De ingeboekte besparing op het Centraal
Mobiliteitsfonds valt niet ten gunste van de algemene dienst.
2. Drie budgetten zijn ten onrechte aangemerkt als budget waarop de generieke taakstelling werd
opgelegd (€ 5 miljoen).
Het college zal een alternatief voorstel uitwerken voor de invulling van de taakstelling in 2016 en verder,
dan wel voorstellen de inkooptaakstelling structureel te verlagen omdat de som van de te beïnvloeden
budgetten ten gunste van de algemene dienst lager is dan oorspronkelijk het uitgangspunt was.
De bestuursopdrachten subsidies en slagvaardige overheid hadden nog geen besparingsopgave in 2015.
Over deze opdrachten wordt vanaf de Voorjaarnota 2016 gerapporteerd.

9.1.5 Frictiekosten
Frictiekosten zijn eenmalige kosten die gemaakt worden om structurele besparingen te realiseren. Het
college streeft ernaar de frictiekosten zo laag mogelijk te houden. Gemeentelijke organisatieonderdelen
worden geacht zo veel mogelijk zelf dekking te vinden voor frictiekosten. Daar waar dat niet mogelijk is,
kan een beroep gedaan worden op de daarvoor bestemde reserve. Frictiekosten worden bij de
jaarrekening vastgesteld op basis van de werkelijk gemaakte en op dat moment nog ongedekte kosten.
Een bestemmingsvoorstel voor onttrekking aan de frictiereserve wordt dan aan de raad voorgelegd.
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Frictiekosten worden in de volgende drie categorieën ingedeeld.
1.
2.
3.

Kosten die samengaan met personeelsreductie: boventalligheid en daarmee samenhangende
talent- en mobiliteitsontwikkeling en (om)scholingskosten.
Kosten als gevolg van innovaties op bedrijfsvoering met een rendabele grondslag
Randvoorwaardelijke algemene proceskosten

In de Begroting 2015 en de Voorjaarsnota 2015 is reeds besloten tot een onttrekking in 2015 van in
totaal € 10,2 miljoen. Ook is toen de onttrekking uit de Jaarrekening 2014 van € 3,5 miljoen
geeffectueerd. Dat betekent dat in 2015 in totaal conform de begroting € 13,7 miljoen onttrokken is aan
de frictiekostenreserve. De stand van de frictiekostenreserve ultimo 2015 is € 53,6 miljoen.
Frictiekosten bij Jaarrekening 2015
Categorie 1 Kosten personeelsreductie
Totaal categorie 1

(Bedragen * € 1 miljoen)
0,0

Categorie 2 Innovatiekosten
Flierbosdreef
Dekking extra inhuur rve Financiën
1 Stad 1 Dienstverlening
Totaal categorie 2

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

Categorie 3 Proceskosten
Organisatieontwikkeling/ Slagvaardige overheid
Totaal categorie 3

0,9
0,9

Overige frictiekosten
Bestemd uit Jaarrekening 2014
Totaal overige frictiekosten

3,5
3,5

Onttrekking frictiekostenreserve

13,7

Inventarisatie overige frictiekosten
In 2015 zijn meer frictiekosten gemaakt dan in de vorige tabel te zien is. Deze frictiekosten waren bij de
begroting, en de voorjaarsnota nog niet in zicht waardoor deze nog niet direct meegenomen zijn bij de
onttrekking aan de frictiekostenreserve. Voor (een deel van) dit extra beslag op de reserve voor
frictiekosten wordt een bestemmingsvoorstel gedaan dat kan worden betrokken bij de financiële ruimte
van de Voorjaarsnota 2016.
Gerealiseerde frictiekosten in 2015
Categorie 1 kosten personeelsreductie
Inzet op Herstel 1 ICT
Boventalligen AWA cf njn (POA)
1 Stad 1 Opgave Maatregel 5+6 Ruimtelijke ordening
Totaal categorie 1

(Bedragen * € 1 miljoen)
1,1
9,1
0,0
10,2

Categorie 2 Innovatiekosten
Flierbosdreef
Dekking extra inhuur rve Financiën
1 Stad 1 Dienstverlening
Inzet op Herstel 1 Huisvesting
Voorbereiding Stadhuis
1 Stad 1 Opgave Maatregel 2 Centraliseren subsidies
Totaal categorie 2

3,5
4,4
2,8
0,2
0,5
0,0
11,4

Categorie 3 Proceskosten
Organisatieontwikkeling/ Slagvaardige overheid
Totaal categorie 3

0,8
0,8

Overige frictiekosten
Bestemd uit Jaarrekening 2014
Totaal overige frictiekosten

3,5
3,5

Totaal frictiekosten

25,9
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Toelichting op de frictiekosten in 2015
Inzet op Herstel 1 ICT (€ 1,1 miljoen)
De realisatie van de besparingen ICT (in totaal € 21,4 miljoen) gaat gepaard met boventalligheid van
personeel en kosten in verband met sociaal beleid. Voor 2015 bedragen deze kosten € 1,1 miljoen.
Boventalligen AWA conform Najaarsnota 2015 (POA) (€ 9,1 miljoen)
In 2015 zijn alle boventalligen onder de nieuwe rve Personeel en Organisatie Advies (POA) gekomen. De
lasten voor boventalligen zijn niet begroot, wat leidt tot frictiekosten van € 9,1 miljoen. In de Najaarsnota
2015 werd verwacht dat dit circa € 6 miljoen zou zijn en zijn de uitgaven gedekt ten laste van de
algemene dienst.
1 Stad 1 Opgave Maatregel 5+6 Ruimtelijke ordening (€ 0 miljoen)
Bij de Najaarsnota 2015 werd hiervoor maximaal € 2,7 miljoen verwacht nodig te hebben. De gelden zijn
overgegaan van de stadsdelen naar de centrale stad waardoor deze taakstelling is behaald.
Flierbosdreef (€ 3,5 miljoen)
Op basis van eerdere raadsbesluiten wordt in 2015 € 3,5 miljoen onttrokken voor de dekking van de
huurlasten voor het pand aan de Flierbosdreef. De lasten van Flierbosdreef lopen nog door tot april
2017.
Dekking extra inhuur rve Financien (€ 4,4 miljoen)
In het kader van de continuïteit van de financiële functie in samenhang met de reorganisatie van de
gemeentelijk organisatie per 1 januari 2015 zijn er bij de rve Financiën kosten gemaakt voor de tijdelijk
inzet van extra capaciteit. In totaal gaat het om een bedrag van € 4,4 miljoen, € 0,4 miljoen hoger dan
eerder verwacht. Deze kosten vloeien direct voort uit de reorganisatie van de gemeentelijke organisatie
en hiervoor is in 2014 ook een beroep gedaan op de frictiereserve.
1 Stad 1 Dienstverlening (€ 2,8 miljoen)
Het vernieuwde dienstverleningsconcept omvat functies die door stadsdelen en
resultaatverantwoordelijk eenheden worden uitgevoerd en geldt voor alle klantcontactkanalen:
stadsloketten, telefonie en online. Conform het implementatieplan worden in de periode 2013-2020
frictiekosten gemaakt waarvan € 2,8 miljoen in 2015.
Inzet op herstel 1 Huisvesting (€ 0,2 miljoen)
Voor verhuisbewegingen en opleveringskosten van af te stoten panden zijn in 2015 € 0,2 miljoen kosten
gemaakt die in aanmerking komen voor dekking uit de reserve frictiekosten.
Voorbereiding Stadhuis (€ 0,5 miljoen)
Businesscase III betreft aanpassingen in het stadhuis en maakt onderdeel van de totale businesscase
verbouwen en afstoten van panden. In totaal zijn er voor € 0,5 miljoen aan voorbereidingskosten
gemaakt in 2015 en zullen de aanpassingen in het stadhuis nog doorlopen in 2016.
1 Stad 1 Opgave Maatregel 2 Centraliseren subsidies (€ 0,0 miljoen)
Het programma uniformering en vereenvoudiging subsidies is in 2015 geïmplementeerd. Er zijn hierdoor
in 2015 nog stedelijke frictiekosten gemaakt. Het gehele bedrag van € 180.000 kan gedekt worden
binnen het budget van Subsidies en Inkoop Sociaal. Er hoeft dus geen aanspraak gemaakt worden op
het frictiebudget.
Organisatieontwikkeling/ Slagvaardige overheid (€ 0,8 miljoen)
Ten behoeve van de uitvoering bestuursopdracht Slagvaardige Overheid worden organisatiekosten
gemaakt. Het betreft kosten voor het programmateam Slagvaardige Overheid die de realisatie van de
totale besparing van € 65 miljoen (vanaf 2017) coördineert. De totale kosten worden geschat op € 1,5
miljoen, waarvan € 0,8 miljoen in 2015.
Bestemd uit Jaarrekening 2014 (€ 3,5 miljoen)
Dit betreft het bestemmingsvoorstel uit de Jaarrekening 2014 en deze onttrekking is ook gerealiseerd.
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Bestemmingsvoorstel
Van de € 25,9 miljoen gerealiseerde frictiekosten in 2015 is € 19,8 miljoen al van dekking voorzien. Het
college stelt voor de resterende € 6,1 miljoen te dekken door een aanvullende onttrekking aan de
reserve frictiekosten. In de financiële hoofdlijnen is dit als bestemmingsvoorstel opgenomen. Deze
ruimte kan betrokken worden bij de financiële ruimte van de Voorjaarsnota 2016. Indien de raad akkoord
gaat, komt de frictiekostenreserve ultimo 2015 uit op € 47,5 miljoen.
Dekking frictiekosten 2015

(Bedragen * € 1 miljoen)

Onttrekking reserve frictiekosten
In najaarsnota ten laste van algemene dienst gebracht
Bestemmingsvoorstel onttrekking reserve frictiekosten
Totaal

13,7
6,0
6,2
25,9
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9.2 Centraal mobiliteitsfonds
Portefeuillehouder: wethouder Litjens

Voeding Centraal Mobiliteitsfonds
Het Centraal Mobiliteitsfonds wordt gevoed door de parkeeropbrengsten. Amsterdam ontvangt via
twee kanalen parkeerbelasting. Ten eerste via de verkoop van parkeervergunningen aan bewoners van
Amsterdam en ten tweede via de verkoop van parkeerrechten op straat aan bezoekers (verkoop van
week/ maand/ jaarkaarten, ‘parkeer en bel’ en via de parkeerautomaten). Deze parkeerbelasting is in
2015 geïnd door Cition. Van de opbrengsten wordt een deel afgedragen aan het Centraal
Mobiliteitsfonds (CMF) van de centrale stad. Na aftrek van de kosten voor inning en handhaving vloeien
de overige inkomsten naar de individuele parkeerfondsen van de stadsdelen die het resterende geld
mogen gebruiken voor de realisatie van projecten op het gebied van verkeer en vervoer en/ of openbare
ruimte. In 2015 is de inning en handhaving aanbesteed en dit zal vanaf 2016 worden uitgevoerd door
Egis.

Samenvoegen van de parkeerfondsen
Het college heeft in juni 2015 besloten om één stedelijk mobiliteitsfonds op te richten. Om tot dit fonds
te komen is gekozen voor een gefaseerde aanpak, waarbij de eerste fase bestond uit een inventarisatie
van de omvang en de verplichtingen van alle parkeerfondsen van de stadsdelen. Eind december 2015 is
deze inventarisatie afgerond en is een kwantitatief volledig overzicht van alle acht fondsen opgesteld.
Tevens zijn de eerste contouren geschetst van hoe het nieuwe fonds er uit zal gaan zien.

Regulier en Voorrang voor een Gezonde Stad (VGS)
Binnen het Mobiliteitsfonds werden twee geldstromen verbijzonderd.
Een deel betreft het reguliere Mobiliteitsfonds zoals dat sinds de invoering van het betaald parkeren
bestaat.
Sinds 2009 is daarnaast een aparte geldstroom ontstaan, namelijk de middelen die zijn gekoppeld aan
VGS. Dit plan behelsde dat de extra middelen uit de veranderde tarievenstructuur worden geoormerkt
en worden ingezet voor het verbeteren van de luchtkwaliteit. Bij de Begroting 2015 is besloten deze
middelen structureel aan het Centraal Mobiliteitsfonds toe te voegen. Daarmee kan de scheiding tussen
de twee geldstromen vervallen.

Wijzigingen in de verdeling van de parkeeropbrengsten
Bij de begroting is op een aantal punten de verdeling tussen stad en stadsdelen veranderd. De extra
opbrengsten die voortkomen uit de harmonisatie van de vergunningtarieven vallen conform het
Coalitieakkoord toe aan de algemene middelen van de stad. Tevens is besloten dat de nieuwe
reserveringen in het kader van het Coalitieakkoord voor groengelden en voor bouwstimulering,
leefbaarheid en wijkaanpak voor 50% door de stadsdelen worden gedragen. Deze besluiten zijn in
september 2015 vastgelegd in een geactualiseerde verordening en een uitvoeringsbesluit.

Opbrengsten
In de actualisatie van het bestedingsvoorstel bij de Voorjaarsnota 2015 is ten behoeve van het CMF
€ 61,4 miljoen aan parkeerinkomsten begroot. Afstemming met de ontvangende partij geeft op basis
aan dat de inkomsten voor het CMF € 4,2 miljoen hoger zullen zijn dan begroot. Deze extra inkomsten
zijn conform de geldende beleidsregels gedoteerd aan de reserve van Centraal Mobiliteitsfonds –
algemeen deel. De definitieve afrekening van de parkeerinkomsten 2014 is iets (€ 0,04 miljoen) hoger
dan de veronderstellingen bij de rekening 2014. Het positieve saldo van deze bedragen zullen worden
benut bij de actualisatie van het meerjaren bestedingsvoorstel bij de Voorjaarsnota 2016.
In het meerjarenvoorstel Mobiliteitsfonds 2015-2019 was voor 2015 voor circa € 83,4 miljoen aan
uitgaven voorzien.
De gerealiseerde uitgaven blijven hierbij met € 51,8 miljoen (62% van het begrote bedrag) ruim achter.
€ 4,6 miljoen valt vrij binnen het fonds en € 27 miljoen zal worden ingezet in de technische actualisatie
van de Voorjaarsnota 2016.
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Overzicht Centraal Mobiliteitsfonds 2015
Thema (Bedragen € * 1 miljoen)

Budget

Realisatie

% gerealiseerd

17,2

16,8

98%

Verkeersveiligheid

4,7

4,0

86%

Handhaving

2,1

2,2

101%

Openbaar vervoer

7,5

6,4

86%

11,2

7,8

70%

1,7

1,7

99%

10,2

3,7

37%
75%

Algemeen

Fiets
Beleidsontwikkeling
P+R en parkeren
Doorstroming en hoofdnet auto
Duurzaamheid
Bouwstimulering, leefbaarheid en wijkaanpak
Totaal

6,3

4,8

14,4

0,4

3%

8,0

4,0

50%

83,4

51,8

62%

Toelichting
Verkeersveiligheid
Een aantal geplande nieuwbouwprojecten van verkeersregelinstallaties is niet uitgevoerd, of verschoven.
De planning hiervan is namelijk afhankelijk van ontwikkelingsprojecten van derden. Naar verwachting
volstaan de in de komende jaren gereserveerde middelen hiervoor, zodat de onderuitputting uit 2015
kan vrijvallen. Verder is de bijdrage aan het infrastructuurprogramma wat lager dan verwacht door
hogere subsidiëring door de StadsRegio Amsterdam (SRA). Bij verkeerseducatie is minder ingezet op
lantaarnpaalborden, omdat meer effectiviteit wordt verwacht van digitale uitingen.
Handhaving
Er is een lichte overschrijding ontstaan bij ‘Handhaving’ vanwege hogere kosten voor toezicht en
handhaving in het kader van het taxibeleid.
Openbaar vervoer
Bij een aantal openbaar vervoerprojecten ligt de financiële realisatie iets achter ten opzichte van de
verwachting. Dit komt mede doordat de projecten die de betrouwbaarheid moeten vergroten, of de
snelheid verhogen, bestaan uit een reeks van samenhangende maatregelen, in plaats van uit een grote
ingreep in de infrastructuur.
Fiets
In 2015 zijn 2.750 fietsparkeerplekken gerealiseerd, waarvan 1.100 op het centraal station. Door
vertraging van enkele grote projecten kent dit thema een onderuitputting van zo’n 30%. Voorbeelden
van uitgestelde projecten zijn de fietsbrug over zijkanaal C, de fietsparkeervoorziening bij het
Weteringcircuit en de stalling aan de Ceintuurbaan. Deze plannen gaan onverkort door en de middelen
vallen derhalve niet vrij. De bijdrage aan het uitgevoerde rood-asfaltprogramma voor fietspaden is lager
doordat de stadsdelen meer kosten zelf hebben betaald dan verwacht. Tot slot is er een gunstig
aanbestedingsresultaat geweest voor het detectiesysteem fietsparkeren aan het Mahlerplein. Vanwege
financiële meevallers in de loonkostensubsidie en het groot onderhoud is sprake van een onderschrijding
op de budgetten van de Fietspunten. Er is besloten tot de realisatie van de Vijfhoekstalling bij station
Zuid en hiervoor worden ook de vrijgevallen middelen voor benut. Dit krijgt zijn beslag in de
voorjaarsnota.
P+R en parkeren
De besteding aan P+R blijft achter op het budget. Dit komt doordat voor de P+R locatie Noord nog
geen kosten zijn gemaakt. Het budget zal hiervoor doorschuiven naar 2016. Er is geen voortgang
geboekt bij de uitbreiding Sloterdijk omdat planvorming nog niet gereed is. Tevens is een nagekomen
vergoeding voor de P+R locatie Olympisch Stadion van € 0,5 miljoen ontvangen. Hiermee wordt een
verrekening van kosten en opbrengsten uit voorgaande jaren recht getrokken.
Hoewel er flinke voortgang is bereikt in de uitvoering van het parkeerplan, blijft de jaarrekening daar
behoorlijk op achter. Gedeeltelijk wordt dit veroorzaakt doordat de begroting was gebaseerd op hogere
aantallen dan zijn gerealiseerd. Zo zijn er 1.400 garageplekken ingehuurd, waar in de begroting ruimte
was voor 1.825 plekken. Bij het langparkeren zijn 19.500 parkeerdagen geïmplementeerd, waar in de
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begroting ruimte was voor 50.000 parkeerdagen. De onderuitputting wordt gebruikt om de
doelstellingen ook in de toekomst te realiseren, daarnaast voorzien de contracten in de mogelijkheid het
aantal aangeboden plekken mee te laten ademen met de vraag.
Doorstroming en hoofdnet auto
De versnelde implementatie van de Uitvoeringsagenda Mobiliteit heeft tot een overschrijding op de
voorbereidingskosten hiervan geleid, die is gemeld in de Najaarsnota 2015. Als gevolg van vertraging en
scopeverkleining kent Beter Benutten 2 en de Praktijkproef Amsterdam een hoge onderuitputting
Duurzaamheid & Groengelden
De bestedingstermijn van het programma luchtkwaliteit (Duurzaamheid) is vanuit het Rijk met 1 jaar
verlengd tot 1 januari 2017. Er zal begin 2017 een eindverantwoording van de cofinanciering worden
ingediend. In 2015 zijn daarom alleen bestedingen ten laste van de rijksmiddelen gedaan. De (restant)
luchtkwaliteitsmiddelen in het CMF zijn niet aangesproken Deze worden op een later moment
aangewend.
Binnen de collegeperiode 2015-2018 wordt € 20 miljoen voor groen besteed. Als gevolg van de
vaststelling van de Agenda Groen in september 2015, de gemiddelde doorlooptijd van projecten
(inclusief de participatietrajecten) en het feit dat projecten pas na fysieke afronding worden afgerekend,
schuift het kasritme naar achteren. Omdat de plannen voor de jaren daarna reeds in deze collegeperiode
kunnen worden opgestart, is de verwachting dat in latere jaren de middelen worden aangewend.
Bouwstimulering, leefbaarheid en wijkaanpak
In de Najaarsnota 2015 is een prognose afgegeven voor de wijkaanpak met een verlaging van € 4
miljoen naar € 1,9 miljoen Deze middelen voor wijkaanpak 2015 (maatregelpakketten) zijn bestemd voor
de drie gebieden in het stadsdeel Nieuw West. Gezien de vertraging in de uitvoering zijn de middelen
niet besteed in 2015 en wordt voorgesteld deze door te schuiven naar 2016 en te onttrekken aan het
Mobiliteitsfonds.
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9.3 Duurzaamheid
Portefeuillehouder: wethouder Choho
Op 11 maart 2015 is de Agenda Duurzaamheid vastgesteld door de gemeenteraad. Deze agenda geeft
doelen, ambitie en richting op de thema’s ‘duurzame energie’, ‘schone lucht’, ‘circulaire economie’,
‘klimaatbestendige stad’ en ‘gemeente duurzaam’. De Agenda Duurzaamheid 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 rapporteert over de doelen, inspanningsverplichtingen en
resultaatsafspraken. Over ‘gemeente duurzaam’ wordt jaarlijks gerapporteerd in de paragraaf
Duurzaamheid van de jaarrekening.

9.3.1 Verminderen CO2-uitstoot gemeentelijke organisatie
Eén van de pijlers in de Agenda Duurzaamheid is de verduurzaming van de eigen organisatie. In de
Routekaart CO2-neutraal (hierna: routekaart) zijn dertien maatregelen opgenomen om de CO2-uitstoot
van de eigen organisatie in 2025 met 45% te reduceren ten opzichte van het referentiejaar 2012. De
routekaart is gericht op terugdringen van de energievraag, voorzien in duurzame alternatieven
(zelfopwekking) en verbetering van de energieprestaties (rendement).
De maatregelen uit de routekaart zijn vervat in vijf focusgebieden: Kantoren, ICT, Wagenpark, Openbare
verlichting en Duurzaam opwekken.
Bij de vaststelling van de routekaart is bepaald dat er jaarlijks wordt gerapporteerd over de stand van
zaken en voortgang van de maatregelen én dat er voorstellen voor intensivering worden gedaan om de
uitstoot waar mogelijk verder te reduceren. De rapportage over de voortgang en
intensiveringsmaatregelen vindt voor het eerst plaats over 2015.
De uitvoering van de maatregelen en de zoektocht naar aanvullende maatregelen begint zichtbaar vorm
te krijgen. Duurzaamheid krijgt steeds meer een plaats in plannen en programma’s en vindt haar weg in
de dagelijkse uitvoering daarvan. Het is belangrijk om deze tussenresultaten te koesteren en van daaruit
de zo gewenste sprong voorwaarts naar verdere verduurzaming te maken.
Het inrichten van een basisinfrastructuur om de voortgang van afzonderlijke maatregelen inzichtelijk te
maken is een basisvoorwaarde voor energiebesparing. Daarom is daar direct mee aan de slag gegaan.
Door bijvoorbeeld het werken met een centraal systeem voor monitoring van het energieverbruik en het
inrichten van een centraal systeem voor ritregistraties (de zogenaamde fleetreport) binnen het
wagenparkbeheer, is efficiënte informatiesturing op resultaat mogelijk geworden en zijn
besparingsmaatregelen eenvoudig te identificeren. Zo zijn bijvoorbeeld op basis van verkregen data
over energiegebruik voor enkele panden bedrijfsenergieplannen opgesteld om de energievraag verder
terug te dringen (zie Focusgebied Kantoren).
De eerste resultaten laten zien dat 33% van de ambitie die in 2025 behaald moet worden in 2015 is
gerealiseerd. De focusgebieden Wagenpark en Duurzaam Opwekken laten respectievelijk resultaten van
181% en 275% ten opzichte van de gestelde doelen zien. Er zijn echter focusgebieden waarvan de
voortgang van resultaten op dit moment niet met zekerheid is vast te stellen. Zo zijn binnen het
focusgebied Openbare Verlichting in 2015 maar liefst 17.000 lampen vervangen door ledverlichting. Dit
zijn er 10.000 meer dan aanvankelijk gepland. De CO2-effecten zijn in 2015 echter minder significant. Dit
is te verklaren door het feit dat er nagenoeg alleen nog lampen met een laag wattage (40 watt) zijn
vervangen. In 2016 worden ook lampen met hogere wattages vervangen en zal een evenwichtiger beeld
over de langere termijn resultaten ontstaan.
Voorts beoogt het focusgebied ICT een resultaat van 6.000 ton CO2-reductie per jaar door het opruimen
van de vijftig decentrale datacenters tot en met eind 2016. De exacte resultaten worden pas na het
kalenderjaar 2016 inzichtelijk. Ook de verbouwing van het stadhuis is in volle gang, maar pas na
afronding van de werkzaamheden is te zien in hoeverre de beoogde resultaten worden gehaald.
Gaandeweg zal een duidelijker beeld over de voortgang van alle afzonderlijke maatregelen ontstaan.
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Desalniettemin worden maatregelen waar mogelijk geïntensiveerd en de zoektocht naar kansrijke nieuwe
maatregelen (zie ‘Kansen voor intensivering’) gaat onverminderd voort.
Terecht dringt de vraag zich op waar doelstellingen naar boven, of beneden kunnen worden bijgesteld.
Het ligt in de bedoeling dit per focusgebied inzichtelijk te maken en de voortgang te bewaken. Zo is
bekend dat in ieder geval binnen de planvorming voor vastgoedbeheer, beheer openbare ruimte en de
afvalinzameling gewerkt wordt aan het verduurzamen van de beheermaatregelen. Het spreekt voor zich
dat deze maatregelen een positief effect hebben op de doelstellingen van de routekaart. Voor zover dit
bestuurlijke instemming vraagt – bijvoorbeeld bij de afweging van duurzaamheidsinvesteringen binnen
het begrotingskader – zal de gemeenteraad daarin betrokken worden.
Hieronder wordt per focusgebied uitgebreid op de stand van zaken en de kansen voor intensivering
ingegaan.

9.3.2 Stand van zaken per focusgebied
Focusgebied Kantoren
Een groot deel van de uitstoot wordt veroorzaakt door eigen kantoren (29% in 2012). De routekaart
bevat maatregelen voor de beperking van deze uitstoot. Inmiddels zijn alle panden uit de kernvoorraad
voorzien van zichtbare energielabels. Het energiegebruik wordt centraal gemonitord in een systeem
voor energiemonitoring. De verbruiksgegevens zijn geanalyseerd en de voorbereidingen voor
afzonderlijke bedrijfsenergieplannen zijn in gang gezet. Daarbij is prioriteit gegeven aan panden die het
meest energie vragen, de zogeheten ‘grootverbruikers’ zoals bijvoorbeeld het door de gemeente
gebruikte kantoorpand in de Jodenbreestraat. Van invloed is ook dat, conform het gemeentelijk
huisvestingsplan, een deel van de vastgoedportefeuille is afgestoten.
De renovatie van het stadhuis is gestart en zal na afronding een significante bijdrage leveren aan de
CO2-reductie. Voor deze renovatie zijn duurzaamheidsmaatregelen voorbereid als het inpassen van
nieuwe, energiezuinige installaties, de vervanging van luchtbehandeling en de optimalisering van
warmte-koudeopslag. Voorts wordt het volledige energieverbruik jaarlijks achteraf (op basis van reële
verbruik gegevens) 100% vergroend.
Resultaat




De gerealiseerde CO2-reductie bedraagt tot nu toe jaarlijks 6.418 ton.
De CO -doelstelling voor het focusgebied Kantoren is een reductie van 9.893 ton (ultimo 2017).
De verwachting is dat de doelstelling gerealiseerd zal worden conform de fasering.
2

Focusgebied ICT
Een functionerende ICT-infrastructuur verbruikt altijd energie en veroorzaakt daarmee CO2-uitstoot. De
totale uitstoot als gevolg van het gebruik van ICT bedroeg in het referentiejaar 2012 10% van de
gemeentelijke uitstoot. Om de uitstoot te reduceren zijn maatregelen genomen. De aanbesteding van
het tweede energiezuinige centrale datacenter (DC) is afgerond. Het overzetten van de vijftig decentrale
serverruimtes – die afzonderlijk energie verbruiken – naar de twee centrale DC’s is begonnen en zal eind
2016 worden afgerond. Deze maatregel zal naar verwachting een reductie van 6.000 ton CO 2 op
jaarbasis laten zien na 2016, waarmee op dat moment ruim 90% van de ICT-doelstelling is gerealiseerd.
Voorts wordt de afgeschreven hardware gefaseerd vervangen door energiezuinige varianten (beoogd
CO2-effect van 674 ton). Daarnaast is met het terugdringen van het aantal werkplekken (de flexnorm van
0,77) ook de hoeveelheid werkplekgeoriënteerde ICT-voorzieningen afgenomen.
Resultaat




De gerealiseerde CO2-reductie bedraagt tot nu toe jaarlijks 276 ton.
De CO2-doelstelling voor het focusgebied ICT is een reductie van 6.674 ton (ultimo 2019).
De verwachting is dat de ambitie gerealiseerd zal worden conform fasering.
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Focusgebied Wagenpark
Het gemeentelijk wagenpark bestond aanvankelijk vrijwel uitsluitend uit voertuigen met een diesel- of
benzinemotor. Dit wagenpark veroorzaakte in 2012 7% van de gemeentelijke CO 2-uitstoot. De
maatregelen uit de routekaart omvatten CO2-eisen die bij de aanbesteding van het wagenpark en de
optimalisering van de mobiliteit van kracht zijn.
Om deze maatregelen doelmatig te kunnen uitvoeren is op 1 december 2015 het besluit genomen het
beheer en de exploitatie van het wagenpark gefaseerd te centraliseren. Bij de aanbesteding is het
vigerende merkenbeleid losgelaten. Hiermee is beter ingespeeld op energiezuinige varianten. Conform
de afspraak in de Agenda Duurzaam kiezen we in de categorie ‘voertuigen met een lager gewicht dan
3.500 kilo’ bij voorkeur voor elektrische, of hybride voertuigen. In de categorie ‘zwaardere voertuigen’
zijn nog nauwelijks elektrische varianten beschikbaar en kiezen we voor de schoonste variant (Euro 6). De
gefaseerde centralisatie van het wagenpark maakt het mogelijk de voertuigen efficiënter in te zetten. Er
zijn systemen voor ritregistratie ingebouwd, waarmee het gebruik centraal wordt gemonitord op
efficiency. Dit is een van de voorwaarden voor de reductie – op termijn – van het energie- en
brandstofverbruik en de omvang van het wagenpark met 20%.
Resultaat





Het wagenpark is aanbesteed en het besluit om het beheer en eigendom te centraliseren is op 1
december 2015 genomen.
De gerealiseerde CO2-reductie bedraagt tot nu toe jaarlijks 2.500 ton.
De CO2-doelstelling voor het focusgebied wagenpark is 1.375 ton (ultimo 2018).
Het ambitieniveau wordt bijgesteld naar 3.500 ton (ultimo 2018).

Focusgebied Openbare Verlichting
Het energieverbruik van de openbare verlichting was in 2012 met 43% CO 2-uitstoot binnen de
gemeentelijke organisatie veruit het grootst. In de routekaart is het waar mogelijk vervangen van de
conventionele verlichting door ledverlichting opgenomen. Hiervoor is in 2015 een businesscase
opgesteld (het led-transitie berekeningsmodel). De vervanging van 17.000 lampen is uitgevoerd en de
nieuwe bestelling voor de gefaseerde vervanging van 110.000 lampen conform de vastgestelde
beheerplannen is geplaatst. De gerealiseerde (lage) CO2-reductie van 500 ton is te verklaren doordat
nagenoeg alleen lampen met een laag wattage (40 watt) zijn vervangen. In 2016 worden ook lampen
met hogere wattages vervangen, wat een groter effect op de CO 2-uitstoot heeft.
Voor het bereiken van de uiteindelijke CO2-effecten worden ook de mogelijkheden voor slimmere
verlichting en het dimmen van straatverlichting voorbereid. Het doel is door maximaal dimmen van de
openbare verlichting (in combinatie met ledlampen) minder energie te verbruiken en onnodige CO 2uitstoot te vermijden.
Resultaat





De gerealiseerde CO2-reductie bedraagt tot nu toe jaarlijks 500 ton.
De CO2-doelstelling voor het focusgebied openbare verlichting is 13.000 ton.
Er is nog niet met zekerheid te zeggen in hoeverre de ambitie op lange termijn gerealiseerd zal
worden. Van de 110.000 lampen zijn er in 2015 17.000 met een laag wattage (40 watt) vervangen.
Als ook lampen met een hoog wattage zijn vervangen en het dimbeleid is ingevoerd, zal er een
evenwichtiger beeld van de resultaten op lange termijn ontstaan.

Focusgebied Duurzaam Opwekken
Duurzaam opwekken voor eigen gebruik
De gemeente wil CO2-reductie bereiken door energiebesparing en door de energie waar mogelijk zelf
duurzaam op te wekken. Met oog op dat duurzaam opwekken zijn zonnepanelen op gemeentelijke
daken geplaatst. Hoewel de routekaart als ambitie een besparing van 250 ton CO2 opvoert,
compenseert de duurzame eigen opwek inmiddels jaarlijks voor 687 ton van de gemeentelijke CO 2uitstoot. Desalniettemin wordt de zoektocht naar uitbreiding van de oppervlakte van zonnepanelen ter
compensatie van het eigen energiegebruik onverminderd voortgezet en is de ambitie voor deze
maatregel naar boven bijgesteld.

425

Duurzaam opwekken voor burgercoöperaties
Voor de energie-opwek door zon ten behoeve van derden worden geschikte daken geïnventariseerd en
waar mogelijk al beschikbaar gesteld aan coöperaties van bewoners die zelf geen (geschikte) daken
hebben. Hoewel deze resultaten niet meetellen als compensatiemaatregel voor de eigen CO 2-uitstoot,
wordt er maximaal op ingezet. Er zijn vier pilots gestart waarvan de ervaringen worden gebruikt om een
schaalsprong te realiseren bij het beschikbaar stellen van daken. Hiermee zijn de voorbereidingen om in
2016 als gemeente 10.000 m² aan daken (op onder andere Werkplein West en de Stopera) beschikbaar
te stellen in gang gezet. Nadat de inventarisatie van alle geschikte gemeentelijke daken is afgerond
(eind 2016) wordt inzichtelijk hoeveel m² aan gemeentelijke daken beschikbaar wordt gesteld aan
burgercoöperaties om zonnepanelen op te plaatsen.
Voorts is een businesscase windenergie ten behoeve van de eigen gemeentelijke organisatie uitgewerkt.
Deze businesscase zou worden opgesteld in het geval de potentie voor windenergie in Amsterdam
groter is dan de belangstelling voor windlocaties bij burgers en bedrijven. Gezien de beperkingen die
door de provincie zijn opgelegd, valt op dit moment niet te verwachten dat de gemeente zelf gaat
investeren in wind. Wel houdt de gemeente de mogelijkheid open om zelf (mede) te investeren als dit
nodig is om (voldoende) participatie door burgers en lokale bedrijven mogelijk te maken.
Resultaat




De gerealiseerde CO2-reductie is jaarlijks 687 ton.
De CO2-doelstelling voor duurzame opwekking is 250 ton.
De doelstelling voor compensatie van het eigen energiegebruik door duurzame opwekking wordt
bijgesteld naar 1.000 ton (ultimo 2025).

Samenvatting resultaten
Op jaarbasis is een structurele vermindering van de CO2-uitstoot van 10.381 ton gerealiseerd, 33% van
de afgesproken reductie van 31.000 in 2025 uit de routekaart. De aangekondigde maatregelen –
renovatie Stadhuis, van vijftig decentrale naar twee energiezuinige (centrale) datacenters, led-transitie
openbare verlichting en het verkleinen van het wagenpark – zijn in uitvoering genomen.
Kansen voor intensivering
Gedurende het jaar kunnen – als zich nieuwe kansen voordoen – intensiveringsvoorstellen worden
gedaan voor een verdere CO2-reductie. Motie 78, Gemeentelijke organisatie CO2-neutraal, van 22
januari 2014, verwijst eveneens naar de mogelijkheid om jaarlijks te inventariseren of de gemeentelijke
CO2-reductie versneld kan worden en daarmee de ambitie naar boven kan worden bijgesteld. Hieronder
worden de maatregelen beschreven die in 2015 zijn onderzocht en in 2016 worden toegevoegd aan de
routekaart. Over de exacte CO2-effecten en voortgang van deze maatregelen zal bij de Jaarrekening
2016 worden gerapporteerd.
1.

2.

3.

4.

Afzonderlijke bedrijfsenergieplannen voor panden die het meest energie vragen – de zogenaamde
‘grootverbruikers’ – zijn na de pilotfase in 2015, als een aanvullende maatregel aan de routekaart
toegevoegd. Het doel is om tot aan 2025 het energieverbruik – en daarmee de CO2-uitstoot – in
deze panden met circa 10% te reduceren.
De mogelijkheid van het invoeren van ledverlichting in vijf parkeergarages en in een tunnel zijn
uitgewerkt in een business case. De uitvoering van deze led-transitie en de resultaten ervan worden
betrokken bij de routekaart.
Om afval van kantoorpanden te recyclen is in 2015 geëxperimenteerd met het gebruik van
afvalscheidingsbakken. Er is gekeken naar het aantal benodigde recyclebakken en de vereiste
infrastructuur. Na de pilotfase is de inkoop van afvalscheidingsbakken voor alle kantoorpanden
aanbesteed. De effecten, implementatie en voortgang van deze maatregel worden als aanvullende
maatregel betrokken bij de routekaart.
De scope van de routekaart is per 1 januari 2015 uitgebreid van de kernvoorraad panden naar
zeventig panden met een gemeentelijke huisvestingsfunctie. Alle panden zijn inmiddels voorzien
van energielabels en er worden verduurzamingsmaatregelen voorbereid. De vastgoedstrategie
wordt opnieuw in integrale omvang heroverwogen en kan leiden tot het verder afstoten van
vastgoed in de toekomst.
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5.

6.

Met betrekking tot het wagenpark wordt de inkoop van GTL-brandstof (Gas to Liquid) voorbereid
als alternatief voor diesel (afval inzamelings-) voertuigen die nog in gebruik zijn. Naast de CO2voordelen, is de uitstoot van fijnstof bij GTL significant minder, waarmee het ook direct bijdraagt
aan een betere luchtkwaliteit.
Bij grote renovatieprojecten wordt bezien of het BREEAM (Building Research Establishment
Environmental Assessment Method) certificaat behaald kan worden. Hiermee zijn in de eerste helft
van 2015 goede ervaringen opgedaan in het Stadsdeelhuis van Oost, dat als eerste
gemeentegebouw in Nederland een ‘BREEAM excellent’ certificaat kreeg. BREEAM is een
internationaal keurmerk om de duurzaamheid van gebouwen te bepalen en te verbeteren op de
domeinen beheer, gebruik en gebouw. De mogelijkheden om bijvoorbeeld het stadhuis na de
renovatie te voorzien van een BREEAM certificaat worden onderzocht.

Bovenstaande maatregelen worden bij de volgende jaarrekening betrokken als regulier onderdeel van
de routekaart en maken onderdeel uit van de paragraaf Duurzaamheid. Desalniettemin wordt de
zoektocht naar verdere CO2-reducerende maatregelen vervolgd. Daarbij zullen we meer dan nu moeten
werken vanuit een vorm van automatisme waarbij we de kansen voor intensivering of uitbreiding
systematisch oppakken en met elkaar delen.

9.3.3 Duurzaam inkopen en social return
Duurzaam inkopen
In de Agenda Duurzaamheid zijn nieuwe doelstellingen opgenomen voor duurzaam inkopen. Inkoop
wordt strategisch ingezet om de duurzaamheiddoelstellingen in de agenda te helpen realiseren en waar
mogelijk te versnellen. Daarbij geven we als gemeente het goede voorbeeld. Dit vraagt om een
intensivering en opschaling van de huidige aanpak van duurzaam inkopen. Momenteel wordt er gewerkt
aan uitwerking van deze nieuwe benadering, waarbij kansrijke inkooppakketten worden geïdentificeerd
en de opgave voor de verschillende ambtelijke opdrachtgevers in beeld wordt gebracht.
Voor productgroepen waarbij landelijke duurzaamheidcriteria beschikbaar zijn, zullen die criteria worden
toegepast, tenzij de gemeente expliciet ambitieuzere criteria heeft vastgesteld, zoals voor de inkoop van
duurzaam hout, of wanneer de gemeente kansen ziet om grote duurzaamheidwinst in een specifiek
inkooptraject te realiseren. In elk aanbestedingsdossier wordt een expliciete afweging over de
duurzaamheidaspecten opgenomen om inzicht te krijgen of en in welke mate de doelstelling gehaald
wordt.
In 2015 zijn specifieke inkoopadviezen geleverd voor inkoop van natuursteen, papier,
outputmanagement, bomenzand, verbouwing van het stadhuis en over hergebruik van vrijkomende
gebakken klinkers in de openbare ruimte.
In oktober is het convenant 'Betonnen bestratingsmaterialen in een circulaire economie’ met zeven
partijen uit de betonketen getekend. Doel is 100% hergebruik van alle betonnen bestratingsmaterialen
en een flinke vermindering van de CO2-uitstoot van deze verhardingen in 2017.
Eind 2015 is het contract voor de aanschaf én terugkoop van kantoormeubilair getekend, waarmee
Amsterdam een circulair inkoopcontract heeft afgesloten. Kantoormeubilair is voor 95% geschikt voor
hoogwaardig hergebruik. Aan te kopen kantoormeubilair bestaat voor het overgrote groot deel uit
gerecycled staal, afvalhout en kunststoffen.
Bij de inkoop van onze eigen producten, diensten en openbare werken stellen we eisen of geven we
voordeel aan slim en schoon vervoer. Dit heeft geleid tot inkoop van uitstootvrij vervoer voor
gemeentelijke verhuizingen. Ook zijn resultaten in de bouwlogistiek geboekt door het bevoorraden van
werkzaamheden aan de Kostverlorenkade per boot in plaats van over de weg.
Recycle-percentage van afval op kantoren
In de Agenda Duurzaam is afgesproken dat het recyclepercentage van kantoorafval omhoog gaat van
ongeveer 40 in 2014 naar 75 in 2018.
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Om afval van kantoorpanden te recyclen is in 2015 in pilots geëxperimenteerd met het gebruik van
afvalscheidingsbakken. Er is gekeken naar het aantal benodigde recyclebakken en de bijbehorende
infrastructuur. Na de pilotfase is de inkoop van afvalscheidingsbakken voor alle kantoorpanden
aanbesteed.
Social return
Sinds 2008 neemt de gemeente Amsterdam in haar inkoopcontracten een zogenaamde ‘Social
returnvoorwaarde’ op. Dit betekent dat partijen die een Europese aanbesteding gegund wordt voor 2%
tot 5% van de totale opdrachtwaarde iets terug doen voor de stad. Zij doen dit door te helpen bij het
toe leiden naar werk van mensen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt. Denk daarbij aan het
vrijmaken van werkplekken, of leerwerkplekken en aan investeren in het opleiden van mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt.
Resultaten 2015
In 2015 zijn 761 duurzame werk(ervarings)plekken gerealiseerd door inzet van social return. In 2014
waren dat er 1.046 (2013: 1.258; 2012: 347). Deze fluctuaties zijn te verklaren door een verschil in het
aantal aanbestedingen per jaar met een social returnverplichting en de invloed daarvan op de totale
waarde aan social returnverplichtingen per jaar.
Social return: gerealiseerde werkplekken 2012 tot en met 2015
Jaar

Reguliere
arbeidsplaatsen

BBL31

BOL32

Opleiding
overig

Stageplaatsen

Participatieplaatsen

Overige

Totaal

2015

373

137

11

9

125

12

94

761

2014

594

228

8

2

105

16

93

1046

2013

693

286

72

43

164

1258

2012

226

59

42

10

10

347

Een verdere verklaring voor de verschillen is het aflopen van langlopende grote contracten. Aan het
einde van de looptijd van een contract worden vaak meer werkplekken gecreëerd door leveranciers om
vóór het verstrijken van de termijn nog aan de social returnafspraken te kunnen voldoen. De invulling van
de social returnverplichting is in deze periode meestal groter (in 2013 liepen enkele grote contracten af,
wat is terug te zien in het aantal plaatsingen).
Verplichtingen
De waarde van alle social returnverplichtingen van de lopende contracten in 2015 is niet volledig in geld
uit te drukken. Van ongeveer 46% van de contracten is de social return-verplichting wel weergegeven in
een percentage van de opdrachtwaarde (2% of 5%). Voor 2015 komt dit neer op circa € 9,6 miljoen aan
verplichtingen binnen de nog lopende contracten. Aan het einde van 2015 is hiervan ongeveer € 3,9
miljoen (40%) ingevuld. De verwachting is dat het openstaande bedrag (van € 5,7 miljoen) alsnog wordt
ingevuld in 2016 en 201733. Bij de contracten die in 2015 afliepen is 133% van de social returnverplichting ingevuld (ten opzichte van 130% in 2014).

31
32
33

Beroepsbegeleidende Leerweg
Beroepsopleidende Leerweg
De meeste contracten hebben een langere looptijd, en lopen door tot na kalenderjaar 2015. Dat
geeft leveranciers meerdere jaren de tijd voor invulling van hun social returnverplichtingen. In de
meeste gevallen geeft een leverancier pas een jaar, of meerdere jaren na het afsluiten van een
contract invulling aan de social returnverplichting. Bovendien is de invulling van de verplichting pas
gerealiseerd op het moment dat daadwerkelijk betaalde loon- en begeleidingskosten zijn
gecontroleerd en gedeclareerd.
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In 54% van de contracten heeft social return een plek gekregen als inspanningsverplichting, zonder dat
deze verplichting in een financiële waarde is uitgedrukt. Het gaat om contracten voor ambulante
ondersteuning, dagbesteding, hulp bij het huishouden en jeugdhulp.

9.3.4 Rekenregels voor duurzame investeringen
Onderdeel van de Agenda Duurzaamheid is de afspraak dat er een duidelijke set rekenregels komt als
grondslag voor investeringsbeslissingen over duurzame maatregelen. Deze regels moeten een beter
inzicht geven in de duurzaamheidseffecten van investeringen in de verduurzaming van de gemeentelijke
organisatie. Het op een consequente en transparante manier inzichtelijk maken van deze effecten en ze
34
waar mogelijk in geld uit te drukken , geeft het bestuur de mogelijkheid om goed af te wegen welke
investeringen gewenst zijn in het licht van de gemeentelijke CO 2-doelstellingen.
In 2015 is een verkenning uitgevoerd naar mogelijke rekenregels voor duurzame investeringen.
Randvoorwaarden bij deze zoektocht waren:
we zetten in op investeringen in duurzaamheid die lonen (Agenda Duurzaam)
de rekenregels moeten in principe toepasbaar zijn op álle investeringen in duurzaamheid
de rekenregels voor duurzaamheid zijn liefst gebaseerd op landelijk erkende methodieken en
objectieve kentallen

de rekenregels moeten eenvoudig zijn en geen onnodige administratieve lasten veroorzaken

de gemeente is gebonden aan de relevante instructies uit het BBV (Besluit begroting en
verantwoording) en de verordeningen op grond van artikel 212, 213 en 213a van de gemeentewet
Behalve binnen de gemeentelijke organisatie is ook buiten de gemeente is input verzameld bij Arcadis,
35
Energieonderzoek Centrum Nederland Royal Haskoning/ DHV, CE Delft , Planbureau voor de
Leefomgeving, Centraal Planbureau, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, de Amsterdam Business
School en andere decentrale overheden (onder andere via G4 en Viadesk Lokaal Klimaatbeleid).




Op basis van de door deze organisaties verstrekte informatie is een voorstel in voorbereiding in de vorm
van een toepassingsregel bij de nieuwe Nota beoordeling investeringsvraagstukken.

34

35

In een Maatschappelijke kosten-baten analyse probeert men – zoveel mogelijk – de gekwantificeerde
projecteffecten in geld uit te drukken. Men noemt deze stap ook wel ‘monetariseren’. Het uitdrukken
van effecten in dezelfde eenheid (geld) zorgt ervoor dat effecten in orde grootte met elkaar kunnen
worden vergeleken en dat men ook in orde grootte een gevoel krijgt voor de verhouding tussen
kosten en baten die voortvloeien uit het project. Men probeert projecteffecten in geld uit te drukken
door te onderzoeken hoeveel geld Nederlanders overhebben voor het realiseren van positieve
effecten (betalingsbereidheid) of hoeveel geld Nederlanders overhebben voor het accepteren van
negatieve effecten (acceptatiebereidheid).
CE Delft is een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau, gespecialiseerd in het ontwikkelen van
innovatieve oplossingen van milieu- en duurzaamheidsvraagstukken. CE Delft ontvangt geen
subsidies en heeft geen winstoogmerk.
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9.4 Investeringsparagraaf
Als uitvloeisel van de Bestuursopdracht Investeringen en Kredieten wordt in deze jaarrekening voor de
eerste keer een paragraaf gepresenteerd over het investeringsprogramma van de gemeente
Amsterdam.
Wij geven in deze investeringsparagraaf nader inzicht in de realisatie in 2015 op de door de raad
geautoriseerde investeringsvoorstellen. Het gaat daarbij zowel om investeringsvoorstellen waarvoor nog
een kredietbesluit genomen moet worden, als om investeringen waarvoor reeds een krediet beschikbaar
is gesteld. Grondexploitatiekredieten zijn niet opgenomen in deze paragraaf. Voor informatie over
grondexploitaties verwijzen wij naar de paragraaf Grondbeleid.

9.4.1 Afbakening
Procesmatig volgen alle investeringen een aantal stappen voordat zij tot realisatie komen. Deze stappen
worden aangeduid met de term ‘kredietstatus’. Investeringsvoorstellen die bij de begroting ter
goedkeuring aan de raad worden voorgelegd, hebben op dat moment kredietstatus D.
Investeringsvoorstellen waar de gemeenteraad36 mee heeft ingestemd hebben kredietstatus C. De
bijbehorende kapitaallasten zijn gedekt, alleen de kredietverlening is nog niet door het college
geautoriseerd aan de ambtelijke organisatie.
Nadat een kredietbesluit genomen is heeft een investering kredietstatus B. Het geld voor het project is
door het bestuur beschikbaar gesteld en een ambtelijk kredietbeheerder is bevoegd verplichtingen aan
te gaan ten laste van het krediet.
Als een investering technisch en financieel is afgerond krijgt deze status A.
Deze paragraaf richt zich zowel op investeringen met kredietstatus C, als die met B. Op het moment dat
een investering technisch en financieel is afgerond wordt hij niet meer opgenomen in deze paragraaf en
komt hij ook niet meer voor in onderstaande overzichten.
Met de Bestuursopdracht heeft het college extra aandacht gevraagd voor betere sturing op lopende
investeringen (met status C, of B) en het tijdig afsluiten van lopende kredieten (status B). Dit heeft geleid
tot vijftien geannuleerde investeringsvoorstellen. Deze zullen niet tot een kredietbesluit leiden (deze zijn
opgenomen in de bijlagen in 11.4A).
Verder worden 392 van de 1.091 openstaande kredieten (dat is 36%) bij de Jaarrekening 2015
afgesloten omdat het werk technisch en financieel gereed is (deze zijn opgenomen in de bijlagen in
11.4A).
Het annuleren van investeringsvoorstellen en het afsluiten van kredieten heeft tot gevolg dat € 21,6
miljoen aan geprognosticeerde investeringsruimte niet gebruikt wordt. Het financieel effect hiervan op
de algemene middelen zal worden betrokken bij de Begroting 2017. Er is niet altijd sprake van een
effect op het begrotingssaldo, omdat vrijvallende kapitaallasten ook een directe relatie kunnen hebben
met tarieven en / of bijdragen van derden.
Bijlage 11.4C geeft een overzicht van de 54 investeringsvoorstellen waarvoor ultimo 2015 nog een
kredietbesluit moet worden genomen.
Bijlage 11.4D ten slotte geeft een overzicht van de 699 lopende investeringskredieten die ook in 2016
nog gebruik zullen worden.
Wellicht ten overvloede melden wij dat in deze bijlagen niet de investeringen staan die recentelijk bij de
Begroting 2016 door de raad zijn geaccordeerd.
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Of voorheen de stadsdeelraad.
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Deze opschoning van de kredieten is een verdere stap in het op orde brengen van de gemeentelijke
financiën.
Ook in 2016 zal het college actief sturen op een goed beheer van de resterende investeringen en
kredieten. De bestuurlijke wenselijkheid van een groot aantal lopende investeringen en kredieten uit het
verleden zal in 2016 worden heroverwogen.

9.4.2 Realisatie van de investeringen per programma
In onderstaande tabel geven we per programma de totalen weer van de investeringskredieten (status C
en B), de realisatie van de investeringen in 2015 en de investeringsruimte die per ultimo 2015 resteert.

Programma
(Bedragen * € 1 miljoen)

Bruto
investeringssom t/m 2015

Boekwaarde
per 31-122014

Uitgaven
2015

Bijboeking
Boekwaarde
2015

Restant
Investeringsruimte
(zie noot 2)
13,1

1.0

Dienstverlening en informatie

27,0

11,3

2,8

2,8

2.0

Openbare orde en veiligheid

3,6

0,0

0,0

0,0

3,0

3.0

Verkeer en openbare ruimte

5.270,7

766,7

368,8

39,9

1.323,7

5.0

Onderwijs, jeugd en diversiteit

526,9

153,1

79,4

77,9

219,6

6.0

Welzijn, zorg en sport

48,2

14,9

17,7

17,7

13,6

7.0

Economie en cultuur

3,1

1,9

0,1

0,1

0,6

8.0

Duurzaamheid en water

115,4

7,0

55,3

51,5

49,4

9.0

Stedelijke ontwikkeling en wonen

102,8

68,3

9,4

9,3

26,0

9,1

5,9

1,0

1,0

2,1

162,8

61,2

34,4

34,4

70,9

10.0 Bestuur en ondersteuning
Bedrijfsvoering
Algemene dekkingsmiddelen
Totaal

107,7

0,4

0,0

0,0

107,4

6.377,2

1.090,6

569,0

234,6

1.829,5

Noot 1: De bruto investeringssom is de investeringssom inclusief bijdragen derden en onttrekkingen aan
reserves. Het verschil tussen de kolommen Uitgaven 2015 en Bijboeking Boekwaarde 2015
wordt veroorzaakt door bijdragen van derden en onttrekkingen aan reserves in 2015
Noot 2: De ‘Restant investeringsruimte’ is de binnen de programma’s aanwezige kredietruimte, die
beschikbaar is voor het afronden van de lopende investeringsprojecten en waarvan de
kapitaallasten zijn gedekt binnen de meerjarenbegroting
In 2015 heeft de gemeente Amsterdam voor € 569 miljoen geïnvesteerd in materiële vaste activa (MVA).
Dit investeringsvolume vertaalt zich voor € 234,6 miljoen in een stijging van de boekwaarde van het bezit
van de gemeente. Het verschil tussen deze twee bedragen wordt veroorzaakt door bijdragen van derden
(€ 217,1 miljoen) en onttrekkingen aan reserves die in een direct verband staan met de investeringen
(€ 117,3 miljoen). Deze worden in mindering worden gebracht op de boekwaarde.
De grootste investeringen vonden plaats in de programma’s Verkeer en openbare ruimte, Onderwijs,
jeugd en diversiteit en Duurzaamheid en water.
Het gaat bij Verkeer en openbare ruimte vooral om investeringen in de aanleg van de Noord Zuidlijn en
het Amsterdamse Metro Systeem (AMSYS) en investeringen in de wegen, straten en pleinen.
Binnen het programma Onderwijs, jeugd en diversiteit betreft het de investeringen in schoolgebouwen.
De investeringen in het programma Duurzaamheid en Water hebben vooral betrekking op de eerste
aanleg en de renovatie van rioleringen, de drinkwatervoorziening en het plaatsen van containers voor de
inzameling van huisvuil.
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9.4.3 Ontwikkeling balanswaarde vaste activa vanwege investeringsuitgaven 2015
De stijging van de boekwaarde van de materieel vaste activa van de gemeente is € 114,2 miljoen minder
dan begroot. De investeringsuitgaven in 2015 zijn achtergebleven bij de geprognosticeerde uitgaven.
Op hoofdlijnen is hiervoor de volgende verklaring te geven:

Stadsdelen hadden gezamenlijk voor 2015 € 65,5 miljoen méér aan investeringsuitgaven geraamd
dan feitelijk gerealiseerd is. Het zijn vooral de realisatie van parkeergarages (€ 35,3 miljoen),
ondergrondse afvalinzameling (€ 11,7 miljoen), onderhoud wegen (€ 7,7 miljoen), sport (€ 3,9
miljoen), informatievoorziening (€ 3,7 miljoen) en gemeentelijk vastgoed (€ 1,9 miljoen) waar de
stadsdelen minder op hebben uitgegeven dan geraamd;

In het programma Onderwijs, Jeugd en Diversiteit is € 19,7 miljoen minder geïnvesteerd in
onderhuisvesting dan begroot

Er is € 16,6 miljoen minder in de openbare ruimte en € 11,4 miljoen minder in gemeentelijk
vastgoed geïnvesteerd

De investeringen voor Informatievoorziening zijn € 4,6 miljoen lager geweest dan begroot

In het programmaonderdeel Openbaar vervoer is € 2,8 miljoen minder geïnvesteerd dan was
voorzien

Er is € 3,9 miljoen minder dan begroot uitgegeven aan investeringen in telefonie en stadsloketten
en € 2,1 miljoen minder aan investeringen in informatievoorziening ten behoeve van de
bedrijfsvoering

Daarentegen is, binnen de beschikbare kredietruimte, € 5,7 miljoen meer aan ICT uitgegeven dan
begroot was voor 2015
 Aan vervanging van het gemeentelijk wagenpark is in 2015 € 6,5 miljoen meer uitgegeven dan in het
MIP aan kredietruimte was begroot

9.4.4 Realisatie investeringen 2015 per programma(onderdeel)
Investeringen hebben veelal een looptijd van meerdere jaren. Bij de financiële sturing op kredieten ligt
de focus daarom op het totaal nog benodigde bedrag (de ‘cost to complete’). Bij de jaarrekening ligt de
nadruk op de vraag of het investeringsproject binnen het beschikbaar gestelde krediet en binnen de
gestelde termijn wordt gerealiseerd. De termijn waarbinnen een krediet tot besteding dient te komen is
in de regel niet langer dan vijf jaar. Aan langere looptijden ligt altijd een expliciet bestuurlijk besluit ten
grondslag.
In het vervolg van deze paragraaf wordt per programma en programmaonderdeel aangegeven wat de
investeringsuitgaven zijn geweest in 2015, hoeveel kredieten kunnen worden afgesloten, wat het
financieel effect daarvan is en voor hoeveel kredieten een verlenging van de looptijd gewenst is.
Programma 1 Dienstverlening en informatie
Programmaonderdeel
(Bedragen * € 1.000)

Totale
bruto
investeri
ngs-som
t/m 2015

Boekwaarde
per
31-12-2014

Uitgaven
Restant
2015 investeringsruimte

1.1 Dienstverlening
Begraafplaatsen en crematoria
Stadsloketten
Telefonie

513

266

52

195

15.213

10.330

2.021

2.784

1.550

279

113

1.159

4.648

324

391

4.324

1.2 Informatie
Beheer analoge en digitale archieven / collecties
Beheer en onderhoud stelsel Basisinformatie
Totaal

5.028

142

202

4.683

26.952

11.341

2.779

13.145

Van de zes lopende kredieten in programma Dienstverlening en informatie kunnen drie kredieten
worden afgesloten. Het investeringsvoorstel uit 2015 met betrekking tot extra afschrijving van
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€ 2 miljoen vanwege de modernisering van de Gemeentelijke basisadministratie (GBA) zal niet tot een
kredietbesluit leiden. Voor de modernisering van het GBA wordt bij de voorjaarsnota een nieuw voorstel
ingediend.
Programma 2 Openbare orde en veiligheid
Programma onderdeel
(Bedragen * € 1.000)

Totale bruto
investeringssom t/m 2015

Boekwaarde
per
31-12-2014

Uitgaven
2015

Restant
investeringsruimte

2.600

0

0

2.050

2.2 OVV-vergunning, toezicht en handhaving
Toezicht en handhaving openbare ruimte
2.3 Veiligheid
Veiligheidsprojecten

1.015

0

37.884

977

Totaal

3.615

0

37.884

3.027

Vanwege de centralisatie van ICT budgetten kunnen vier van de zes lopende kredieten in dit programma
worden afgesloten. Dit leidt tot € 300.000 aan onbenut gebleven kredietruimte.
Programma 3 Verkeer en openbare ruimte
Programma onderdeel
(Bedragen * € 1.000)

Totale bruto
investeringssom t/m 2015

Boekwaarde
per
31-12-2014

Uitgaven
2015

Restant
investeringsruimte

3.1 Openbaar vervoer
Amsterdam Metro System (Amsys)

825.700

0

89.690

370.774

3.142.067

738.235

188.408

434.302

Openbaar vervoer

149.448

6.878

14.384

84.904

Renovatie Oostlijn

347.998

0

10.549

62.105

21.976

3.913

0

0

126.356

2.225

2.765

112.469

Openbare verlichting en stadsilluminatie

78.329

0

10.145

36.049

Verkeerssystemen

30.201

0

5.077

15.215

Groot onderhoud en vervanging

236.661

12.131

22.954

126.883

IJsei

195.317

0

7.329

17.622

Kades, bruggen en tunnels

112.578

0

15.717

62.786

Noord-Zuidlijn

Spoorbaan Amsterdam-Utrecht
3.2 Parkeren
Parkeren
3.3 Verkeersmaatregelen en openbare ruimte

3.4 Wegen, straten en pleinen

3.5 Groen, recreatie en dierenwelzijn
Openbaar groen
Totaal

4.061

3.286

48

570

5.270.692

766.666

368.842

1.323.677

Van de 162 lopende kredieten in het programma verkeer en openbare ruimte kunnen er 33
worden afgesloten met een totale onbenut gebleven kredietruimte van € 2,2 miljoen. Deze ruimte wordt
gedeeltelijk gebruikt ter financiering van de overschrijdingen op het krediet voor de Houtmankade (€
0,25 miljoen) en voor de Ceintuurbrug (brug 116; € 0,16 miljoen).
Naast de af te sluiten kredieten zijn er ook vijf investeringsvoorstellen voor (voorbereiding van)
infrastructurele werken waarvoor geen krediet meer aangevraagd zal worden. In totaal gaat het hierbij
om een investeringsbedrag van € 2,4 miljoen dat niet tot besteding zal komen.
Van de lopende kredieten in programma Verkeer en Openbare Ruimte wordt voor negentien kredieten
verlenging van de looptijd gevraagd. Het gaat daarbij onder meer om het krediet voor IJsei. Er zijn
nieuwe ontwikkelingen voor het waterprogramma van IJsei. De bestaande opgave wordt opnieuw
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bezien door nieuwe visies en ontwikkelingen in het IJ. Hierdoor schuiven oorspronkelijke budgetten door
naar latere jaren. Eerst zullen nieuwe plannen worden ontwikkeld en besluiten worden voorgelegd. De
looptijd van het krediet wordt verlengd met tot en met 2020.
De voorbereiding van de renovatie van de Piet Heintunnel heeft langer geduurd dan gedacht. De
looptijd van het voorbereidingskrediet zal daarom moeten worden verlengd tot eind 2016. Het project
Vernieuwing oevervoorziening Amsterdam Rijnkanaal kan pas in 2016 financieel worden afgesloten.
Verder wordt een verlenging van de looptijd van het krediet uit 2010 voor vervangingsonderhoud Metro
gevraagd.
In bijlage 11.4D staat per krediet aangegeven of een verlenging van de looptijd nodig is.
Programma 5 Onderwijs, jeugd en diversiteit
Programma onderdeel
(Bedragen * € 1.000)

Totale bruto
investeringssom t/m 2015

Boekwaarde
per
31-12-2014

Apparaat OJZ

1.480

408

Energieke Scholen

3.620

0

Uitgaven
Restant
2015 investeringsruimte

5.1 Onderwijs en voorschoolse educatie

Jeugd
Primair Onderwijs

250
2.532

662

4.090

2.067

1.239

784

223.644

29.728

25.759

109.418

Voortgezet Onderwijs

294.032

120.877

49.867

108.508

Totaal

526.866

153.080

79.397

219.622

Van de 574 lopende kredieten in dit programma kunnen 205 kredieten worden afgesloten met een
totale onbenut gebleven kredietruimte van € 8,8 miljoen. Het afsluiten van 57 kredieten voor huisvesting
primair onderwijs leidt tot een onbenut gebleven kredietruimte van € 6,8 miljoen. Het afsluiten van 143
kredieten voor huisvesting voortgezet (speciaal) onderwijs zorgt voor de overige ruimte (€ 2 miljoen).
Van de lopende kredieten in het programma Onderwijs is voor dertien kredieten een verlenging van de
looptijd aangevraagd. Het betreft hier onder meer het restantkrediet van het integraal huisvestingplan
2012 – 2015, waarover de raad in een eerder stadium besloten heeft dat het beschikbaar blijft voor
volgende huisvestingsprogramma’s en investeringen in de schoolgebouwen De Rozemarn, de
Achtsprong, A.G. Bellschool en El Amien 2. In bijlage 4.11D staat weergegeven voor welke kredieten
een verlenging van de looptijd wordt gevraagd.
Programma 6 Welzijn, zorg en sport
Programma onderdeel
(Bedragen * € 1.000)

Totale bruto
investeringssom t/m 2015

Boekwaarde
per
31-12-2014

Uitgaven
2015

Restant
investeringsruimte

3.253

518

1.169

687

6.1 Gezondheidszorg
Gemeentelijke Gezondheidsdienst
6.5 Sport
Sportaccommodaties

44.929

14.355

16.554

12.953

Totaal

48.182

14.873

17.723

13.641

Van de 96 lopende kredieten in het programma Welzijn, Zorg en Sport kunnen er 44 worden afgesloten.
Dit gaat gepaard met een overschrijding van in totaal € 0,14 miljoen. Voor drie kredieten binnen het
programmaonderdeel Gezondheidszorg wordt een verlenging van de looptijd aangevraagd.
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Programma 7 Economie en cultuur
Programma onderdeel
(Bedragen * € 1.000)

Totale bruto
investeringssom t/m 2015

Boekwaarde
per
31-12-2014

Uitgaven
2015

Restant
investeringsruimte

7.3 Economie
Strategie en Ontwikkeling Economie

3.050

1.879

74

570

Totaal

3.050

1.879

74

570

Van de twee lopende kredieten in programma Economie en cultuur kan er een worden afgesloten. Er is
geen overschrijding of onbenutte kredietruimte te melden. Er wordt geen verlenging van de looptijd van
kredieten aangevraagd.
Programma 8 Duurzaamheid en water
Programma onderdeel
(Bedragen * € 1.000)

Totale bruto
investeringssom t/m 2015

Boekwaarde
per
31-12-2014

Uitgaven
Restant
2015 investeringsruimte

126

-16

33

307

41.985

6.997

5.343

29.643

Drinkwater

18.986

0

20.381

-1.395

Oppervlaktewater- en vaarwegbeheer

31.430

0

6.102

21.394

Rioleringstaken

22.900

0

23.449

-549

115.427

6.982

55.308

49.400

8.1 Duurzaamheid
Duurzaamheidsactiviteiten
8.2 Afval
Afval
8.3 Water

Totaal

Dertien van de 35 lopende kredieten in dit programma kunnen worden afgesloten met een totale
overschrijding van € 3,8 miljoen. Deze overschrijding is voornamelijk het gevolg van de stadsuitbreiding,
die veroorzaakt dat het krediet voor de eerste aanleg van riolering (€ 7 miljoen) met € 2,1 miljoen wordt
overschreden. Ten gevolge van een gestage toename en versnelling van het aantal nieuwbouwprojecten
ten opzichte van de planning (woningen en kantoren) is het krediet overschreden. Voorbeelden van een
versnelling in bouwprojecten zijn de locaties Zuidas, IJburg en Zeeburg.
Investeringen in drinkwatervoorzieningen leiden in 2015 tot een overschrijding van € 1,4 miljoen op het
hiervoor beschikbare krediet.
Voor zeven kredieten wordt een verlenging van de looptijd aangevraagd. Het betreft de investering in
op afstand bestuurbare bruggen en een aantal investeringen in vernieuwing walmuren en
oeverconstructies.
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Programma 9 Stedelijke ontwikkeling en wonen
Programma onderdeel
(Bedragen * € 1.000)

Totale bruto
investeringssom t/m 2015

Boekwaarde
per
31-12-2014

Uitgaven
2015

Restant
investeringsruimte

88.442

60.063

8.331

20.945

8.230

6.264

1.082

883

Fondsbeheer

5.000

1.932

0

3.068

investeringen grondexploitaties

1.113

0

0

1.113

102.784

68.260

9.413

26.008

9.1 Gemeentelijk Vastgoed
Gemeentelijk Vastgoed
Parkeren
9.4 Grond en ontwikkeling

Totaal

Van de 58 lopende kredieten in het programma Stedelijke ontwikkeling en wonen kunnen er 22 binnen
het programmaonderdeel Gemeentelijk Vastgoed worden afgesloten met een totale onbenut gebleven
kredietruimte van € 3,6 miljoen. Deze onderschrijding wordt onder meer veroorzaakt door het
stopzetten van de bouwkundige werkzaamheden aan het pand Singel 158 (€ 1,45 miljoen) en een
onderschrijding op het krediet voor de renovatie van het Vondelparkpaviljoen vanwege een ISV-bijdrage
(€ 0,53 miljoen).
Naast de af te sluiten kredieten zijn er twee investeringsvoorstellen waarvoor geen krediet meer
aangevraagd zal worden
Programma 10 Bestuur en ondersteuning
Programma onderdeel
(Bedragen * € 1.000)

Totale bruto
investeringssom t/m 2015

Boekwaarde
per
31-12-2014

Uitgaven
Restant
2015 investeringsruimte

Inrichting Amsterdams Financieel Systeem

7.500

5.684

0

Vervangen Andreas

1.600

245

1.048

307

Totaal

9.100

5.928

1.048

2.123

10.2 Bestuursondersteuning
1.816

Van de vijf lopende kredieten in dit programma kunnen drie kredieten worden afgesloten zonder
financieel effect.
Bedrijfsvoering
Programma onderdeel
(Bedragen * € 1.000)

Totale bruto
investeringssom t/m 2015

Boekwaarde
per
31-12-2014

Uitgaven
Restant
2015 investeringsruimte

123.167

48.137

11.580

64.170

38.820

13.050

15.622

6.101

774

0

7.177

654

162.761

61.187

27.202

71.045

Bedrijfsvoering
Huisvesting
ICT en informatievoorziening
Materiaaldienst
Totaal

Van de 134 lopende kredieten van bedrijfsvoering kunnen er 63 worden afgesloten met een totale
onbenutte kredietruimte van € 1,33 miljoen. Hiervan is € 0,99 miljoen het gevolg van het afsluiten van
lopende kredieten op het gebied van ICT. De overige € 0,34 miljoen heeft betrekking op kredieten voor
gemeentelijke huisvesting.
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Naast de af te sluiten kredieten zijn er zes investeringsvoorstellen waarvoor geen krediet meer
aangevraagd zal worden. Het betreft een investeringsvoornemen in huisvesting van Afval Service Oost
en om vijf ICT-investeringen.
De oorspronkelijk geraamde investeringssom van € 1,5 miljoen voor huisvesting van Afval Service Oost is
ontoereikend gebleken. Er zal hiervoor een nieuw investeringsvoorstel worden ingediend. Vanwege de
centralisatie van de verantwoordelijkheid voor ICT kunnen lopende kredieten voor
kantoorautomatisering binnen het programma bedrijfsvoering worden afgesloten. In totaal gaat het
hierbij om een investeringsbedrag van € 1,4 miljoen dat niet meer tot besteding zal komen.
Onderdeel algemene dekkingsmiddelen
Programma onderdeel
(Bedragen * € 1.000)

Totale bruto
investerings-som
t/m 2015

Boekwaarde
per
31-12-2014

Uitgaven
2015

Restant
investeringsruimte

2.250

363

0

1.887

6.A.3 Erfpacht
Uitvoering erfpachtbeleid
6.A.6 Overige eigen middelen
Bijdrage 2e Zeesluis

105.491

0

0

105.491

Totaal

107.741

363

0

107.378

In het onderdeel algemene dekkingsmiddelen is sprake van een lopend krediet voor
informatievoorziening met betrekking tot het erfpachtbeleid en om een bijdrage van de gemeente aan
de investering in de 2e Zeesluis. In de Begroting 2016 is rekening gehouden met een indexering van
hierboven genoemde investeringssom.
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9.5 Vereveningsfonds
Portefeuillehouder: wethouder Van der Burg

9.5.1 Algemeen
In het Vereveningsfonds worden de resultaten van Amsterdamse grondexploitaties met elkaar verevend.
In 2015 is de opleving van de vastgoedmarkt goed merkbaar in het Vereveningsfonds. Er zijn veel
nieuwe gronden in erfpacht uitgegeven en de grondprijzen zijn sterk gestegen waardoor ook de
resultaten van de grondexploitaties zijn verbeterd.

9.5.2 Kasontwikkeling 2015
Het kassaldo – het op kasbasis gerealiseerde saldo in het Vereveningsfonds – is in 2015 met € 203
miljoen toegenomen naar € 435 miljoen. De kasstromen vinden zowel plaats in de lopende projecten, als
ten gunste, of ten laste van de reserves.
Kassaldo mutaties in 2015

(Bedragen in € * 1 miljoen)

Stand ultimo 2014 (incl. transformatie) *

232

Projecten
Grondopbrengsten 2015

251

G&O gronduitgiften

198

G&O meerwaarde erfpacht

10

Stadsdelen gronduitgiften

43

Overige opbrengsten 2015

71

G&O

63

Stadsdelen

8

Uitvoeringskosten 2015

-107

G&O

-87

Stadsdelen

-20

Totaal kasstromen projecten

215

Reserves
Rente

4

Bouwen aan de Stad

23

Proceskosten

-21

Apparaatskosten

-5

Bodemsanering

0

Vrijval reserve

2

Overige posten

-3

Totaal kasstromen reserves

-12

Stand kassaldo ultimo 2015
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Ontwikkeling onderhanden werk, reserves en voorzieningen
De kasstromen uit de projecten komen tot uiting in het zogenaamde ‘onderhanden werk’ (OHW) van de
lopende projecten. Dit is de boekwaarde van de actieve projecten (het gerealiseerde deel ervan). Bij
afsluiting van een plan wordt het gerealiseerde positieve saldo verrekend met de reserve algemeen deel
van het Vereveningsfonds.
Daarnaast wordt aan de hand van de voortgang van en de ontwikkelingen in de projecten bekeken of de
voorzieningen (voor plannen met een tekort moeten worden aangepast en of tussentijdse
winstnemingen ten gunste van de reserve mogelijk zijn.
In 2015 is het bedrag voor de voorzieningen nagenoeg gelijk gebleven. Tegenover de benodigde
ophoging van de voorziening door de oprenting van de stand per ultimo 2014, staat een vrijval als
gevolg van planverbeteringen van nagenoeg dezelfde omvang.
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Aan winstnemingen en verrekeningen is in 2015 een bedrag van € 99 miljoen gerealiseerd. Bij plannen
waar kavelwinsten zijn gerealiseerd, zijn bedragen gedoteerd aan de reserve ten laste van het
onderhanden werk. Dit is gebeurd conform de vereisten van het BBV, rekening houdend met de stand
van het onderhanden werk en de nog te maken kavelkosten.
Per saldo is het onderhanden werk – ondanks de winstnemingen – met € 116 miljoen verbeterd tot -/€ 137 miljoen. De negatieve boekwaarde duidt erop dat in de actieve plannen tot nu toe meer
opbrengsten, dan uitgaven zijn geboekt. Dit betekent dat voor de gehele portefeuille bezien geen
investeringen zijn gedaan die nog terugverdiend moeten worden door toekomstige grondopbrengsten.
Het risicoprofiel is daarmee vanzelfsprekend ook beperkt.
De reserves in het Vereveningsfonds stijgen als gevolg van vooral de winstnemingen naar een bedrag
van € 268 miljoen ultimo 2015. Van dit bedrag moet op grond van de bestuurlijk vastgelegde spelregels
€ 43 miljoen worden aangemerkt als weerstandsvermogen. Een bedrag van € 225 miljoen valt daardoor
aan te merken als Vereveningsruimte.
Het verloop van de reserve algemeen deel in het Vereveningsfonds in 2015 is als volgt:
(Bedragen in € * 1 miljoen)
Reserve Vereveningsfonds ultimo 2014

169

Rente

3

Winstnemingen/ verrekeningen

95

Verrekening Stadsdeel

4

Vrijval voorziening plantekorten

1

Bouwen aan de Stad

23

Vrijval Reserve Investeringsprojecten

2

Proceskosten

-21

Bodemsanering

0

Apparaatskosten

-4

Overige Kosten

-4

Reserve Vereveningsfonds ultimo 2015

268

NB. Bij de posten rente en apparaatskosten wijken de bedragen af ten opzichte van de tabel ´kassaldo
mutaties in 2015´, omdat het daar niet alleen om de reserve algemeen deel Vereveningsfonds gaat.
De toevoeging aan de reserve door de winstnemingen bedraagt € 107 miljoen Daarnaast bedragen de
kasuitgaven ten laste van de reserves € 8 miljoen. Per saldo neemt de reserve daarmee in 2015 toe met
€ 99 miljoen tot € 268 miljoen.

Relatie kassaldo, onderhanden werk, Reserves en Voorziening.
De relatie tussen het kassaldo, het onderhanden werk, de reserve en de voorziening is in onderstaand
schema weergeven:
(bedragen in € * 1 miljoen)

Ultimo 2014

Mutatie

Ultimo-2015

169

99

268

Onderhanden werk

21

116

137

Voorziening

42

0

42

232

203
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Reserves Algemeen en Transformatie

Totaal

9.5.3 Meerjarenprognose grondexploitaties Vereveningsfonds
De portefeuille aan actieve plannen omvat een bedrag van € 1.566 miljoen aan nog te realiseren
opbrengsten en € 1.081 miljoen aan nog te realiseren kosten over een lange periode (die reikt tot ver na
2020). Op basis van scenarioanalyses is een inschatting gemaakt van het contant gemaakte saldo van de
portefeuille. Op basis van het realistische scenario wordt het positieve saldo geraamd op € 464 miljoen.
Vanwege de lange looptijd moeten deze prognoses met de nodige voorzichtigheid worden beschouwd.
Voor de bepaling van de vereveningsruimte ultimo 2015 zijn zij niet meegenomen.
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Voor de ontwikkeling van de reserve en de vereveningsruimte tot en met 2020 wordt uitgegaan van de
volgende bedragen:
Meerjarenraming Reserve en Vereveningsruimte
2015

2016

2017

2018

2019

2020

169

268

283

351

421

475

3

4

5

5

6

6

95

61

97

94

66

52

-21

-28

-24

-19

-16

-13

23

21

19

13

13

13

(bedragen in € * 1 miljoen)
Reserve Vereveningsfonds
Rente
Winstnemingen
Verrekening Stadsdeel
Proceskosten

4

Bouwen aan de Stad
Garantieregeling Bouwen a/d Stad

12

Vrijval voorzieningen

1

Vrijval Reserve InvesteringsProjecten

2

Bodemsanering

0

-21

-12

-6

-10

-4

Apparaatskosten

-4

-4

-4

-4

-4

-4

-6

-6

-6

-6

-6

-7

-7

-7

-7

Intensivering

-5

Overige Kosten

-4

Onvoorzien
Bijdrage Rijk
Reserve

268

283

351

421

475

43

64

83

96

109

122

225

219

268

325

366

370

Weerstandsvermogen
Vereveningsruimte

-7
-20
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9.6 Stimuleringsfonds Volkshuisvesting
Portefeuillehouder: wethouder Ivens

9.6.1 Inleiding
Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (Stifo) is opgericht in 1995 en is in eerste instantie gevoed door
de inkomsten uit de verkoop van KabelTelevisie Amsterdam (KTA). Eind jaren negentig kwam er een
tweede grote voedingsbron bij, de meerwaarde die bij betalingen van corporaties ontstaat bij het einde
van hun erfpachtstijdvak, dan wel bij conversie en/ of splitsing van hun erfpachtrechten. Deze
meerwaarde ontstaat doordat de afkoopsom van het erfpachtrecht doorgaans hoger is dan de
boekwaarde (historische grondwaarde).
Het Stimuleringsfonds is primair bestemd voor de fysieke herstructurering van naoorlogse wijken in
Nieuw-West, West (Kolenkitbuurt) en Noord (Waterlandpleinbuurt en De Banne). Het Stifo is deels
bedoeld voor onrendabele vastgoedinvesteringen van corporaties (het vastgoeddeel van het fonds) en
deels voor dekking van tekorten op grondexploitaties van de gemeente (het gronddeel van het fonds).
Bestedingsvoorstellen ten laste van het Stifo worden gezamenlijk gedaan door de Amsterdamse
Federatie van Woningcorporaties (AFWC) en de gemeente, in de Commissie Stimuleringsfonds. De
bestedingsvoorstellen worden ter goedkeuring voorgelegd aan het college en de raad.
Toekomst van het Stimuleringsfonds
In de Samenwerkingsafspraken (het vervolg op Bouwen aan de Stad 2) die op 1 juli 2015 door de raad
zijn vastgesteld, hebben gemeente, corporaties en Huurdersvereniging Amsterdam afgesproken een
plan te maken om het Stifo op te heffen. Reden hiervoor is dat het bouwwerk dat in de loop der tijd is
ontstaan, complex en weinig transparant is. Met de nieuwe Woningwet zijn er andere goede
mogelijkheden voor gemeente en corporaties om tot prestatieafspraken te komen. Plannen die al in
uitvoering zijn worden gewoon afgemaakt. In de Jaarrekening 2015 wordt geen voorschot genomen op
de beoogde opheffing van het fonds, de huidige systematiek van het Stifo is aangehouden.
Samenvatting resultaat 2015
In 2015 is in projecten die worden gefinancierd vanuit het Stimuleringsfonds, in de drie stadsdelen
Nieuw-West, Noord en West, grond uitgegeven ten behoeve van 859 woningen.
Financieel gaat het ook goed met het fonds. Het Stimuleringsfonds profiteert van de verbeterde
marktvraag naar grond en vastgoed waardoor een aantal grondexploitaties is verbeterd.
Hiernaast is er in 2015 meer voeding (meerwaarde) binnengekomen dan was geraamd.

9.6.2 Gronddeel
Verloop reserves en voorzieningen Gronddeel
Het Gronddeel is opgebouwd uit een aantal reserves en voorzieningen. In onderstaande tabel zijn de
mutaties in 2015 van de reserves en voorzieningen van het Stifo opgenomen.

(Bedragen * € 1 miljoen)
Reserve Gronddeel Algemeen
Reserve Parkstad
Reserve UP's raamovereenkomst Parkstad
Reserve Buurtring Geuzenveld Zuid
Reserve Vrijval Nieuw West
Totaal Reserves Gronddeel
Voorziening gronddeel Stimuleringsfonds alg.
Voorziening UP's raamovereenkomst Parkstad
Totaal voorzieningen Gronddeel
Totaal Gronddeel

2014

Dotaties

Onttrekkingen

2015

34,1
9,3
9,3
3,7
20,3
76,7
98,1
19,4
117,5
194,2

29,1
0,3
0,3
0,1
0,6
30,4
3,5
1,5
5,0
35,4

8,1

55,1
9,6
8,8
3,8
19,1
96,4
89,7
20,9
110,6
207,0

0,8
1,8
10,7
11,9
11,9
22,6

De totale reservepositie binnen het Gronddeel van het Stimuleringsfonds is in 2015 sterk verbeterd. De
reserve positie is met bijna € 20 miljoen gestegen naar € 96,4 miljoen. De belangrijkste mutaties zijn:
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Dotaties aan de reserves

De meerwaarde erfpacht van corporaties bedroeg € 32 miljoen in 2015. Hiervan wordt ongeveer de
helft (€ 16,1 miljoen) toegevoegd aan de reserve gronddeel algemeen.

Het resultaat van de grondexploitaties in het Stifo is vooral verbeterd door een stijging van de
grondprijzen door de aantrekkende markt. Het gevolg hiervan is dat het geraamde financiële tekort
is afgenomen met € 11,9 miljoen, waardoor de voorziening voor tekorten is verlaagd ten gunste van
de reserve.

De rentevergoeding (3,5%) bedroeg € 2,4 miljoen over de stand van de reserves per ultimo 2014.
Onttrekkingen aan de reserves

De bijdrage uit het Gronddeel van € 8 miljoen aan het Vereveningsfonds, conform de afspraken uit
Bouwen aan de Stad.

Een bijdrage aan stadsdeel Nieuw-West van € 1,8 miljoen (ten laste van de Reserve Vrijval) ten
behoeve van de uitvoeringskosten in Nieuw-West.

De toegezegde bijdrage van € 0,8 miljoen in de Anton Struikbuurt, die vanaf 2015 wordt voorzien in
de voorziening UP Raamovereenkomst Parkstad.

Kosten van € 0,1 miljoen voor het fondsbeheer.
De totale voorzieningenpositie is per saldo afgerond € 7 miljoen lager geworden. De mutaties zijn:

afname van de voorziening voor tekorten van € 11,9 miljoen ten gunste van de reserve

dotatie van de rentevergoeding (3,5%) van € 4,1 miljoen over de stand per ultimo 2014

dotatie van de toegezegde bijdrage van € 0,8 miljoen in de Anton Struikbuurt, die met ingang van
2015 wordt voorzien in de voorziening Raamovereenkomst Parkstad
Verloop in de projecten, het onderhanden werk
Het saldo van een grondexploitatie wordt bij planafsluiting verrekend met het Gronddeel. In 2015 zijn er
geen plannen afgesloten. De kosten en opbrengsten die worden gerealiseerd voordat een plan wordt
afgesloten, staan op de balans bij het betreffende stadsdeel. Dit wordt het ‘onderhanden werk’
genoemd.
De grondopbrengsten in de grondexploitatie zijn met name de gronduitgiften en erfpachtinkomsten bij
verdichting boven 110% ten opzichte van het oorspronkelijke bouwprogramma (conform de afspraken in
het Aanvullend Convenant Erfpacht). De grondkosten bestaan uit de verwervingskosten,
uitvoeringskosten, proceskosten en kosten voor voorbereiding en toezicht (V&T-kosten).
In onderstaande tabel zijn de geraamde en werkelijke opbrengsten en kosten in 2015 weergegeven
(Bedragen * € 1 miljoen)
Nieuw-West
Noord
West
Totaal

Inkomsten 2015
Geraamd
Werkelijk
13,5
11,3
4,3
2,8
0,9
0,5
18,7
14,6

Uitgaven 2015
Geraamd
Werkelijk
-20,2
-6,6
-7,4
-4,1
-6,8
-5,2
-34,4
-15,9

De werkelijke kosten in de grondexploitaties zijn beduidend lager dan de raming voor 2015. Voor de
opbrengsten geldt dit patroon ook, al is daar sprake van kleinere verschillen. Binnen de plannen is
sprake van planningsoptimisme en een overschatting van (het tempo van) de kosten in het
desbetreffende jaar.
De belangrijkste uitgaven

Borstblok € 4,1 miljoen huisvestingskosten, gemeente is eigenaar van het pand

Rente toerekening : € 2,3 miljoen

August Allebéplein aankoop grond: € 1,7 miljoen

Proceskosten en V&T-kosten : € 1,7 miljoen

Investeringen in openbare ruimte in De Banne: € 1,1 miljoen
De belangrijkste inkomsten

Grondinkomsten voor het August Allebéplein : € 5,4 miljoen

Grondinkomsten voor het Delflandplein: (€ 2,4 miljoen
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Grondinkomsten voor De Banne: € 2 miljoen(
Huurinkomsten voor het Borstblok: € 0,5 miljoen

Uitvoeringskosten in Nieuw-West
Buiten de grondexploitaties is in 2015 in stadsdeel Nieuw-West € 6 miljoen uitgegeven aan herinrichting
van de openbare ruimte en de aanleg van de buurtring Geuzenveld-Zuid. Het gaat hier om specifieke
bestedingsdoelen die zijn vastgelegd in het kader van de Raamovereenkomst. Voor deze
bestedingsdoelen zijn aparte bestemmingsreserves gecreëerd, te weten de reserve Vrijval en de reserve
Buurtring. In 2015 is € 1,8 miljoen verrekend met de Reserve Vrijval.
Kassaldo 2015
De kasstromen binnen de gemeente worden gerealiseerd in drie onderdelen van het gronddeel, te
weten: het onderhanden werk (projecten), de voorzieningen en de reserves.
In onderstaande tabel worden de kasstromen uit onderhanden werk en uit de reserve en voorzieningen
in samenhang gepresenteerd.
Kasmutaties

(Bedragen * € 1 miljoen)

2015

Stand eind 2014

118,3

Projecten
Opbrengsten 2015

14,6

Stadsdeel uitgiften/ meerwaarden

13,4

Overige opbrengsten 2015:
Stadsdelen

1,2

Uitvoeringskosten 2015

-19,9

Stadsdelen grondexploitaties

-15,8

Projecten Nieuw West Vrijval

-5,9

Verrekening Nieuw West projecten

1,8

Totaal kasstromen projecten

-5,3

Reserves en Voorzieningen

12,8

Rente

6,6

Inkomsten meerwaarden

16,1

Bijdrage Vereveningsfonds

-8,0

Bijdrage NW vrijval projecten

-1,8

Apparaatskosten

-0,1

Totaal kasstromen reserves

12,8

Stand kassaldo ultimo 2015

125,8

De stand van het kassaldo, dat wil zeggen de liquiditeitspositie van het gronddeel, is in 2015 met € 7,5
miljoen toegenomen tot € 125,8 miljoen.
Net als voorgaande jaren is sprake van een positief kassaldo terwijl op basis van de ramingen voor 2015
een negatief saldo werd verwacht. Dit patroon is al enkele jaren te zien: de planontwikkeling en
uitvoeringswerkzaamheden gaan minder snel dan werd verwacht.
In onderstaande tabel is het verloop in 2015, aan de hand van de ontwikkeling van de reserves,
voorzieningen en het onderhanden werken, in totaliteit zichtbaar gemaakt.
Verloop kassaldo
Reserves
Voorzieningen
Onderhanden werk
Totaal

Ultimo 2014
76,7
117,5
-/- 75,9
118,3
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Mutaties
19,7
-/- 6,9
-/- 5,3
7,5

Ultimo 2015
96,4
110,6
-/- 81,2
125,8

9.6.3 Realisatie programma 2015
In de onderstaande tabel is het programma weergegeven dat samenhangt met de gerealiseerde
uitgiften in 2015 binnen het Stimuleringsfonds. Het gerealiseerde aantal woningen is in werkelijkheid
hoger doordat door de ACE-afspraken met de corporaties niet voor het volledige programma
grondopbrengsten worden ontvangen, maar alleen voor de toevoeging van woningen aan de voorraad.
In de tabel is alleen het woonprogramma opgenomen dat is te relateren aan de gerealiseerde
opbrengsten in de grondexploitaties.
Vastgoedsegment
Woningen markt
Woningen sociaal
Totaal wonen
Winkelruimte
Totaal niet wonen

Realisatie 2015
woningen
m2 bvo
847
12
859
2.380
2.380
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9.7 Rekening ISV
Portefeuillehouder: wethouder Ivens

Beschrijving van de verwerkte gegevens
De rekening Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) is een bundeling van bestedingengegevens
van twaalf organisatieonderdelen: zeven stadsdelen/ bestuurscommissies en vijf resultaat
verantwoordelijke eenheden (rve’s).
De voorliggende rekening heeft betrekking op de afwikkeling van ISV-posten waarop gezamenlijk op 1
januari 2015 in totaal ruim € 67,9 miljoen open stond. Het rekeningjaar 2015 is het eerste jaar waarin
geen ‘nieuwe’ projecten en activiteiten meer worden verantwoord; het openstaand bedrag van € 67,9
miljoen betreft alleen de (restanten van) posten uit de begrotingen van 2014 en eerder.
Tot 2010 werden de verzamelde rekeninggegevens gebruikt voor zowel de binnengemeentelijk als
buitengemeentelijke financiële verantwoording. De wettelijk verplichte verantwoording aan het Rijk is in
2010 met de overgang van het ISV van een specifieke doeluitkering naar een decentralisatie-uitkering
(als onderdeel van het gemeentefonds) komen te vervallen. De decentralisatie van het ISV houdt
verband met de wens van het Rijk om de regierol van (rechtstreekse) gemeenten op het terrein van de
stedelijke vernieuwing te versterken. Het betekent voor de gemeente meer beleidsvrijheid en minder
bestuurlijk lasten. Binnengemeentelijk blijft de rekening onderdeel uitmaken van de reguliere planning &
control cyclus.

De belangrijkste rekeninguitkomsten in 2015
Totale uitgavenbedrag
Het totaal van de bestedingen in 2015 bedraagt € 18,7 miljoen. In tabel 1 zijn de cijfers over de voeding
en besteding van het fonds zowel over het rekeningjaar 2015 als over de hele ISV-periode 2000 – 2015
weergegeven. Per saldo was (over de hele periode 2010 – 2015) een bedrag van circa € 825 miljoen
beschikbaar voor de stedelijke vernieuwing. Ultimo 2015 is van dat bedrag circa € 775 miljoen besteed
en verantwoord. Er resteert nog circa € 51 miljoen.
Kerngegevens ISV 2015 en 2000-2015
(Bedragen * € 1 miljoen)

2015

2000-2015

Rijksstorting

0,0

Overige bijdragen Rijk en (stads)provincie

0,0

7,1

Bijdragen gemeente

0,0

83,1

Bijgeschreven rente

1,7

50,9

Af: Uitnamen

0,0

108,5

Voeding
Af: Bestedingen
Voeding minus bestedingen

793,1

1,7

825,7

18,7

774,8

-17,0

50,9

In 2015 is in totaal een bedrag van € 18,7 miljoen besteed, € 14,1 miljoen door de centrale rve’s en € 4,6
miljoen door de stadsdelen. Dit laatste betreft de uitgaven ten laste van de eigen ISV-fondsen (de
sleutelbedragen), alsmede de uitgaven op extra toegekende budgetten voor knelpunten.

Rekeningresultaat.
Per ultimo 2015 bedraagt de stand van het ISV € 50,9 miljoen. Deze uitkomst is de resultante van:
a.
b.
c.

de beginstand van het fonds op 1 januari 2015
de uitgaven in 2015
de gekweekte rente

€ 68,0 miljoen
€ 18,7 miljoen
€ 1,7 miljoen

Het eindsaldo wordt afgezet tegen het totaal van de gevraagde reserveringen door stadsdelen en rve’s
van € 47,7 miljoen. Het verschil van € 3,2 miljoen vormt het rekeningresultaat van het ISV over 2015.
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Verklaring van het rekeningresultaat
De rekeninguitkomst wordt voor de helft verklaard door het inboeken van de gekweekte rente van € 1,7
miljoen. De rente bedraagt 3,5% over de gemiddelde stand van de centrale ISV-gelden.
Daarnaast wordt de eerder aangekondigde vrijval op de budgetten voor broedplaatsen van €1,1 miljoen
nu verwerkt in de rekening over 2015 (conform het raadbesluit over de Najaarsnota 2015). Deze vrijval
was pas na het afronden van de rekening over 2014 bekend en kon dus vorig jaar niet meer worden
meegenomen. Dat is nu bij de rekening over 2015 gecorrigeerd.
Een derde factor die van invloed is op het rekeningresultaat is de gemelde ‘nieuwe’ vrijval op het gebied
van woonwagens en monumenten. Op het budget voor achterstallig onderhoud van woonwagens is een
onderschrijding van € 148.000. Ook op enkele posten op het gebied van Monumenten treedt vrijval op
van in totaal € 300.000. De onderbestedingen komen voort uit projectbezuinigingen, of een strakke
financiële planning.
Vrijval op ISV-budgetten Wonen en Monumenten
(Bedragen * € 1.000)
Begroting
Vrijval

Jaar

Nummer

project

2012

3012

Reservering budget voor ‘kleine subsidie’ art. 6

15

2012

3020

1e Schinkelstraat 16 (remisedeel paardentram)

103

3

2012

3022

Olympiaweg 14 (Willem de Zwijgerkerk)

37

18

2012

3023

Hunzestraat 85 (Maranathakerk)

156

8

2012

3026

Linnaeusstraat 356 (Muiderkerktoren)

200

2

2012

3030

Jacob Bontiusplaats 9 (Storkterrein, Oudgasgebouw)

159

159

2012

3031

Conradstraat 471 (Poortgebouw)

2014

2030

Bijdrage achterstallig onderhoud woonwagens (prioriteit)

2014

3024

2014

3027

2

61

61

1.200

148

Nieuwmarkt 4, De Waag (stadsdeel Centrum)

54

41

Van Ostadestraat 149, Oranjekerk (stadsdeel Zuid)

24

7

2.009
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Totaal

Reservering van restanten op (oude) ISV-posten
Algemeen
Het totale bedrag aan restanten op ISV-posten dat op grond van de opgaven van de verschillende
budgethouders ultimo 2015 gereserveerd moet blijven beloopt € 47,6 miljoen. Dat is een afname met
€ 17,8 miljoen ten opzichte van 2014. Het te reserveren bedrag van € 47,6 miljoen is als volgt verdeeld
over de rve’s en stadsdelen:
Te reserveren restant-budgetten ultimo 2014 en ultimo 2015
(Bedragen * € 1 miljoen.)

2014

2015

Rve’s

51,7

38,6

Stadsdelen, sleutelbedragen

13,5

8,8

Stadsdelen, knelpunten
Totaal

0,2

0,2

65,4

47,6

Restanten op ISV-posten naar begrotingsjaar
Om een beeld te krijgen van de tijd dat de restantposten (uitgezonderd de middelen die tot het
sleutelbedrag van de stadsdelen behoren) gereserveerd staan is een onderverdeling gemaakt naar het
jaar waarin de bedragen zijn toegekend:
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Te reserveren bedragen ultimo 2014 en 2015 naar begrotingsjaar
(Bedragen * 1 € miljoen)

2014

2015

2008

2,0

0,6

2009

1,5

1,5

2010

1,2

1,0

2011

0,3

0

2012

10,6

4,4

2013

15,4

10,3

2014

20,9

18,1

2015

0,0

2016

2,6
Totaal

51,9

38,6

De posten uit de begrotingen 2008 t/m 2013 staan inmiddels 3 jaar of langer gereserveerd. Het te
reserveren bedrag op deze oude posten telt op tot bijna € 17,9 miljoen. 2016 is het laatste jaar waarin
deze reserveringen kunnen worden aangesproken. De reserveringen uit de begrotingsjaren 2014 en later
hebben de 3-jaars-termijn nog niet overschreden.
Restanten Centraal- en Grootstedelijke posten
De gevraagde restantbudgetten op de centraal- en grootstedelijke posten uit de begrotingsjaren 2008
en later worden hieronder nader toegelicht.
Broedplaatsenbudget (€ 4,2 miljoen)
Vanaf 2004 zijn middelen vanuit ISV beschikbaar gesteld voor broedplaatsen. De laatste reguliere
bijdrage is toegekend in het begrotingsjaar 2010. Totaal is € 13,8 miljoen ten laste gebracht van het ISV.
Bij de Voorjaarsnota 2015 is binnen het budget voor broedplaatsen een bedrag van €1,1 miljoen
beschikbaar gesteld voor atelierwoningen. Er resteert op 1 januari 2016 nog ruim € 4,2 miljoen.

(Bedragen * € 1 miljoen)
jr

nr

project

Begroting

Realisatie
2015

Restant
2015

Afwikkeling

2008

2050 Broedplaatsen

2,5

1,9

0,6

2016

2009

2050 Broedplaatsen

1,5

0

1,5

2017

2010

2050 Broedplaatsen

1,0

0

1,1

2018

2016

2050 Broedplaatsen, Atelierwoningen

0

-

1,1

2018

5,0

1,9

4,2

Totaal

Bij de middelen voor Broedplaatsen loopt de besteding niet parallel met de beschikbaar gestelde
middelen. Het opstarten en ontwikkelen van broedplaatsen is een langdurig en ingewikkeld proces. Voor
een deel van de reservering zijn beschikkingen uitgeschreven. Voor een ander deel is de ruimte belegd
voor broedplaatsen waar op ambtelijk en/ of bestuurlijk niveau toezeggingen zijn gedaan die weliswaar
nog niet in subsidiebeschikkingen zijn vastgelegd, maar waar de gemeente zich wel aan heeft verplicht.
Tevens is het Bureau Broedplaatsen nog in overleg over verschillende projecten waarvoor nog geen
reservering is opgenomen. De verwachting is dat de laatste broedplaatsgelden pas na 2018 financieel
afgewikkeld worden.
Bodemsanering gasfabrieken (€ 17,3 miljoen).
Vanaf 2010 zijn jaarlijks in het kader van de verdeelbesluiten ISV bedragen toegekend voor de sanering
van de terreinen waar gasfabrieken hebben gestaan. Het betreft de Ooster-, Wester- en
Zuidergasfabriek, aangevuld met de locatie Marnixstraat. Hiervoor is in totaal binnen het ISV € 46,3
miljoen vrijgemaakt. Per 2015 resteerde daarvan nog € 29,8 miljoen.
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(Bedragen * € 1 miljoen)
jr

nr

project

Begroting

Realisatie
2015

Restant
2015

Afwikkeling

2012

7090 Bodemsanering Gasfabrieken

9,2

8,1

1,0

2016

2013

7090 Bodemsanering Gasfabrieken

10,3

4,4

5,9

>2018

2014

7090 Bodemsanering Gasfabrieken

10,4

0

10,4

>2018

29,8

12,5

17,3

Totaal

Van het budget resteert nog € 17,3 miljoen. dat gereserveerd moet blijven ter dekking van uitgaven in
2015 en later. De financiële afwikkeling van deze posten vindt plaats ver na 2018.
Sanering verkeerslawaai (€ 7,5 miljoen.)
Vanaf 2003 zijn substantiële bedragen uit het ISV toegekend voor gevelsaneringen. In totaal is in de
periode 2003-2014 € 42,5 miljoen uit het ISV beschikbaar gesteld voor de aanpak van verkeerslawaai.
Hiervan resteert aan het eind van 2015 nog € 7,5 miljoen. De financiële afwikkeling daarvan wordt
verwacht in 2018.

(Bedragen * € 1 miljoen)
jr

nr

project

Realisatie
2015

Begroting

Restant
2015

Afwikkeling

2012

7050 Geluidsanering verkeerslawaai

3,7

2,2

1,5

2016

2013

7050 Geluidsanering verkeerslawaai

3,0

0

3,0

2018

2014

7050 Geluidsanering verkeerslawaai

3,0

0

3,0

2018

9,7

2,2

7,5

Totaal

Projecten Monumentenzorg (€ 2,3 miljoen)
De kosten voor de restauratie van monumenten zijn altijd voor een belangrijk deel betaald vanuit het
voormalige Stadsvernieuwingsfonds en vanaf 2004 uit het ISV. Ten laste van het ISV is totaal € 27,5
miljoen bestemd (geweest) voor monumentenzorg. Voor de volgende projecten dient het restant van
2015 van € 2,3 miljoen gereserveerd te blijven. De financiële afwikkeling is voorzien in 2016.

(Bedragen * € 1.000)
jr

nr

Project

Realisatie
2015

Begroting

Restant
2015

Afwikkeling

2012

3027 Spuistraat 199 e.d. (Tabakspanden)

200

0

200

2016

2012

3033 Admiraal de Ruyterweg 406 (Boomkerk)

200

0

200

2016

2013

3011

Haalbaarheidsonderzoeken naar
herbestemming

111

17

93

2016

2013

3012

Reservering budget voor ‘kleine subsidie’
(art. 6 verordening)

30

11

19

2016

2013

3015 James Wattstraat 56 (pastorie)

63

0

63

2016

2013

3016

241

0

241

2016

2013

3018 Erik de Roodestraat 14-16 (Josephkerk)

250

175

75

2016

2013

3019 Diamantstraat 134 (voormalig badhuis)

20

0

20

2016

2013

3022

Oostzaanstraat 45 (School-museum 't
Schip)

200

0

200

2016

2014

3013

Speerstraat 6, schoolgebouw (stadsdeel
Zuid)

51

0

51

2016

2014

3014

Haarlemmerweg 465, molen 'De Bloem'
(stadsdeel West)

21

0

21

2016

2014

3015

Diamantstraat 134, badhuis (stadsdeel
Zuid)

14

0

14

2016

2014

3016 Rietwijkerstraat 55-77, Tobiasschool

98

0

98

2016

James Wattstraat 58 (Vortiefkerk Chr.
Koning)

448

jr

nr

Project

Realisatie
2015

Begroting

Restant
2015

Afwikkeling

(stadsdeel Zuid)
2014

3017

Victorieplein, De Wolkenkrabber Hilwis
(stadsdeel Zuid)

200

0

200

2016

2014

3018

Prinsengracht 281, Westerkerk (stadsdeel
Centrum)

250

0

250

2016

2014

3019

Pijnackerstraat 9, Vredeskerk (stadsdeel
Zuid)

11

0

11

2016

2014

3020

Cornelis Krusemanstraat 10, schoolgebouw
(stadsdeel Zuid)

22

0

22

2016

2014

3021

Cabralstraat 1, school 'De Wissel'
(stadsdeel West)

27

0

27

2016

2014

3022 Wijk Jeruzalem, blok 1 (stadsdeel Oost)

200

0

200

2016

2014

De Ruijterkade 84, Naco-huisje
3023
(stadsherstel), stadsdeel Centrum

99

0

99

2016

2014

3026

Oostzaanstraat 1, museum 't Schip
(stadsdeel West)

168

0

168

2016

2014

3028

Reijnier Vinkeleskade 62, schoolgebouw
(stadsdeel Zuid)

32

7

25

2016

2014

3029

De Wittekade 111, Nassaukerk (stadsdeel
West)

26

0

26

2016

2014

Geulstraat 9, schoolgebouw (stadsdeel
3030 Zuid)

11

0

11

2016

2.546

210

2.336

Totaal

Openbare ruimte project Zuidelijke IJ-oevers en gebiedsregie Stationseiland (€ 3,4 miljoen)
Ter dekking van het Plan Openbare Ruimte Zuidelijke IJ-oevers (POR) en de gebiedsregie op het
Stationseiland zijn substantiële bedragen toegekend vanuit het ISV. De budgetten uit de 2e ISV-periode
(totaal € 28,5 miljoen) zijn geheel besteed en financieel afgewikkeld. Van het toegekende bedrag in de
3e periode ISV (€ 20,1 miljoen) resteert op 1 januari 2016 nog € 3,4 miljoen. Het restant wordt in 2017
financieel afgewikkeld.
(Bedragen * € 1 miljoen)
jr.

nr.

Begroting

Realisatie
2015

Restant
2015

Afwikkeling

2013

32999

Reservering openbare ruimte Zuidelijke IJoevers

3,7

3,2

0,4

2016

2014

32999

Reservering openbare ruimte Zuidelijke IJoevers

3,7

0,7

3,0

2017

7,4

3,9

33,4

Totaal

GIOS, Groen in en om de Stad (€ 1,8 miljoen)
Vanaf 2000 is ieder jaar in het verdeelvoorstel van het ISV een bedrag opgenomen voor Groen in en om
de Stad (GIOS), totaal voor een bedrag van circa € 14,5 miljoen. De ISV-middelen zijn gebruikt voor
onder andere het Sloterpark (‘Rondje Sloterplas’), de Amstelscheg (‘Stad aan de Amstel’ en ‘Toekomst
Amstelland’), de Tuinen van West en het Noorderpark. Het bedrag dat nog resteert in 2015 wordt
gebruikt voor het Noorderpark (brug) en het Oosterpark. De financiële afwikkeling van de resterende
gelden is voorzien in 2017.
jr.

nr.

Begroting

(Bedragen * € 1 miljoen)
Realisatie
Restant
Afwikkeling
2015
2015

2012

11010 Groen in en om de Stad

1,3

0,3

1,0

2017

2013

11010 Groen in en om de Stad

1,0

0,7

0,3

2016
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jr.

nr.

2014

Begroting

11010 Groen in en om de Stad
Totaal

Realisatie
2015

Restant
2015

0,5

0

0,5

2,8

1,0

1,8

Afwikkeling
2016

Bijdragen Programma Woningkwaliteit (€ 1,5 miljoen)
Bij de Voorjaarsnota 2015 is € 1,5 miljoen van de vrijval ISV over 2014 bestemd voor het Programma
Woningkwaliteit.

(Bedragen * € 1 miljoen)
jr.
2016

nr.

Begroting

Realisatie
2015

2060 Programma Woningkwaliteit

Restant
2015

Afwikkeling

1,5

Woningverbetering en regeling Van Groot naar Beter (€ 0,8 miljoen).
Woningcorporaties en particuliere eigenaren worden onder meer met de regeling ‘Beter Verbeteren’
gestimuleerd om tijdens onderhouds- en verbeteringswerkzaamheden te investeren in behoud en herstel
van het oorspronkelijke aanzicht van de gevel. Ook worden subsidies beschikbaar gesteld voor
funderingsherstel ten behoeve van het behoud van architectonisch waardevolle panden. De regeling
‘Van Groot naar Beter’ beoogt het vrijmaken van grote woningen voor krap wonende grote gezinnen. Er
wordt naar gestreefd om per jaar 60 woningen hiervoor beschikbaar te krijgen. Eind 2015 resteert nog €
0,6 miljoen op deze post. De financiële afwikkeling is voorzien in 2018.

(Bedragen * € 1 miljoen)
jr.

nr.

Project

Begroting

Realisatie
2015

Restant
2015

Afwikkeling

2011

2021

Regeling Van Groot Naar Beter

0,3

0,2

0,1

2016

2012

2010

Woningverbetering

0,4

0,1

0,3

2017

2012

2021

Regeling Van Groot Naar Beter

0,2

0

0,2

2018

0,90

0,3

0.6

Totaal

Bijdrage achterstallig onderhoud woonwagens (€ 53.000).
De gemeente is verhuurder van zeventien huurwoonwagens en van 167 standplaatsen voor
woonwagens. Ten behoeve van het wegwerken van het achterstallig onderhoud aan de woonwagens en
de woonwagenstandplaatsen is in de Begroting 2014 éénmalig een bedrag van € 1,2 miljoen ten laste
van het ISV gebracht. Van het toegekende bedrag resteert circa € 53.000, dat in 2016 wordt besteed.

(Bedragen * € 1 miljoen)
jr.

nr.

2014

2030

Begroting
Bijdrage achterstallig onderhoud
woonwagens (prioriteit)

1.200

Realisatie
2015
1.147

Restant
2015
53

Afwikkeling
2016

Restanten Sleutelbedragen stadsdelen.
Vanaf 2000 zijn elk jaar ten laste van het ISV sleutelbedragen toegekend die de stadsdelen hebben
ingezet voor de stedelijke vernieuwing. In totaal gaat het om een bedrag van zo’n € 300 miljoen. De
gekweekte rente van € 17,3 miljoen hebben de stadsdelen toegevoegd aan het budget van de
sleutelbedragen. Enkele stadsdelen hebben daarenboven voor een bedrag van circa € 2,9 miljoen aan
middelen toegevoegd. Over de hele periode (van 2000 tot en met 2014) hebben de stadsdelen circa €
320 miljoen. aan sleutelbedragen tot hun beschikking gekregen. Het restant begin 2015 van € 13,5
miljoen hebben de stadsdelen gestort in een bestemmingsreserve (op basis van het raadsbesluit van 18
december 2014). Vanaf 2015 wordt er geen rente meer toegevoegd aan deze bestemmingsreserve. In
onderstaande tabel is het restant van 2014 en 2015 per stadsdeel weergegeven.
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(Bedragen * € 1.000)
Stadsdeel

Ultimo 2014

Realisatie 2015

Ultimo 2015

Centrum

1.206

586

620

West

5.852

1.675

4.177

Zuid

728

232

496

Oost

1.384

681

703

884

486

398

3.379

940

2.439

Noord
Nieuw West
Zuidoost
Totaal

26

26

0

13.459

4.626

8.833

Restanten Knelpunten stadsdelen (€ 0,2 miljoen.)
Aan bijdragen voor knelpunten resteert ultimo 2015 alleen nog een bedrag van € 234.500 voor de
verbouwing van de plint onder de Postjeswegflat aan het August Allebéplein uit 2010. De financiële
afwikkeling van dit knelpunt is voorzien in 2017.

(Bedragen * € 1 miljoen)
jr.

2010

nr.

63020

Realisatie
2015

Begroting
August Allebéplein, aanpassen plint
onder Postjeswegflat, (cf.
collegebesluit 19 april 2011)

0
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0

Restant
2015

Afwikkeling

0,2

2017

9.8 Subsidiestaat
9.8.1 Inleiding
Voor 2014 is voor het eerst een Gemeentelijke Subsidiestaat opgesteld voor de jaarrekening. In dat jaar
was het ‘oude’ bestuurlijk stelsel nog operationeel, reden om gemeentelijke diensten en voor stadsdelen
een aparte staat op te maken. Voor 2015 zijn deze twee onderdelen samengevoegd en is er sprake van
één gemeentelijke subsidiestaat.
De subsidiestaat verschaft inzicht in:

het totaal door de gemeente verleende subsidies

aan welke organisaties subsidies zijn verstrekt

voor welke activiteiten subsidies zijn verstrekt

aan welke programma’s(onderdelen) en producten uit de begroting deze subsidieverleningen
hebben bijgedragen

9.8.2 Verleende subsidies per programma
De gemeente Amsterdam heeft in 2015 in totaal voor circa € 700 miljoen aan subsidies verleend,
inclusief € 9 miljoen aan binnengemeentelijke subsidiebijdragen en € 53 miljoen aan subsidies uit
kredieten. Door de stadsdelen is voor € 97 miljoen aan subsidies verleend, door de rve’s
(resultaatverantwoordelijke eenheden) ruim € 600 miljoen.
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In totaal zijn in 2015 circa 4.900 subsidies verleend.

Subsidieverlening per programma

Bestuur en ondersteuning

Duurzaamheid en Water

Economie en Cultuur

'Projecten' (SD West)

Onderwijs, jeugd en diversiteit

Openbare Orde en Veiligheid

Stedelijke ontwikkeling en wonen

Verkeer en Openbare Ruimte

Welzijn, zorg en sport

Werk, inkomen en participatie

De grafiek hierboven en de tabel hieronder laten zien hoe de subsidieverlening (inclusief subsidies uit
kredieten en inclusief binnengemeentelijke bijdragen) over de programma’s verdeeld is.
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Bij het aantal subsidieverleningen moet een voorbehoud worden gemaakt, omdat het voorkomt dat
één subsidie over meerdere regels (in het overzicht) is gesplitst, bijvoorbeeld omdat het bijdraagt
aan meerdere programma’s of dat subsidies over meerdere (betaal)tranches zijn verdeeld. Het
werkelijk aantal subsidieverleningen kan dus afwijken.
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Verleende subsidies in 2015 (per programma)
Programma
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Subtotaal
11
Totaal

Totaal in €
10.755.235
8.561.140
18.906.512
210.688.281
262.760.086
172.050.207
3.501.307
7.874.522
2.881.262
697.978.552
902.891
698.881.443

Dienstverlening en informatie
Openbare orde en Veiligheid
Verkeer en openbare ruimte
Werk, inkomen en participatie
Onderwijs, jeugd en diversiteit
Welzijn, zorg en sport
Economie en cultuur
Duurzaamheid en water
Stedelijke ontwikkeling en wonen
Bestuur en ondersteuning
‘Projecten’(Stadsdeel West)

%
1,54
1,22
2,71
30,15
37,60
24,62
0,50
1,13
0,41
99,87
0,13
100,00

Uit bovenstaande tabel en uit de grafiek blijkt dat de meeste subsidies zijn verleend in het programma
Welzijn, zorg en sport, gevolgd door Onderwijs, jeugd en diversiteit en Economie en cultuur. De
subsidies op het gebied van Welzijn, zorg en sport en Onderwijs, Jeugd en Diversiteit zijn vooral
verstrekt door de rve Onderwijs, jeugd en diversiteit, de subsidies voor het programma Economie en
cultuur zijn voornamelijk door de rve Kunst en Cultuur verstrekt. In het programma Dienstverlening en
informatie is geen subsidie verleend.
De belangrijkste subsidieverstrekkingen in de bovenstaande programma’s zijn :

Begeleiding en zorg voor Dak- en thuislozen
€ 160 miljoen

Het Kunstenplan
€ 100 miljoen

Onderwijshuisvesting (primair en voortgezet)
€ 80 miljoen

VVE, kinderopvang en peuterspeelzalen
€ 58 miljoen

9.8.3 Verleende subsidies per organisatieonderdeel

Subsidieverlening per organisatieonderdeel

Bestuur en Organisatie
Grond en Ontwikkeling
OJZ
Ruimte en Duurzaamheid
SD Nieuw-West
SD Oost
SD Zuid
Sport en Bos
Werk, Participatie, Inkomen

Economie
Kunst en Cultuur
Raadsgriffie
SD Centrum
SD Noord
SD West
SD Zuid Oost
Verkeer en Openbare Ruimte
Wonen
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In de subsidiestaat bij de Jaarrekening 2015 bedraagt het bedrag aan verleende subsidies bijna € 700
miljoen. Uit de tabel hieronder en uit de grafiek blijkt dat de meeste subsidies zijn verleend door de rve
Onderwijs Jeugd en Zorg (€ 394 miljoen/56,4%), op ruime afstand gevolgd door de rve Kunst en Cultuur
(€ 141 miljoen/20,2%). De overige organisaties verleenden in 2015 samen 23,4% van het totaal aan
verleende subsidies.
Verleende subsidies in 2015 (per organisatieonderdeel)
Totaal in €
11.684.638
17.145.517
702.208
141.425.206
394.036.057
1.642.196
4.452.060
10.726.391
14.296.600
12.310.929
15.712.129
18.052.090
12.975.357
13.763.725
18.024.507
124.000
5.722.423
6.085.411
698.881.443

1
Bestuur en Organisatie
2
Economie
3
Grond en Ontwikkeling
4
Kunst en Cultuur
5
Onderwijs Jeugd en Zorg
6
Raadsgriffie
7
Ruimte en Duurzaamheid
8
SD Centrum
9
SD Nieuw-West
10
SD Noord
11
SD Oost
12
SD West
13
SD Zuid
14
SD Zuid Oost
15
Sport en Bos
16
Verkeer en Openbare Ruimte
17
Werk, Participatie, Inkomen
18
Wonen
Totaal
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%
1,67
2,45
0,10
20,24
56,38
0,23
0,64
1,53
2,05
1,76
2,25
2,58
1,86
1,97
2,58
0,02
0,82
0,87
100,00

10. Balans met toelichting
Portefeuillehouder: wethouder Kock

10.1 Grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling
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 schattingen
en veronderstellingen in het bijzonder bij voorzieningen ter afdekking van risico’s, die medebepalend
zijn voor de omvang van de opgenomen bedragen. Dit gebeurt in overeenstemming met algemeen
geldende grondslagen.
Tenzij anders vermeld zijn activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Vorderingen en
schulden in vreemde valuta zijn omgerekend tegen de op balansdatum geldende wisselkoersen.

10.1.1 Waarderingsgrondslagen
Vaste activa
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 zijn 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.
Afschrijvingen starten in het jaar na ingebruikneming van het actief. Bij de waardering is in voorkomende
gevallen rekening gehouden met een bijzondere waardevermindering als deze naar verwachting
duurzaam is. Bij het afschrijven is slechts in uitzonderingsgevallen rekening gehouden met een
restwaarde. Op grond is en wordt niet afgeschreven. De navolgende tabel bevat de richtlijn voor de
afschrijvingstermijnen van enkele belangrijke categorieën van vaste activa.
Met betrekking tot de objecten binnen een activumsoort kan nog sprake zijn van verschillende
afschrijvingstermijnen. Deze vloeien voort uit het hanteren van afwijkende termijnen door de per 19
maart 2014 opgeheven stadsdelen.
De richtlijn voor de afschrijftermijnen voor (belangrijke categorieën) van vaste activa zijn:

Afschrijvingstermijnen activa
Activa

Afschrijvings-termijn

Afschrijvingstermijn

<= 2014

>= 2015

ICT-hardware

5 jaar

5 jaar

ICT-software

5 jaar

5 jaar

Meubilair

10 jaar

10 jaar

Openbare verlichting armaturen

20 jaar

15 jaar

Verkeersregelinstallaties

20 jaar

15 jaar

Brugdek

20 jaar

15 jaar

Bewegwijzering

25 jaar

15 jaar

Aanleg wegen, reconstructie

30 jaar

25 jaar
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Activa

Afschrijvings-termijn

Afschrijvingstermijn

Tunnels: werktuigbouwkundige installaties

35 jaar

25 jaar

Gebouwen

40 jaar

40 jaar

Constructie bruggen

40 jaar

25 jaar

Sluizen

80 jaar

50 jaar

Beweegbare bruggen

80 jaar

25 jaar

Vaste bruggen

100 jaar

50 jaar

Walmuren

100 jaar

50 jaar

Tunnels

100 jaar

50 jaar

Materiële vaste activa met maatschappelijk nut
Materiële vaste activa met maatschappelijk nut zijn ongeacht het karakter daarvan geactiveerd tegen de
verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden en – voor zover
aanwezig – door de gemeente gevormde reserves zijn op de investering in mindering gebracht. Op deze
activa is volgens de gemeentelijke voorschriften afgeschreven. Rentekosten zijn voor deze activa niet
opgenomen in de vervaardigingsprijs. Voor activa met maatschappelijk nut geldt dat de
afschrijvingstermijn maximaal gelijk is aan de technische levensduur en dat extra afschrijvingen zijn
toegestaan na voorafgaande goedkeuring door het college.
Financiële vaste activa
Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en leningen u/g zijn opgenomen tegen
nominale waarde. Zo nodig is de nominale waarde door middel van een voorziening gecorrigeerd voor
een verwachte structurele waardedaling.
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 zijn
geactiveerd voor het verstrekte bedrag. Op deze bijdragen is afschreven met een termijn die maximaal
gelijk is aan de termijnen die de gemeente zelf hanteert voor overeenkomende activa.

Vlottende activa
Voorraden
De voorraden zijn gewaardeerd tegen verkrijgings-, of vervaardigingsprijs of de lagere marktwaarde.
De ‘bouwgronden in exploitatie’ zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, dan wel de lagere
marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen
worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouw- en woonrijpmaken), evenals een
redelijk te achten aandeel in de rentekosten en de administratie- en beheerskosten. In die gevallen
waarin nog uitgaven of verliezen worden verwacht en waarvoor voorzieningen zijn getroffen, zijn deze
voorzieningen op de waarde van de ‘bouwgronden in exploitatie’ in mindering gebracht. De richtlijnen
voor het nemen van winsten en verliezen uit de grondexploitaties zijn opgenomen in de grondslagen
voor resultaatbepaling.
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar (vorderingen)
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar zijn tegen nominale waarde opgenomen.
Liquide middelen
Liquide middelen zijn opgenomen tegen nominale waarde.
Overlopende activa
Overlopende activa zijn tegen nominale waarde opgenomen.
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Vaste passiva
Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve, bestemmingsreserves en het resultaat vóór
bestemming volgens de programmarekening.
Bestemmingsreserves hebben een maximale bestaansduur van twee jaar, tenzij door de gemeenteraad
besloten wordt:

tot een langere instellingsduur

een bestemmingsreserve aan te merken als systeemreserve waar volgens een door de
gemeenteraad vastgestelde gedragslijn aan mag worden onttrokken en/ of toegevoegd.
Voorzieningen
Voorzieningen zijn 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 vormen de van
Europese en Nederlandse overheidslichamen verkregen middelen. Deze worden gepresenteerd bij de
overlopende passiva. De voorzieningen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.
Vaste schulden
Vaste schulden zijn schulden met een (rentetypische) looptijd van één jaar, of langer en zijn gewaardeerd
tegen de nominale waarde.

Vlottende passiva
Netto-vlottende schulden
De netto-vlottende schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Overlopende passiva
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen uitgekeerde en niet bestede middelen die
verkregen zijn met een specifiek doel, zijn evenals de overige overlopende passiva opgenomen tegen de
nominale waarde.
Overige vlottende passiva
De overige vlottende passiva zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Borg- en Garantstellingen
De totale nominale waarde van de geborgde geldleningen zijn opgenomen tegen de nominale waarde
en is buiten de balanstelling opgenomen.

10.1.2 Grondslagen voor resultaatbepaling
Algemeen
Baten en lasten zijn 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 zijn als bate genomen in het jaar waarin het dividend betaalbaar
is gesteld. Uitzondering hierop zijn de dividenden van de in enig jaar verzelfstandigde gemeentelijke
rve’s of bedrijven, waarvan de gemeente 100% aandeelhouder is. In die gevallen is – op basis van de
gemaakte afspraken over de hoogte van het dividend – het dividend geboekt ten gunste van het
boekjaar waarop het dividend betrekking heeft38.

38

In 2015 gold dit alleen nog voor de NV Haven Amsterdam.
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Resultaatneming grondexploitaties
In het kader van de kasstroomsturing op kavelniveau is waar mogelijk jaarlijks het positieve resultaat van
de actieve kavels afgeroomd en ten gunste van de reserve Algemeen deel van het vereveningsfonds
gebracht. Definitieve verrekening vindt plaats bij planafsluiting. Tekorten worden ten laste van de
daarvoor getroffen voorziening gebracht, winsten komen ten gunste van de reserve Algemeen deel van
het Vereveningsfonds.
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 zijn gepresenteerd inclusief de onderlinge leveringen.
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Gemeentebalans per 31 december 2015
ACTIVA

31-12-2015

31-12-2014

12.351.441.208

12.462.071.152

2.667.404

4.683.892

1

0 Immateriële vaste activa
Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en
1 het saldo van agio en disagio

0

0

1

2 Kosten van onderzoek en ontwikkeling van activa

2.667.404

4.683.892

10.982.240.911

10.551.417.460

1

0

0 Vaste activa

1

1

1
1
1

1

0 Materiële vaste activa [= 1.2.1a + b - c]
Investeringen met een economisch nut [is exclusief
2 1a 1.2.1b]
2 1b waarvan in erfpacht uitgegeven
Voorziening bedragen aan toekomstige
vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt
2 1c geheven
Investeringen in de openbare ruimte met een
2
2 maatschappelijk nut

1

3

1

3

1

3

1

3

2 Gemeenschappelijke regelingen
3 Overige verbonden partijen

1

3

4 Leningen aan woningbouwcorporaties

1

3

5 Leningen aan deelnemingen

1

3

1

3

1

3

6 Leningen aan overige verbonden partijen
7 Overige langlopende leningen
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd
8 van één jaar of langer

1

3

9 Bijdragen aan activa in eigendom van derden

2

0

0 Vlottende activa

2

1

2

1

0 Voorraden
1 Niet in exploitatie genomen bouwgronden

2

1

1
1

1

2

2

1

2

1

2

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
2

0 Financiële vaste activa
1 Deelnemingen

2 Overige grond- en hulpstoffen
Onderhanden werk (inclusief bouwgronden in
3 exploitatie)
4 Gereed product en handelsgoederen
5 Vooruitbetalingen op voorraden
0 Vorderingen
1 Vorderingen op openbare lichamen
2 Verstrekte kasgeldleningen
Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële
3 instellingen

9.673.317.169

9.247.440.916

6.801.759.962

6.362.973.531

0

2.816.859

1.308.923.742

1.301.159.685

1.366.532.893

1.905.969.799

720.156.414

669.914.996

35.560.158

44.031.411

1.162.020

865.155

0

3.925.810

447.093.566

827.010.611

691.305

746.700

60.762.344

67.584.390

88.829.112

276.409.487

12.277.974

15.481.239

630.062.880

947.623.637

-155.230.447

-32.624.353

0

-4.491.740

136.711

46.554

-161.394.881

-32.248.317

6.027.723

4.069.150

0

0

531.074.379

684.203.255

208.001.815

310.825.719

0

0

4.169.914

3.747.995

318.902.650

369.629.541

2

4 Overige vorderingen
5 Overige uitzettingen

0

0

4

0 Overlopende activa

254.218.948

296.044.735

12.981.504.088

13.409.694.789

Totaal activa
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Gemeentebalans per 31 december 2015
PASSIVA

31-12-2015

31-12-2014

7.856.043.934

7.663.967.550

357.155.213

312.155.213

7.346.858.737

7.273.224.277

0 Resultaat

152.029.984

78.588.060

0

0 Voorzieningen

782.796.986

873.882.721

3

0

0 Vaste schulden

3.208.592.591

3.392.523.953

3

1

0 Obligatieleningen

520.000.000

470.000.000

3

2

2.670.026.944

2.906.360.290

3

2

50.952.938

12.429.408

3

2

0 Onderhandse leningen
van binnenlandse pensioenfondsen en
1 verzekeringsmaatschappijen
van binnenlandse banken en overige financiële
2 instellingen

2.253.419.006

2.522.849.870

3

2

3 van binnenlandse bedrijven

0

10.291.562

3

2

3

2

4 van overige binnenlandse sectoren
5 van openbare lichamen

3

2

6 van buitenlandse banken

3

4

0 Waarborgsommen

4

0

0 Vlottende passiva

1

0

0 Eigen vermogen

1

1

0 Algemene reserves

1

2

0 Overige bestemmingsreserves

1

4

2

655.000

655.000

365.000.000

359.000.000

0

1.134.451

18.565.647

16.163.662

1.134.070.577

1.479.320.564

4

1

0 Kortlopende schulden

464.575.465

817.332.596

4

1

1 Kasgeldleningen

267.200.000

384.000.000

4

1

2 Bank- en girosaldi

18.073.966

20.691.711

4

1

3 Overige schulden

122.281.373

258.476.571

4

1

4 Kasgeldleningen van openbare lichamen

57.020.126

154.164.314

671.147.113

663.603.707

54.359.027

155.017.583

616.788.087

508.586.123

-1.652.001

-1.615.738

Totaal passiva

12.981.504.088

13.409.694.789

Totaalbedrag aan garantieverplichtingen

11.159.600.000

12.844.000.000

4

2

0 Overlopende passiva

4

2

1 Vooruitontvangen bedragen Rijk en EU

4

2

0 Overlopende passiva

4

3

0 Overige vlottende passiva
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10.2 Toelichting op de balans
10.2.1 Vaste activa
Onderstaand overzicht geeft het verloop van de vaste activa weer (bedragen in euro’s). De
ontwikkelingen op de onderscheiden categorieën worden daarna toegelicht.
In de Jaarrekening 2014 hebben wij de balansen en exploitaties van de verschillende rve’s en stadsdelen
(lees administraties) geconsolideerd. In 2015 zijn alle administraties ingebracht in het Amsterdams
Financieel Systeem. Deze inbreng heeft geleid tot een aantal herrubriceringen. Tussen de eindbalans
2014 en de beginbalans 2015 hebben de volgende herrubriceringen plaatsgevonden:

Omschrijving van de vaste activa

Jaarrekening
2014
eindbalans

rubricering
mutaties
2015

Boekwaarde
aan het begin
van het
verslagjaar

1 Immateriele vaste activa (balanspost 1.1)
a. Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo
0 van agio en disagio
b. Kosten van onderzoek en ontwikkeling
4.683.892
Totaal rubriek 1 IVA (balanspost 1.1)
4.683.892
0
2a. Materiele vaste activa, investeringen
met een economisch nut (balansposten
1.2.1a t/m 1.2.1c)
a. Gronden en terreinen
Waarvan in erfpacht uitgegeven
b. Woonruimten
c. Bedrijfsgebouwen
d. Grond-, weg- en waterbouwkudige werken
e. Vervoermiddelen
f. Machines, apparaten en installaties
g. Overige materiële vaste activa
Totaal rubriek 2a. MVA met een
economisch nut
2b. Investeringen in de openbare ruimte
met een maatschappelijk nut (balanspost
1.2.2)
a. Gronden en terreinen
b. Woonruimten
c. Overige materiële vaste activa
Totaal rubriek 2b. MVA met een
maatschappelijk nut
Totaal rubriek 2 MVA met economisch en
maatschappelijk nut

0
4.683.892
4.683.892

6.507.387.038

-4.917.780

7.850.629
1.871.263.894
493.494.720
40.598.275
193.319.130
136.344.086

0
-20.958.086
-1.127.071
0
4.572.879
21.816.751

6.502.469.258
6.362.973.531
7.850.629
1.850.305.808
492.367.649
40.598.275
197.892.009
158.160.837

9.250.257.772

-613.307

9.249.644.465

27.013.943
10.384.346
1.263.761.396

17.273.117
-9.433.463
-7.225.949

44.287.060
950.883
1.256.535.447

1.301.159.685

613.705

1.301.773.390

10.551.417.457

398 10.551.417.855

3. Financiele vaste activa (balanspost 1.3)
a. Deelnemingen
717.698.298
Voorziening deelnemingen
-45.000.000
a. 2. Voorziening deelneming De Amsterdamse Compagnie
-2.783.302
a. Deelnemingen
669.914.996
669.914.996
b. Gemeenschappelijke regelingen
44.031.411
44.031.411
c. Overige verbonden partijen
865.155
865.155
Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier
d. Leningen aan woningbouwcorporaties
3.925.810
3.925.810
e. Leningen aan deelnemingen
827.010.611
827.010.611
f. Leningen aan overige verbonden partijen
746.700
695.841
g. Overige langlopende leningen
67.584.390
67.635.247
h. Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd
276.409.487
van één jaar of langer
276.409.487
i. Bijdragen aan activa in eigendom van derden
15.481.239
-395
15.480.847
Totaal rubriek 3 FVA
1.905.969.799
-395 1.905.969.406
Totaal-generaal Vaste Activa
12.462.071.148
3 12.462.071.152

Het verloop van de materiele vaste activa in 2015 was als volgt:

462

Omschrijving van de vaste activa

Boekwaarde
aan het begin
van het
verslagjaar

VERMEERDERINGEN
Uitbreidingen
Overdracht van
in het
vaste activa
verslagjaar
in het
verslagjaar

1 Immateriele vaste activa (balanspost 1.1)
a. Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo
0 van agio en disagio
0
b. Kosten van onderzoek en ontwikkeling
4.683.892
0
Totaal rubriek 1 IVA (balanspost 1.1)
4.683.892
0

VERMINDERINGEN
(Extra)
Overdracht van
afschrijvingen
vaste activa
in het
in het
verslagjaar
verslagjaar
0
0
0

2a. Materiele vaste activa, investeringen met een economisch nut (balansposten 1.2.1a t/m 1.2.1c)
a. Gronden en terreinen
6.502.469.258
426.463.603
101.442.053
Waarvan in erfpacht uitgegeven
6.362.973.531
425.446.882
0
b. Woonruimten
7.850.629
0
5.991.824
c. Bedrijfsgebouwen
1.850.305.808
105.379.601
629.992.347
d. Grond-, weg- en waterbouwkudige werken
492.367.649
33.288.999
369
e. Vervoermiddelen
40.598.275
4.672.711
0
f. Machines, apparaten en installaties
197.892.009
26.059.061
22.004.496
g. Overige materiële vaste activa
158.160.837
22.254.142
31.537.277
Totaal rubriek 2a. MVA met een
economisch nut
9.249.644.465
618.118.117
790.968.365
2b. Investeringen in de openbare ruimte
met een maatschappelijk nut (balanspost
1.2.2)
a. Gronden en terreinen
b. Woonruimten
c. Overige materiële vaste activa
Totaal rubriek 2b. MVA met een
maatschappelijk nut
Totaal rubriek 2 MVA met economisch en
maatschappelijk nut
3. Financiele vaste activa (balanspost 1.3)
a. Deelnemingen
Voorziening deelnemingen
a. 2. Voorziening deelneming De
Amsterdamse Compagnie
a. Deelnemingen
b. Gemeenschappelijke regelingen
c. Overige verbonden partijen
Uitzettingen in de vorm van Nederlands
schuldpapier
d. Leningen aan woningbouwcorporaties
e. Leningen aan deelnemingen
f. Leningen aan overige verbonden partijen
g. Overige langlopende leningen
h. Overige uitzettingen met een rentetypische
looptijd van één jaar of langer
i. Bijdragen aan activa in eigendom van
derden
Totaal rubriek 3 FVA
Totaal-generaal Vaste Activa

Bedragen in euro's
Boekwaarde
aan het einde
van het
verslagjaar

Overige
verminderingen
in het
verslagjaar

0
2.016.488
2.016.488

0
0
0

0
0
0

0
2.667.404
2.667.404

785.968
0
389.484
73.791.586
24.483.054
11.608.951
29.658.320
30.672.611

87.311.852
0
6.760.119
644.458.316
3.632.945
0
27.043.158
20.334.039

-48.680.979
-13.339.549
79.277
83.097.030
12.608.351
888.661
-9.077.171
-14.431.796

6.990.958.071
6.801.759.962
6.613.573
1.784.330.825
484.932.667
32.773.374
198.331.258
175.377.403

171.389.973

789.540.429

24.483.374

9.673.317.171

44.287.060
950.883
1.256.535.447

5.027.232
0
36.961.092

0
0
0

3.441.992
16.764
27.218.586

340.446
921.195
2.007.444

313.980
0
577.565

45.217.874
12.924
1.263.692.944

1.301.773.390

41.988.324

0

30.677.342

3.269.085

891.545

1.308.923.742

10.551.417.855

660.106.441

790.968.365

202.067.315

792.809.514

25.374.919

10.982.240.913

717.698.298
-45.000.000

60.440.656
0

0
0

0
0

0
0

0
10.092.000

778.138.954
-55.092.000

-2.783.302
669.914.996
44.031.411
865.155

0
60.440.656
2.882.392
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

107.238
10.199.238
11.353.644
-296.865

-2.890.540
720.156.414
35.560.158
1.162.020

3.925.810
827.010.611
695.841
67.635.247

0
12.241.196
0
4.013.350

0
0
0
0

0
0
4.536
231.772

0
0
0
0

3.925.810
392.158.242
0
10.654.482

0
447.093.566
691.305
60.762.343

276.409.487

9.799.020

0

0

0

197.379.396

88.829.112

15.480.847
1.905.969.406
12.462.071.152

3.521.194
92.897.809
753.004.249

0
0
790.968.365

6.796.090
7.032.398
211.116.201

0
0
792.809.514

-72.022
625.301.925
650.676.843

12.277.974
1.366.532.892
12.351.441.209

c

De mutaties worden in de hierna volgende onderdelen toegelicht.
Immateriële vaste activa
Mutaties immateriële vaste activa

x€1

Boekwaarde aan het begin van het verslagjaar

4.683.892

Uitbreidingen

0

Overdrachten

0

Toename

0

Subtotaal
(extra) Afschrijvingen

2.016.488

Overdrachten

0

Overige verminderingen

0

Afname

2.016.488

Boekwaarde 31 december 2015

2.667.404

De afname van de boekwaarde ad € 2 miljoen, is voornamelijk het gevolg van afschrijvingen op software.
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Materiële vaste activa worden onderscheiden in vaste activa met economisch nut en vaste activa met
maatschappelijk nut. De onderverdeling in materiële vaste activa is als volgt (Bedragen * € 1 ):
Begin
verslagjaar

Eind
verslagjaar

Subtotaal economisch nut

9.249.644.465

9.673.317.171

Subtotaal maatschappelijk nut

1.301.773.390

1.308.923.742

10.551.417.855

10.982.240.913

Onderverdeling materiële vaste activa

Boekwaarde
Mutaties materiële vaste activa

x€1

Boekwaarde aan het begin van het verslagjaar

10.551.417.855

Uitbreidingen

660.106.441

Overdrachten

790.968.365

Toename

1.451.074.806

(extra) Afschrijvingen

202.067.315

Overdrachten

792.809.514

Overige verminderingen

25.374.919

Afname

1.020.251.748

Boekwaarde 31 december 2015

10.982.240.913

Gelet op het bijzondere karakter van de overdrachten (binnen gemeentelijke verschuivingen) lichten wij
onderstaand deze posten toe.
Het saldo van de ‘overdrachten’ (vermeerderingen) ad € 791 miljoen en de ‘overdrachten’
(verminderingen) bedraagt € 1,8 miljoen. Dit saldo betreft de voorraad lantaarnpalen, die overgedragen
zijn naar de voorraden. Op deze post ‘overdrachten’ ontstaat doorgaans geen verschil omdat het
overdrachten betreft van rve’s en stadsdelen aan elkaar. De rubricering van de lantaarnpalen verschilde
echter tussen de overdragende en de ontvangende partij. Dit rubriceringsverschil is naar voren gekomen
uit het AFS.
In 2016 zal de rubricering worden getoetst aan de per 1 januari 2016 geldende BBV-voorschriften.
De overige toelichtingen zijn opgenomen onder materiële vaste activa met economisch nut en materiële
vaste activa met maatschappelijk nut.
Materiële vaste activa met economisch nut
Mutaties materiële vaste activa met economisch nut

x€1

Boekwaarde aan het begin van het verslagjaar

9.249.644.465

Uitbreidingen

618.118.117

Overdrachten

790.968.365

Toename

1.409.086.483

(extra) Afschrijvingen

171.389.973

Overdrachten

789.540.429

Overige verminderingen

24.483.374

Afname

985.413.776

Boekwaarde 31 december 2015

9.673.317.171

Onder materiële vaste activa met economisch nut worden begrepen:

gronden en terreinen (€ 6.991 miljoen )

bedrijfsgebouwen (€ 1.784 miljoen )

woonruimten (€ 7 miljoen )

grond-, weg- en waterbouwkundige werken (€ 485 miljoen )

vervoermiddelen (€ 33 miljoen )

machines, apparaten en installaties (€ 198 miljoen )

overige materiële vaste activa (€ 175 miljoen )
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De toename van de uitbreidingen kan vooral verklaard worden uit de toename van de ‘gronden en
terreinen’ ad € 426 miljoen. Dit wordt voor € 425 miljoen verklaard door een toename van de waarde
van de erfpachtgronden en van de categorie ´bedrijfsgebouwen’ ad € 105 miljoen. De toename
bedrijfsgebouwen wordt voor € 72 miljoen veroorzaakt door nieuwe en vernieuwde
onderwijshuisvesting, voor € 5 miljoen door gemaakte kosten voor parkeergarages en circa € 27 miljoen
aan investeren in gemeentelijke (bedrijfshuisvesting).
De afschrijvingen ad € 171 miljoen zijn conform de vastgestelde afschrijvingstermijnen voor de
betreffende activa.
Binnen de overige verminderingen zijn ook verantwoord de herschikkingen in de diverse categorieën.
Het totaal aan herschikkingen is per saldo € 0. De feitelijke afname van ‘gronden en terreinen’ is circa € 3
miljoen (rest betreft herschikkingen) en afname van de ‘bedrijfsgebouwen’ is € 21 miljoen (restant is
eveneens herschikkingen)
Materiële vaste activa met maatschappelijk nut
x€1
Boekwaarde aan het begin van het verslagjaar

1.301.773.390

Uitbreidingen

41.988.324

Overdrachten

0

Toename

41.988.324

(extra) Afschrijvingen

30.677.342

Overdrachten

3.269.085

Overige verminderingen

891.545

Afname

34.837.972

Boekwaarde 31 december 2015

1.308.923.742

Onder de materiële vaste activa met een maatschappelijk nut worden begrepen:

gronden en terreinen (€ 45 miljoen )

overige materiele vaste activa; investeringen in de openbare ruimte (€ 1.264 miljoen )

woonruimten (€ 0 miljoen )
De per saldo toename ad € 7 miljoen wordt voornamelijk verklaard door de uitbreidingen van € 41
miljoen, waaronder investeringen in de infrastructuur van de openbare ruimte € 35 miljoen en de
reguliere afschrijvingen ad € 31 miljoen.
Financiële vaste activa
Mutaties financiële vaste activa

x€1

Boekwaarde aan het begin van het verslagjaar

1.905.969.406

Uitbreidingen

92.897.809

Overdrachten

0

Toename

92.897.809

(extra) Afschrijvingen

7.032.398

Overdrachten

0

Overige verminderingen

625.301.925

Afname

632.334.323

Boekwaarde 31 december 2015

1.366.532.892
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Onder financiële vaste activa worden begrepen:
a. Deelnemingen;
b. Gemeenschappelijke regelingen;
c. Overige verbonden partijen;
d. Leningen aan woningbouwcorporaties;
e. Leningen aan deelnemingen;
f. Leningen aan overige verbonden partijen;
g. Overige langlopende leningen;
h. Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer;
i. Bijdragen in activa van derden.
In de paragraaf Verbonden partijen wordt uitgebreider ingegaan op de ontwikkeling van de
deelnemingen.
In 2015 zijn de financiële vaste activa gedaald met € 539 miljoen van € 1.906 miljoen begin 2015 naar
€ 1.367 miljoen eind 2015. De daling is in hoofdzaak veroorzaakt door vervroegde en extra aflossingen
van het GVB (€ 210 miljoen) en het Havenbedrijf Amsterdam (€ 105 miljoen). Medio 2015 is de laatste
tranche van de verkoop Nuon-aandelen ontvangen ad € 190 miljoen. Daarnaast heeft een omzetting
plaatsgevonden van € 60 miljoen verstrekte leningen aan AEB Amsterdam (=vermindering) naar
kapitaalverstrekking (= uitbreiding). Onder de uitbreidingen zijn de overige belangrijkste toenamen de
toename in de leningen aan deelnemingen (€ 12 miljoen) alsmede de toename in de overige uitzettingen
(€ 10 miljoen).
Vlottende activa
De vlottende activa worden niet uitputtend toegelicht. De vlottende activa bestaan uit voorraden,
uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar, liquide middelen en overlopende activa.
Voorraden
Mutaties voorraden

x€1

Boekwaarde aan het begin van het verslagjaar

-32.624.353

Mutatie

-122.606.094

Boekwaarde 31 december 2015

-155.230.447

Bij voorraden kunnen op de balans de volgende posten voorkomen:
1. Niet in exploitatie genomen bouwgronden (€ 0);
2. Overige grond- en hulpstoffen (€ 0,1 miljoen);
3. Onderhanden werk (inclusief bouwgronden in exploitatie) (-/- € 161,4 miljoen);
4. Gereed product en handelsgoederen (€ 6 miljoen);
5. Vooruitbetalingen (€ 0).
De per saldo afname van € 123 miljoen is vooral veroorzaakt door de afname (lees verbetering) van het
saldo van het onderhanden werk met € 129 miljoen (waarvan € 116 miljoen plannen onder het regime
van het Vereveningsfonds, zie toelichting paragraaf ‘9.5 Vereveningsfonds’) en de toename van de
voorraden gereed product en handelsgoederen met € 2 miljoen, waarvan € 1,8 miljoen veroorzaakt is
door de overdracht uit de materiële vaste activa.
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar (vorderingen)
x€1
Boekwaarde aan het begin van het verslagjaar

684.203.255

Mutatie

-153.128.876

Boekwaarde 31 december 2015

531.074.379
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De uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar bestaan uit de volgende posten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Vorderingen op openbare lichamen (€ 208 miljoen)
Verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen (€ 0)
Overige verstrekte kasgeldleningen (€ 0)
Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar (€ 0)
Rekening-courantverhouding met het Rijk (€ 0)
Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen (€ 4,2 miljoen)
Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een rentetypische looptijd korter dan één
jaar (€ 0)
Overige vorderingen (€ 318,9 miljoen)
Overige uitzettingen (€ 0)

De per saldo afname van € 152,6 miljoen wordt vooral veroorzaakt door een afname van vorderingen op
openbare lichamen van € 102,8 miljoen met betrekking tot vorderingen op de rijksoverheid. Dit betreft
BTW en dividendbelasting.
Liquide middelen
De liquide middelen worden toegelicht aan de passivazijde van de balans en wel op de post ‘Bank- en
girosaldi’ onder de vlottende passiva.
Overlopende activa
Mutaties overlopende activa

x€1

Boekwaarde aan het begin van het verslagjaar

296.044.735

Mutatie

-41.825.787

Boekwaarde 31 december 2015

254.218.948

De per saldo afname van € 41,8 miljoen betreft onder andere een voorschot van € 25 miljoen aan een
aannemer bij Metro en Tram en vooruitbetaalde kosten bij de voormalige dienst Wonen van € 29,9
miljoen die eind 2014 op de balans stonden en eind 2015 niet meer. Daarnaast hebben op de post
overlopende activa diverse op en afboekingen plaatsgevonden.
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10.2.2 Vaste passiva
Eigen vermogen
Het eigen vermogen wordt op de balans gevormd door de volgende posten:
1.
2.
3.

Algemene reserve
Bestemmingsreserves
Resultaat

Algemene reserve
Mutaties bestemmingsreserves

x€1

Boekwaarde aan het begin van het verslagjaar

312.155.213

Mutatie

45.000.000

Boekwaarde 31 december 2015

357.155.213

De dotatie van € 45 miljoen aan de algemene reserve is conform de begroting.

Bestemmingsreserves
Mutaties bestemmingsreserves

x€1

Boekwaarde aan het begin van het verslagjaar

7.273.224.277

Dotaties

1.137.538.481

Onttrekkingen

1.063.904.021

Boekwaarde 31 december 2015

7.346.858.737

De belangrijkste dotaties betreffen de reserves afkoopsommen erfpacht (€ 140 miljoen);
Vereveningsfonds algemeen deel (€ 153 miljoen), Mobiliteitsfonds (€ 66 miljoen), fonds Zorg en Werk
(€ 62 miljoen), actieplan bouwstimulering (€ 60 miljoen), Duurzaam energiefonds (€ 52 miljoen),
budgetoverheveling restanten incidentele middelen (€ 58 miljoen) en kapitaallasten Gemeentelijk
vastgoed (€ 51 miljoen).
Van de onttrekkingen heeft € 244 miljoen betrekking op het opschonen van de reserves op basis van de
raadsbesluiten van 2 juli en 16 december 2015. Van de overige onttrekkingen zijn de belangrijkste het
gemeentelijk aandeel kosten noordzuidlijn (€ 114 miljoen), reserve Amsterdam investeringsfonds
financieel (€ 64 miljoen), reserve egalisatie kapitaallasten concern (€ 60 miljoen), reserve Mobiliteitsfonds
(€ 56 miljoen), reserve Vereveningsfonds algemeen deel (€ 53 miljoen) en reserve incidentele ruimte
(€ 44 miljoen).

Resultaat
Resultaat

x€1

Boekwaarde aan het begin van het verslagjaar

78.588.060

Toevoeging

152.029.984

Onttrekking

78.588.060

Boekwaarde 31 december 2015

152.029.984

Bij de vaststelling van de Jaarrekening 2014 bedroeg het resultaat over 2014 € 79 miljoen. Dit is in 2015
vrijgevallen ten gunste van de incidentele ruimte. Het resultaat over 2015 bedraagt € 152 miljoen en is
aan deze post toegevoegd.

Voorzieningen
Mutaties voorzieningen

x€1

Boekwaarde aan het begin van het verslagjaar

873.882.721

Mutatie

-91.085.735

Boekwaarde 31 december 2015

782.796.986

De belangrijkste dotaties aan de voorzieningen hebben betrekking op:
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de voorziening Bodemsanering (G&O) (€ 29 miljoen)
groot onderhoud gemeentelijk vastgoed (€ 17 miljoen)
groot onderhoud huisvesting gemeentelijk apparaat (€ 11 miljoen)
exploitatie en investering NZK-veren (€ 11 miljoen)
dekking financiële risico’s (voormalig) personeel (€ 9 miljoen).

De belangrijkste aanwendingen zijn:

de vrijval van de gehele voorziening Bodemsanering (€ 71 miljoen)

de vrijval van de voorziening waarderingsrisico’s AEB naar aanleiding van een rapport van de
technische staat van de oudste centrale van de AEB (€ 25 miljoen)

de afname van de voorziening juridische risico’s (€ 18 miljoen)

de aanwending van de voorziening gronddeel stimuleringsfonds (€ 12 miljoen).

Vaste schulden
Bij de vaste schulden worden de volgende posten onderscheiden:
1. Obligatieleningen;
2. Onderhandse leningen van
a. Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen
b. Binnenlandse banken en overige financiële instellingen
c. Binnenlandse bedrijven
d. Overige binnenlandse sectoren
e. Openbare lichamen;
f. Buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren
3. Door derden belegde gelden
4. Waarborgsommen
Mutaties obligatieleningen

x€1

Boekwaarde aan het begin van het verslagjaar

470.000.000

Toename

50.000.000

Aflossingen

0

Boekwaarde 31 december 2015

520.000.000

In 2015 is de omvang van de obligatieleningen gestegen van € 470 miljoen naar € 520 miljoen.
Gedurende 2015 is er voor € 50 miljoen aan nieuwe obligatieleningen afgesloten en zijn er geen
bestaande obligatieleningen afgelost.
Mutaties onderhandse leningen

x€1

Boekwaarde aan het begin van het verslagjaar

2.906.360.290

Toename

250.571.622

Aflossingen

486.904.968

Boekwaarde 31 december 2015

2.670.026.944

In 2015 is de omvang van de onderhandse leningen gedaald van € 2.906 miljoen naar € 2.670 miljoen.
Gedurende 2015 is er voor € 251 miljoen aan nieuwe langlopende onderhandse leningen afgesloten en
is er voor € 487 miljoen aan bestaande onderhandse leningen afgelost.
Mutaties waarborgsommen

x€1

Boekwaarde aan het begin van het verslagjaar

16.163.662

Mutatie

2.401.985

Boekwaarde 31 december 2015

18.565.647
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De toename van de waarborgsommen wordt in hoofdzaak veroorzaakt door ontvangen
waarborgsommen voor erfpacht van ruim € 4,8 miljoen. Daartegenover staat een daling van
waarborgsommen bij gronduitgifte van € 1,8 miljoen. Daarnaast zijn er nog diverse kleinere op en
afboekingen.
Vlottende passiva
Netto vlottende schulden
Op de balans kunnen bij de netto-vlottende schulden de volgende posten worden onderscheiden:
1. Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen
2. Overige kasgeldleningen
3. Banksaldi
4. Overige schulden.
Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen
x€1
Boekwaarde aan het begin van het verslagjaar

154.164.314

Mutatie

-97.144.188

Boekwaarde 31 december 2015

57.020.126

In 2015 heeft de gemeente Amsterdam kortlopende financiering aangetrokken bij de
gemeenschappelijke regeling Stadsregio Amsterdam. Per saldo is de omvang gedurende 2015 gedaald
doordat er minder geleend kon worden van de Stadsregio Amsterdam.
Mutaties overige kasgeldleningen

x€1

Boekwaarde aan het begin van het verslagjaar

384.000.000

Afname

-116.800.000

Boekwaarde 31 december 2015

267.200.000

In 2015 heeft de gemeente Amsterdam kortlopende financiering aangetrokken met een gemiddelde
omvang van € 317 miljoen bij financiers niet zijnde openbare lichamen. Dit bedrag werd aangetrokken
door meer dan 400 leningen met een gemiddelde looptijd van 5 dagen.
Mutaties banksaldi

x€1

Boekwaarde aan het begin van het verslagjaar

20.691.711

Mutatie

-2.617.745

Boekwaarde 31 december 2015

18.073.966

De liquide middelen van € 18,1 miljoen zijn niet vrij besteedbaar en betreffen een tijdelijk tekort dat
weer wordt aangezuiverd met kort geld.
Overige schulden
Mutaties overige schulden

x€1

Boekwaarde aan het begin van het verslagjaar

258.476.571

Mutatie

-136.195.198

Boekwaarde 31 december 2015

122.281.373

De overige schulden zijn met € 136,2 miljoen afgenomen naar € 122,3 miljoen.
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Overlopende passiva
Op de balans bestaan de overlopende passiva uit de volgende posten:
1. Verplichtingen die in het verslagjaar zijn opgebouwd en die in een volgend verslagjaar tot betaling
komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van
vergelijkbaar volume;
2. De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor
uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, die dienen ter dekking van lasten van volgende
verslagjaren;
3. Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende verslagjaren komen.
Mutaties vooruit ontvangen doeluitkeringen (VODU)

x€1

Boekwaarde aan het begin van het verslagjaar

155.017.583

Mutatie

-100.658.556

Boekwaarde 31 december 2015

54.359.027

De vooruit ontvangen doeluitkeringen van € 54,4 miljoen bestaat grotendeels (€ 42,1 miljoen) uit
resterende investeringsgelden stedelijke vernieuwing (ISV gelden). Dit resterend budget wordt niet meer
aangevuld en is geheel belegd met lopende projecten.

Overige overlopende passiva

x€1

Boekwaarde aan het begin van het verslagjaar

508.586.123

Mutatie

108.201.964

Boekwaarde 31 december 2015

616.788.087

De overlopende passiva zijn gestegen met € 108,2 miljoen naar € 616,8 miljoen.
Overige vlottende passiva
Mutaties overige vlottende passiva

x€1

Boekwaarde aan het begin van het verslagjaar

-1.615.738

Mutatie

-36.263

Boekwaarde 31 december 2015

-1.652.001

Op de overige vlottende passiva is het restant saldo opgenomen van de binnengemeentelijke
vorderingen en schulden.
Verstrekte garanties
Mutaties verstrekte garanties

x€1

Verstrekte garanties in de Jaarrekening 2014

12.844.000.000

Mutatie

-1.684.400.000

Verstrekte garanties op 31 december 2015

11.159.600.000

In 2015 is de omvang van de verstrekte garanties afgenomen met € 1,7 miljard naar € 11,2 miljard. De
afname wordt voornamelijk veroorzaakt door de verlaging van de achtervangposities in het
Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). 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.
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11 Overzichten en bijlagen

11.1A Overzichten baten en lasten per
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programma en per programmaonderdeel
11.1B Kengetal structurele exploitatieruimte
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11.2 Reserves

481

11.3 Voorzieningen

565

11.4 Investeringen

584

11.5 Verantwoordingsinformatie specifieke

638

uitkeringen (SISA-bijlage)
11.6 Bijlage Bezuinigingsmonitor

646
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Overzicht baten en lasten per
programma

Begroting
2015

Begroting 2015
(vastgesteld 16/12/15)

Rekening
2015

70.634.717

59.956.682

60.130.436

Baten per programma
Programma 1 Dienstverlening en informatie
Programma 2 Openbare orde en veiligheid

14.479.748

14.539.443

19.017.431

Programma 3 Verkeer en openbare ruimte

476.508.493

550.665.157

571.470.363

Programma 4 Werk, inkomen en participatie

781.876.746

638.887.748

656.082.350

Programma 5 Onderwijs, jeugd en diversiteit

67.589.019

80.247.255

83.176.466

Programma 6 Welzijn, zorg en sport

117.996.320

128.858.544

155.908.203

Programma 7 Economie en cultuur

31.372.230

17.525.901

18.279.917

Programma 8 Duurzaamheid en water

310.503.280

314.919.793

343.971.553

Programma 9 Stedelijke ontwikkeling en wonen

315.203.413

618.850.405

895.459.196

8.034.334

414.122

11.540.182

2.194.198.299

2.424.865.050

2.815.036.097

Programma 1 Dienstverlening en informatie

138.965.272

131.456.054

133.898.784

Programma 2 Openbare orde en veiligheid

153.456.470

159.125.021

147.331.788

Programma 10 Bestuur en ondersteuning
Totaal Baten

Lasten per programma

Programma 3 Verkeer en openbare ruimte

883.422.182

1.006.128.198

963.554.759

Programma 4 Werk, inkomen en participatie

1.050.050.782

1.020.272.346

992.153.272

Programma 5 Onderwijs, jeugd en diversiteit

556.157.113

572.709.802

556.912.713

Programma 6 Welzijn, zorg en sport

688.544.888

741.652.673

728.112.718

Programma 7 Economie en cultuur

240.053.480

238.691.801

221.823.844

Programma 8 Duurzaamheid en water

374.302.335

389.088.601

368.337.847

Programma 9 Stedelijke ontwikkeling en wonen

412.333.330

704.347.117

863.111.456

Programma 10 Bestuur en ondersteuning

121.139.803

122.837.598

133.718.712

4.618.425.655

5.086.309.212

5.108.955.893

-2.424.227.356

-2.661.444.162

-2.293.919.796

102.805.288

176.216.520

235.662.385

1.976.722.433

1.890.924.697

1.934.738.098

172.182.736

87.142.129

145.549.340

0

0

0

82.376.014

103.508.581

104.774.876

186.848.570

211.852.274

232.941.930

Totaal Lasten
Saldo van baten en lasten

Algemene dekkingsmiddelen (saldo)
A.1 Erfpacht
A.2 Gemeentefonds
A.3 Financiering
A.4 Algemene reserve
A.5 Dividenden deelnemingen
A.6 Lokale heffingen
A.7 Onvoorzien

-2.000.000

-2.000.000

-166.996

-84.624.626

22.101.735

42.000.525

-149.204.956

-119.898.389

-131.756.321

2.285.105.458

2.369.847.548

2.563.743.837

Onttrekkingen aan reserves

898.273.043

1.124.458.878

981.085.556

Dotaties aan reserves

759.151.145

841.571.156

1.098.879.611

139.121.898

282.887.722

-117.794.056

0

-8.708.893

152.029.985

A.8 Overige eigen middelen
A.10 Apparaat
Totaal Algemene dekkingsmiddelen

Totale mutatie reserves
Resultaat
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Overzicht baten per programmaonderdeel

Begroting
2015

Begroting
2015
(16-12-15)

Rekening
2015

Programma 1 Dienstverlening en informatie
Programmaonderdeel 1.1 Dienstverlening
Programmaonderdeel 1.2 Informatie
Programmaonderdeel 1.3 Gebiedsgericht werken
Totaal Programma 1 Dienstverlening en informatie

40.430.089
12.572.569
17.632.059
70.634.717

45.712.766
6.699.180
7.544.736
59.956.682

44.525.397
8.280.808
7.324.232
60.130.436

Programma 2 Openbare orde en veiligheid
Programmaonderdeel 2.1 Brandweer en crisisbeheersing
Programmaonderdeel 2.2 OOV-vergunningen, toezicht en handhaving
Programmaonderdeel 2.3 Veiligheid
Programmaonderdeel 2.4 Gebiedsgericht werken
Totaal Programma 2 Openbare orde en veiligheid

0
8.971.637
1.670.000
3.838.111
14.479.748

0
8.778.817
1.905.000
3.855.626
14.539.443

312.650
9.376.608
4.445.371
4.882.802
19.017.431

Programma 3 Verkeer en openbare ruimte
Programmaonderdeel 3.1 Openbaar vervoer
Programmaonderdeel 3.2 Parkeren
Programmaonderdeel 3.3 Verkeersmaatregelen en openbare ruimte
Programmaonderdeel 3.4 Wegen, straten en pleinen
Programmaonderdeel 3.5 Groen en recreatie
Programmaonderdeel 3.6 Gebiedsgericht werken
Totaal Programma 3 Verkeer en openbare ruimte

91.703.955
265.774.646
10.676.720
56.940
953.000
107.343.232
476.508.493

90.629.682
299.777.273
15.776.720
890.940
953.000
142.637.542
550.665.157

94.527.120
304.285.983
15.266.141
439.379
2.128.751
154.822.989
571.470.363

Programma 4 Werk, inkomen en participatie
Programmaonderdeel 4.1 Werk
Programmaonderdeel 4.2 Inkomen
Programmaonderdeel 4.3 Armoedebestrijding
Programmaonderdeel 4.4 Participatie
Programmaonderdeel 4.5 Educatie en inburgering
Programmaonderdeel 4.6 Gebiedsgericht werken
Totaal Programma 4 Werk, inkomen en participatie

90.958.309
605.085.250
1.774.000
0
82.521.178
1.538.009
781.876.746

5.834.341
605.291.207
7.738.130
0
14.709.500
5.314.570
638.887.748

33.721.158
606.497.995
2.174.859
0
6.171.563
7.516.775
656.082.350

68.419.910
4.500.000
528.000
0
-5.858.891
67.589.019

79.695.771
0
528.000
0
23.484
80.247.255

77.091.235
123.132
5.527.151
12.670
422.278
83.176.466

87.983.353
10.667.588
1.845.019
0
3.473.760
14.026.600
117.996.320

93.004.558
10.667.588
1.845.019
0
3.473.760
19.867.619
128.858.544

94.730.914
10.986.164
21.518.273
0
4.843.351
23.829.501
155.908.203

Programma 7 Economie en cultuur
Programmaonderdeel 7.1 Kunst en cultuur
Programmaonderdeel 7.2 Erfgoed
Programmaonderdeel 7.3 Economie
Programmaonderdeel 7.4 Gebiedsgericht werken
Totaal Programma 7 Economie en cultuur

20.428.040
459.440
2.424.824
8.059.926
31.372.230

628.870
279.440
8.382.894
8.234.697
17.525.901

782.381
393.166
8.431.006
8.673.363
18.279.917

Programma 8 Duurzaamheid en water
Programmaonderdeel 8.1 Duurzaamheid
Programmaonderdeel 8.2 Afval
Programmaonderdeel 8.3 Water
Programmaonderdeel 8.4 Gebiedsgericht werken
Totaal Programma 8 Duurzaamheid en water

18.888.615
0
185.446.475
106.168.190
310.503.280

18.888.610
0
188.646.475
107.384.708
314.919.793

12.166.995
125.422.069
189.738.670
16.643.819
343.971.553

Programma 5 Onderwijs, jeugd en diversiteit
Programmaonderdeel 5.1 Onderwijs en voorschoolse educatie
Programmaonderdeel 5.2 Kwetsbare huishoudens
Programmaonderdeel 5.3 Jeugd en jeugdzorg
Programmaonderdeel 5.4 Diversiteit
Programmaonderdeel 5.5 Gebiedsgericht werken
Totaal Programma 5 Onderwijs, jeugd en diversiteit
Programma 6 Welzijn, zorg en sport
Programmaonderdeel 6.1 Gezondheidszorg
Programmaonderdeel 6.2 Maatschappelijke ondersteuning
Programmaonderdeel 6.3 Maatschappelijke opvang
Programmaonderdeel 6.4 Welzijn
Programmaonderdeel 6.5 Sport
Programmaonderdeel 6.6 Gebiedsgericht werken
Totaal Programma 6 Welzijn, zorg en sport
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Overzicht baten per programmaonderdeel

Begroting
2015

Begroting
2015
(16-12-15)

Rekening
2015

13.635.401
8.948.371
15.538.234
186.109.218
90.972.189
315.203.413

88.052.385
34.580.875
17.213.234
414.534.454
64.469.457
618.850.405

84.484.540
36.247.589
24.355.989
645.952.995
104.418.083
895.459.196

0
7.730.942
10.587
292.806
8.034.334

0
110.730
10.587
292.805
414.122

1.544.573
9.118.018
0
877.590
11.540.182

Programma A Overzicht algemene dekkingsmiddelen
Programmaonderdeel A.1 Erfpacht
Programmaonderdeel A.2 Gemeentefonds
Programmaonderdeel A.3 Financiering
Programmaonderdeel A.4 Algemene reserve
Programmaonderdeel A.5 Dividenden deelnemingen
Programmaonderdeel A.6 Lokale heffingen
Programmaonderdeel A.7 Onvoorzien
Programmaonderdeel A.8 Overige eigen middelen
Programmaonderdeel A.9 Gebiedsgericht werken
Programmaonderdeel A.10 Apparaat
Totaal Programma A Overzicht algemene dekkingsmiddelen

206.842.630
1.976.722.433
487.268.976
0
112.540.000
231.810.794
0
-118.335.673
43.213.258
0
2.940.062.417

267.068.847
1.891.384.697
280.065.092
0
125.395.240
250.888.794
0
134.061.055
415.645
0
2.949.279.370

324.423.015
1.934.738.098
280.413.296
0
136.753.536
270.531.456
112
75.420.752
3.130.606
0
3.025.410.870

Totaal Baten

5.134.260.716

5.374.144.420

5.840.446.967

Programma 9 Stedelijke ontwikkeling en wonen
Programmaonderdeel 9.1 Gemeentelijk vastgoed
Programmaonderdeel 9.2 Ruimtelijke ordening en bouwtoezicht
Programmaonderdeel 9.3 Wonen en stedelijke vernieuwing
Programmaonderdeel 9.4 Grond en ontwikkeling
Programmaonderdeel 9.5 Gebiedsgericht werken
Totaal Programma 9 Stedelijke ontwikkeling en wonen
Programma 10 Bestuur en ondersteuning
Programmaonderdeel 10.1 Bestuur
Programmaonderdeel 10.2 Bestuursondersteuning
Programmaonderdeel 10.3 Griffie, rekenkamer, ombudsman en ACAM
Programmaonderdeel 10.4 Gebiedsgericht werken
Totaal Programma 10 Bestuur en ondersteuning
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Overzicht lasten per programmaonderdeel

Begroting
2015

Begroting
2015
(16-12-15)

Rekening
2015

Programma 1 Dienstverlening en informatie
Programmaonderdeel 1.1 Dienstverlening
Programmaonderdeel 1.2 Informatie
Programmaonderdeel 1.3 Gebiedsgericht werken
Totaal Programma 1 Dienstverlening en informatie

73.038.777
46.344.900
19.581.595
138.965.272

90.896.946
32.505.404
8.053.705
131.456.054

91.146.912
32.764.490
9.987.382
133.898.784

Programma 2 Openbare orde en veiligheid
Programmaonderdeel 2.1 Brandweer en crisisbeheersing
Programmaonderdeel 2.2 OOV-vergunningen, toezicht en handhaving
Programmaonderdeel 2.3 Veiligheid
Programmaonderdeel 2.4 Gebiedsgericht werken
Totaal Programma 2 Openbare orde en veiligheid

69.792.406
26.504.399
31.168.262
25.991.403
153.456.470

68.414.081
27.515.285
32.660.215
30.535.440
159.125.021

68.851.341
27.510.321
21.094.332
29.875.794
147.331.788

Programma 3 Verkeer en openbare ruimte
Programmaonderdeel 3.1 Openbaar vervoer
Programmaonderdeel 3.2 Parkeren
Programmaonderdeel 3.3 Verkeersmaatregelen en openbare ruimte
Programmaonderdeel 3.4 Wegen, straten en pleinen
Programmaonderdeel 3.5 Groen en recreatie
Programmaonderdeel 3.6 Gebiedsgericht werken
Totaal Programma 3 Verkeer en openbare ruimte

240.654.198
256.989.642
54.939.384
68.682.214
21.326.650
240.830.095
883.422.182

251.043.018
288.813.476
46.573.479
52.917.350
19.906.435
346.874.440
1.006.128.198

244.997.351
270.991.837
43.456.337
52.147.532
20.845.812
331.115.891
963.554.759

111.370.959
687.208.312
96.111.268
0
145.604.609
9.755.634
1.050.050.782

189.965.474
656.218.411
98.968.818
32.817.384
22.622.210
19.680.049
1.020.272.346

186.935.099
650.014.094
89.725.684
27.088.069
18.510.285
19.880.040
992.153.272

Programma 5 Onderwijs, jeugd en diversiteit
Programmaonderdeel 5.1 Onderwijs en voorschoolse educatie
Programmaonderdeel 5.2 Kwetsbare huishoudens
Programmaonderdeel 5.3 Jeugd en jeugdzorg
Programmaonderdeel 5.4 Diversiteit
Programmaonderdeel 5.5 Gebiedsgericht werken
Totaal Programma 5 Onderwijs, jeugd en diversiteit

256.522.348
4.500.000
259.631.030
5.467.379
30.036.356
556.157.113

253.639.842
3.955.177
275.256.567
4.816.459
35.041.757
572.709.802

240.272.345
3.543.566
271.295.990
4.864.533
36.936.280
556.912.713

Programma 6 Welzijn, zorg en sport
Programmaonderdeel 6.1 Gezondheidszorg
Programmaonderdeel 6.2 Maatschappelijke ondersteuning
Programmaonderdeel 6.3 Maatschappelijke opvang
Programmaonderdeel 6.4 Welzijn
Programmaonderdeel 6.5 Sport
Programmaonderdeel 6.6 Gebiedsgericht werken
Totaal Programma 6 Welzijn, zorg en sport

111.648.452
232.048.881
222.902.904
0
25.023.425
96.921.226
688.544.888

134.807.052
242.268.765
192.087.035
0
38.584.830
133.904.991
741.652.673

134.290.885
219.176.463
209.634.303
0
36.962.473
128.048.593
728.112.718

Programma 7 Economie en cultuur
Programmaonderdeel 7.1 Kunst en cultuur
Programmaonderdeel 7.2 Erfgoed
Programmaonderdeel 7.3 Economie
Programmaonderdeel 7.4 Gebiedsgericht werken
Totaal Programma 7 Economie en cultuur

160.019.508
5.815.225
49.196.348
25.022.399
240.053.480

145.520.549
4.931.478
53.494.769
34.745.004
238.691.801

143.817.440
4.890.186
37.651.970
35.464.248
221.823.844

Programma 8 Duurzaamheid en water
Programmaonderdeel 8.1 Duurzaamheid
Programmaonderdeel 8.2 Afval
Programmaonderdeel 8.3 Water
Programmaonderdeel 8.4 Gebiedsgericht werken
Totaal Programma 8 Duurzaamheid en water

33.384.930
0
211.575.833
129.341.572
374.302.335

41.411.493
0
206.874.303
140.802.805
389.088.601

4.859.239
18.741.443
206.523.191
138.213.973
368.337.847

Programma 4 Werk, inkomen en participatie
Programmaonderdeel 4.1 Werk
Programmaonderdeel 4.2 Inkomen
Programmaonderdeel 4.3 Armoedebestrijding
Programmaonderdeel 4.4 Participatie
Programmaonderdeel 4.5 Educatie en inburgering
Programmaonderdeel 4.6 Gebiedsgericht werken
Totaal Programma 4 Werk, inkomen en participatie
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Overzicht lasten per programmaonderdeel

Begroting
2015

Begroting
2015
(16-12-15)

Rekening
2015

Programma 9 Stedelijke ontwikkeling en wonen
Programmaonderdeel 9.1 Gemeentelijk vastgoed
Programmaonderdeel 9.2 Ruimtelijke ordening en bouwtoezicht
Programmaonderdeel 9.3 Wonen en stedelijke vernieuwing
Programmaonderdeel 9.4 Grond en ontwikkeling
Programmaonderdeel 9.5 Gebiedsgericht werken
Totaal Programma 9 Stedelijke ontwikkeling en wonen

12.283.453
24.505.904
43.279.000
199.274.093
132.990.881
412.333.330

70.187.564
23.623.358
44.271.636
448.194.854
118.069.705
704.347.117

76.432.905
49.947.304
46.414.027
546.355.650
143.961.570
863.111.456

Programma 10 Bestuur en ondersteuning
Programmaonderdeel 10.1 Bestuur
Programmaonderdeel 10.2 Bestuursondersteuning
Programmaonderdeel 10.3 Griffie, rekenkamer, ombudsman en ACAM
Programmaonderdeel 10.4 Gebiedsgericht werken
Totaal Programma 10 Bestuur en ondersteuning

6.750.828
58.639.957
5.115.386
50.633.632
121.139.803

8.506.500
64.273.176
6.846.958
43.210.964
122.837.598

21.750.882
70.865.062
7.827.124
33.275.643
133.718.712

Programma A Overzicht algemene dekkingsmiddelen
Programmaonderdeel A.1 Erfpacht
Programmaonderdeel A.2 Gemeentefonds
Programmaonderdeel A.3 Financiering
Programmaonderdeel A.4 Algemene reserve
Programmaonderdeel A.5 Dividenden deelnemingen
Programmaonderdeel A.6 Lokale heffingen
Programmaonderdeel A.7 Onvoorzien
Programmaonderdeel A.8 Overige eigen middelen
Programmaonderdeel A.9 Gebiedsgericht werken
Programmaonderdeel A.10 Apparaat
Totaal Programma A Overzicht algemene dekkingsmiddelen

104.037.342
0
315.086.240
0
30.163.986
44.481.665
2.000.000
-5.149.205
132.114.474
32.222.457
654.956.960

90.852.327
460.000
192.922.963
0
21.886.659
38.555.961
2.000.000
88.012.066
28.308.810
116.433.036
579.431.822

88.760.630
0
134.863.956
0
31.978.660
37.203.337
167.107
14.693.288
53.367.613
100.632.442
461.667.034

5.273.382.614

5.665.741.034

5.570.622.927

898.273.043
759.151.145
139.121.898

1.124.458.878
841.571.156
282.887.722

981.085.556
1.098.879.611
-117.794.056

0

-8.708.893

152.029.985

Totaal Lasten
Onttrekkingen aan reserves
Dotaties aan reserves
Totale mutatie reserves
Resultaat
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11.1.B Kengetal structurele exploitatieruimte
Artikel 28, lid c van het BBV.
Overzicht incidentele lasten/ baten
Lasten

6.669.502.538

1.

Dienstverlening en informatie

2.

Openbare orde en Veiligheid

5.853.464

369.968

3.

Verkeer en openbare ruimte

22.694.618

4.

Werk, inkomen en participatie

28.652.748

5.

Onderwijs, jeugd en diversiteit

9.970.000

6.

Welzijn, zorg en sport

34.048.103

7.

Economie en cultuur

22.305.874

8.

Duurzaamheid en water

32.600.000

9.

Stedelijke ontwikkeling en wonen

73.913.533

10. Bestuur en ondersteuning

2.097.472

Algemene dekkingsmiddelen

3.800.000

Incidentele toevoegingen aan reserves

323.875.793

Incidentele toevoegingen aan voorzieningen

149.271.129

Lasten Incidenteel

709.452.701

Lasten structureel

5.960.049.837

Baten

6.821.532.523

Algemene dekkingsmiddelen

25.660.476

Incidentele onttrekkingen aan reserves

353.621.905

Baten incidenteel

379.282.381

Baten structureel

6.442.250.142

Dotaties aan systeemreserves
Totaal van toevoegingen aan systeemreserves

858.662.688

Totaal van onttrekkingen aan systeemreserves.

710.282.116

Kengetal structurele begrotingsruimte
A.1

Lasten structureel (exclusief toevoegingen reserves)

5.960.049.837

B.1

Baten structureel (exclusief onttrekkingen reserves)

6.442.250.142

C

Structurele toevoegingen (lasten)

858.662.688

D

Structurele onttrekkingen (baten)

710.282.116

Baten totaal

6.821.532.523

Structurele onttrekkingen aan reserves

710.282.116

Incidentele onttrekkingen aan reserves

353.621.905

E

Geraamde Baten (Incidenteel en structureel, exclusief
onttrekkingen aan reserves)

Kengetal

Structurele exploitatie ruimte [ (B-A)+(D-C) ]/ E *100% =
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5.757.628.502
5,8%
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11.2 Reserves
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ID-nr

Programma
onderdeel

Programma

482

70012

84055

84062

1.1
Dienstverlening

1.1
Dienstverlening,
Gebiedsgericht
werken

1.1
Dienstverlening,
Gebiedsgericht
werken

01.
Dienstverlening
en informatie

01.
Dienstverlening
en informatie

01.
Dienstverlening
en informatie

70013

1.1
Dienstverlening

01.
Dienstverlening
en informatie

70002

1.1
Dienstverlening

01.
Dienstverlening
en informatie

Reserve masterplan
DNO

Reserve vastgoed
exploitatie

Reserve WW (SBL)

De reserve dient ter dekking
van de kapitaallasten van het
stadsbankfiliaal te Osdorp.

Reserve
kapitaallasten
vestiging Osdorp
Stadbank van
Lening
De reserve dient ter dekking
van toekomstige WW2014
verplichtingen
Door de verkoop vastgoed
ontstaat er een structureel
begrotingstekort. Deze
reserve is ingesteld om de
2011
exploitatietekorten in de
begroting van vastgoed in 10
jaar in te lopen (besluit:
Programmabegroting 2011).
In het ‘Masterplan De
Nieuwe Ooster’ is de
herinrichting en renovatie
2005
van het park in 17
deelprojecten vastgelegd.
Deze reserve is bedoeld om
nee

nee

nee

ja

ja

Reserve is bedoeld om
bepaalde projecten van
Stadsbank van Lening te
kunnen bekostigen.
2006
Daarnaast is ook bedoeld om
tarief zo laag mogelijk te
houden

Reserve
bedrijfsvoering
Stadsbank van
Lening

2010

ja

2006

Het afdekken van het
goudprijsrisico in de
bedrijfsvoering.

Reserve
goudprijsrisico
Stadsbank van
Lening

353.749

NVT

178.281

0

146.614

687.238

Stijgt niet,
wordt in
komende
19 jaar
volledig
afgeschrev
en
146.614

1.877.095

4.873.463

603.700

NVT

NVT

603.700

0

0

0

0

0

0

15.940

178.281

146.614

687.238

7.474

0

619.640

124.286

0

0

591.260

De gerealiseerde dotatie is
€ 388.890 lager vanwege het
raadsbesluit tot opheffing van de
reserve bij de Voorjaarsnota 2015.
De gerealiseerde onttrekking
bestaat uit 28.380 besteding
aanmerkelijk lager dan begroot
0
(€ 300.000) door actualisering van
het investeringsproject en vrijval
van € 591.260 in verband met de
opheffing van de reserve. Deze
middelen zullen in 2016
beschikbaar moeten komen voor
het nieuwe systeem).

Laatste uitgaven project
Masterplan (deel: Herinrichting
voorterrein) ten laste van deze
0
reserve. Niet begroot omdat bij
VJN werd verwacht dat deze
reserve niet meer beschikbaar zou

0 zie toelichting bij 6.5 Sport

De reserve vervalt conform de
0 besluitvorming in de Voorjaarsnota
2015.

Deze reserve is conform het
Raadsbesluit op 16 december 2015
0 inzake opschonen reserves via de
balans overgeheveld naar een
andere reserve.

In verband met het uitstel van de
uitspraak in geschil met ACM en
project Slagvaardige overheid is de
1.869.621 uitvoering van enkele
bedrijfsvoeringsprojecten
vertraagd en doorverschoven naar
2016.

4.873.463 Geen mutatie.

Ultimo 2015

70001

Naam reserve

1.1
Dienstverlening

Doel reserve

01.
Dienstverlening
en informatie

Jaar van
instelling
nee

systeemreserve

2013

Maximaal
toegestane
omvang

Gegevensverstrekki
ng basisregistraties

Stand Ultimo
2014

20013

Dotatie

1.2 Informatie

Onttrekking

01.
Dienstverlening
en informatie

Waarvan
vrijval

Deze reserve komt voort uit
de resultaatbestemming
2012, betreft het omzetten
van een deel van de
voorziening naar een
bestemmingsreseve en is
bestemd voor de
vervanging/ vernieuwing
gegevens distributiesysteem
DIVA (Distributie
Vastgoedgegevens
Amsterdam)
Basisregistraties. Het is de
distributie omgeving voor de
basisregistraties Adressen en
Gebouwen, Kadaster en
topografie binnen
Amsterdam.

Korte
toelichting op
toevoegingen
en
onttrekkingen
en
afwijkingen
ten opzichte
van de
begroting
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2.3 Veiligheid

2.3 Veiligheid

02. Openbare
orde en
veiligheid

ID-nr

10070

10063

10044

10003

Naam reserve

Regie-unit OBT

Decentralisatiegeld
en OOV

Reserve OOV

Reserve project
1012

Deze reserve is bedoeld voor
de implementatie van
Organisatie Bestuurlijk
Toezicht ( OBT)

Deze verzamelreserve van
OOV bestaat uit een aantal
deelreserves: CCTR, aanpak
illegale bordelen,
Horecasysteem en Bibob
Deze reserve is gevormd uit
Decentralisatie-uitkeringen
Veiligheid en Leefbaarheid
en Marokkaans Nederlands
Probleemjongeren;
Polarisatie en Radicalisering.
De middelen worden ingezet
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)

2012

2011

2007

Deze reserve is bestemd
voor planschadekosten in het
kader van Project 1012 en
2001
voor de proceskosten van
het programma.

nee

nee

nee

ja

nee

NVT

NVT

NVT

NVT

905.178

2.232.548

1.193.004

589.923

13.730.830

1.038.780

0

0

0

0

9.044.296

Dotatie

02. Openbare
orde en
veiligheid

2.3 Veiligheid

Programma

02. Openbare
orde en
veiligheid

Jaar van
instelling
2014

systeemreserve

Doel van de reserve is de
opvang van fluctuaties in de
exploitatie van de De
Nieuwe Ooster (DNO)

Maximaal
toegestane
omvang

Algemene
bedrijfsreserve
DNO

Stand Ultimo
2014

84032

294.825

433.377

589.923

3.995.463

201.353

Onttrekking

2.3 Veiligheid

1.1
Dienstverlening,
Gebiedsgericht
werken

239.548

Waarvan
vrijval

02. Openbare
orde en
veiligheid

Programma
onderdeel

01.
Dienstverlening
en informatie

Doel reserve

Doordat afrekening van subsidie
jeugd uit voorgaande jaren positief
uitviel was minder onttrekking
nodig uit de reserve.

Het resterende deel van de reserve
valt vrij omdat de doelstellingen
zijn bereikt. De reserve vervalt per
ultimo 2015.

Voor het project informatie
gestuurde handhaving is € 1,6
miljoen minder onttrokken uit de
reserve OBT/IGH als gevolg van
1.937.723 een vertraging van het programma
IGH met ruim een half jaar. De
vertraging wordt veroorzaakt door
onvoldoende beschikbaarheid van
gekwalificeerde personele

759.627

0

zijn. De uitgaven zijn wel begroot
ten laste van de reserve vastgoed
exploitatie.
De begrote toevoeging bleek
achter niet nodig te zijn. Wat de
837.427 onttrekkingen betreft is het
werkelijk tekort onttrokken aan de
reserve
Op 16 december 2015 heeft de
gemeenteraad ingestemd met de
herijking van het Project 1012.
Onderdeel hiervan is het opheffen
van de reserve 1012 INC. Van het
restant bedrag van € 1,2 miljoen
valt € 0,8 miljoen vrij in de
algemene middelen. Het overige
18.779.663 restant wordt is naar deze reserve
overgeheveld. Daarnaast is
besloten € 8,7 miljoen toe te
voegen aan het project uit de
voorziening juridische risico's.
In 2015 is ca. € 3,6 miljoen
uitgegeven aan planschade.
Daarnaast is € 0,4 miljoen besteed
aan programma kosten.

Ultimo 2015

de beschikbare gelden voor
het beoogde doel te kunnen
(blijven) aanwenden.

Korte
toelichting op
toevoegingen
en
onttrekkingen
en
afwijkingen
ten opzichte
van de
begroting

ID-nr

Programma
onderdeel

Programma

81084

2.2 OOVvergunningen,
toezicht en
handhaving,
Gebiedsgericht
werken

2.3 Veiligheid,
Gebiedsgericht
werken

2.3 Veiligheid,
Gebiedsgericht
werken

2.3 Veiligheid,
Gebiedsgericht
werken

02. Openbare
orde en
veiligheid

484

02. Openbare
orde en
veiligheid

02. Openbare
orde en
veiligheid

02. Openbare
orde en
veiligheid

84065

84063

Reserve FD, SD en
VH (1051.15)

Reserve
Uitvoeringsagenda
2013/2014

Reserve HSV en
doeluitkeringen

Overheveling oude
geoormerkte
middelen

Invoeringkaderwet
prostitutie

Decentralisatie
uitkering Pilot
Coffeeshops

2012

2011

Niet bestede HSV middelen
en doeluitkeringen
beschikbaar houden voor
nog uit te voeren projecten
De bestemmingsreserve
Uitvoeringagenda 2013-2014
is bedoeld om alle
vastgestelde budgetten
incidentele middelen te
doteren na aftrek van de
reeds onttrokken c.q.
bestede middelen.
Op 31 oktober 2013 heeft
de deelraad besloten,
middels amendement 487,
met het vormen van
bestemmingsreserve Fysiek,
Sociaal, Veilig 2014-2015
2013

2014

2014

Het naar volgende boekjaren
meenemen van restanten van
2014
binnengemeentelijke
doeluitkeringen

Deze reserve is gevormd uit
de doeluitkering Pilot
coffeshops en is gericht op
het tegengaan van overlast
en het bevorderen van
transparantie van de
coffeshopbranche en een
meer evenwichtige spreiding
van coffeeshops.
Deze reserve heeft als doel
om de misstanden in de
prostitutie aan te pakken.

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

NVT

NVT

NVT

NVT

26.642

20.543

NVT

0

0

0

0

43.831

20.543

1.157.721

0

0

0

0

0

0

0

20.000

286.321

18.314

43.831

20.543

1.157.721

43.831

20.543

800.000

De reserve vervalt conform de
0 besluitvorming in de Voorjaarsnota
2015.

De reserve vervalt conform de
0 besluitvorming in de Voorjaarsnota
2015.

0

-20.000

zie toelichting bij 9.3 Wonen en
stedelijke vernieuwing

zie toelichting bij 3.4 Wegen,
straten en pleinen

-286.321 zie toelichting bij 6.4 Welzijn

-18.314 zie toelichting bij7.3 Economie

Ultimo 2015

83084

10069

2.3 Veiligheid

10064

02. Openbare
orde en
veiligheid

2.3 Veiligheid

Naam reserve

02. Openbare
orde en
veiligheid

Doel reserve
2014

Jaar van
instelling

Deze reserve is bedoeld voor
voorbereidingskosten die
worden gemaakt voor de
oprichting van 1012 Inc.

systeemreserve

Reserve oprichting
2012 Inc

Maximaal
toegestane
omvang

10075

Stand Ultimo
2014

2.3 Veiligheid

Onttrekking

02. Openbare
orde en
veiligheid

Waarvan
vrijval

capaciteit en de problematiek
omtrent de (ontsluiting van)
informatievoorziening en ict
toepassingen.
Op 16 december 2015 heeft de
gemeenteraad ingestemd met de
herijking van het Project 1012.
Onderdeel hiervan is het opheffen
van de reserve 1012 INC. Van het
oorspronkelijke bedrag van € 1,3
0
miljoen valt € 0,8 miljoen vrij in de
algemene middelen. Het restant
wordt ondergebracht in de
systeemreserve Project 1012 en zal
worden ingezet ter oprichting van
1012 INC.

Korte
toelichting op
toevoegingen
en
onttrekkingen
en
afwijkingen
ten opzichte
van de
begroting

Dotatie

Programma

485

3.5 Groen en
recreatie

3.2 Parkeren

3.2 Parkeren

3.2 Parkeren

3.2 Parkeren

03. Verkeer en
openbare ruimte

03. Verkeer en
openbare ruimte

03. Verkeer en
openbare ruimte

03. Verkeer en
openbare ruimte

03. Verkeer en
openbare ruimte

95001

95008

409006

Reserve
Mobiliteitsfonds
algemeen deel

Bestemd voor gedeeltelijke
dekking van rente en
afschrijvingen van
Parkeergarages. Rokin € 6,5
miljoen en Peit hein 3,5
miljoen
Egalisatiereserve voor niet
geraamde inkomsten en
uitgaven van de
bestemmingsreserve
Mobiliteitsfonds. Minimum

Reguleren van de kosten van
werkloosheid

Reserve WW van
voormalig DABParkeergebouwen
medewerkers

Tidelijke reserve
explotatie
Parkeergarages.

Dekking van de
aanloopverliezen van het
Parkeerschap Boven 'tIJ

Reserve egalisatie
CAN-gebied

2002

2015

2009

2009

2014

2003

2013

ja

ja

nee

ja

nee

ja

nee

NVT

NVT

164.640

NVT

3.363.000

NVT

NVT

NVT

6.027.395

0

238.764

5.010.553

3.363.000

3.204.790

500.000

34.140

0

0

0

0

9.887.214

10.122.500

0

500.249

Dotatie

409005

321027

Reserve onderhoud
Vinkeveense
plassen

Reserve incidentele
groenmiddelen

Reserve IBOI
Indexering 2de
Zeesluis

nee

4.527.395

208.302

238.764

493.561

0

817.341

500.000

34.140

238.764

500.000

34.140

Vrijgevallen conform Voorjaarsnota
2015.

Deze reserve vervalt op basis van
0 het Raadsbesluit op 16 december
2015 inzake opschonen reserves.

0

Reserve gevormd in 2015, Aan de
reserve wordt rente toegevoegd,
De onttrekking van de
9.914.198
kapitaallasten Piet Hein garage
2015 is niet in de Begroting 2015
opgenomen.
De reserve wordt gevuld door een
dotatie uit 2014 waar het gaat om
11.387.214 vrijgevallen verplichting en
nagekomen parkeerinkomsten
2014, ook wijken de inkomsten in

Deze reserve vervalt conform het
0 Raadsbesluit op 16 december 2015
inzake opschonen reserves.

Wegens perikelen rond de
uittreding uit de
rectreatieschappen
3.363.000
Vinkeveenseplassen is er in 2015
nog geen beroep gedaan op deze
reserve.
De bijdrage van Stadsdeel Noord is
in de begroting als negatieve
onttrekking opgenomen (€
324.880). Daardoor dotatie en
5.017.241
onttrekking € 324.880 hoger. Het
explotatieverlies van de
Bomengarage 2015 is lager door
minder uitgaven.

Projecten die gedekt worden uit de
Reserve Groengelden 2010-2014
hebben in principe een
bestedingstermijn van 3 jaar, tenzij
2.387.449
uitstel wordt verleend door B&W.
Het tempo van bestedingen is in
2015 iets lager geweest dan
verwacht.

Ultimo 2015

321004

3.5 Groen en
recreatie

Programma
onderdeel

03. Verkeer en
openbare ruimte

ID-nr

1060

Naam reserve

3.4 Wegen,
straten en
pleinen

Doel reserve

03. Verkeer en
openbare ruimte

Jaar van
instelling
2014

systeemreserve

Inzet en onderhoud
cameratoezicht Karel
Doormanplein
Deze reserve dient ter
dekking van de indexatie van
de gemeentelijke bijdrage
aan de 2e Zeesluis
Het doel van de reserve is de
kwaliteit van het groen in en
om de stad te behouden en
te versterken, te investeren
in parken, postzegelparkjes
en het instandhouden van
cultuurhistorisch landschap
en groen rond de stad. De
scheggen, waar het groen
tot diep in de stad
doordringt, blijven
behouden. Ecologische
verbindingen worden gelegd
en waar mogelijk versterkt.
Er wordt invulling gegeven
aan het Convenant
Biodiversiteit.
Financieren van noodzakelijk
onderhoud Vinkeveense
Plassen t/m 2025, zoals
afgesproken bij uittreding
door Amsterdam uit het
recreatieschap

Maximaal
toegestane
omvang

Extra toezicht

Stand Ultimo
2014

85077

Onttrekking

2.3 Veiligheid,
Gebiedsgericht
werken

Waarvan
vrijval

02. Openbare
orde en
veiligheid

Korte
toelichting op
toevoegingen
en
onttrekkingen
en
afwijkingen
ten opzichte
van de
begroting

ID-nr

Programma
onderdeel

Programma

486

95023

95060

3.1 Openbaar
vervoer

3.4 Wegen,
straten en
pleinen

03. Verkeer en
openbare ruimte

03. Verkeer en
openbare ruimte

95006

3.1 Openbaar
vervoer

Naam reserve

Reserve beheer
stedelijke
infrastructuur

Risicoreservering
IJsei

Gemeentelijk
aandeel in kosten
busstation / autoonderdoorgang CS

Dekking kosten van het
onderhoud van de stedelijke
infrastructuur

Dekking risico's IJsei

Financiële dekking van het
gemeentelijk aandeel in de
aanlegkosten voor het
busstation / autoonderdoorgang.

2008

2003

2000

ja

nee

nee

ja

systeemreserve

03. Verkeer en
openbare ruimte

Jaar van
instelling
1998

NVT

NVT

NVT

NVT

Maximaal
toegestane
omvang

Financiering projecten die
passen in de doelstellingen
uit het uitvoeringsbesluit
Mobiliteitsfonds.

1.366.346

4.900.000

8.989.011

74.975.020

Stand Ultimo
2014

Reserve
Mobiliteitsfonds
bestemd deel

13.791.000

0

4.900.000

65.959.786

Dotatie

95002

795.179

4.900.000

4.119.479

56.546.331

Onttrekking

3.2 Parkeren

14.362.167

0

9.769.532

84.388.475

Ultimo 2015

03. Verkeer en
openbare ruimte

Doel reserve
omvang is bepaald op € 1,5
miljoen.

de begroting af ten opzichte van
de realisatie en is er sprake van
vrijval op die in 2015 zijn
uitgevoerd. Onttrekking betreffen
de begrote overboeking naar de
bestemmingsreserve zoals
opgenomen in Najaarsnota 2015
Ontrekkingen betreffen de
uitgaven 2015 aan activiteiten uit
het mobiliteitsfonds en vrijval op
projecten. De dotatie wordt
gevormd door de begrote
parkeerinkomsten en begrote
dotatie ten laste van de reserve
Mobiliteitsfonds. Voor de
besteding wordt verwezen naar de
paragraaf Centraal
Mobiliteitsfonds.
Conform besluitvorming (RB 1394
van 16 december 2015) in het
kader van het samenvoegen en
opheffen reserves en voorzieningen
is de reserve Risicoreservering IJsei
(ID 95023) toegevoegd aan de
reserve Gemeentelijk aandeel
auto/onderdoorgang en busstation
(ID 95006). De lager dan begrote
onttrekking is o.a. het gevolg van
het doorschuiven van onderdelen
uit het Waterprogramma als de
langssteiger (inclusief verzwaarde
aanvaarbescherming) en het
waterplein naar volgende jaren
vanwege de
herontwikkelingsopgave door
toevoeging van TOF (totale opgave
fietsparkeren stationseiland), Veren
en Touringcarhaltes Ruijterkade
Oost ter hoogte van de ligplaatsen
riviercruises.
Conform besluitvorming (RB 1394
van 16 december 2015) in het
kader van het samenvoegen en
opheffen reserves en voorzieningen
is de reserve Risicoreservering IJsei
(ID 95023) toegevoegd aan de
reserve Gemeentelijk aandeel
auto/onderdoorgang en busstation
(ID 95006).
De in de Begroting 2015
opgenomen middelen voor de
voorbereiding Foeliestraat van
€ 300.000 kunnen vrijvallen.
Vanwege het toepassen van het

Korte
toelichting op
toevoegingen
en
onttrekkingen
en
afwijkingen
ten opzichte
van de
begroting

Waarvan
vrijval

487

3.1 Openbaar
vervoer

03. Verkeer en
openbare ruimte

Dekking van de
projectkosten Stationseiland
/ De Entree
De reserve betreft de
bijdrage van de gemeente
Amsterdam aan de
NoordZuidlijn bovenop de

Reserve
gemeentelijk
aandeel kosten
noord zuidlijn

Dekking tbv project

Stationseiland

Verlaging
Westertoegang

2012

2014

2011

ja

nee

nee

nee

NVT

NVT

NVT

NVT

310.602.565

40.040.790

733.402

2.858.681

0

0

1.200.000

178.695

Dotatie

96004

95077

Programma

3.4 Wegen,
straten en
pleinen

Programma
onderdeel

03. Verkeer en
openbare ruimte

ID-nr

95070

Jaar van
instelling
2009

systeemreserve

3.4 Wegen,
straten en
pleinen

Doel reserve
Dekking tbv project

Maximaal
toegestane
omvang

03. Verkeer en
openbare ruimte

Naam reserve

IJweg West (VE)

Stand Ultimo
2014

95063

113.596.272

0

733.402

109.000

Onttrekking

3.4 Wegen,
straten en
pleinen

198.206.293

40.219.485

0

2.749.681

Ultimo 2015

03. Verkeer en
openbare ruimte

toepassen van het Nee tenzij –
principe wordt de reconstructie van
de Foeliestraat tot nader orde
uitgesteld. Inspecties wijzen
namelijk uit dat er geen technische
noodzaak is dit project uit te
voeren. Uitstel leidt niet tot risico's
op gebied van verkeersveiligheid
en doorstroming. Tenslotte vallen
de middelen voor een investering
in CORA (€ 0,1 miljoen) vrij.
Vanwege de
applicatierationalisatie is het
verstandiger deze af te wachten en
eventuele investeringen in het licht
van de hele applicatiefamilie te
beschouwen. Voorgaande leidt tot
een lagere dotatie van € 0,4
miljoen t.o.v. de begroting. De
lagere onttrekking heeft
hoofdzakelijk betrekking op de
uitgaven t.b.v. de Rode Loper waar
de verwachte uitgaven lager zijn
dan verwacht. Het was de
verwachting dat het Damrak
technisch gereed zou zijn in 2015.
Begin 2016 worden echter nog een
aantal werkzaamheden uitgevoerd.
Daarnaast is het Rokin in
september 2015 in uitvoering
gegaan. Bij het opstellen van de
begroting was voorzien dat de
kosten van natuursteen al in
rekening gebracht zouden zijn,
maar dat gaat pas vanaf 2016
plaatsvinden.
De reserve wordt ingezet voor de
werkzaamheden aan het project
Ijweg-west, een beperkt deel van
de werkzaamheden in 2015 is ten
laste van de reserve gebracht.
De reserve is ingezet voor de
werkzaamheden verlaging
Westertoegang, de reserve is nu
volledig uitgeput
De bestedingen 2015 zijn achter
gebleven bij de begroting. Nog
niet alle kosten voor de
ontwerpfase zijn in rekening
gebracht.
De onttrekking betreft de mutatie
gemeentelijk aandeel NZL in 2014.
Er is daarnaast € 1,2 miljoen
toegevoegd aan de reserves uit

Korte
toelichting op
toevoegingen
en
onttrekkingen
en
afwijkingen
ten opzichte
van de
begroting

Waarvan
vrijval

81043

81047

3.4 Wegen,
straten en
pleinen,
Gebiedsgericht
werken

3.4 Wegen,
straten en
pleinen,
Gebiedsgericht
werken

03. Verkeer en
openbare ruimte

03. Verkeer en
openbare ruimte

Programma

81043

Programma
onderdeel

03. Verkeer en
openbare ruimte

ID-nr

3.3
Verkeersmaatreg
elen en openbare
ruimte,
Gebiedsgericht
werken

488

Garagefonds

2013

2005

Het door vernieuwing in
stand houden van de
waterbouwkundige werken,
zoals bruggen, walmuren en
glooiingen. Dit ter behoud
van de functionele
eigenschappen van deze
werken en ter verbetering
van de kwaliteit van de
openbare ruimte.

Het verbeteren van de
leefbaarheid en de kwaliteit
van de openbare ruimte en
het waarborgen van de
bereikbaarheid van de
binnenstad door inpandige /
ondergrondse
parkeervoorzieningen voor
auto en fiets te (helpen)

2013

ja

ja

ja

nee

Ter
financiering
van de in
de
Perspectief
nota 2014
genoemde
plannen:
de stand

4.049.073

6.932.240

0

432.246

0

1.200.000

6.229.632

Dotatie

Vernieuwing
walmuren en
bruggen

Vernieuwing
walmuren en
bruggen

Jaar van
instelling
2012

systeemreserve

Besteding SVAMiddelen

Stand Ultimo
2014

81042

257.445

3.282.573

97.006

154.214

Onttrekking

03. Verkeer en
openbare ruimte

Maximaal
toegestane
omvang
De
eenmalige
toevoeging
ad €
672.000
vanuit de
liquidatie
Leaseplan
wordt
besteed
conform
het
raadsbeslui
t van 14
juni 2012,
totdat deze
nihil is
geworden.

0

0

0

0

vrijval voorziening NZL op basis
van Q3 2015.

zie toelichting bij 3.4 Wegen,
straten en pleinen

De hogere dotaties ad. € 330.000
komt uit vrijval bij het Project Rode
loper wat conform raadsbesluit 25
novermber 2015 is teruggestort in
de systeem reserve bruggen en
walmuren. De lagere kosten €
324.401 ten opzichte van de
9.879.299 begroting is het gevolg van het
doorschuiven van de projecten
politiesteiger Damrak € 100.000,
keizersgracht € 110.000 en
Prinsengracht (voorbereiding)
€ 151.000 naar 2016. Met de
onttrekking is een taakstelling
€ van 0,2 miljoen geraliseerd.
Aan de reserve garagefonds is
€ 0,3 miljoen minder onttrokken
dan begroot. In 2015 is er meer
duidelijkheid gekomen over de
4.991.628 dekkingsregeling voor de
singelgracht garage. Deze wordt
geactiveerd en verantwoord in de
activa, de begroting is hiervoor niet
aangepast. Als de bouw

-97.006

Het geld is aan drie onderwerpen
besteed nl: 1. Extra aanpassingen
van de garage ten behoeve van het
electrisch rijden 2. Bijdrage aan
278.032 Schoon voor het gebruik van de
electrische veegmachines 3.
Bijdrage voor de extra kosten van
electrisch rijden ten opzichte van
het rijden op benzine.

Ultimo 2015

3.4 Wegen,
straten en
pleinen,
Gebiedsgericht
werken

Naam reserve
rijksbijdrage en het deel wat
geactiveerd is.
Het wagenpark van het
stadsdeel efficienter en
milieuvriendelijker te maken
door het bekostigen van de
volgende uitgaven, conform
het raadsbesluit van 14 juni
2012:.
1. Aanschaf elektrische
scooters.
2. Aanschaf één kleine
elektrische veegmachine.
3. Geautomatiseerd
volgsysteem op de wagens.
4. Voertuig beheersysteem
(reparatie voertuigen).
5. Reservering vervanging
benzine voertuigen door
elektrische voertuigen.
Het door vernieuwing in
stand houden van de
waterbouwkundige werken,
zoals bruggen, walmuren en
glooiingen. Dit ter behoud
van de functionele
eigenschappen van deze
werken en ter verbetering
van de kwaliteit van de
openbare ruimte.

Doel reserve

(dienst Metro)

Korte
toelichting op
toevoegingen
en
onttrekkingen
en
afwijkingen
ten opzichte
van de
begroting

Waarvan
vrijval

81048

3.4 Wegen,
straten en
pleinen,
Gebiedsgericht
werken

03. Verkeer en
openbare ruimte

Programma

81048

Programma
onderdeel

3.3
Verkeersmaatreg
elen en openbare
ruimte,
Gebiedsgericht
werken

ID-nr

03. Verkeer en
openbare ruimte

Naam reserve
2007

2007

De opgave is om de
herinrichting van het
Leidseplein en omgeving
middels het
samenwerkingsproject
Leidseplein gecoördineerd
uit te voeren. Het
uiteindelijke doel is om het
gebied beter te laten
functioneren als
ontmoetingsplek en als
cultureel centrum van
Amsterdam.

Jaar van
instelling

De opgave is om de
herinrichting van het
Leidseplein en omgeving
middels het
samenwerkingsproject
Leidseplein gecoördineerd
uit te voeren. Het
uiteindelijke doel is om het
gebied beter te laten
functioneren als
ontmoetingsplek en als
cultureel centrum van
Amsterdam.

systeemreserve
527.252

Dotatie

Stand Ultimo
2014

489
17.596.047

0

1.240.715

65.790

Onttrekking

ja

ja

0

0

zie toelichting bij 3.4 Wegen,
straten en pleinen

gerealiseerd is worden de
kapitaallasten (afschrijven + rente)
ten laste van de systeemreserve
gebracht en dan pas begroot in de
exploitatie. De lagere dotatie in de
reserve komt doordat de bijdrage
voor inhuur parkeergarages is
verschoven naar 2017.

De lagere onttrekking komt
doordat de voorbereiding op de
twee onderdelen fietsparkeren
(ondergrondse fietsenstalling en
fietsvoorzieningen boven het
16.882.584
water) in tijd naar achteren is
verschoven door de voorgelegde
keuzes over het dekkingstekort.
De oplevering van het project staat
gepland op eind 2021.

-65.790

Ultimo 2015

Leidseplein

Leidseplein

Doel reserve
per 1-12013 (€ 9,9
miljoen)
plus de
toevoeging
van jaarlijks
€ 1,2
miljoen uit
de
Parkeergel
den t/m
2016.
De actuele
projectkost
enraming
voor het
gehele
samenwerk
ingsproject
is € 49,3
miljoen.
Dat
betekent
niet dat dit
ook de
gewenste
omvang
van de
reserve is.
Niet alle
middelen
van derden
zullen aan
deze
reserve van
stadsdeel
centrum
worden
toegevoeg
d.
De actuele
projectkost
enraming
voor het
gehele
samenwerk
ingsproject
is € 49,3
miljoen.
Dat
betekent
niet dat dit
ook de
gewenste

Maximaal
toegestane
omvang

realiseren c.q. of deze beter
te benutten ter vervanging
van straatparkeerplaatsen.
Het Garagefonds is bedoeld
ter dekking van incidentele
kosten. Structurele kosten
die met de doelstelling
samenhangen, dienen te
worden gedekt uit verhoging
van de tarieven voor
vergunninghouders.

Korte
toelichting op
toevoegingen
en
onttrekkingen
en
afwijkingen
ten opzichte
van de
begroting

Waarvan
vrijval

490

81083

Programma

03. Verkeer en
openbare ruimte

Programma
onderdeel

3.2 Parkeren,
Gebiedsgericht
werken

ID-nr

81052

Parkeerfonds

Groenfonds

1997

2007

ja

ja

ja

systeemreserve

3.5 Groen en
recreatie,
Gebiedsgericht
werken

Jaar van
instelling
2005

685.609

10.065.344

Wordt
driejaarlijks
bepaald
aan de
hand van
de

59.080.811

NVT

PM

Stand Ultimo
2014

03. Verkeer en
openbare ruimte

Naam reserve

Rode Loper

23.003.163

360.000

1.500.000

Dotatie

81050

11.022.472

495.716

9.512.215

Onttrekking

3.4 Wegen,
straten en
pleinen,
Gebiedsgericht
werken

0

0

670.000

Waarvan
vrijval

03. Verkeer en
openbare ruimte

Doel reserve

De lagere onttrekking komt
doordat in 2015 een project uit
2014 ten onrechte in de begroting
is opgenomen.
De lagere onttrekking komt
doordat er voor € 1.104.000
gunstiger is aanbesteedt voor
22.046.035
project 2e rozendwarsstraat €
110.000, Tichellestraat tussen
Lijnbaansgracht en de Westerstraat

549.893

Voor Rokin West en spoorwerk
Muntplein is een deel van het werk,
met name spoorwerk en
natuursteen, naar voren gehaald
en in 2015 uitgevoerd, daardoor is
in 2015 ca € 1,5 miljoen meer
onttrokken dan begroot.
Wegens een aangepaste
toerekeningsystematiek in 2015 ter
dekking van overhead is ca € 1
51.068.596
miljoen minder onttrokken dan
begroot.
Conform raadsbesluit 265/1260 van
25 november 2015 valt een bedrag
van € 1 miljoen vrij uit de reserve
Rode Loper. Daarvan wordt €
330.000 gedoteerd aan de reserve
Bruggen Walmuren. Het restant ad
€ 670.000 valt vrij ten gunste van
de Algemene middelen.

Ultimo 2015

Door de bouw van vier
stations voor de noordzuidlijn in het stadsdeel
centrum en stadsdeel Zuid is
het nodig om de openbare
ruimte rond die nieuwe
stations opnieuw in te
richten vanwege de
verandering van de functie
en slijtage van de openbare
ruimte door de vele
werkzaamheden.
Bij besluitvorming in
gemeente- en stadsdeelraad
is in december 2012 het
coalitiebesluit vastgesteld,
waarin de werkzaamheden
en de verplichtingen van de
coalitiepartijen zijn
opgenomen.
Bij separate besluitvorming
door het colllege van B en W
en het DB van Centrum in
april 2013 is de scope van
het project Rode Loper
uitgebreid met een
walmuurvernieuwing aan het
Natte Damrak.
Het kunnen uitvoeren van de
voorstellen voor het
uitbreiden, vernieuwen en
verbeteren van het groen en
het daarmee
samenhangende beheer.
Het uitvoeren van het
parkeerbeleid en het
mobiliteitsbeleid, het
bevorderen van de
bereikbaarheid en het
onderhouden en

Maximaal
toegestane
omvang
omvang
van de
reserve is.
Niet alle
middelen
van derden
zullen aan
deze
reserve van
stadsdeel
centrum
worden
toegevoeg
d.

Korte
toelichting op
toevoegingen
en
onttrekkingen
en
afwijkingen
ten opzichte
van de
begroting

Programma
onderdeel

Programma

491

81083

ID-nr

3.4 Wegen,
straten en
pleinen,

Parkeerfonds

Het uitvoeren van het
parkeerbeleid en het
mobiliteitsbeleid, het

1997

1997

Jaar van
instelling

03. Verkeer en
openbare ruimte

Naam reserve

Parkeerfonds

ja

ja

systeemreserve

81083

0

0

13.730.928

581.930

Onttrekking

03. Verkeer en
openbare ruimte

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.

Wordt
driejaarlijks
bepaald
aan de
hand van
de
meerjarenp
rognose
met een
tijdshorizon
van 10 jaar
(het
integraal
onderwijsh
uisvestings
plan).
Evt.
benodigde
tussentijds
e
actualisatie
wordt bij
de
jaarlijkse
huisvesting
sprogramm
a’s
betrokken.
Wordt
driejaarlijks
bepaald

0

0

€140.000, Korte Koningstraat
€ 270.000, Haringpakkersteeg
€ 110.000, Amsterstraat en
Sarhatiestraat € 214.000,
Elandsgracht €100.000 en
Willemstraat € 160.000
Door het doorschuiven voor totaal
€ 1.552.000 van project
Wertheimparkt € 430.000,
Dijksgracht € 160.000, Nieuwe
Passeerderstraat € 212.000 en de
Appeltjesmarkt € 390.000 naar
2016 en verder.
Tegelijk is minder onttrokken ter
dekking van overhead wegens een
aangepaste
toerekeningsystematiek in 2015.
De lagere dotatie is het gevolg van
een andere bevoorschottingsystematiek door PRO/rve Parkeren.
Ultimo 2014 is om deze reden een
achtergebleven baat geraamd die
in 2015 niet is gerealiseerd.

-13.730.928 zie toelichting bij 3.2 Parkeren

-581.930 zie toelichting bij 3.2 Parkeren

Ultimo 2015

3.3
Verkeersmaatreg
elen en openbare
ruimte,
Gebiedsgericht
werken

Doel reserve
meerjarenp
rognose
met een
tijdshorizon
van 10 jaar
(het
integraal
onderwijsh
uisvestings
plan).
Evt.
benodigde
tussentijds
e
actualisatie
wordt bij
de
jaarlijkse
huisvesting
sprogramm
a’s
betrokken.

Maximaal
toegestane
omvang

herprofileren van wegen
binnen het raamwerk van de
Verordening
Mobiliteitsfondsen
Amsterdam 2011.

Korte
toelichting op
toevoegingen
en
onttrekkingen
en
afwijkingen
ten opzichte
van de
begroting

Waarvan
vrijval

Dotatie

Stand Ultimo
2014

Programma
onderdeel

Programma

492

81084

Overheveling oude

Het naar volgende boekjaren

2014

1997

Jaar van
instelling

3.5 Groen en

Naam reserve

Parkeerfonds

nee

ja

systeemreserve

03. Verkeer en

ID-nr

81083

0

0

0

151.434

879.505

Onttrekking

3.5 Groen en
recreatie,
Gebiedsgericht
werken

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.

aan de
hand van
de
meerjarenp
rognose
met een
tijdshorizon
van 10 jaar
(het
integraal
onderwijsh
uisvestings
plan).
Evt.
benodigde
tussentijds
e
actualisatie
wordt bij
de
jaarlijkse
huisvesting
sprogramm
a’s
betrokken.
Wordt
driejaarlijks
bepaald
aan de
hand van
de
meerjarenp
rognose
met een
tijdshorizon
van 10 jaar
(het
integraal
onderwijsh
uisvestings
plan).
Evt.
benodigde
tussentijds
e
actualisatie
wordt bij
de
jaarlijkse
huisvesting
sprogramm
a’s
betrokken.
NVT
0

-151.434 zie toelichting bij7.3 Economie

-879.505 zie toelichting bij 3.2 Parkeren

Ultimo 2015

03. Verkeer en
openbare ruimte

Doel reserve
bevorderen van de
bereikbaarheid en het
onderhouden en
herprofileren van wegen
binnen het raamwerk van de
Verordening
Mobiliteitsfondsen
Amsterdam 2011.

Maximaal
toegestane
omvang

Gebiedsgericht
werken

Korte
toelichting op
toevoegingen
en
onttrekkingen
en
afwijkingen
ten opzichte
van de
begroting

Waarvan
vrijval

Dotatie

Stand Ultimo
2014

Programma

493

03. Verkeer en
openbare ruimte

03. Verkeer en
openbare ruimte

3.4 Wegen,
straten en
pleinen,
Gebiedsgericht
werken

3.4 Wegen,
straten en
pleinen,
Gebiedsgericht
werken
3.4 Wegen,
straten en
pleinen,
Gebiedsgericht
werken

83033

82043

82042

82083

Res. egalisatie
kwaliteit openbare
ruimte

Interventies
Sloterplas

Tuinen van West

Eg.Verkeersveilighe
id & Parkeerfonds

Egalisatie uitgaven
onderhoudsprojecten in
openbare ruimte

Bekostiging van de
interventies Sloterplas

Dekking bijdrage stadsdeel
Nieuw-West aan het project
Tuinen van West

2007

2011

2012

ja

nee

nee

ja

ja

NVT

134.432

60.000

8.000.000

NVT

4.941.093

112.107

60.000

1.416.614

1.262.335

227.215

4.343.369

0

0

4.147.385

2.609.324

0

1.128.775

112.107

60.000

5.256.628

0

0

112.107

60.000

Waarvan
vrijval

03. Verkeer en
openbare ruimte

03. Verkeer en
openbare ruimte

Egalisatie MJOP
verhardingen

NVT

Maximaal
toegestane
omvang

82045

systeemreserve
nee

Stand Ultimo
2014

Eg. Vervanging
materieel openbare
ruimte

Onttrekking

3.4 Wegen,
straten en
pleinen,
Gebiedsgericht
werken

ID-nr

82044

Dotatie

03. Verkeer en
openbare ruimte

Programma
onderdeel
meenemen van restanten van
binnengemeentelijke
doeluitkeringen
Deze reserve is bedoeld voor
een overbruggingsperiode
waarin verdere oplossingen
2011
worden onderzocht en
geïmplementeerd
Egalisatiefunctie voor de
kapitaallasten voortkomend
uit het meerjaren
2013
onderhoudsplan
verhardingen
Saldo van baten en lasten
van fiscale parkeren worden
als dotatie toegevoegd aan
de reserve. Onttrekkingen
2011
vinden plaats dmv het
bestedingsprograam
parkeeropbrengsten en het
verkeersveiligheidsplan

Doordat een aantal projecten
vertraging heeft opgelopen, is er
minder geld onttrokken dan
begroot.

De vrijval is gebaseerd op het
raadsbesluit Voorjaarsnota 2015
van de gemeenteraad d.d. 2 juli
2015.

De vrijval is gebaseerd op het
raadsbesluit Voorjaarsnota 2015
van de gemeenteraad d.d. 2 juli
2015.

Deze reserve is een
systeemreserve. Dit houdt in dat de
werkelijke inkomsten en uitgaven
met betrekking tot de
investeringen in de openbare
ruimte worden toegevoegd
respectievelijk onttrokken aan deze
reserve. Vanuit de algemene
middelen wordt de jaarschijf
volgens het meerjarenplan
gedoteerd. Daarnaast wordt
8.155.687
jaarlijks het saldo van inkomsten en
uitgaven voor het openbreken van
wegen door diensten en bedrijven
(trenchwerk) met de reserve
verrekend. De uitgaven van
projecten voor groot onderhoud
worden onttrokken aan de reserve.
Deze projecten zijn benoemd in het
Meerjarenplan Openbare ruimte.
Door vertraging in de uitvoering
kan de werkelijke onttrekking bij de

0

0

De toevoeging betreft het positief
resultaat van de baten en lasten
betaald parkeren dat in het fonds
wordt gestort. De onttrekking
307.371
betreft op de uitvoering in 2015
van het bestedingsprograam
parkeeropbrengsten en het
verkeersveiligheidsplan

3.871.659

227.215 Geen mutatie in 2015

Ultimo 2015

03. Verkeer en
openbare ruimte

Naam reserve

geoormerkte
middelen

Doel reserve

recreatie,
Gebiedsgericht
werken
3.4 Wegen,
straten en
pleinen,
Gebiedsgericht
werken
3.4 Wegen,
straten en
pleinen,
Gebiedsgericht
werken

Jaar van
instelling

openbare ruimte

Korte
toelichting op
toevoegingen
en
onttrekkingen
en
afwijkingen
ten opzichte
van de
begroting

84045

Programma

3.4 Wegen,
straten en
pleinen,
Gebiedsgericht
werken

Programma
onderdeel

03. Verkeer en
openbare ruimte

ID-nr

83084

Naam reserve

3.4 Wegen,
straten en
pleinen,
Gebiedsgericht
werken

494

Reserve
meerjarenonderhou
d OR

Reserve HSV en
doeluitkeringen

Doel reserve

03. Verkeer en
openbare ruimte

Voorzien in middelen voor
meerjarig integraal
planmatig onderhoud in de
openbare ruimte.

Niet bestede HSV middelen
en doeluitkeringen
beschikbaar houden voor
nog uit te voeren projecten

Jaar van
instelling
2010

2014

2010

ja

nee

ja

systeemreserve

Uitvoering geven aan
Stedelijke Verordening
Mobiliteitsfonds

NVT

NVT

NVT

Maximaal
toegestane
omvang

Res. Parkeerfonds

3.551.576

0

67.620

Stand Ultimo
2014

83083

4.061.955

2.737.950

Dotatie

3.4 Wegen,
straten en
pleinen,
Gebiedsgericht
werken

3.812.969

290.094

2.450.950

Onttrekking

03. Verkeer en
openbare ruimte

Ultimo 2015

Dotatie: De hogere toevoeging aan
deze reserve heeft te maken met
de meerinkomsten uit
opbrekingen. Onttrekkingen:
Daarnaast is er ook een afwijking
t.a.v. de onttrekkingen welke te
maken heeft met de systematiek
van het meerjarenprogramma
3.800.562
fondsen(MJPF), (de begroting
MJPF wordt in het jaar van
toekenning volledig begroot,
terwijl de projecten een meerjarig
karakter hebben). Projecten die in
voorgaande jaren zijn begroot
hebben in het jaar 2015 geleid tot
uitgaven.

-290.094 zie toelichting bij 6.4 Welzijn

jaarrekening afwijken van de
begrote onttrekking.
In 2015 is de uitvoering van
projecten in de Openbare Ruimte
grotendeels gefinancierd uit de
incidentele middelen die o.a. bij de
Voorjaarsnota 2015 ter beschikking
zijn gesteld. De onttrekkingen zijn
daarom relatief laag in 2015.
Deze reserve is een
systeemreserve. Dit houdt in dat de
werkelijke inkomsten en uitgaven
uit fiscaal parkeren worden
toegevoegd respectievelijk
onttrokken aan deze reserve. De
toevoeging in 2015 aan deze
reserve ad € 2.450.950 bestaat uit
de begrote opbrengsten uit fiscaal
parkeren, blauwe zone en
vergunningverlening en het positief
exploitatiesaldo van € 287.000 bij
354.620
het product Parkeren. In 2015 is
€ 2.450.950 onttrokken aan deze
reserve ter dekking van de begrote
uitgaven in relatie tot
parkeerbeleid en –regulering. De
beginstand van de reserve in 2015
is € 67.621 en de eindstand
€ 354.620. Hiermee wordt voldaan
aan de in de verordening
genoemde eis van een
minimumsaldo van deze reserve
van € 100.000.

Korte
toelichting op
toevoegingen
en
onttrekkingen
en
afwijkingen
ten opzichte
van de
begroting

Waarvan
vrijval

84083

84083

84085

3.4 Wegen,
straten en
pleinen,
Gebiedsgericht
werken

3.5 Groen en
recreatie,
Gebiedsgericht
werken

3.4 Wegen,
straten en
pleinen,
Gebiedsgericht
werken

03. Verkeer en
openbare ruimte

03. Verkeer en
openbare ruimte

03. Verkeer en
openbare ruimte

84065

Programma

3.4 Wegen,
straten en
pleinen,
Gebiedsgericht
werken

Programma
onderdeel

03. Verkeer en
openbare ruimte

ID-nr

84065

Naam reserve

03. Verkeer en
openbare ruimte

495

Bestemmingsreserv
e Voormalige
binengemeentelijke
geldstromen BC
Oost

De bestemmingsreserve
parkeerfonds is ingesteld ter
dekking van de kosten van
inrichting, verandering en
onderhoud van de openbare
ruimte
De gemeenteraad heeft
besloten dat iedere
bstuurscommissie in de
Jaarrekening 2014 één
nieuwe zogenaamde
'overige
bestemmingsreserve' mag
vormen. De
bestuurscommissies doteren
aan deze reserve dan alle
ISV-middelen en andere van
de centrale stad verkregen
doeluitkeringen als deze bij
de huidige taken van de
bestuurscomissies horen. In

De bestemmingsreserve
parkeerfonds is ingesteld ter
dekking van de kosten van
inrichting, verandering en
onderhoud van de openbare
ruimte

2014

1997

1997

2013

2013

nee

ja

ja

nee

nee

nee

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

0

0

18.552.751

0

0

4.215.144

0

0

0

0

12.210.053

Dotatie

Reserve
parkeerfonds

Reserve
parkeerfonds

Reserve FD, SD en
VH (1051.15)

Reserve FD, SD en
VH (1051.15)

Doel reserve

3.3
Verkeersmaatreg
elen en openbare
ruimte,
Gebiedsgericht
werken

Jaar van
instelling
2014

systeemreserve

84063

Maximaal
toegestane
omvang

Reserve
Uitvoeringsagenda
2013/2014

Stand Ultimo
2014

03. Verkeer en
openbare ruimte

37.702

6.884.979

228.931

0

502.439

Onttrekking

De bestemmingsreserve
Uitvoeringagenda 2013-2014
is bedoeld om alle
vastgestelde budgetten
incidentele middelen te
doteren na aftrek van de
reeds onttrokken c.q.
bestede middelen.
Op 31 oktober 2013 heeft
de deelraad besloten,
middels amendement 487,
met het
vormen van
bestemmingsreserve Fysiek,
Sociaal, Veilig 2014-2015
Op 31 oktober 2013 heeft
de deelraad besloten,
middels amendement 487,
met het
vormen van
bestemmingsreserve Fysiek,
Sociaal, Veilig 2014-2015

zie toelichting bij 9.3 Wonen en
stedelijke vernieuwing

zie toelichting bij 9.3 Wonen en
stedelijke vernieuwing

-37.702

0

zie toelichting bij 9.3 Wonen en
stedelijke vernieuwing

zie toelichting bij 3.4 Wegen,
straten en pleinen

De toegekende budgetten uit het
meerjarenprogrammafondsen(MJP
F) worden in het jaar van
toekenning(2015) volledig begroot
en hebben betrekking op
23.877.825
meerdere jaren, terwijl de
bestedingen in de tabel betrekking
hebben op het jaar 2015. De extra
toevoeging van € 2.415.053 betreft
de meerinkomsten uit parkeren

-228.931

0

In de begroting is het saldo van de
reserve per 1-1-2015 als uitgaven
2015 begroot, maar de uitgaven
3.712.705
strekken zich uit over 2015 en
2016. Naar verwachting wordt de
reserve in 2016 volledig gebruikt

Ultimo 2015

3.4 Wegen,
straten en
pleinen,
Gebiedsgericht
werken

Korte
toelichting op
toevoegingen
en
onttrekkingen
en
afwijkingen
ten opzichte
van de
begroting

Waarvan
vrijval

03. Verkeer en
openbare ruimte

ID-nr

496

85047

Strategisch

Noodkap

Parkeerfonds

Om het werfpersoneel ook

Noodkap Canadese
populieren

bekostigen van: projecten
waarmee wordt beoogd de
groei van automobiliteit
terug te dringen; projecten
ter verbetering van de
leefbaarheid die gekoppeld
zijn aan (her)inrichting v/d
verkeersruimte; dekking van
investeringen in te realiseren
parkeergarages en -terreinen

2010

2014

2010

2013

nee

nee

ja

nee

NVT

95.000

NVT

NVT

0

0

30.238

95.000

28.839.754

Stand Ultimo
2014

03. Verkeer en

Naam reserve

Begrotingsuitgaven
2013 3)

Doel reserve
NVT

0

0

0

0

21.606.412

Dotatie

85076

85083

3.4 Wegen,
straten en
pleinen,
Gebiedsgericht
werken

03. Verkeer en
openbare ruimte

Jaar van
instelling
nee

systeemreserve

2013

Maximaal
toegestane
omvang

Begrotingsuitgaven
2013 3)

30.238

95.000

15.423.594

75.096

112.118

Onttrekking

3.4 Wegen,
straten en
pleinen,
Gebiedsgericht
werken
3.4 Wegen,

85070

3.4 Wegen,
straten en
pleinen,
Gebiedsgericht
werken

Programma

03. Verkeer en
openbare ruimte

30.238

95.000

Waarvan
vrijval

03. Verkeer en
openbare ruimte

85070

Programma
onderdeel

3.3
Verkeersmaatreg
elen en openbare
ruimte,
Gebiedsgericht
werken

zie toelichting bij 9.3 Wonen en
stedelijke vernieuwing

zie toelichting bij 9.3 Wonen en
stedelijke vernieuwing

Vrijgevallen conform Voorjaarsnota
2015.
0 Vrijgevallen conform Voorjaarsnota

0

De onttrekking uit de reserve is
lager, omdat de uitvoering van
projecten is vertraagd of
verschoven naar 2016. Enkele
projecten zijn goedkoper
uitgevoerd dan geraamd. De
onttrekkingen vonden plaats in
programma 3, 8, 9 en 10. De
35.022.572
toevoeging aan de reserve
Parkeerfonds is hoger vanwege de
extra inkomsten uit de garages de
Hallen en doordat de netto
parkeerinkomsten geheel worden
toegevoegd en niet verrekend
worden met de kosten voor
parkeerbeheer.

-75.096

-112.118

Ultimo 2015

2015 en 2016 mogen
bestuurscommissies
middelen aan deze reserve
onttrekken ter dekking van al
gestarte activiteiten.
Het doel van de reserve is
allereerst het reserveren van
overschotten in het lopend
begrotingsjaar om tekorten
in de begroting (2014 en
volgende jaren) te kunnen
opvangen. Tevens is bij de
bestemming van het
rekeningresultaat 2012
eenmalig een bedrag gestort
als buffer voor de realisatie
van bestaande en nieuwe
taakstellingen.
Het doel van de reserve is
allereerst het reserveren van
overschotten in het lopend
begrotingsjaar om tekorten
in de begroting (2014 en
volgende jaren) te kunnen
opvangen. Tevens is bij de
bestemming van het
rekeningresultaat 2012
eenmalig een bedrag gestort
als buffer voor de realisatie
van bestaande en nieuwe
taakstellingen.

Korte
toelichting op
toevoegingen
en
onttrekkingen
en
afwijkingen
ten opzichte
van de
begroting

Programma

ID-nr

86045

86073

86083

86083

3.4 Wegen,
straten en
pleinen,
Gebiedsgericht
werken

3.4 Wegen,
straten en
pleinen,
Gebiedsgericht
werken

3.2 Parkeren,
Gebiedsgericht
werken

3.3
Verkeersmaatreg
elen en openbare

03. Verkeer en
openbare ruimte

497

03. Verkeer en
openbare ruimte

03. Verkeer en
openbare ruimte

Stadsdeel
ParkeerFonds

Stadsdeel
ParkeerFonds

Fietsenstallingen

Bestemmingsreserv
e Inpandige
parkeervoorziening
en (BIPV)

Het in stand houden en waar
mogelijk vergroten van het
aanbod aan buurt- en
bestemmingsfietsenstallinge
n.
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.
Het uitvoeren van het
parkeerbeleid en het
mobiliteitsbeleid, het
2010

2010

2014

2010

Jaar van
instelling

De ambitie van het stadsdeel
is om inpandige
parkeerplaatsen te
realiseren. Deze reserve kan
worden ingezet voor de
voorbereiding, realisatie en
de exploitatie van de
parkeervoorzieningen en de
herinrichting van de
openbare ruimte direct
daaromheen.

ja

ja

ja

ja

ja

systeemreserve

2010

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

Maximaal
toegestane
omvang

Bestemmingsreserv
e Extra Kwaliteit
Openbare Ruimte
(BEKOR)

0

0

760.164

24.726.063

1.104.273

Stand Ultimo
2014

03. Verkeer en
openbare ruimte

86040

653.101

3.000.000

700.000

Dotatie

3.4 Wegen,
straten en
pleinen,
Gebiedsgericht
werken

0

4.907.446

88.008

Onttrekking

Deze bestemmingsreserve is
ingesteld om arealen in de
Openbare Ruimte een
kwaliteitsimpuls te geven
waarvoor geen technische
noodzaak is maar een
economisch of sociaal
stimulans.

op hogere leeftijd de
mogelijkheid te geven deel
te nemen aan het
arbeidsproces is gestart met
het traject ‘Duurzaam
Inzetbaarheid’. Looptijd:
augustus 2011 t/m 2014

0

0

0

0

0

2015.

0

0

zie toelichting bij 3.4 Wegen,
straten en pleinen

zie toelichting bij 3.4 Wegen,
straten en pleinen

1.413.265 Geen afwijking t.o.v. begroting.

De begrote onttrekking is per abuis
met een minteken in de gemeente
begroting terecht gekomen. De
gemeenteraad heeft de hele
begroting vastgesteld en daarmee
1.716.265
ook dit verkeerd vermelde bedrag.
De uitgaven die uit deze reserve
zijn betaald betroffen met name de
openbare ruimte rond het Van
Gogh museum.
De onttrekking is 2 miljoen hoger
doordat de kosten voor de
Boerenwetering hoger zijn
uitgevallen dan begroot voor 2015.
Bij de bouw is gestuit op een niet
voorzien oud riool, waardoor meer
kosten zijn gemaakt. Er is meer tijd
en geld besteed aan
22.818.617 werkzaamheden als gevolg van
bezwaarprocedures op het
bestemmingsplan en
vergunningen. Daartegenover staat
dat de kosten voor de
parkeergarage Stadionplein en
Archiefterrein geraamd op 4
miljoen in 2016 en verder worden
onttrokken.

Ultimo 2015

03. Verkeer en
openbare ruimte

Programma
onderdeel

personeelsbeleid /
duurzaam inzetbaar
(8)

Naam reserve

straten en
pleinen,
Gebiedsgericht
werken

Doel reserve

openbare ruimte

Korte
toelichting op
toevoegingen
en
onttrekkingen
en
afwijkingen
ten opzichte
van de
begroting

Waarvan
vrijval

Programma

ID-nr

87044

3.3
Verkeersmaatreg
elen en openbare
ruimte,
Gebiedsgericht
werken

03. Verkeer en
openbare ruimte

498

Reserve Onderhoud
Arena

Bestemmingsreserv
e Voormalige
binnengemeentelijk
e geldstromen BC
Zuid
2014

2010

Het reserveren van
voormalige
binnengemeentelijke
geldstromen van BC Zuid.
De beheerplannen openbare
ruimte bestaan uit tal van
samenhangende
beheeractiviteiten die per
jaarschijf of als
jaaroverschrijdend project
zijn opgenomen. Het
Kaderplan Beheer
Arenagebied gaat uit van
normatieve jaarbedragen.
Het gebied is nog in
ontwikkeling en de
beheeruitgaven zullen de
komende jaren stijgen. In het
kaderplan is een jaarlijkse
extra uitkering opgenomen
van de gemeente
Amsterdam. Deze bijdrage is
€ 300.000 lager dan in het
kaderplan is opgenomen. In
het huidige beheerplan
Arena is de reserve
gedeeltelijk opgenomen als
dekking voor het uitvoeren
van noodzakelijke
onderhoudswerk-zaamheden
ja

nee

ja

systeemreserve

84084

Jaar van
instelling
2010

NVT

NVT

NVT

Maximaal
toegestane
omvang

3.4 Wegen,
straten en
pleinen,
Gebiedsgericht
werken

Naam reserve

Stadsdeel
ParkeerFonds

1.231.344

0

13.232.133

Stand Ultimo
2014

03. Verkeer en
openbare ruimte

86083

0

0

29.202.695

Dotatie

3.4 Wegen,
straten en
pleinen,
Gebiedsgericht
werken

0

17.546

27.169.969

Onttrekking

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.

0

0

0

zie toelichting bij 9.3 Wonen en
stedelijke vernieuwing

In de Voorjaarsnota 2016 wordt de
onttrekking van deze reserve
voorgesteld om de geplande Groot
1.231.344 Onderhoudswerkzaamheden zoals
opgenomen in het
Instandhoudingsplan 2016 uit te
kunnen voeren.

-17.546

Er zijn meer parkeerinkomsten
ontvangen dan begroot. Deze zijn
conform het instellingsbesluit van
deze reserve gedoteerd. De lagere
onttrekking is het gevolg van
onderbesteding van een groot
aantal projecten in 2015. De
15.264.859 oorzaken hiervan zijn o.a.
meevallende aanbestedingen,
vertraging in de uitvoering van
projecten door langere participatie
trajecten omdat andere partijen
willen participeren in het project, of
het gevolg van andere externe
factoren.

Ultimo 2015

03. Verkeer en
openbare ruimte

Programma
onderdeel
bevorderen van de
bereikbaarheid en het
onderhouden en
herprofileren van wegen
binnen het raamwerk van de
Verordening
Mobiliteitsfondsen
Amsterdam 2011.

Doel reserve

ruimte,
Gebiedsgericht
werken

Korte
toelichting op
toevoegingen
en
onttrekkingen
en
afwijkingen
ten opzichte
van de
begroting

Waarvan
vrijval

ID-nr

499

3.4 Wegen,
straten en

03. Verkeer en
openbare ruimte

Reserve
Parkeerfonds

De beheerplannen openbare
ruimte bestaan uit tal van
samenhangende
beheeractiviteiten die per
jaarschijf of als
jaaroverschrijdend project
zijn opgenomen. In het
huidige beheerplan Groen is
de reserve opgenomen als
dekking voor het uitvoeren
van de noodzakelijke
onderhoudswerkzaamheden
in de planperiode 20122016.
Het vereffenen van de
jaarlijkse uitgaven en
2011

2012

2012

ja

ja

ja

NVT

NVT

NVT

NVT

250.628

515.809

6.799.283

631.504

0

515.014

0

200.000

Dotatie

Reserve Beheerplan
groen

Reserve Beheerplan
verhardingen

De beheerplannen openbare
ruimte bestaan uit tal van
samenhangende
beheeractiviteiten die per
jaarschijf of als
jaaroverschrijdend project
zijn opgenomen. In het
huidige beheerplan
Verhardingen is de reserve
opgenomen als dekking voor
het uitvoeren van de
noodzakelijke
onderhoudswerkzaamheden
in de planperiode 20122016.

ja

0

0

0

330.000

Onttrekking

87083

87047

3.4 Wegen,
straten en
pleinen,
Gebiedsgericht
werken

03. Verkeer en
openbare ruimte

Naam reserve

87046

Doel reserve
2005

Jaar van
instelling

87045

systeemreserve

3.4 Wegen,
straten en
pleinen,
Gebiedsgericht
werken

Programma

03. Verkeer en
openbare ruimte

Maximaal
toegestane
omvang

Reserve Onderhoud
woondekken
Amsterdamse Poort

Stand Ultimo
2014

03. Verkeer en
openbare ruimte

Programma
onderdeel

3.3
Verkeersmaatreg
elen en openbare
ruimte,
Gebiedsgericht
werken

0

0

0

0

435.642

De toevoeging betreft het positief
resultaat van de baten en lasten

In 2016 wordt de onttrekking op
515.809 basis van het Instandhoudingsplan
2016 voorgesteld.

De begrote onttrekking is niet
gerealiseerd omdat de uitvoering
van 3 Groot Onderhoudsprojecten
in de openbare ruimte
(Venserpolder, Gein III,
Provincialeweg) vertraging heeft
opgelopen. Dit heeft geleid tot
€ 3,9 miljoen minder uitgaven in
2015. De projecten zullen in 2016
worden afgerond.
De baten t.b.v. groot
6.999.283
onderhoudswerkzaamheden zijn
€ 0,9 miljoen hoger dan begroot.
Dit komt doordat een incidentele
BDU bijdrage is ontvangen voor
de verbetering van de
toegankelijkheid bushaltes van
€0,65 miljoen. Daarnaast heeft
Rijkswaterstaat een incidentele
bijdrage € 0,25 miljoen. verstrekt
voor het project ‘watercompensatie
in de Bijlmerweide’.

In de Voorjaarsnota 2016 wordt de
volledige onttrekking van deze
reserve voorgesteld. Het Stadsdeel
631.504 en de partners hebben
overeenstemming bereikt over de
uit te voeren werkzaamheden en
de verdeling van de kosten.

Ultimo 2015

(ruim € 400.000) in de
planperiode 2012-2016.
Het kunnen uitvoeren van
Groot onderhoud
woondekken Amsterdamse
Poort die dringend toe zijn
aan een groot
onderhoudsbeurt c.q.
herinrichting.In de notitie
doorrekening
beheerbudgetten
Beheerkwaliteitsplan is ruim
€ 2 miljoen aan achterstallig
onderhoud bij de
woondekken
geïnventariseerd.

Korte
toelichting op
toevoegingen
en
onttrekkingen
en
afwijkingen
ten opzichte
van de
begroting

Waarvan
vrijval

Programma

4.2 Inkomen

4.3
Armoedebestrijdi

04. Werk,
inkomen en
participatie

04. Werk,
inkomen en

500

80027

Reserve
geïntegreerde

2009

2004

Egaliseren van overschotten
en tekorten voortvloeiend uit
de uitvoering van de Wet
Werk en Bijstand voor het
inkomensdeel
(bijstandsuitkeringen)

Reserve egalisatie
inkomensdeel en
conjunctuur

Conform het raadsbesluit
van 30 september 2009 is de

2012

nee

ja

nee

1.073

niet gelimi
teerd

544.000

986.673

91.359.000

522.895

0

0

0

0

0

0

26.033.059

Dotatie

1084

87048

Reserve Beheerplan
blauw

NVT

NVT

Stand Ultimo
2014

3.4 Wegen,
straten en
pleinen,
Gebiedsgericht
werken

De beheerplannen openbare
ruimte bestaan uit tal van
samenhangende
beheeractiviteiten die per
jaarschijf of als
jaaroverschrijdend project
zijn opgenomen. In het
huidige beheerplan Blauw is
de reserve opgenomen als
dekking voor het uitvoeren
van de noodzakelijke
onderhoudswerkzaamheden
in de planperiode 20122016.

nee

nee

986.673

5.800.000

522.895

1.250.531

113.117

0

0

986.673

0

184.895

Waarvan
vrijval

03. Verkeer en
openbare ruimte

2014

Het kunnen realiseren van de
door de Stadsdeelraad
Zuidoost genomen besluiten.

Overheveling oude
geoormerkte
middelen

Naam reserve

87080

2014

Jaar van
instelling

Het kunnen realiseren van de
door de Stadsdeelraad
Zuidoost genomen besluiten.

systeemreserve

Overheveling oude
geoormerkte
middelen

Maximaal
toegestane
omvang

03. Verkeer en
openbare ruimte

ID-nr

87080

Onttrekking

3.3
Verkeersmaatreg
elen en openbare
ruimte,
Gebiedsgericht
werken
3.4 Wegen,
straten en
pleinen,
Gebiedsgericht
werken

zie toelichting bij 10.2
Bestuursondersteuning

zie toelichting bij 10.2
Bestuursondersteuning

betaald parkeren dat in het fonds
wordt gestort. De onttrekking
betreft een taakstelling van
€ 130.000 en een restitutie aan de
algemene middelen van € 200.000

Onttrekking is lager dan begroot.
Reserve Inkomen en Conjunctuur is
een systeemreserve. De invoering
van de Wet Werk en Bijstand
(WWB) heeft er toe geleid dat de
gemeente op het terrein van de
bijstand tegenvallers (hogere
uitgaven dan van het Rijk
ontvangen gelden) volledig moet
opvangen. Hiervoor is de
111.592.059 Egalisatiereserve Inkomensdeel en
Conjunctuur ingesteld.
De dotatie is € 3,9 milljoen hoger
dan begroot door een beter dan
verwacht resultaat op het
programma onderdeel Inkomen.
De onttrekking is lager door lagere
dan verwachte formatielasten als
gevolg van een lagere dan
verwachte stijging in het
klantenaantal
Conform najaarsnota wordt de
0
reserve volledig onttrokken en valt

Een negatief bestedingsresultaat
wordt aan de reserve onttrokken.
De reserve vervalt vervolgens op
0
basis van het raadsbesluit
Voorjaarsnota 2015 van de
gemeenteraad d.d. 2 juli 2015.

-1.250.531

-113.117

Ultimo 2015

03. Verkeer en
openbare ruimte

Programma
onderdeel
inkomsten inzake betaald
parkeren in stadsdeel
Zuidoost

Doel reserve

pleinen,
Gebiedsgericht
werken

Korte
toelichting op
toevoegingen
en
onttrekkingen
en
afwijkingen
ten opzichte
van de
begroting

Reserve
preventieve
onderwijs uitgaven
2012

nee

nee

systeemreserve

80043

Jaar van
instelling
2010

21.189

4,2 miljoen

Maximaal
toegestane
omvang

Bestrijding
Jeugdwerkloosheid

7.039.125

380.051

Stand Ultimo
2014

4.1 Werk

ID-nr

80029

boekwinst op de overdracht
van de polderweg
gereserveerd voor de
frictiekosten in de
huisvesting van
geintegreerde
voorzieningen.
Conform het convenant
tussen SZW, de gemeente
Amsterdam en
regiogemeenten en zoals
besloten in de rekening
BAAK 2009, is deze reserve
gevormd om
jeugdwerkloosheid te
voorkomen en te bestrijden
en jongeren perspectief te
bieden op de arbeidsmarkt.
De reserve dient ter dekking
van de uitvoering van het
convenant en de vernieuwde
aanpak 'Jongeren Maken
Amsterdam' in 2013 en
2014. De definitieve
afwikkeling zal in 2015
plaatsvinden.
Met ingang van medio 2012
zijn preventieve
onderwijsuitgaven, die
voorheen gedekt werden uit
het participatiebudget, niet
langer declarabel uit dit
budget. In 2012 is een
reserve gevormd om deze
uitgaven de komende jaren
te kunnen blijven financieren.
Inmiddels is door
aangekondigde
wetswijziging de
mogelijkheid ontstaan om de
preventieve
onderwijsactiviteiten als
voorheen ten lasten te
brengen van het W-deel. In
2013 worden er derhalve
naast de activiteiten die
gefinancierd worden uit de
reserve preventieve
onderwijsuitgaven ook
preventieve
onderwijsactiviteiten
gefinancierd uit het
participatiebudget, o.a.
Amsterdamse Bos (0,4
0

0

5.700.000

380.051

Onttrekking

04. Werk,
inkomen en
participatie

4.1 Werk

Programma
onderdeel

04. Werk,
inkomen en
participatie

Programma

voorziening

Naam reserve

ng

Doel reserve

participatie

0

0

Ultimo 2015
1.339.125

Ontrekking 2015 is dekking van de
activiteiten van Bureau Leerplicht
Plus en de Plusscholen zoals
uitgevoerd door OJZ.

In 2015 is conform begroting
0 € 380.051 onttrokken aan de
reserve.

vrij.

Korte
toelichting op
toevoegingen
en
onttrekkingen
en
afwijkingen
ten opzichte
van de
begroting

Waarvan
vrijval

Dotatie

501

4.2 Inkomen

4.1 Werk

04. Werk,
inkomen en
participatie

04. Werk,
inkomen en
participatie

Programma

4.1 Werk

Programma
onderdeel

04. Werk,
inkomen en
participatie

ID-nr

4.5 Educatie en
inburgering

502

80053

80054

80051

80046

2014

2014

2014

De reserve dient als dekking
van toekomstige
ontwikkelingen in relatie tot
het overkomen van RBA en
de implementie / uitvoering
van de Participatiewet.

De reserve dient als dekking
van toekomstige
ontwikkelingen in relatie tot
het overkomen van RBA en
de implementie / uitvoering
van de Participatiewet.
Sinds 1 januari 2013 wordt er
in Amsterdam gewerkt met
een nieuwe aanpak om
intimidatie in de

reserve
toekomstige
ontwikkelingen RBA
en Participatiewet

Reserve nazorg
detentie en
treiteraanpak

Reserve invoering
nieuwe wet WWB

nee

nee

nee

nee

2013

Reserve
Uitvoeringskosten
Educatie Werkt

Naam reserve

04. Werk,
inkomen en
participatie

Jaar van
instelling

De reserve uitvoeringskosten
inburgering is omgezet in de
reserve uitvoeringskosten
Educatie Werkt! omdat het
beleidsplan Educatie Werkt!
de opvolger is het BpBE. In
het BpBE stond de afbouw in
de inburgering centraal. Bij
EW! staat naast de afbouw
van inburgering de opbouw
van een gemeentelijke
volwasseneneducatiebeleid
centraal.

systeemreserve
nee

NVT

7.200

7,2 miljoen

11.250

23,7
miljoen

Maximaal
toegestane
omvang

Reserve Taal en
Werk

598.993

4.335.202

7.200.000

6.051.500

1.841.322

Stand Ultimo
2014

80045

0

0

0

0

0

598.993

4.335.202

7.200.000

4.530.000

615.322

Onttrekking

4.1 Werk

133.011

1.182.180

6.942.650

0

521.442

Waarvan
vrijval

Voor diverse
intensiveringsmaatregelen
met Werk & Taal als
doelstelling is tijdens de
behandeling van de rekening
2012 en kadernota 2014
2013
besloten de Reserve Taal &
Werk te vormen. Het totaal
van de beschikbare middelen
voor 2013 en 2014 bedraagt
€ 23,7 miljoen.

Onttrekking 2015: € 4.530.000 De
reserve is conform de begroting.

Onttrekking 2015: Sectorplan SW
€ 257.350,-. De begrote
onttrekking ten behoeve van de
cofinanciering van de
Sectorplannen voor innovatie in de
SW sector heeft in 2015 als gevolg
0
van vertraagde bestuurlijke
besluitvorming binnen de
rijksoverheid niet plaatsgevonden.
Voor het resterend saldo is vrijval
voorzien. De reserve vervalt per
ultimo 2015.
In 2015 is € 3.153.022 onttrokken
aan de reserve nWWB als dekking
voor kosten van het project nWWB.
0 Het resterend saldo van
€ 1.182.180 valt vrij ten gunste van
de algemene middelen. De reserve
vervalt per ultimo 2015.
De onttrekking wordt gebruikt ter
dekking van de gemaakte kosten
0
voor de uitvoering van de
activiteiten in het kader van de

1.521.500

Er wordt, conform besluitvorming
in de najaarsnota, een bedrag
onttrokken van € 93.880 ten
behoeve van het onderzoek naar
de financiële positie van de
Stichting Pantar. In de najaarsnota
was hiervoor € 113.595 voorzien.
1.226.000 De afwijking is voornamelijk te
danken aan de mogelijkheid tot het
compenseren van de BTW. Het
restant bedrag van deze reserve zal
conform najaarsnota in 2016
worden besteed ten behoeve van
de dekking van de WW lasten van
de ex-Stadstoezicht medewerkers.

Ultimo 2015

04. Werk,
inkomen en
participatie

Doel reserve
miljoen) en Streetcornerwork
(0,5 miljoen).

Korte
toelichting op
toevoegingen
en
onttrekkingen
en
afwijkingen
ten opzichte
van de
begroting

Dotatie

4.4 participatie

04. Werk,
inkomen en
participatie

Programma

4.3
Armoedebestrijdi
ng

Programma
onderdeel

04. Werk,
inkomen en
participatie

ID-nr

Naam reserve

Jaar van
instelling

503
nee

systeemreserve

De gemeente Amsterdam
(uitvoering van de motie 330’
(2013) van de raadsleden
Hoek en Ulichki inzake de
Kadernota 2014) ondersteunt
sociale firma’s ofwel
ondernemingen die zich
richten op zowel
bedrijfseconomische
continuïteit als op het
creëren van plekken voor
arbeidsmatige dagbesteding 2014
en werkonder begeleiding.
De ondersteuning van
sociale firma’s vindt plaats
langs de volgende actielijnen
(werkplan sociale firma’s):
1. het bieden van financiële
ondersteuning bij
investeringen in Sociale
firma`s
2. het bevorderen van de
inkoop van producten en

Maximaal
toegestane
omvang
1,4 miljoen

225.486

1.400.000

225.486

Stand Ultimo
2014

nee

0

0

0

225.486

Onttrekking

2009

0

107.438

Waarvan
vrijval

Reserve Sociale
Firma's

Reserve
frictiekosten GKA

De reserve dient als dekking
voor de frictiekosten van het
voormalig personeel van de
GKA BV. De publieke
activititeiten van GKA zijn
vanaf 2008 ondergebracht
bij DWI.

In afwijking van de begroting
(begroot is € 0,2 miljoen) wordt in
2015 € 0,1 miljoen onttrokken als
dekking voor salariskosten. De
0 werkelijke salariskosten zijn lager
dan begroot. Het restant bedrag
van de onttrekking ad € 0,1 miljoen
valt conform najaarsnota vrij. De
reserve vervalt.

opdracht voor nazorg detentie en
terugkeer en treiteraanpak. Een
bedrag van € 0,1 miljoen valt vrij.
De reserve vervalt per ultimo 2015.

In 2015 zijn nog geen kredieten
verstrekt en de uitvoeringskosten
die samenhangen met de opstart
van het Investeringsfonds sociale
firma’s zijn niet doorbelast aan de
activiteit. Derhalve hebben geen
bestedingen plaatsgevonden.
1.400.000
Daarmee is er aansluiting bij de
stand ultimo 2015 zoals
opgenomen in de bijlage bij het
besluit Opschonen reserves. Bij de
jaarrekening is derhalve besloten
de initieel begrote onttrekking niet
te boeken.

Ultimo 2015

80056

80037

Doel reserve
woonomgeving tegen te
gaan, ook wel; de
Treiteraanpak genoemd. Bij
deze aanpak wordt gebruikt
gemaakt van de lessen en
successen van de Top600 en
de bestaande werkwijzen
zoals de aanpak van
problematische
jeugdgroepen en
overlastgevende
multiprobleemgezinnen. De
treiteraanpak is een
intensieve aanpak en in de
praktijk zijn DWI
klantmanagers fulltime met
een Top 10 casus bezig. DWI
wil dedicated klantmanagers
inzetten (bovenformatief) om
adequaat mee te doen aan
de Top 10 casussen van het
anti-treiterteam.

Korte
toelichting op
toevoegingen
en
onttrekkingen
en
afwijkingen
ten opzichte
van de
begroting

Dotatie

Programma
onderdeel

Programma

504

Reserve Reintegratie

2015

nee

NVT

NVT

0

0

0

27.873.138

9.500.000

Onttrekking

80057

nee

systeemreserve

4.5 Educatie en
inburgering

Jaar van
instelling
2015

Maximaal
toegestane
omvang

04. Werk,
inkomen en
participatie

ID-nr

80057

Dotatie

4.1 Werk

Naam reserve

Reserve Reintegratie

In het kader van actielijn 1
zal separate besluitvorming
plaats-vinden over een te
vormen investeringsfonds. Er
wordt hierbij gezocht naar
een vorm waarbij de
leningen vanuit het investerings¬fonds worden
terugbetaald. Hierdoor kan
een revolverend fonds
ontstaan zodat voor een
langere periode sociale
firma’s kunnen worden
bediend. Het vormen van
een systeemreserve sluit
hierop aan. De
terugbetalingsverplichting
wordt breed gedragen in de
sector van sociale firma’s.
Sociale firma’s krijgen van
banken immers vaak geen
krediet voor een investering
maar hebben wel de ambitie
om als ondernemer
onafhankelijk te blijven van
donaties en subsidies.
Voor de duur van maximaal 1
jaar, in afwachting van
bestuurlijke besluitvorming
bij voorjaarsnota 2016 over
inzet re-integratiemiddelen,
reserveren van niet bestede
re-integratiemiddelen uit
2015.
Voor de duur van maximaal 1
jaar, in afwachting van
bestuurlijke besluitvorming
bij voorjaarsnota 2016 over
inzet re-integratiemiddelen,
reserveren van niet bestede
re-integratiemiddelen uit

0

0

-9.500.000 zie toelichting bij 4.1 Werk

Bijkomend aspect is dat technisch
in de begroting nog geen
onderscheid is gemaakt naar de
27.873.138
overige bestemmingsreserve en de
systeemreserve (uit de
besluitvorming).

Ultimo 2015

04. Werk,
inkomen en
participatie

Doel reserve
diensten door de gemeente
bij sociale firma`s;
3. het bevorderen van de
invulling van Social Return
door leveranciers van de
gemeente door het
inschakelen van sociale
firma`s;
4. het bieden van nonfinancial support (bv.
begeleiding en advies) voor
sociale firma`s

Korte
toelichting op
toevoegingen
en
onttrekkingen
en
afwijkingen
ten opzichte
van de
begroting

Waarvan
vrijval

Stand Ultimo
2014

Programma
onderdeel

Programma

4.1 Werk,
Gebiedsgericht
werken

5.1 Onderwijs en
voorschoolse
educatie

5.1 Onderwijs en
voorschoolse
educatie

5.1 Onderwijs en
voorschoolse
educatie

05. Onderwijs,
jeugd en
diversiteit

05. Onderwijs,
jeugd en
diversiteit

05. Onderwijs,
jeugd en
diversiteit

4.1 Werk,
Gebiedsgericht
werken

04. Werk,
inkomen en
participatie

04. Werk,
inkomen en
participatie

4.3
Armoedebestrijdi
ng,
Gebiedsgericht
werken

505

370025

370017

26675

87080

84063

83040

Kwaliteit
Voortgezet
Onderwijs

Reserve
Onderwijshuisvestin
g PO

Reserve Pilot
Dagbesteding

Overheveling oude
geoormerkte
middelen

Reserve
Uitvoeringsagenda
2013/2014

Res.
Activeringsfonds

Overheveling oude
geoormerkte
middelen

2013

2014

2008

dekking voor de
rentecomponent voor de
investeringen die betrekking
hebben op de scholen ‘de
Kleine Reus’ (stadsdeel
Centrum) en ‘de
Notenkraker’ (stadsdeel
Zuid)
Impuls voor kwaliteit in het
Voortgezet Onderwijs. De
reserve Kwaliteit Voortgezet
Onderwijs zal in 2014
volledig worden ingezet ter
dekking van de uitvoering
van de kwaliteitstrajecten in
het VO en VSO.

2014

2014

2012

Reservering middelen voor
pilot dagbesteding

De bestemmingsreserve
Uitvoeringagenda 2013-2014
is bedoeld om alle
vastgestelde budgetten
incidentele middelen te
doteren na aftrek van de
reeds onttrokken c.q.
bestede middelen.
Het kunnen realiseren van de
door de Stadsdeelraad
Zuidoost genomen besluiten.

Uitvoering geven aan het
rapport Weg uit de
armoede: binnen 5 jaar
halvering arme huishoudens
in A'dam

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

Het naar volgende boekjaren
meenemen van restanten van
2014
binnengemeentelijke
doeluitkeringen

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

41.266

NVT

NVT

0

0

642.596

3.829.685

2.000.000

0

0

41.266

Stand Ultimo
2014

04. Werk,
inkomen en
participatie

ID-nr

81084

Naam reserve

04. Werk,
inkomen en
participatie

Doel reserve
nee

Jaar van
instelling

Het naar volgende boekjaren
meenemen van restanten van
2014
binnengemeentelijke
doeluitkeringen

systeemreserve

Overheveling oude
geoormerkte
middelen

Maximaal
toegestane
omvang

81084

0

0

0

0

0

0

0

0

0

300.000

0

32.980

0

41.266

71.350

122.886

Onttrekking

04. Werk,
inkomen en
participatie

2015.

0

0

0

0

zie toelichting bij 10.2
Bestuursondersteuning

zie toelichting bij 3.4 Wegen,
straten en pleinen

De reserve KVA is in 2015 niet
onttrokken vanwege lagere lasten
voor de afwikkeling KVA. Deze
reserve moet voor het volledige
bedrag dat er in aanwezig is
(€ 642.596) worden meegenomen
642.596
naar 2016 voor de Matching. Het
OSVO heeft gekozen voor het
doorontwikkelen van het
matchingsssysteem (er wordt in
2016 van een ander algoritme
gebruik gemaakt). Deze keuze is

Uit de reserve is in 2015 € 566.670
onttrokken. De onttrekking is € 0,3
miljoen hoger dan vooraf geraamd
3.529.685 was vanwege de
(herstel)werkzaamheden ivm de
constructiefouten van de Laterna
Magica

Deze reserve is gevormd in 2013
voor de pilot dagbesteding. In
2015 is € 1 miljoen aangewend ter
2.000.000
contractering van dagbesteding.
Het restant is in 2016 ingezet voor
inkoop dagbesteding.

-32.980

0

Bij de Voorjaarsnota 2015 is
besloten om reserves < € 200.000
te laten vrijvallen aan de algemene
0
middelen. Deze reserve is
onderdeel van dit besluit en is via
de balans overgeheveld.

-71.350 zie toelichting bij7.3 Economie

-122.886 zie toelichting bij7.3 Economie

Ultimo 2015

4.3
Armoedebestrijdi
ng,
Gebiedsgericht
werken
4.5 Educatie en
inburgering,
Gebiedsgericht
werken

Korte
toelichting op
toevoegingen
en
onttrekkingen
en
afwijkingen
ten opzichte
van de
begroting

Waarvan
vrijval

Dotatie

506

5.4 Diversiteit

Programma

05. Onderwijs,
jeugd en
diversiteit

Programma
onderdeel

374083

Tegengaan
Radicalisering en
Polarisatie

Reserve Matchpoint

2008

2010

Ontwikkeling van de
applicatie Matchpoint in de
Jeugdzorg
De middelen worden ingezet
voor het tegengaan van
radicalisering en polarisatie
op basis van concrete
aanleidingen.

2013

nee

nee

nee

€ 0,9
miljoen

NVT

NVT

835.146

185.063

792.477

0

0

0

0

0

185.063

Onttrekking

374033

Doel reserve
kosten uitrol programma
over de hele stad

Jaar van
instelling

5.3 Jeugd en
jeugdzorg

Naam reserve

Samen Doen

systeemreserve

05. Onderwijs,
jeugd en
diversiteit

ID-nr

374013

Maximaal
toegestane
omvang

5.2 Kwetsbare
huishoudens

Stand Ultimo
2014

05. Onderwijs,
jeugd en
diversiteit

0

0

0

Ultimo 2015

Besloten bij Voorjaarsnota; inzet
voor tekorten jeugd
De reserve ‘Tegengaan
radicalisering en polarisatie’ heeft,
met het vaststellen van het
Actieprogramma Dialoog
835.146 2015/2016 door B&W, een andere
bestemming gekregen. Het
actieprogramma wordt namelijk
bekostigd vanuit bovengenoemde
reserve. Aanvankelijk zou de

0

gemaakt mede op verzoek van
ouders en Raad. Vorig jaar is de
overstap van PO naar VO voor het
eerst uitgevoerd via matching.
Daarbij zijn een aantal zaken niet
goed verlopen (bv met betrekking
tot de communicatie,
onduidelijkheid over de plaatsing)
wat heeft geleid tot ophef onder
ouders, leerlingen en andere
betrokkenen. Daarom hebben
gemeente en OSVO afgesproken
dat er in 2016 extra aandacht aan
het proces worden besteed
middels het opzetten van een
aparte projectorganisatie
uitvoering matching 2016. Een
stevige projectleider wordt
aangesteld om de uitvoering te
trekken, denk daarbij aan het
realiseren van uitgebreide
communicatie naar ouders en
scholen, opzetten en bemensing
van een goede helpdesk,
aanpassingen in het systeem
realiseren, continue afstemming
met de betrokken partners etc.
Door lagere lasten als gevolg van
vrijval oude verplichtingen,
personele inzet vanuit Samen
DOEN voor andere rve's en het
alvast anticiperen op de
bezuiniging in 2016, was aanspraak
op de reserve niet nodig in 2015.
792.477 Voor 2016 is het restant van de
reserve alsnog benodigd om de
kosten van het programma te
kunnen dekken en om
implementatie aanpassingen n.a.v.
inspectierapport inzake veiligheid
in gezinnen te faciliteren en te
voldoen aan privacyvoorschriften.

Korte
toelichting op
toevoegingen
en
onttrekkingen
en
afwijkingen
ten opzichte
van de
begroting

Waarvan
vrijval

Dotatie

5.1 Onderwijs en
voorschoolse
educatie

5.1 Onderwijs en
voorschoolse
educatie

5.3 Jeugd en
jeugdzorg

5.4 Diversiteit

05. Onderwijs,
jeugd en
diversiteit

05. Onderwijs,
jeugd en
diversiteit

05. Onderwijs,
jeugd en
diversiteit

05. Onderwijs,
jeugd en
diversiteit

Programma

5.1 Onderwijs en
voorschoolse
educatie

Programma
onderdeel

05. Onderwijs,
jeugd en
diversiteit

ID-nr

5.3 Jeugd en
jeugdzorg

507

374012

LHTB Diversiteit

Om het Kind

2013

2013

2014

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 VVElokalen (stadsdeel
Nieuwwest)
De middelen zijn benodigd
voor kosten transitie
jeugdzorg
Inzet decentralisatie
uitkering acceptatie
Lesbische vrouwen,
Homoseksuele mannen,

2013

Het ondersteunen van
scholen bij de signalereing
van hoogbegaafde
leerlingen

nee

nee

nee

nee

nee

nee

62.000

68.277

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

107.000

68.277

1.374.764

21.011.950

200.000

1.186.520

500.000

0

0

2.073.022

2.700.000

0

0

0

107.000

68.277

0

3.800.000

200.000

0

500.000

0

0

0

0

0

0

68.277

Waarvan
vrijval

374047

38024

Reserve VVE
(voorm. Stadsdelen)

Reserve onderwijs
huisvesting PO
(algemeen)

Reserve
hoogbegaafdheid

2013

Het verbeteren van de
kwaliteit van het primair
onderwijs

nee

Dotatie

38023

370058

Reserve
centralisatie
onderwijs

2014

0

Gevormd bij Jaarrekening 2014,
ingezet voor de opleidingen OKT

besloten in Voorjaarsnota 2015:
0 vrijval ten gunste van algemene
middelen
Bij de Voorjaarsnota 2015 is
besloten deze reserve per ultimo
0
2015 te beëindigen. De middelen
zijn in 2015 ingezet voor lasten

3.447.786 geen afwijkingen

De dotatie aan de reserve valt € 0,4
miljoen hoger uit ten opzichte van
de begroting. Dit is het gevolg van
hogere verkoopbrengsten van
19.911.950 schoolgebouwen. Daarnaast is een
bedrag van € 0,4 miljoen minder uit
de reserve onttrokken voor
investeringen kleiner dan € 0,1
miljoen

0 Onttrekking conform begroting

De reserve centralisatie PO is in
2015 niet onttrokken. De reserve
wordt in 2016 aangewend voor de
doorontwikkeling van het digitaal
schooldossier, de optimalisering
1.186.520
van het subsidieproces voor VloA
en Lerarenagenda / Scholenbeurs
en de afbouw van het programma
Kwaliteit Basisonderwijs
Amsterdam (KBA).

Ultimo 2015

370019

Naam reserve

05. Onderwijs,
jeugd en
diversiteit

Doel reserve
Het dekken van de
opleidingskosten voor de
Ouder Kind Teams in 2015

Jaar van
instelling

reserve
Opleidingskosten
2014 Om het kind

systeemreserve

38026

Maximaal
toegestane
omvang

5.3 Jeugd en
jeugdzorg

Stand Ultimo
2014

05. Onderwijs,
jeugd en
diversiteit

Onttrekking

uitvoering van het programma in
september 2015 starten, waardoor
er reeds een klein bedrag zou
worden onttrokken. Door
vertraging in het
besluitvormingsproces en eindigen
van de eerste subsidietranche op 1
januari 2016 zijn er in 2015 echter
nog geen uitgaven gedaan,
waardoor onttrekking aan de
reserve achterwege kon blijven. In
2016 zal de reserve, conform het
door B&W vastgestelde
actieprogramma, alsnog (volledig)
tot besteding komen.

Korte
toelichting op
toevoegingen
en
onttrekkingen
en
afwijkingen
ten opzichte
van de
begroting

Programma
onderdeel

Programma

508

83038

84055

5.3 Jeugd en
jeugdzorg,
Gebiedsgericht
werken

05. Onderwijs,
jeugd en
diversiteit

83084

83032

82037

5.1 Onderwijs en
voorschoolse
educatie,
Gebiedsgericht
werken

5.1 Onderwijs en
voorschoolse
educatie,
Gebiedsgericht
werken
5.1 Onderwijs en
voorschoolse
educatie,
Gebiedsgericht
werken
5.1 Onderwijs en
voorschoolse
educatie,
Gebiedsgericht
werken

05. Onderwijs,
jeugd en
diversiteit

05. Onderwijs,
jeugd en
diversiteit

05. Onderwijs,
jeugd en
diversiteit

05. Onderwijs,
jeugd en
diversiteit

82035

Reserve vastgoed
exploitatie

Res. brede school
(ID-nr 83038)

Reserve HSV en
doeluitkeringen

Res. exploitatie de
Bongerdschool (IDnr 83032)

2014

Niet bestede HSV middelen
en doeluitkeringen
beschikbaar houden voor
nog uit te voeren projecten

nee

nee

Door de verkoop vastgoed
ontstaat er een structureel
begrotingstekort. Deze
reserve is ingesteld om de
2011
exploitatietekorten in de
begroting van vastgoed in 10
jaar in te lopen (besluit:
Programmabegroting 2011).

nee

ja

nee

nee

1999

Afrekenen van brede
schoolactiviteiten

2011

2012

Verbijzondering van gelden
uit de reserve overige
eigendommen tbv de
Bongerdschool

Het verstrekken van een
Jongerenservicepun
aanvullende subsidie voor
t
het JSP

Funke
Küpperterrein

nee

nee

NVT

40.780

NVT

NVT

75.955

128.273

NVT

NVT

NVT

0

0

0

0

0

40.780

0

236.939

75.955

128.273

Stand Ultimo
2014

5.1 Onderwijs en
voorschoolse
educatie,
Gebiedsgericht
werken

Overheveling oude
geoormerkte
middelen

2015

nee

NVT

0

0

386.627

0

0

0

0

378.205

364.555

678.000

40.780

68.442

236.939

75.955

128.273

30.000

378.205

364.555

0

0

75.955

128.273

Waarvan
vrijval

05. Onderwijs,
jeugd en
diversiteit

81084

Inzet RMC Kwalificatieplicht
2015

reserve RMC
Kwalificatieplicht

374086

2015

Het naar volgende boekjaren
meenemen van restanten van
2014
binnengemeentelijke
doeluitkeringen
Het dekken van het
geraamde tekort van de
herindeling van het Funke
Küpperterrein en de
2012
ingeschatte financiële risico's
ivm de bouw van de
Ichthusschool

Inzet Jeugdwerkloosheid
2015

reserve
Jeugdwerkloosheid

374084

nee

Onttrekking

05. Onderwijs,
jeugd en
diversiteit

5.1 Onderwijs en
voorschoolse
educatie
5.1 Onderwijs en
voorschoolse
educatie
5.3 Jeugd en
jeugdzorg,
Gebiedsgericht
werken

ID-nr

05. Onderwijs,
jeugd en
diversiteit
05. Onderwijs,
jeugd en
diversiteit

Naam reserve
2015

Jaar van
instelling

Verbeteren binnenklimaat
schoolgebouwen

systeemreserve

reserve
Binnenklimaat

Maximaal
toegestane
omvang

374085

Dotatie

5.1 Onderwijs en
voorschoolse
educatie

inzake LHBT.

De vrijval is gebaseerd op het
raadsbesluit Voorjaarsnota 2015
van de gemeenteraad d.d. 2 juli
2015.

De vrijval is gebaseerd op het
raadsbesluit Voorjaarsnota 2015
van de gemeenteraad d.d. 2 juli
2015.

0 zie toelichting bij 6.5 Sport

Bij de Voorjaarsnota 2015 is
besloten om reserves < € 200.000
te laten vrijvallen aan de algemene
0
middelen. Deze reserve is
onderdeel van dit besluit en is via
de balans overgeheveld.

318.185 zie toelichting bij 6.4 Welzijn

Naar aanleiding van de
gemeentelijke reorganisatie is deze
0 reserve per 1 januari 2015 via de
balans overgedragen naar de rve
Vastgoed

0

0

-30.000 zie toelichting bij7.3 Economie

0 Geen

0 Geen

De restant projecten uit het project
Energieke scholen II zijn in 2015 om
678.000 diverse redenen vertraagd. De
verwachting is dat deze projecten
in 2016 worden afgerond.

Ultimo 2015

05. Onderwijs,
jeugd en
diversiteit

Doel reserve
Biseksuelen en Transgenders
(LHTB)

Korte
toelichting op
toevoegingen
en
onttrekkingen
en
afwijkingen
ten opzichte
van de
begroting

84085

84067

85070

5.1 Onderwijs en
voorschoolse
educatie,
Gebiedsgericht
werken

5.1 Onderwijs en
voorschoolse
educatie,
Gebiedsgericht
werken

5.3 Jeugd en
jeugdzorg,
Gebiedsgericht
werken

05. Onderwijs,
jeugd en
diversiteit

05. Onderwijs,
jeugd en
diversiteit

Programma

05. Onderwijs,
jeugd en
diversiteit

Programma
onderdeel

84065

ID-nr

5.3 Jeugd en
jeugdzorg,
Gebiedsgericht
werken

Naam reserve

05. Onderwijs,
jeugd en
diversiteit

509

Begrotingsuitgaven
2013 3)
2013

nee

nee

nee

nee

NVT

154.439

NVT

NVT

NVT

0

0

0

0

154.439

Stand Ultimo
2014

2002

2014

2013

nee

0

0

0

0

0

96.591

154.439

2.334

5.600

60.443

106.556

Waarvan
vrijval

Reserve OKC Oost

Bestemmingsreserv
e Voormalige
binengemeentelijke
geldstromen BC
Oost

Reserve FD, SD en
VH (1051.15)

Doel reserve
2014

Jaar van
instelling

Reserve
Uitvoeringsagenda
2013/2014

systeemreserve

84063

Maximaal
toegestane
omvang

05. Onderwijs,
jeugd en
diversiteit

Onttrekking

De bestemmingsreserve
Uitvoeringagenda 2013-2014
is bedoeld om alle
vastgestelde budgetten
incidentele middelen te
doteren na aftrek van de
reeds onttrokken c.q.
bestede middelen.
Op 31 oktober 2013 heeft
de deelraad besloten,
middels amendement 487,
met het
vormen van
bestemmingsreserve Fysiek,
Sociaal, Veilig 2014-2015
De gemeenteraad heeft
besloten dat iedere
bstuurscommissie in de
Jaarrekening 2014 één
nieuwe zogenaamde
'overige
bestemmingsreserve' mag
vormen. De
bestuurscommissies doteren
aan deze reserve dan alle
ISV-middelen en andere van
de centrale stad verkregen
doeluitkeringen als deze bij
de huidige taken van de
bestuurscomissies horen. In
2015 en 2016 mogen
bestuurscommissies
middelen aan deze reserve
onttrekken ter dekking van al
gestarte activiteiten.
Voorzien in de kosten van
herinrichting van de OKC
gebouwen,
Schalkburgerstraat, Flevohuis
en IJburglaan.
Het doel van de reserve is
allereerst het reserveren van
overschotten in het lopend
begrotingsjaar om tekorten
in de begroting (2014 en
volgende jaren) te kunnen
opvangen. Tevens is bij de
bestemming van het
rekeningresultaat 2012
eenmalig een bedrag gestort
als buffer voor de realisatie
van bestaande en nieuwe
taakstellingen.

zie toelichting bij 9.3 Wonen en
stedelijke vernieuwing

zie toelichting bij 9.3 Wonen en
stedelijke vernieuwing

zie toelichting bij 3.4 Wegen,
straten en pleinen

-96.591

zie toelichting bij 9.3 Wonen en
stedelijke vernieuwing

Deze reserve vervalt conform het
0 Raadsbesluit op 16 december 2015
inzake opschonen reserves.

-2.334

-5.600

-60.443

Ultimo 2015

5.1 Onderwijs en
voorschoolse
educatie,
Gebiedsgericht
werken

Korte
toelichting op
toevoegingen
en
onttrekkingen
en
afwijkingen
ten opzichte
van de
begroting

Dotatie

26066

26068

26071

26077

26675

370044

6.3
Maatschappelijke
opvang

6.3
Maatschappelijke
opvang

6.2
Maatschappelijke
ondersteuning

6.2
Maatschappelijke
ondersteuning

6.3
Maatschappelijke
opvang

6.2
Maatschappelijke
ondersteuning

06. Welzijn, zorg
en sport

510

06. Welzijn, zorg
en sport

06. Welzijn, zorg
en sport

06. Welzijn, zorg
en sport

06. Welzijn, zorg
en sport

Opvangen fluctuaties WMO
openeinde regelingen

2006

2013

2014

2013

2012

2011

ja

nee

nee

nee

nee

ja

nee

10% van
het budget
voor de

NVT

€ 1,5
miljoen

NVT

NVT

Investering
sbedrag R.
Kochplants
oen

NVT

200.000

11.439.075

0

550.000

30.400.000

5.096.994

3.190.267

1.000.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-216

20.325.698

Dotatie

Reserve egalisatie
WMO

Reservering middelen voor
pilot dagbesteding

Reserve informele respijtzorg

Reserve
Stimuleringsgelden
informele
respijtzorg

Reserve Pilot
Dagbesteding

Reserve risico's
decentralisatie AWBZ

Frictiekosten AWBZ

Realiseren
opvangvoorzieningen

Dekking afschrijvingslasten
R. Kochplantsoen

2013

nee

NVT

13.613.097

1.000.000

550.000

30.400.000

1.434.698

3.190.267

1.000.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-216

Middelen zijn ingezet voor
mantelzorgondersteuning.

De reserve Hoogbegaafdheid is in
2014 overgedragen en de
activiteiten op het gebied van
hoogbegaafdheid zijn geen
bevoegdheid meer van stadsdeel
Zuid. Hierdoor was de in de
Begroting 2015 opgenomen
dotatie niet meer nodig.
Middelen zijn ingezet voor een
zorgvuldige invoering van de
decentralisatie van de AWBZ. De
reserve vervalt per ultimo 2015.
Deze reserve is conform het
Raadsbesluit op 16 december 2015
inzake opschonen reserves via de
balans overgeheveld naar een
andere reserve.
Lagere onttrekking door
problemen met het verkrijgen van
geschikte woonplekken. Besloten
over besteding reserve ultimo 2015
met Raadsbesluit 316/1350 van 18
december 2015
Conform coalitie-akkoord gaat € 30
miljoen naar het Fonds WJZ en het
restant van € 0,4 miljoen naar
Egalisatie Reserve Wmo
openeinde. De reserve vervalt per
ultimo 2015.

zie toelichting bij 3.4 Wegen,
straten en pleinen

Deze reserve is gevormd 2013 voor
de pilot dagbesteding. In 2015 is €
1 miljoen aangewend ter
-1.000.000
contractering van dagbesteding.
Het restant is in 2016 ingezet voor
inkoop dagbesteding.
Deze reserve dient voor her
18.151.676 opvangen van fluctuaties in de
Wmo. In overleg met DMC komt

0

0

3.662.296

Ultimo 2015

Reserve
voorzieningen
begeleid wonen

Reserve
kapitaallasten
opvang R.
Kochplantsoen

Reserve middelen invoering
decentralisatie AWBZ

2014

Het ondersteunen van
scholen om een aanvullend
leeraanbod voor
hoogbegaafde kinderen te
realiseren voor een periode
van 3 jaar (2014 t/m 2016).

ja

Stand Ultimo
2014

Invoeringskosten
AWBZ

Hoogbegaafdheid

2010

Onttrekking

06. Welzijn, zorg
en sport

26047

6.2
Maatschappelijke
ondersteuning

06. Welzijn, zorg
en sport

Programma

86071

Programma
onderdeel

05. Onderwijs,
jeugd en
diversiteit

ID-nr

5.1 Onderwijs en
voorschoolse
educatie,
Gebiedsgericht
werken

Naam reserve

Stadsdeel
ParkeerFonds

Doel reserve

86083

Jaar van
instelling

5.1 Onderwijs en
voorschoolse
educatie,
Gebiedsgericht
werken

systeemreserve

05. Onderwijs,
jeugd en
diversiteit

Maximaal
toegestane
omvang

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.

Korte
toelichting op
toevoegingen
en
onttrekkingen
en
afwijkingen
ten opzichte
van de
begroting

Waarvan
vrijval

Programma
onderdeel

Programma

511

6.5 Sport

6.5 Sport

06. Welzijn, zorg
en sport

06. Welzijn, zorg
en sport

ID-nr

6.5 Sport

401007

376080

376055

Naam reserve

Reserve Sportplan
2013-2016

Reserve
sportevenementen

Reserve EK-Atletiek

2013

2014

2012

2015

nee

nee

nee

nee

NVT

5.000.000

€ 2,1
miljoen

22.000.000

0

288.000

5.000.000

2.802.800

Stand Ultimo
2014

06. Welzijn, zorg
en sport

Doel reserve

Reserve sportaccommodatiefond
s

Jaar van
instelling

38025

systeemreserve

6.5 Sport

0

445.000

625.000

28.900.000

Dotatie

06. Welzijn, zorg
en sport

0

0

1.532.084

12.793.748

Onttrekking

het budgettair kader voor de Wmo
2015 uit op € 181.516.757.
Hierdoor wordt per saldo ultimo
2015 een toevoeging gedaan van
€ 5.032.999. De eindstand komt
daarmee op € 16.472.074.

288.000

Geen onttrekking noodzakelijk in
2015 door lagere uitgaven.

De onderbesteding is € 0,1 miljoen
5.445.000 hoger dan begroot. De dotatie is
met dat bedrag verhoogd.

De onttrekking is conform de
voorjaarsnota gedaan om het
subsidiebedrag over het jaar 2015
aan stichting EK te dekken.In 2015
is € 1 miljoen beschikbaar gesteld
voor sportstimuleringin het kader
van het EK atletiek 2016. De niet
1.895.716 bestede middelen zijn toegevoegd
(€ 625.000). Dit bedrag wordt in
2016 besteed aan
sportstimuleringstrajecten. Het
resterende bedrag is ter dekking
van de subsidie aan de stichting EK
atletiek 2016. Ultimo 2016 is de
reserve nul.

In 2015 zijn 3 raadsbesluiten
genomen voor het
sportaccommodatiefonds, hiermee
zijn de middelen belegd. De
16.106.252
afrekening vindt plaats als de
projecten zijn gerealiseerd. Voor de
1/3 regeling is € 1,3 miljoen
besteed.

Ultimo 2015

Deze reserve dient ter
dekking van uitbreiding en
aanpassingen van
sportvelden, zwembaden en
andere sportfaciliteiten daar
waar een tekort is in de stad
(en de 1/3 regeling). Via het
sportaccommodatiefonds
investeren we in nieuwe
sportvoorzieningen maar
daarnaast ook in de
verbetering van kwaliteit en
efficiënter gebruik van
bestaande voorzieningen.
(Begroting 2015, p. 40)
Kosten voor de
voorbereiding en organisatie
EK atletiek in 2016. De
subsidie voor de stichting EK
Atletiek wordt bekostigd
met deze reserve. Indien de
subsdieaanvraag beoordeeld
is en het subsidiebedrag
2014 bekend wordt, kan het
beeld geactuliseerd worden
en zal de omvang van de
reserve ultimo 2014 met dit
subsidiebedrag afnemen.
Ook de subsidies 2015 en
2016 aan de stichting zullen
uit deze reserve worden
onttrokken. En een bedrag
ter dekking van de
sportstimuleringstrajecten
Het doel is conform de motie
Van Dantzig om middelen te
reserveren voor toekomstige
topsportevenementen, zoals
het EK 2020. Niet bestede
middelen voor topsport
kunnen conform deze motie
aan deze reserve worden
toegevoegd.
inzet van niet bestede
ontvangen rijksgelden
buurtsportcoaches ter
dekking van komende jaren.
De reserve moet ultimo 2016

Maximaal
toegestane
omvang
WMO
openeinde
regelingen
in het
betreffend
e boekjaar

Korte
toelichting op
toevoegingen
en
onttrekkingen
en
afwijkingen
ten opzichte
van de
begroting

Waarvan
vrijval

Programma
onderdeel

Programma

6.1
Gezondheidszorg

6.1

06. Welzijn, zorg
en sport

512

06. Welzijn, zorg

23015

23010

23002

Reserve Research

Reserve
frictiekosten GGD

Reserve Health
Valley

In 2001 is besloten dat een

Opvangen van frictiekosten
uitgeplaatst personeel

2005

2003

ja

ja

nee

NVT

NVT

NVT

0

1.396.493

0

8.000.000

Stand Ultimo
2014

6.1
Gezondheidszorg

ID-nr
NVT

1.020.754

524.253

0

5.811.400

0

785.915

76.976

1.279.925

Onttrekking

06. Welzijn, zorg
en sport

Naam reserve
De investering in de
onderzoeksinfrastructuur
omvat de oprichting van het
Sarphati Cohort en de
uitbreiding van de bestaande
Amsterdamse cohorten
Helius en ABCD. Hiermee
wordt het instituut een
aantrekkelijke partner voor
(private) partijen om mede te
investeren in specifieke
onderzoeksvragen die met
behulp van deze
onderzoeksinfrastructuur
beantwoord kunnen worden.
Daarnaast brengt de
gemeente de Amsterdamse
2014
Aanpak Gezond Gewicht in
voor onderzoeken van het
Sarphati Institute. De kennis
die binnen het
onderzoeksprogramma
wordt verworven, wordt
direct omgezet in effectieve
preventiestrategieën. Dit
versterkt de Amsterdamse
Aanpak Gezond Gewicht en
verhoogt de kwaliteit van
activiteiten binnen de
aanpak, zoals Jump-in.
Hiermee krijgt de investering
voor de gemeente een no
regret karakter.

Doel reserve
nee

Jaar van
instelling

38027

systeemreserve

6.5 Sport

Maximaal
toegestane
omvang

06. Welzijn, zorg
en sport

Dotatie

De reserve is de dekking
voor de kapitaallasten van de
2015
kredieten uit het
sportaccommodatiefonds.

De frictiekosten waarvoor deze
reserve destijds (inzet op herstel 2)
was ingesteld waren in 2015 lager
dan verwacht. Voeding van deze
reserve vindt plaats vanuit taken
447.277 die gefinancierd worden anders
dan door de centrale stad. Op
deze wijze is bereikt dat ook deze
taken bijdragen aan de
taakstellingen vanuit Inzet op
herstel 2.
1.631.332 De toevoegingen betreffen (een

De begrote uitgaven en dus ook de
begrote onttrekking zijn lager dan
begroot.Belangrijkste oorzaak
hiervoor waren juridische
vraagstukken rond de entiteit van
Sarphati Amsterdam. Deze moeten
eerst worden opgelost. Dat zal in
2016 het geval zijn. Dit betreft een
meerjarenproject. Afwijkingen ten
opzichte van de begrote
onttrekking zullen daardoor jaarlijks
voorkomen.Op 4 februari 2014 is er
6.720.075
een B&W-besluit genomen voor
budgetoverdracht van
Economische Zaken (EZ) naar de
GGD Amsterdam. Het doel van
deze activiteit is de oprichting van
het Sarphati Instituut (eenmalige
gemeentelijke investering van 8
miljoen voor een periode van 5
jaar). De totale kosten zullen
ongeveer € 24.000.000 bedragen
(financiering vanuit externe
partijen)

De toevoeging aan de reserve is
conform het raadsbesluit van 17
februari 2015 over sportpark Ijburg
en het raadsbesluit van 10 juni
5.811.400
2015 over de eerste tranche van
het sportaccommodatiefonds met
daarbij de correctie op de
investering voor Sportpark Ijburg.

Ultimo 2015

Systeemreserve
kapitaallasten
sportacomodaties
9803825/37798053
04

zijn besteed

Korte
toelichting op
toevoegingen
en
onttrekkingen
en
afwijkingen
ten opzichte
van de
begroting

Waarvan
vrijval

Programma
onderdeel

Programma

513

23053

Gezond in de Stad
4-12jr

2007

2010

Uitvoeren decentralisatie
uitkering Rijk voor Gezond in
de Stad

Jaar van
instelling

Egalisatie van de lasten
extern gefinancierde
activiteiten
Streeklaboratorium en
Dierplaagbeheersing.

nee

ja

systeemreserve

6.1
Gezondheidszorg

Reserve
omvangrijke en niet
jaarlijks
terugkerende
kosten (GGD)

287.298

NVT

Maximaal
toegestane
omvang

06. Welzijn, zorg
en sport

ID-nr

23031

287.298

135.374

Stand Ultimo
2014

6.1
Gezondheidszorg

positief resultaat bij B taken
geld mag worden
toegevoegd aan de
bestemmingsreserve RenD.
B taken zijn de niet wettelijke
taken die de GGD verricht.
Alle middelen zijn belegd in
lopende projecten. Het doel
is realisatie van (onderzoeks)projecten die de openbare
gezondheid in Amsterdam
ten goede komen.

330.000

364.626

Dotatie

06. Welzijn, zorg
en sport

Naam reserve

en Development
GGD

Doel reserve

Gezondheidszorg

0

0

deel van) het positieve resultaat
van B taken, conform het
raadsbesluit in 2001. De
onttrekkingen betreffen de
uitgaven ten laste van de projecten
zoals toegekend door de
commissie R en D (intern GGD) .
De projecten betreffen veel
projecten die over meerdere jaren
lopen. Daardoor kunnen
versdchillen ontstaan t.o.v. hetgeen
begroot is. Een lagere onttrekking
betekent dat er op de projecten
minder is uitgegeven, hierdoor
ontstaat een verschuiving tussen de
jaren.
Per 1 december 2014 voert het
streeklaboratorium de medisch
microbiologische diagnostiek voor
ATAL uit, dit is in het najaar van
2014 gegund door de
zorgverzekeraar en ATAL waardoor
de omzet uitgebreid is. Het
streeklaboratorium van de GGD
Amsterdam heeft een omzet van
externe klanten van ruim 6 miljoen.
Vanwege mogelijke wijzigingen in
de zorgverzekeringswet,
prijskortingen door de
zorgverzekeraars waardoor het
streeklaboratorium gedwongen
500.000
wordt een lagere prijs te hanteren
en fluctuerende omzet van de
eerste lijn loopt het laboratorium
enorme risico’s.
Hierdoor is het wenselijk om de
reserve jaarlijks niet terugkerende
kosten van het streeklaboratorium
eveneens te gebruiken om deze
risico’s te kunnen dekken. Dit
gebeurt in twee jaar waarbij de
noodzaak aanwezig is om nu in elk
geval € 500.000 in deze reserve
aan middelen te hebben, zodat er
voldoende dekking aanwezig is
voor de omschreven risico’s.
De reserve wordt gevoed door de
GIDS-gelden 2015-2018. Het
projectplan is in 2015
geactualiseerd binnen het
617.298
programmaplan Amsterdamse
Aanpak Gezond Gewicht 20152018. Het projectplan kent een
oplopend uitgavepatroon.

Ultimo 2015

en sport

Korte
toelichting op
toevoegingen
en
onttrekkingen
en
afwijkingen
ten opzichte
van de
begroting

Waarvan
vrijval

Onttrekking

514

83084

83034

6.5 Sport,
Gebiedsgericht
werken

6.2
Maatschappelijke
ondersteuning,
Gebiedsgericht

06. Welzijn, zorg
en sport

6.5 Sport,
Gebiedsgericht
werken

06. Welzijn, zorg
en sport

ID-nr

06. Welzijn, zorg
en sport

82041

6.4 Welzijn,
Gebiedsgericht
werken

06. Welzijn, zorg
en sport

Naam reserve

Res. kleine
woningaanpassinge
n

Reserve HSV en
doeluitkeringen

Reserve HSV en
doeluitkeringen

Verevening
Sportcentrum
Ookmeer

Overheveling oude
geoormerkte
middelen

Overheveling oude
geoormerkte
middelen

Doel reserve
Niet bestede HSV middelen
en doeluitkeringen
beschikbaar houden voor
nog uit te voeren projecten
Subsidieregeling voor treffen
voorzieningen voor ouderen
en gehandicapten tbv langer
zelfstandig wonen

Niet bestede HSV middelen
en doeluitkeringen
beschikbaar houden voor
nog uit te voeren projecten

2012

2014

2014

Het naar volgende boekjaren
meenemen van restanten van
2014
binnengemeentelijke
doeluitkeringen
Dekking van verwachte
exploitatiekosten
2012
Sportcentrum Ookmeer

Het naar volgende boekjaren
meenemen van restanten van
2014
binnengemeentelijke
doeluitkeringen

nee

nee

nee

nee

nee

nee

118.946

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

Investering
s-bedrag

118.945

0

7.253.785

305.000

0

0

1.110.914

0

0

0

0

0

437.764

Dotatie

83084

81084

6.2
Maatschappelijke
ondersteuning,
Gebiedsgericht
werken

Programma

06. Welzijn, zorg
en sport

Jaar van
instelling
ja

systeemreserve

2013

Maximaal
toegestane
omvang

Dekking kapitaallasten
verbouwing Noodhotel.

Stand Ultimo
2014

Egalisatiereserve
kapitaallasten
verbouwing
noodhotel

118.945

176.033

1.651.334

55.000

32.230

235.328

1.110.914

Onttrekking

6.4 Welzijn,
Gebiedsgericht
werken

81084

6.3
Maatschappelijke
opvang

Bij de Najaarsnota 2015 via de
0 balans overgedragen aan
gemeentelijk vastgoed

0

Bij de Voorjaarsnota 2015 is
besloten om reserves < € 200.000
te laten vrijvallen aan de algemene
middelen. Deze reserve is

-176.033 zie toelichting bij 6.4 Welzijn

In 2015 is €55k uitgegeven als
250.000 bijdrage aan de exploitatiekosten
Sportcentrum Ookmeer
Deze reserve is in 2014 ingesteld
voor de jaarovergang van de
restant middelen HSV en de
beschikbaar gestelde
doeluitkeringen. De
doeluitkeringen zijn geoormerkt
voor het doel waarvoor ze zijn
verstrekt. Er hoeft alleen te worden
geretourneerd als de middelen niet
daarvoor worden aangewend. Voor
de HSV middelen zijn veel
activiteiten ingang gezet waarbij de
uitvoering in 2015 en 2016
plaatsvindt.
6.040.216
Eind 2015 is de stand van de
reserve € 5.038.633:
 Restant HSV-middelen:
€ 4.111.851
 Restant Vroeg en voorschoolse
Educatie: € 386.627
 Restant Jeugdwerkloosheid:
€ 18.682
 Restant
Schuldhulpverlening: 74.946
 Restant Inburgering DWI
trajectbegeleiding: € 43.790
 Restant Wmo 2012, 2014,
2015: € 402.737

-32.230 zie toelichting bij7.3 Economie

-235.328 zie toelichting bij7.3 Economie

Ultimo 2015

06. Welzijn, zorg
en sport

26676

Programma
onderdeel

06. Welzijn, zorg
en sport

Korte
toelichting op
toevoegingen
en
onttrekkingen
en
afwijkingen
ten opzichte
van de
begroting

Waarvan
vrijval

Programma
onderdeel

84048

84051

84055

6.5 Sport,
Gebiedsgericht
werken

6.5 Sport,
Gebiedsgericht
werken

6.5 Sport,
Gebiedsgericht
werken

06. Welzijn, zorg
en sport

06. Welzijn, zorg
en sport

06. Welzijn, zorg
en sport

ID-nr

84048

515

Reserve vastgoed
exploitatie

Reserve
grootonderhoud
vastgoed
2010

Egalisatie van de kosten van
groot onderhoud voor de
werf, het stadsdeelkantoor,
het vastgoed en de sport- en
welzijnsaccommodaties.

Door de verkoop vastgoed
ontstaat er een structureel
begrotingstekort. Deze
reserve is ingesteld om de
2011
exploitatietekorten in de
begroting van vastgoed in 10
jaar in te lopen (besluit:
Programmabegroting 2011).

<2005

nee

ja

ja

ja

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

0

0

1.226.529

1.780.939

1.003.175

Stand Ultimo
2014

Het afwikkelen van positieveen negatieve projectkosten
op het gebied van stedelijke
ontwikkeling

<2005

ja

0

0

164.883

140.000

Dotatie

Reserve egalisatie
projectontwikkeling

Reserve egalisatie
projectontwikkeling

2010

Jaar van
instelling

6.5 Sport,
Gebiedsgericht
werken

Doel reserve
Voorzien in middelen voor
meerjarig integraal
planmatig onderhoud in de
openbare ruimte.
Het afwikkelen van positieveen negatieve projectkosten
op het gebied van stedelijke
ontwikkeling

systeemreserve

06. Welzijn, zorg
en sport

Naam reserve

Reserve
meerjarenonderhou
d OR

Maximaal
toegestane
omvang

84045

86.000

1.664.524

137.118

53.745

Onttrekking

6.5 Sport,
Gebiedsgericht
werken

zie toelichting bij 3.4 Wegen,
straten en pleinen

onderdeel van dit besluit en is via
de balans overgeheveld.

Deze onttrekking van de reserve is
ingezet voor het speelruimteplan in
1.143.175 programma 3. (Administratief is
deze reserve niet juist gekoppeld in
AFS!)
Bij de Voorjaarsnota 2015 is door
de raad bepaald dat de exploitatie
van het gemeentelijk vastgoed
wordt overgedragen aan de rve
Vastgoed. Deze reserve maakt
deel uit van het gemeentelijk
vastgoed en is daarom ook
overgedragen via de balans ad
281.298
€ 1.240.939. De toevoeging aan de
reserve is structureel begroot maar
niet gerealiseerd ivm de
overdracht. De toevoeging ter zake
de sportaccommodaties heeft wel
plaatsgevonden. In 2016 wordt de
reserve sport overgedragen aan de
rve Sport en Bos
Bij VJN 2015 werd verwacht dat
een aantal budgetten (waaronder
reserve Masterplan en reserve
OKC) niet meer beschikbaar zou
zijn, terwijl er wel uitgaven waren
gedaan. Daarom is bij de VJN
besloten om desbetreffende
uitgaven ten laste van deze
reserve(reserve vastgoed
exploitatie) te brengen. Achteraf
bleek dit niet nodig te zijn omdat
1.140.529
met name de reserves Masterplan
en OKC in het jaar 2015 nog
beschikbaar waren. In het totaal
van de begrote onttrekking is een
bedrag begrepen van € 800,000
zijnde een eenmalige betaling aan
de rve OJZ ter dekking van de
overgedragen aangegane
verplichtingen door stadsdeel
Oost. Deze interne verrekening
heeft geen doorgang gevonden.

-137.118 zie toelichting bij 6.5 Sport

-53.745

Ultimo 2015

06. Welzijn, zorg
en sport

Programma

werken

Korte
toelichting op
toevoegingen
en
onttrekkingen
en
afwijkingen
ten opzichte
van de
begroting

Waarvan
vrijval

516

84063

84065

84065

84085

6.5 Sport,
Gebiedsgericht
werken

6.4 Welzijn,
Gebiedsgericht
werken

6.5 Sport,
Gebiedsgericht
werken

6.2
Maatschappelijke
ondersteuning,
Gebiedsgericht
werken

06. Welzijn, zorg
en sport

06. Welzijn, zorg
en sport

06. Welzijn, zorg
en sport

06. Welzijn, zorg
en sport

84063

6.4 Welzijn,
Gebiedsgericht
werken

Programma

06. Welzijn, zorg
en sport

Programma
onderdeel

84063

ID-nr

6.2
Maatschappelijke
ondersteuning,
Gebiedsgericht
werken

Naam reserve

06. Welzijn, zorg
en sport

Bestemmingsreserv
e Voormalige
binengemeentelijke
geldstromen BC
Oost

Reserve FD, SD en
VH (1051.15)

Reserve FD, SD en
VH (1051.15)

Reserve
Uitvoeringsagenda
2013/2014

Reserve
Uitvoeringsagenda
2013/2014

Reserve
Uitvoeringsagenda
2013/2014

Doel reserve
2014

2013

2013

2014

2014

2014

2013

Jaar van
instelling

Reserve knelpunten
sociaal domein

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

systeemreserve

84061

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

Maximaal
toegestane
omvang

6.4 Welzijn,
Gebiedsgericht
werken

0

0

0

0

0

0

400.000

Stand Ultimo
2014

06. Welzijn, zorg
en sport

0

0

0

0

0

0

0

33.003

259.280

870.857

21.372

30.553

47.035

216.607

Onttrekking
-33.003

-259.280

-870.857

-21.372

-30.553

-47.035

zie toelichting bij 9.3 Wonen en
stedelijke vernieuwing

zie toelichting bij 9.3 Wonen en
stedelijke vernieuwing

zie toelichting bij 9.3 Wonen en
stedelijke vernieuwing

zie toelichting bij 3.4 Wegen,
straten en pleinen

zie toelichting bij 3.4 Wegen,
straten en pleinen

zie toelichting bij 3.4 Wegen,
straten en pleinen

Reserve is in 2015 aangewendt
voor diverse projecten in het
sociale domein. Het saldo van
183.393 reserve Knelpunten Sociaal domein
is kleiner dan 200k, in 2016 samen
met AB bezien of deze reserve
eventueel kan vervallen

Ultimo 2015

Pro-actief inspelen op
lopende en komende
wijzigingen en bezuinigingen
in de zorg en
welzijnsstructuur die
Bestuurscommissie Oost
raken(motie 3 DS)
De bestemmingsreserve
Uitvoeringagenda 2013-2014
is bedoeld om alle
vastgestelde budgetten
incidentele middelen te
doteren na aftrek van de
reeds onttrokken c.q.
bestede middelen.
De bestemmingsreserve
Uitvoeringagenda 2013-2014
is bedoeld om alle
vastgestelde budgetten
incidentele middelen te
doteren na aftrek van de
reeds onttrokken c.q.
bestede middelen.
De bestemmingsreserve
Uitvoeringagenda 2013-2014
is bedoeld om alle
vastgestelde budgetten
incidentele middelen te
doteren na aftrek van de
reeds onttrokken c.q.
bestede middelen.
Op 31 oktober 2013 heeft
de deelraad besloten,
middels amendement 487,
met het
vormen van
bestemmingsreserve Fysiek,
Sociaal, Veilig 2014-2015
Op 31 oktober 2013 heeft
de deelraad besloten,
middels amendement 487,
met het
vormen van
bestemmingsreserve Fysiek,
Sociaal, Veilig 2014-2015
De gemeenteraad heeft
besloten dat iedere
bstuurscommissie in de
Jaarrekening 2014 één
nieuwe zogenaamde
'overige
bestemmingsreserve' mag
vormen. De

Korte
toelichting op
toevoegingen
en
onttrekkingen
en
afwijkingen
ten opzichte
van de
begroting

Waarvan
vrijval

Dotatie

Programma

6.2
Maatschappelijke

Programma
onderdeel

06. Welzijn, zorg
en sport

ID-nr

6.5 Sport,
Gebiedsgericht
werken

517

85070

84085

Naam reserve

06. Welzijn, zorg
en sport

Begrotingsuitgaven
2013 3)

Bestemmingsreserv
e Voormalige
binengemeentelijke
geldstromen BC
Oost

Doel reserve
2013

2014

2014

Jaar van
instelling

Bestemmingsreserv
e Voormalige
binengemeentelijke
geldstromen BC
Oost

nee

nee

nee

systeemreserve

84085

NVT

NVT

NVT

Maximaal
toegestane
omvang

6.4 Welzijn,
Gebiedsgericht
werken

0

0

0

0

0

0

1.146.972

53.562

294.584

Onttrekking

06. Welzijn, zorg
en sport

-1.146.972

-53.562

-294.584

Ultimo 2015

bestuurscommissies doteren
aan deze reserve dan alle
ISV-middelen en andere van
de centrale stad verkregen
doeluitkeringen als deze bij
de huidige taken van de
bestuurscomissies horen. In
2015 en 2016 mogen
bestuurscommissies
middelen aan deze reserve
onttrekken ter dekking van al
gestarte activiteiten.
De gemeenteraad heeft
besloten dat iedere
bstuurscommissie in de
Jaarrekening 2014 één
nieuwe zogenaamde
'overige
bestemmingsreserve' mag
vormen. De
bestuurscommissies doteren
aan deze reserve dan alle
ISV-middelen en andere van
de centrale stad verkregen
doeluitkeringen als deze bij
de huidige taken van de
bestuurscomissies horen. In
2015 en 2016 mogen
bestuurscommissies
middelen aan deze reserve
onttrekken ter dekking van al
gestarte activiteiten.
De gemeenteraad heeft
besloten dat iedere
bstuurscommissie in de
Jaarrekening 2014 één
nieuwe zogenaamde
'overige
bestemmingsreserve' mag
vormen. De
bestuurscommissies doteren
aan deze reserve dan alle
ISV-middelen en andere van
de centrale stad verkregen
doeluitkeringen als deze bij
de huidige taken van de
bestuurscomissies horen. In
2015 en 2016 mogen
bestuurscommissies
middelen aan deze reserve
onttrekken ter dekking van al
gestarte activiteiten.
Het doel van de reserve is
allereerst het reserveren van

zie toelichting bij 9.3 Wonen en
stedelijke vernieuwing

zie toelichting bij 9.3 Wonen en
stedelijke vernieuwing

zie toelichting bij 9.3 Wonen en
stedelijke vernieuwing

Korte
toelichting op
toevoegingen
en
onttrekkingen
en
afwijkingen
ten opzichte
van de
begroting

Waarvan
vrijval

Dotatie

Stand Ultimo
2014

ID-nr

Programma

85043

85042

86048

86048

86051

86051

6.5 Sport,
Gebiedsgericht
werken

6.4 Welzijn,
Gebiedsgericht
werken

6.5 Sport,
Gebiedsgericht
werken

6.4 Welzijn,
Gebiedsgericht
werken

6.5 Sport,
Gebiedsgericht
werken

06. Welzijn, zorg
en sport

518

06. Welzijn, zorg
en sport

06. Welzijn, zorg
en sport

06. Welzijn, zorg
en sport

06. Welzijn, zorg
en sport

Multifunctionele
Centra (MFC's)

Multifunctionele
Centra (MFC's)

Het dekken van eventuele
exploitatietekorten van
MFC’s (exclusief scholen) en
van onrendabele
investeringen.
Het dekken van eventuele
exploitatietekorten van
MFC’s (exclusief scholen) en

Het jaarlijks gelijk houden
van de kapitaallasten voor
sporthallen, -parken en
zwembaden.

2010

2010

2012

2012

ja

ja

ja

ja

NVT

NVT

NVT

NVT

96.450

67.411

643.728

0

2.109.529

0

118.822

67.411

0

0

0

0

106.924

456.564

Dotatie

Kapitaallasten
Sporthallen en
parken en
Zwembaden

Kapitaallasten
Sporthallen en
parken en
Zwembaden

nee

nee

NVT

Stand Ultimo
2014

2013

2013

nee

0

0

0

0

118.822

67.411

131.155

0

0

0

0

69.922

67.411

Waarvan
vrijval

Kapitaallasten sport

Sportinvesteringen
Spaarndammerbuur
t

Jaar van
instelling
2013

systeemreserve

6.5 Sport,
Gebiedsgericht
werken

Naam reserve

Begrotingsuitgaven
2013 3)

Maximaal
toegestane
omvang

06. Welzijn, zorg
en sport

85070

Onttrekking

6.5 Sport,
Gebiedsgericht
werken

Vrijgevallen conform Voorjaarsnota
2015.

zie toelichting bij 9.3 Wonen en
stedelijke vernieuwing

De dotatie is hoger dan begroot,
750.652 omdat kosten die in 2014
onterecht aan de reserve zijn

0 zie toelichting bij 6.5 Sport

De voor het doelgroepenbad van
het De Mirandabad begrote
onttrekking aan de reserve
2.566.093
Kapitaallasten sporthallen- en
parken en zwembaden vindt niet
plaats in 2015, maar in 2016.

0 zie toelichting bij 6.5 Sport

Dekking kapitaallasten 2015 perron
zwembad Bredius en kunstgrasveld
sportpark Transformatorweg.
0
Vrijgevallen conform Voorjaarsnota
2015 na dekking van de
kapitaalslasten.

0

-131.155

Ultimo 2015

06. Welzijn, zorg
en sport

Programma
onderdeel
overschotten in het lopend
begrotingsjaar om tekorten
in de begroting (2014 en
volgende jaren) te kunnen
opvangen. Tevens is bij de
bestemming van het
rekeningresultaat 2012
eenmalig een bedrag gestort
als buffer voor de realisatie
van bestaande en nieuwe
taakstellingen.
Het doel van de reserve is
allereerst het reserveren van
overschotten in het lopend
begrotingsjaar om tekorten
in de begroting (2014 en
volgende jaren) te kunnen
opvangen. Tevens is bij de
bestemming van het
rekeningresultaat 2012
eenmalig een bedrag gestort
als buffer voor de realisatie
van bestaande en nieuwe
taakstellingen.
financieren van
sportinvesteringen in met
name de
Spaarndammerbuurt en
omgeving
dekking van de
kapitaallasten van de bij de
Begroting 2013 vastgestelde
investeringen Perron
Brediusbad en Kunstgrasveld
Transformatorweg (t/m 2016)
Het jaarlijks gelijk houden
van de kapitaallasten voor
sporthallen, -parken en
zwembaden.

Doel reserve

ondersteuning,
Gebiedsgericht
werken

Korte
toelichting op
toevoegingen
en
onttrekkingen
en
afwijkingen
ten opzichte
van de
begroting

Programma

519

411003

Amsterdams
Restauratiefonds

Het kunnen realiseren van de
door de Stadsdeelraad
Zuidoost genomen besluiten.
Het kunnen realiseren van de
door de Stadsdeelraad
Zuidoost genomen besluiten.
In 2009 is de Gemeente
Amsterdam een
samenwerkingsovereenkoms
t aangegaan met de
Stichting Nationaal
Restauratiefonds (NRF). De
gemeente heeft € 3,4
miljoen beschikbaar gesteld
voor storting in het
Amsterdams
Restauratiefonds. Dit fonds
heeft een revolverend
karakter. Dit houdt in dat
uitgeleende bedragen
inclusief rente op termijn
terugvloeien in het fonds en
opnieuw ter beschikking

Overheveling oude
geoormerkte
middelen
Overheveling oude
geoormerkte
middelen

2009

2014

2014

Het kunnen realiseren van de
door de Stadsdeelraad
2014
Zuidoost genomen besluiten.

Overheveling oude
geoormerkte
middelen

nee

nee

nee

nee

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

0

0

0

0

4.109.149

Stand Ultimo
2014

7.2 Erfgoed

87080

87080

87080

nee

0

0

0

0

1.100.000

Dotatie

07. Economie en
cultuur

06. Welzijn, zorg
en sport

06. Welzijn, zorg
en sport

Programma
onderdeel

6.2
Maatschappelijke
ondersteuning,
Gebiedsgericht
werken
6.4 Welzijn,
Gebiedsgericht
werken
6.5 Sport,
Gebiedsgericht
werken

ID-nr

06. Welzijn, zorg
en sport

Naam reserve
2014

Jaar van
instelling

Het reserveren van
voormalige
binnengemeentelijke
geldstromen van BC Zuid.

systeemreserve

84084

Maximaal
toegestane
omvang

Bestemmingsreserv
e Voormalige
binnengemeentelijk
e geldstromen BC
Zuid

10.000

100.000

41.100

472.163

35.753

Onttrekking

6.4 Welzijn,
Gebiedsgericht
werken

0

0

0

0

0

zie toelichting bij 10.2
Bestuursondersteuning

zie toelichting bij 10.2
Bestuursondersteuning

zie toelichting bij 10.2
Bestuursondersteuning

zie toelichting bij 9.3 Wonen en
stedelijke vernieuwing

onttrokken en nu weer zijn
teruggestort. Het gaat hier om een
bedrag van € 88.000. Er zijn kosten
gemaakt voor met name
Woonservicewijken en het
verstrekken van incidentele
subsidies bij Vernieuwd Welzijn en
Zorg voor Zuid. Doordat
kostenbesparingen zijn bereikt en
er minder incidentele
subsidieverlening heeft
plaatsgevonden, zijn alle kosten
betaald uit stucturele budgetten en
een incidentele
budgetoverheveling van € 200.000.
Daardoor was het niet meer nodig
om ook nog aan deze reserve te
onttrekken. In de begroting was
een onttrekking € 380.000 te veel
opgenomen.

De extra dotatie van € 0,1 miljoen
betreft een ontvangst van
stadsdeel Zuid voor het
5.199.149
Amsterdamse Restauratiefonds in
2013 die nog niet eerder was
toegevoegd aan deze reserve.

-100.000

-41.100

-472.163

-35.753

Ultimo 2015

06. Welzijn, zorg
en sport

Doel reserve
van onrendabele
investeringen.

Korte
toelichting op
toevoegingen
en
onttrekkingen
en
afwijkingen
ten opzichte
van de
begroting

Waarvan
vrijval

Programma

7.1 Kunst en
cultuur

7.1 Kunst en
cultuur

7.3 Economie

07. Economie en
cultuur

07. Economie en
cultuur

07. Economie en
cultuur

7.1 Kunst en
cultuur

Programma
onderdeel

07. Economie en
cultuur

ID-nr

520

56004

377087

374049

43002

Reserve Fonds
Ontwikkelings
Maatschappij

Reserve
kapitaallasten
Stadsschouwburg

Reserve
kapitaallasten
bibliotheek
Oosterdokseiland

Reserve
kapitaallasten
Stedelijk Museum

Reserve onderzoek
naoorlogs erfgoed
in beeld en benut

1985

2011

2002

2005

2014

ja

ja

ja

ja

nee

nee

NVT

4,5 miljoen

13,7
miljoen

23,5
miljoen

NVT

NVT

1.713.142

4.071.240

12.881.904

22.188.087

200.000

415.015

986.780

0

0

0

0

100.000

0

495.028

4.071.240

12.881.904

22.188.087

200.000

Onttrekking

4036

Naam reserve

7.2 Erfgoed

Doel reserve

07. Economie en
cultuur

Jaar van
instelling
2014

systeemreserve

Reserve
Kunstvorming
Metrostation Rokin

Maximaal
toegestane
omvang

4035

Stand Ultimo
2014

7.2 Erfgoed

Dotatie

07. Economie en
cultuur

Toegevoegd conform begroot
bedrag. Onttrokken is € 245.000
voor de dekking van de
kapitaallasten en € 250.000 voor de
bijdrage ASP.
2.204.894
Begrote onttrekking voor SRON
€ 500.000 is niet gerealiseerd en
vertraagd tot 2016. Verschil van
circa € 300.000 betreft onjuiste
begrotingsboeking.

Deze reserve is conform het
Raadsbesluit op 16 december 2015
0 inzake opschonen reserves via de
balans overgeheveld naar een
andere reserve.

Deze reserve is conform het
Raadsbesluit op 16 december 2015
0 inzake opschonen reserves via de
balans overgeheveld naar een
andere reserve.

Deze reserve is conform het
Raadsbesluit op 16 december 2015
0 inzake opschonen reserves via de
balans overgeheveld naar een
andere reserve.

Deze reserve vervalt conform het
0 Raadsbesluit op 16 december 2015
inzake opschonen reserves.

De dotatie sluit aan bij de
515.015 begroting. Het accent van de
uitgaven ligt in 2016 en 2017.

Ultimo 2015

kunnen worden gesteld. Dit
zelfde geldt voor rekeningcourant rente over het niet
uitgeleende gedeelte.
Het beheren en conserveren
van de Amsterdamse
archeologiecollectie
In opdracht van
gemeenteraad zal onderzoek
plaatsvinden van het
naoorlogse erfgoed.
De reserve kapitaallasten
Nieuwbouw Stedelijk
Museum is bestemd voor de
dekking van een deel van de
kapitaallasten van de ver- en
nieuwbouw van het Stedelijk
Museum conform de
besluiten over de
nieuwbouw.
De egalisatiereserve
kapitaallasten Nieuwbouw
Bibliotheek is bestemd voor
de dekking van een deel van
de kapitaallasten van de
Centrale bibliotheek (besluit
2003/039)
Deze egalisatiereserve is
bestemd voor de dekking
van een deel van de
kapitaallasten van de
Vlakkevloerzaal conform het
besluit over het aanvullende
krediet voor de aanleg van
de zaal van 1 april 2009.
Voor deelname in
rechtspersonen die
bedrijfsactiviteiten
ontplooien met een
structuurversterkende
uitstraling. Voor het leveren
van een bijdrage in de
voorbereidings- en
aanloopkosten die (kunnen)
leiden tot de eerder
genoemde
bedrijfsactiviteiten. Voor de
kapitaallasten volgend uit de
kapitaalinvesteringen. Voor
vestigingsbijdragen voor
buitenlandse bedrijven. Het
fonds kan aangesproken
worden voor actualiteiten

Korte
toelichting op
toevoegingen
en
onttrekkingen
en
afwijkingen
ten opzichte
van de
begroting

Waarvan
vrijval

Programma
onderdeel

Programma

7.3 Economie

7.3 Economie

7.3 Economie

7.3 Economie

07. Economie en
cultuur

07. Economie en
cultuur

07. Economie en
cultuur

07. Economie en

ID-nr

521
Voor de dekking van het final
contract ter realisering van
het Amsterdam Metropolitan
Solution is bij de Begroting
2014
2014 een reserve gevormd.
De besteding vindt plaats in
de jaren 2014 t/m 2023.

Reserve Matrix
Innovation Center

Reserve Amsterdam
Metropolitan
Solutions

Proceskosten AMS

Reserve
Economische
versterking Pro
Congres

2013

2014

2012

Met het besluit van 19 april
2011 is een lening verstrekt
ten behoeve van de
oprichting van een
laboratoriumgebouw (Matrix
6) voor de life Science. Via
de reserve wordt het risico
afgedekt.

Voor de bijdrage aan de
Stichting Amsterdam
Marketing in de jaren 2015
en 2016 zijn bij de Begroting
2014 middelen in de reserve
gedoteerd. De bijdrage
wordt in de jaren 2015 en
2016 ingezet ter bevordering
van congressen in de
Amsterdamse regio.
Ter dekking van de

2010

Ter dekking van de risico's
van de investering
Amsterdam Science Park is
deze reserve gevormd.

Reserve financiering
Amsterdam Science
Park (FOM)

nee

nee

nee

ja

ja

ja

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

400.000

900.000

14.060.188

450.000

2.176.110

527.384

0

0

378.000

0

0

202.424

400.000

450.000

3.471.929

0

0

112.500

-

378.000

Waarvan
vrijval

56034

56033

56031

56029

56023

Naam reserve

7.3 Economie

Doel reserve

07. Economie en
cultuur

Jaar van
instelling
2009

systeemreserve

Reserve Holland
Casino

Maximaal
toegestane
omvang

56015

Stand Ultimo
2014

7.3 Economie

Dotatie

07. Economie en
cultuur

Onttrekking

0 Onttrekking voor proceskosten

450.000 Conform begroting.

Er is € 3.472.000 onttrokken ter
dekking van de kosten AMS. De
dotatie betreft de toevoeging van
de reserve Proceskosten AMS
conform Raadsbesluit
bestuursopdracht opschonen
10.966.259
reserves d.d.16 december 2015. €
10.588.259 van de
bestemmingsreserve AMS en het
geoormerkte deel in het AIF (€ 34
miljoen|) is verplicht op grond van
het final contract.

Matrix Innovation Center heeft in
450.000 2015 aan zijn
betalingsverplichtingen voldaan.

Op grond van de Jaarrekening
2015 en de prognoses in de
2.176.110 ontwikkeliing van Matrix Innovation
Center is er in 2015 geen
aanspraak gemaakt op de reserve.

De dotatie is hoger door hogere
bezoekersaantallen, waarvan 0,25
per betalende bezoeker gedoteerd
is. Onttrokken zijn de dekking voor
de bijdrage aan: het Amsterdam
617.308
Light Festival voor € 75.000,
Zandsculpturenfestival € 15.000 en
Amsterdam City Index,
Vondelfestival en Chinees
nieuwjaar elk voor € 7.500.

Ultimo 2015

passend binnen de
doelstelling.
De reserve is gevormd in
samenspraak met Holland
Casino en wordt gevoed
vanuit de bezoekersafdracht.
De reserve wordt tevens
Holland Casino
promotiefonds genoemd.
Gezamenlijk met de
gemeente worden hier
projecten uit gefinancierd
welke als doel hebben om
de (marketing) doelen van
zowel Holland Casino als van
de gemeente te
verwezenlijken.

Korte
toelichting op
toevoegingen
en
onttrekkingen
en
afwijkingen
ten opzichte
van de
begroting

Programma
onderdeel

Programma

522

7.1 Kunst en
cultuur

7.1 Kunst en
cultuur

07. Economie en
cultuur

07. Economie en
cultuur

370024

37050

56035

2014

2008

Uit het krediet Danshuis is
door de raad 500k
herbestemd voor een
stimuleringsregeling
moderne dans. Dit bedrag
wordt in 4 jaar uitgegeven.
Meerjarig budgettair
neutraal exploiteren van de
cultuurpanden, waarbij
rekening gehouden wordt
met onvoorziene
gebeurtenissen en
benodigde werkzaamheden
om de panden functioneel te
houden. Het saldo van baten
en lasten van de twaalf
cultuurpanden van DMO in
het centrum wordt verevend
via deze reserve. Het gaat
om de Appel, de Balie,
FOAM, de Hollandsche
Schouwburg, het

Reserve egalisatie
huisvestingslasten
Cultuurpanden

2015

Reserve
Stimuleringsregelin
g Eigentijdse Dans

Reserve
Economische
structuurversterking

2010

ja

nee

ja

nee

NVT

€ 0,5
miljoen

NVT

300.000

861.563

500.000

0

300.000

2.065.125

0

0

0

0

14.888.603

Dotatie

7.3 Economie

Ter dekking van de kosten
van het IBC congres in e RAI
in de jaren 2015 en 2016 zijn
bij de Begroting 2014
middelen in een reserve
gedoteerd.
Ter dekking van de
uitvoering van de
aktieplannen in de periode
2015-2018

2.065.125

34.222

62.500

0

300.000

2.065.125

0

0

150.000

2.065.125

0

0

bedraagt € 22.000. De reserve
komt te vervallen en is
samengevoegd met de reserve
Amsterdam Metropolitan Solutions
conform Raadsbesluit
bestuursopdracht opschonen
reserves d.d.16 december 2015.
De reserve cofinanciering
Boardprojecten was bestemd voor
het de cofinanciering van de
uitvoering van de agenda van de
Amsterdam Economic Board. Bij
het coalitieakkoord zijn middelen
beschikbaar gesteld voor de
Amsterdam Economic Board. De
middelen uit de reserve zijn
hiermee niet meer benodigd voor
de cofinanciering en kunnen
vrijvallen.
Conform begroting besteding in
2015 van € 0,2 miljoen. Bij
voorjaarsnota is in het kader van de
bestuursopdracht opschonen
reserves besloten deze reserve op
te heffen.
Niet-bestede middelen
economische structuurversterking
worden gedoteerd aan de reserve
voor besteding in 2016-2018
De uitvoering van de regeling
stimulering eigentijdse dans wordt
verzorgd door St. Cultuur +
Ondernemen. Het opstellen van de
overeenkomst duurde langer dan
gepland, daarom ging de regeling
pas lopende het jaar 2015 in (1510-2015).

827.341 Onttrokken conform begroting.

437.500

14.888.603

Ultimo 2015

07. Economie en
cultuur

56022

Jaar van
instelling

IBC (International
Broadcasting
Convention)

nee

systeemreserve

Voor de cofinanciering van
de uitvoering van de agenda
2013
van de Amsterdam Economic
Board.

Maximaal
toegestane
omvang

7.3 Economie

Naam reserve

Reserve
Cofinanciering
Board projecten

Stand Ultimo
2014

07. Economie en
cultuur

ID-nr

56030

Onttrekking

7.3 Economie

Waarvan
vrijval

07. Economie en
cultuur

proceskosten in 2014 in het
kader van de realisering van
het Amsterdam Metropolitan
Solution.

Doel reserve

cultuur

Korte
toelichting op
toevoegingen
en
onttrekkingen
en
afwijkingen
ten opzichte
van de
begroting

ID-nr

Programma
onderdeel

Programma

523

374080

81083

7.1 Kunst en
cultuur

7.1 Kunst en
cultuur,
Gebiedsgericht
werken

07. Economie en
cultuur

07. Economie en
cultuur

374068

7.1 Kunst en
cultuur

Naam reserve

Parkeerfonds

Reserve cultureel
beleggen

Urgent onderhoud
cultuurinstellingen

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.
1997

Oplossing van knelpunten op
het terrein van cultureel
vastgoed en een jaarlijkse
ontrrekking van € 0,3 miljoen
de kapitaallasten Vlakke
2008
Vloertheater van de
Stadsschouwburg voor de
periode van het kunstenplan
2013-2016.
Enerzijds het voldoen aan de
wettelijke voorschriften
omtrent cultureel beleggen,
anderzijds de uitgaven
2007
dekkenvoor de
implementatie van het
basisipakket cultuureducatie
in de periode 2013 - 2016.

ja

ja

nee

ja

systeemreserve

07. Economie en
cultuur

Jaar van
instelling
2014

2.080.978

0

Wordt
driejaarlijks
bepaald
aan de
hand van
de
meerjarenp
rognose
met een
tijdshorizon
van 10 jaar
(het
integraal
onderwijsh

2.150.144

569.140

NVT

NVT

NVT

Maximaal
toegestane
omvang

Egalisatiereserve
Kunstenplan

Stand Ultimo
2014

370059

294.646

0

500.960

Dotatie

7.1 Kunst en
cultuur

87.571

0

285.000

984.776

Onttrekking

Bij de vaststelling KP beloot
de raad dat KP middelen
binnen het KP moeten
blijven. De reserve dient
hiertoe. De middelen zullen
worden ingezet voor een
weerbaarheidsfonds om
instellingen die in problemen
verkeren tegemoet te komen

0

0

0

0

Hogere opbrengsten cultureel
beleggen dan begroot

-87.571 zie toelichting bij 3.2 Parkeren

2.375.624

1.865.144 Onttrokken conform begroting.

De dotatie is hoger door meer
vrijval in het KP vanwege niet
begrote uitval subsidies Felix
Meritis en Handtheater. De
onttrekkingen betreffen de
85.324 uitgaven vanwege het
weerbaarheidsfonds en de
cultuuraccomodaties. B&Wbesluiten BD2015-000024 dd
6/1/2015 en BD2015-016420 dd
17/11/2015

Ultimo 2015

07. Economie en
cultuur

Doel reserve
Marionettentheater, de
Melkweg, het
Multatulimuseum, het vm.
Nederlands Instituut voor
Mediakunst (NIMK),
Paradiso, het
Rembrandthuis, het
Rozentheater en de Waag.
Aan de Melkweg, het
Multatulimuseum en het
Rozentheater zijn in totaal
negen woningen verbonden.

Korte
toelichting op
toevoegingen
en
onttrekkingen
en
afwijkingen
ten opzichte
van de
begroting

Waarvan
vrijval

83035

83084

83036

83041

7.3 Economie,
Gebiedsgericht
werken

7.3 Economie,
Gebiedsgericht
werken

7.1 Kunst en
cultuur,
Gebiedsgericht
werken

07. Economie en
cultuur

07. Economie en
cultuur

07. Economie en
cultuur

Programma

7.3 Economie,
Gebiedsgericht
werken

Programma
onderdeel

07. Economie en
cultuur

ID-nr

82033

Naam reserve

7.3 Economie,
Gebiedsgericht
werken

524

Res. kunst- en
cultuur

Res. economische
stimulering

Reserve HSV en
doeluitkeringen

Res.
werkgelegenheid

Eg. Vervanging
electravoorziening
markt

Financieren projecten tbv
kunst in de openbare ruimte
en verlenen opstartsubsidies
2005

1993

2014

Niet bestede HSV middelen
en doeluitkeringen
beschikbaar houden voor
nog uit te voeren projecten
Financieren projecten die de
economie van A'dam-Noord
in brede zin stimuleren

1990

Financieren projecten arbeid
& scholing en kleinschalige
bedrijvigheid

nee

nee

nee

nee

nee

2011

Spreiden van de kosten voor
de vervanging van de
electravoorziening markt '40'45

Doel reserve

07. Economie en
cultuur

Jaar van
instelling
nee

systeemreserve

81084

139.489

265.424

NVT

NVT

41.784

NVT

139.489

140.847

0

476.534

41.784

2.533.242

Stand Ultimo
2014

07. Economie en
cultuur

0

0

0

0

0

139.489

140.847

134.292

91.223

41.784

401.189

Onttrekking

Het naar volgende boekjaren
meenemen van restanten van
2014
binnengemeentelijke
doeluitkeringen

41.784

22.050

Waarvan
vrijval

Overheveling oude
geoormerkte
middelen

Bij de Voorjaarsnota 2015 is
besloten om reserves < € 200.000
te laten vrijvallen aan de algemene
0
middelen. Deze reserve is
onderdeel van dit besluit en is via
de balans overgeheveld.
Bij de Voorjaarsnota 2015 is
besloten om reserves < € 200.000
te laten vrijvallen aan de algemene
0
middelen. Deze reserve is
onderdeel van dit besluit en is via
de balans overgeheveld.

-134.292 zie toelichting bij 6.4 Welzijn

Een aantal projecten die
gefinancierd worden met ISV
middelen of uit
2.132.053 binnengemeentelijke
doeluitkeringen heeft vertraging
opgelopen in 2015. Uitvoering zal
in 2016 worden voortgezet.
De vrijval is gebaseerd op het
raadsbesluit Voorjaarsnota 2015
0
van de gemeenteraad d.d. 2 juli
2015.
In 2015 is een aantal bedragen uit
de reserve onttrokken ter dekking
van:
- Verbouwing New Energy Docks:
€ 989
- Diverse projecten om jongeren uit
385.311
wijken met sociaal-economische
achterstand op weg te helpen naar
een goede startpositie op de
arbeidsmarkt: € 35.000
- Deltaplan jeugdwerkloosheid:
€ 55.234

Ultimo 2015

7.3 Economie,
Gebiedsgericht
werken

Maximaal
toegestane
omvang
uisvestings
plan).
Evt.
benodigde
tussentijds
e
actualisatie
wordt bij
de
jaarlijkse
huisvesting
sprogramm
a’s
betrokken.

Korte
toelichting op
toevoegingen
en
onttrekkingen
en
afwijkingen
ten opzichte
van de
begroting

Dotatie

ID-nr

Programma
onderdeel

Programma

525

84048

84063

84063

84064

7.1 Kunst en
cultuur,
Gebiedsgericht
werken

7.1 Kunst en
cultuur,
Gebiedsgericht
werken

7.3 Economie,
Gebiedsgericht
werken

7.3 Economie,
Gebiedsgericht
werken

07. Economie en
cultuur

07. Economie en
cultuur

07. Economie en
cultuur

Naam reserve

07. Economie en
cultuur

Reserve Sail

Reserve
Uitvoeringsagenda
2013/2014

Reserve
Uitvoeringsagenda
2013/2014

Reserve egalisatie
projectontwikkeling

Doel reserve
Het afwikkelen van positieveen negatieve projectkosten
op het gebied van stedelijke
ontwikkeling
De bestemmingsreserve
Uitvoeringagenda 2013-2014
is bedoeld om alle
vastgestelde budgetten
incidentele middelen te
doteren na aftrek van de
reeds onttrokken c.q.
bestede middelen.
De bestemmingsreserve
Uitvoeringagenda 2013-2014
is bedoeld om alle
vastgestelde budgetten
incidentele middelen te
doteren na aftrek van de
reeds onttrokken c.q.
bestede middelen.
Bij motie 450 van deelraad
Oost is besloten tot de
instelling van de reserve
SAIL. Uit deze reserve
worden een deel van de
2014

2014

2014

<2005

2013

Jaar van
instelling

83043

nee

nee

nee

ja

nee

systeemreserve

Onderst. en stim. van kunst
en cult. in A'dam-Noord in
overeenst. met de
beleidsvisie Kunst en Cult
2013-2020.

NVT

NVT

NVT

NVT

546.620

Maximaal
toegestane
omvang

Res. stimulering
culterele projecten

250.000

0

0

0

546.620

Stand Ultimo
2014

7.1 Kunst en
cultuur,
Gebiedsgericht
werken

0

0

0

0

163.959

42.999

0

240

351.830

Onttrekking

07. Economie en
cultuur

Ultimo 2015

zie toelichting bij 3.4 Wegen,
straten en pleinen

zie toelichting bij 3.4 Wegen,
straten en pleinen

Deze reserve vervalt conform het
86.042 Raadsbesluit op 16 december 2015
inzake opschonen reserves.

-42.999

0

-240 zie toelichting bij 6.5 Sport

In 2015 is een aantal bedragen uit
de reserve onttrokken ter dekking
van:
 Stichting Buiksloterkerk voor
de programmering van de
Buiksloterkerk: € 7.080
 Stichting Tolhuistuin voor de
buurtgericht activiteiten:
€ 40.000
 Stichting André Volten voor
programmering, exploitatie en
vaste exposities van Villa
Volten: € 45.000
 Stichting DAT!school voor de
194.790
leerlijnen theater en film:
€ 70.000
 Stichting Noordjes Kinderkunst
voor educatieve activiteiten op
het gebied van beeldende
kunst: € 70.000
 Stichting Nieuw Dakota,
waarvan € 25.000 voor het
Magnetische Noorden en
€ 20.000 voor de activiteiten
binnen ‘Nieuwe Dakota is hier’:
totaal € 45.000
 Waterlandse Vloed voor de
organisatie- en
promotiekosten: € 74.750

Korte
toelichting op
toevoegingen
en
onttrekkingen
en
afwijkingen
ten opzichte
van de
begroting

Waarvan
vrijval

Dotatie

Programma
onderdeel

Programma

07. Economie en
cultuur

7.1 Kunst en
cultuur,
Gebiedsgericht
werken

84087

84085

ID-nr

7.3 Economie,
Gebiedsgericht
werken

Naam reserve

07. Economie en
cultuur

Kunstwerk Oostelijk
Havengebied BC
Oost

Bestemmingsreserv
e Voormalige
binengemeentelijke
geldstromen BC
Oost

Doel reserve
2012

2014

1997

Jaar van
instelling

Reserve
parkeerfonds

nee

nee

ja

systeemreserve

84083

NVT

NVT

NVT

Maximaal
toegestane
omvang

7.3 Economie,
Gebiedsgericht
werken

Stand Ultimo
2014
317.211

0

0

0

0

17.182

1.713

51.153

Onttrekking

07. Economie en
cultuur

zie toelichting bij 9.3 Wonen en
stedelijke vernieuwing

zie toelichting bij 3.4 Wegen,
straten en pleinen

De activiteiten in het jaar 2015
hebben niet geleid tot substantiele
onttrekkingen. Naar verwachting
300.029 wordt de reserve in 2016 volledig
aangewend. In 2016 worden in het
Oostelijk havengebied en
Oostpoort kunstwerken geplaatst.

-1.713

-51.153

Ultimo 2015

kosten van Sail 2015
bekostigd.
De bestemmingsreserve
parkeerfonds is ingesteld ter
dekking van de kosten van
inrichting, verandering en
onderhoud van de openbare
ruimte
De gemeenteraad heeft
besloten dat iedere
bstuurscommissie in de
Jaarrekening 2014 één
nieuwe zogenaamde
'overige
bestemmingsreserve' mag
vormen. De
bestuurscommissies doteren
aan deze reserve dan alle
ISV-middelen en andere van
de centrale stad verkregen
doeluitkeringen als deze bij
de huidige taken van de
bestuurscomissies horen. In
2015 en 2016 mogen
bestuurscommissies
middelen aan deze reserve
onttrekken ter dekking van al
gestarte activiteiten.
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 het
resterende bdrag. 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 Oostelijk
Havengebied. het dagelijks
bestuur stelt voor om deze

Korte
toelichting op
toevoegingen
en
onttrekkingen
en
afwijkingen
ten opzichte
van de
begroting

Waarvan
vrijval

Dotatie

526

85046

86043

86049

7.1 Kunst en
cultuur,
Gebiedsgericht
werken

7.1 Kunst en
cultuur,
Gebiedsgericht
werken

7.1 Kunst en
cultuur,
Gebiedsgericht
werken

07. Economie en
cultuur

07. Economie en
cultuur

Programma

07. Economie en
cultuur

Programma
onderdeel

85045

ID-nr

7.1 Kunst en
cultuur,
Gebiedsgericht
werken

Naam reserve

07. Economie en
cultuur

527
nee

nee

Stadsdeel Zuid streeft naar
een kwalitatieve collectie
kunstwerken in de openbare
ruimte. Doel van deze
bestemmingsreserve is deze
collectie uitbreiden en
behouden. Met deze
bestemmingsreserve worden
de volgende concrete
doelen nagestreefd: a) Het
2013
bekostigen van de eerste
fases van het realiseren van
nieuwe kunstwerken in de
openbare ruimte
(haalbaarheidsonderzoek,
schetsontwerp, voorlopig- en
definitief ontwerp); b) Het
leveren van een bijdrage aan
de realisatiefase van nieuwe

nee

2012

Meerjarige financiële
ondersteuning aan culturele
instellingen in stadsdeel Zuid

2011

NVT

NVT

110.018

136.560

204.605

238.204

97.713

136.560

0

0

0

0

0

50.000

Dotatie

Kunst in de
openbare ruimte

Ondersteuning
culturele
infastructuur

Impulsregeling
cultureel erfgoed

nee

NVT

Stand Ultimo
2014

2011

nee

3.600

65.999

97.713

136.560

88.901

0

97.713

136.560

Waarvan
vrijval

Kunst in de
Openbare Ruimte

Doel reserve
2013

Jaar van
instelling

Begrotingsuitgaven
2013 3)

systeemreserve

85070

Maximaal
toegestane
omvang

7.1 Kunst en
cultuur,
Gebiedsgericht
werken

Onttrekking

07. Economie en
cultuur

Vrijgevallen conform Voorjaarsnota
2015.

Vrijgevallen conform Voorjaarsnota
2015.

zie toelichting bij 9.3 Wonen en
stedelijke vernieuwing

Een klein deel is besteed aan de
voorbereiding voor het kunstwerk
op het Stadionplein. De besteding
voor de decoratieve elementen van
de Amsterdamse School volgt in
2016 en verder. Het eerbetoon
251.005 voor Jakoba Mulder en het werk 11
Rue Simon-Crubellier, bevinden
zich beiden in verschillende stadia
van voorbereiding. Voor De Rode
loper en het Archiefterrein is een
voorstudie door de
adviescommissie verricht.

Deze reserve vervalt conform het
172.205 Raadsbesluit op 16 december 2015
inzake opschonen reserves.

0

0

-88.901

Ultimo 2015

middelen beschikbaar te
houden en te doteren in een
bestemmingsreserve
Kunstwerk Oostelijke
Havengebied.
Het doel van de reserve is
allereerst het reserveren van
overschotten in het lopend
begrotingsjaar om tekorten
in de begroting (2014 en
volgende jaren) te kunnen
opvangen. Tevens is bij de
bestemming van het
rekeningresultaat 2012
eenmalig een bedrag gestort
als buffer voor de realisatie
van bestaande en nieuwe
taakstellingen.
reserve is gevormd om in
een aantal jaren een
substantieel bedrag bij
elkaar te sparen om zo grote
kunstwerken voor de
openbare ruimte aan te
kunnen schaffen
reservering restant
VROMsubsidie voor bijdrage
aan renovatie gebouwen in
Bos en Lommer met
bijzondere culturele waarde

Korte
toelichting op
toevoegingen
en
onttrekkingen
en
afwijkingen
ten opzichte
van de
begroting

ID-nr

Programma
onderdeel

Programma

528

87043

7.1 Kunst en
cultuur,
Gebiedsgericht
werken

8.2 Afval

8.2 Afval

07. Economie en
cultuur

08.
Duurzaamheid
en water

08.
Duurzaamheid
en water

1077

Reserve
investeringen/innov
aties afvalketen
Innovatie afvalketen

2015

2015

2013

Het dekken van de kosten
van meerjarige
werkzaamheden zoals
opgenomen in het
beheerplan kunst in de
openbare ruimte. In 2013 is
een bedrag van € 67.000
naar deze (nieuwe)
bestemmingsreserve
overgeheveld vanuit de
reserve Kunst in de
openbare ruimte.

Egaliseren afvaltarief

2001

Het kunnen realiseren van de
meerjarige plannen m.b.t.
Kunst in de openbare ruimte.

ja

ja

nee

nee

NVT

NVT

73.000

175.000

0

0

99.464

175.480

496.543

0

0

0

13.746.010

1.300.000

Dotatie

Reserve egalisatie
Tarieven Afval

Reserve beheerplan
Kunst in de
Openbare Ruimte

Reserve Kunst in de
Openbare Ruimte

344.000

3.100.000

0

99.464

175.480

496.543

99.464

162.480

152.543

0

0

De vrijval is gebaseerd op het
raadsbesluit Voorjaarsnota 2015
van de gemeenteraad d.d. 2 juli
2015.

De reserve vervalt op basis van het
raadsbesluit Voorjaarsnota 2015
van de gemeenteraad d.d. 2 juli
2015.

Bij de jaarrekening wordt het
werkelijk benodigde bedrag tbv de
cofinanciering onttrokken. De
0 reserve vervalt vervolgens op basis
van het raadsbesluit Voorjaarsnota
2015 van de gemeenteraad d.d. 2
juli 2015.

Reserve is nieuw ingesteld en in
2015 gevoed met middelen die via
de balans zijn overgeheveld vanuit
1.300.000
bestuurscommissies conform het
raadsbesluit van 16 december 2015
over het opschonen van reserves.
Reserve is nieuw ingesteld en in
2015 gevoed met middelen die via
10.646.010 de balans zijn overgeheveld vanuit
bestuurscommissies conform het
raadsbesluit van 16 december 2015

Ultimo 2015

1076

87042

Naam reserve

7.1 Kunst en
cultuur,
Gebiedsgericht
werken

Doel reserve

07. Economie en
cultuur

Jaar van
instelling
nee

systeemreserve

Reserve nieuwe
EFRO Programma
2009-2013

Maximaal
toegestane
omvang

87037

Stand Ultimo
2014

7.3 Economie,
Gebiedsgericht
werken

Onttrekking

07. Economie en
cultuur

Waarvan
vrijval

kunstwerken. Voor de
realisatie van een kunstwerk
wordt doorgaans een beroep
gedaan op speciale fondsen
en worden sponsors gezocht.
Gezien de bezuinigingen
binnen het kunstveld is het
te verwachten dat een
financiële bijdrage van de
opdrachtgever een
randvoorwaarde is. c) Het in
het bijzonder onderhouden
van bestaande beelden en
andere decoratieve
elementen binnen de
collectie.
Het hebben van voldoende
middelen voor de
cofinanciering van EFROprojecten in de periode
2009-2013. In de 1e
2008
bestuursrapportage heeft de
stadsdeelraad besloten de
reserve ook in te zetten voor
het project World of Food in
garage Develstein

Korte
toelichting op
toevoegingen
en
onttrekkingen
en
afwijkingen
ten opzichte
van de
begroting

Programma
onderdeel

Programma

8.1
Duurzaamheid

8.1
Duurzaamheid

08.
Duurzaamheid
en water

08.
Duurzaamheid
en water

ID-nr

8.1
Duurzaamheid

529
Dekking kosten
programmabureau
luchtkwaliteit
2008

nee

nee

460.647

NVT

8.000.000

NVT

0

497.942

600.000

7.897.300

Stand Ultimo
2014

Fonds
Luchtkwaliteit

2014

Dekking voor de 12
Bestuurlijke afspraak tussen
gemeente en provincie
m.b.t. de oprichtingskosten
van de OD.

Reserve gewijzigde
verdeelsleutel
oprichtingskosten
Omgevingsdienst

nee

nee

0

0

0

52.473.229

0

497.942

600.000

39.056

Onttrekking

19033

2014

Uitvoeren motie 825 ‘sterker
uit de crisis’ van 7/12/12, om
structuurversterking voor te
bereiden op het terrein van
energieverduurzaming van
woningen

Reserve energie
verduurzaming van
woningen

2015

497.942

600.000

Waarvan
vrijval

321026

321024

Naam reserve

08.
Duurzaamheid
en water

Doel reserve

32018

Jaar van
instelling

Alloceren van middelen en
het verstrekken van leningen
ter bevordering van
hernieuwbare energie en
energiebesparing

systeemreserve

Reserve duurzaam
energiefonds

Maximaal
toegestane
omvang

8.1
Duurzaamheid

Dotatie

08.
Duurzaamheid
en water

Ultimo 2015

Deze reserve is vrijgevallen
conform de opgave bij de
Najaarsnota 2015. Middels format
15 Overheveling Incidentele
Middelen is bij de jaarrekening
gevraagd het geld van de reserve
over te hevelen naar 2016. Dit is
0 nodig omdat het het programma
Luchtkwaliteit waarvoor de reserve
bedoeld is, door het Rijk met een
jaar is verlengd en de
geldmiddelen gebruikt moeten
worden om aan de eis van
gemeentelijke co-financiering te
voldoen.

Deze reserve vervalt conform het
0 Raadsbesluit op 16 december 2015
inzake opschonen reserves.

over het opschonen van reserves.
De dotatie is € 22,473 miljoen
hoger dan begroot, omdat bij de
Voorjaarsnota besloten is het
restant van het Amsterdams
Investerings Fonds ad € 22,473
miljoen toe te voegen aan het
Duurzaamheidsfonds. De inrichting
van het Duurzaamheidsfonds is
later van start gegaan dan gepland.
52.473.229
In de overgang tussen opheffing
van het AIF en de instelling van het
Duurzaamheidsfonds zijn drie
tenders georganiseerd. De
leningen die in deze rondes zijn
toegekend, zijn gedekt uit het
oude AIF. De begrote aanwending
van de reserve ad € 5 miljoen is
daarom niet gerealiseerd
De begrote onttrekking ad € 1,5
miljoen diende voor een
subsidieaanvraag van
woningcorporatie Eigen Haard
voor de energieverduurzaming van
woningen. Deze subsidieaanvraag
heeft een vertraging opgelopen
7.858.244
doordat de gevelleverancier,
waarvan Eigen Haard afhankelijk
was, aan het eind van het jaar
onverwacht failliet is gegaan. Eigen
Haard heeft haar
investeringsbesluit uitgesteld tot
maart 2016.

Korte
toelichting op
toevoegingen
en
onttrekkingen
en
afwijkingen
ten opzichte
van de
begroting

Programma
onderdeel

Programma

530

8.2 Afval,
Gebiedsgericht
werken

08.
Duurzaamheid
en water

ID-nr

8.2 Afval,
Gebiedsgericht
werken

Parkeerfonds

Egalisatie
reinigingsrecht
(subnr. 816)
2001

1997

reserve RR is bij de JV2014
opgeheven

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.

2013

ja

ja

ja

0

0

NVT
Wordt
driejaarlijks
bepaald
aan de
hand van
de
meerjarenp
rognose
met een
tijdshorizon
van 10 jaar
(het
integraal
onderwijsh
uisvestings
plan).
Evt.
benodigde
tussentijds
e
actualisatie
wordt bij
de
jaarlijkse
huisvesting

2.055.261

0

0

715.000

0

2.055.261

0

0

1.498.674

-715.000 zie toelichting bij 3.2 Parkeren

Ultimo 2015

81083

81039

Naam reserve

08.
Duurzaamheid
en water

Doel reserve

Egalisatieres
Afvalstoffenheffing

Jaar van
instelling

81038

systeemreserve

8.2 Afval,
Gebiedsgericht
werken

Maximaal
toegestane
omvang

08.
Duurzaamheid
en water

Stand Ultimo
2014

Het verevenen van
overschotten of tekorten
inzake de afvalstoffenheffing
ten behoeve van de burgers
die bij de jaarrekening zijn
ontstaan en, zo mogelijk, te
verevenen met een tarief in
volgende jaren.

Onttrekking

Bij het
vaststellen
van de
Heffingsver
ordening
wordt
jaarlijks aan
de raad
met
redenen
omkleed
aangegeve
n wat er
met de
middelen
in deze
reserve
staat te
gebeuren.

Waarvan
vrijval

Bij de Jaarrekening 2015 is er ten
opzichte van de begrote
onttrekking van € 4.174.000 in
totaal extra € 552.413 extra
onttrokken. Hierdoor komt het
totaal aan onttrekkingen op
€ 556.587. Deze onttrekking dekt
een overschrijding door hogere
stortkosten met ingang van 2015
en hogere leaskosten (voor inhuur
wegens veroudering en uitbreiding
wagenpark). Het product van de
afvalverwerking wordt normaliter
0
gedekt door inkomsten uit de
afvalstoffenheffing. Daar in 2015 de
inkomsten uit de
afvalstoffenheffing rechtstreeks
naar de DBGA zijn gegaan, heeft
voorgaande onttrekking plaats
gevonden conform de strekking
van de bedoeling van de reserve.
De reserve wordt conform
Raadsbesluit 16/12/15 ‘Opschonen
reserves’ met de Jaarrekening 2015
opgeheven en is via de balans
overgeheveld.
De reserve is met de Jaarrekening
0 2014 opgeheven. Begrote mutaties
zijn daarmee komen te vervallen.

Korte
toelichting op
toevoegingen
en
onttrekkingen
en
afwijkingen
ten opzichte
van de
begroting

Dotatie

82046

82047

82048

83044

83084

84042

8.1
Duurzaamheid,
Gebiedsgericht
werken

8.1
Duurzaamheid,
Gebiedsgericht
werken

8.1
Duurzaamheid,
Gebiedsgericht
werken

8.1
Duurzaamheid,
Gebiedsgericht
werken

8.1
Duurzaamheid,
Gebiedsgericht
werken

08.
Duurzaamheid
en water

08.
Duurzaamheid
en water

08.
Duurzaamheid
en water

08.
Duurzaamheid
en water

08.
Duurzaamheid
en water

Programma

8.1
Duurzaamheid,
Gebiedsgericht
werken

Programma
onderdeel

08.
Duurzaamheid
en water

ID-nr

82045

Naam reserve

531

Reserve egalisatie
afvalstoffenheffing

Reserve HSV en
doeluitkeringen

Res. milieu

Niet bestede HSV middelen
en doeluitkeringen
beschikbaar houden voor
nog uit te voeren projecten
De bestemmingsreserve
egalisatie tarief afvalstoffen
wordt gebruikt om
schommelingen ten opzichte
van de begrote kosten en/of
opbrengsten van de
afvalstoffenheffing af te
dekken.

Realiseren structurele
verbetering milieu danwel
duurzame ontwikkeling

Uitvoeren
baggerwerkzaamheden tbv
natruurvriendelijke oevers
aan de Sloterplas

1997

2014

1990

2012

2012

ja

nee

nee

ja

ja

NVT

NVT

NVT

500.000

NVT

2.379.532

0

385.455

395.358

1.305.260

2.915.153

0

0

0

0

0

0

235.000

Dotatie

Baggeren

Egalisatie tarieven
afvalstoffenheffing

NVT

NVT

2.379.532

91.815

52.138

291.362

1.305.260

2.915.153

1.870

0

0

0

zie toelichting bij 3.4 Wegen,
straten en pleinen

Deze reserve is conform het
Raadsbesluit op 16 december 2015
inzake opschonen reserves via de
0
balans overgeheveld ad
€ 2.796.872 naar een andere
reserve.

-1.870

Deze reserve is conform het
Raadsbesluit op 16 december 2015
0 inzake opschonen reserves via de
balans overgeheveld ad €
1.871.333 naar een andere reserve.

-91.815 zie toelichting bij 6.4 Welzijn

Deze reserve is conform het
Raadsbesluit op 16 december 2015
inzake opschonen reserves via de
0
balans overgeheveld ad
€ 660.576,05 naar een andere
reserve.
Enkele voor-gecalculeerde
projecten zijn in de aanbesteding
van andere projecten opgenomen
338.996
waardoor kosten konden worden
bespaard. De onttrekking viel
daardoor lager uit dan begroot.
In 2015 is een aantal bedragen uit
de reserve onttrokken ter dekking
van:
- Verbouwing New Energy Docks: €
989
333.317
- Energiesubsidies: € 30.965
- Energie bewonersinitiatieven: €
14.128
- Ondernemers duurzaam aan zet:
€ 6.056

Ultimo 2015

Eg.
Afvalstoffenheffing

ja

ja

Stand Ultimo
2014

2007

2013

Onttrekking

Eg.kap.lstn
ondergr.afvalcontai
ners

Egalisatiefunctie voor de
kapitaallasten voortkomend
uit het meerjaren
onderhoudsplan
verhardingen
Egaliseren van de
kapitaallasten die zijn
voortgevloeid uit de
investeringen in
ondergrondse
afvalcontainers in het
voormalige stadsdeel
Slotervaart (om daarmee de
stijging van de
afvalstoffenheffing en
reinigingsrecht te egaliseren)

Doel reserve

Egalisatie MJOP
verhardingen

Jaar van
instelling

8.1
Duurzaamheid,
Gebiedsgericht
werken

systeemreserve

08.
Duurzaamheid
en water

Maximaal
toegestane
omvang
sprogramm
a’s
betrokken.

Korte
toelichting op
toevoegingen
en
onttrekkingen
en
afwijkingen
ten opzichte
van de
begroting

Waarvan
vrijval

85083

86034

86035

86037

86083

8.1
Duurzaamheid,
Gebiedsgericht
werken

8.1
Duurzaamheid,
Gebiedsgericht
werken

8.1
Duurzaamheid,
Gebiedsgericht
werken

8.1
Duurzaamheid,
Gebiedsgericht
werken

8.1
Duurzaamheid,
Gebiedsgericht
werken

8.2 Afval,

08.
Duurzaamheid
en water

08.
Duurzaamheid
en water

08.
Duurzaamheid
en water

532

08.
Duurzaamheid
en water

08.
Duurzaamheid
en water

08.

Stadsdeel

Stadsdeel
ParkeerFonds

Automatisering

Huishoudelijke
afvalinzameling

Bedrijfsafval
contractanten

Parkeerfonds

Egalisatiereserve
afvalstoffenheffing

Reserve
parkeerfonds

Financiering ter vervanging
en uitbreiding van hardware,
software en werkplekken op
basis van een meerjarig
informatiebeleidsplan.
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.
Het uitvoeren van het

Het hebben van een buffer
om prijsfluctuaties in het
tarief afvalstoffenheffing te
voorkomen.

2010

2010

2010

2012

2012

2010

bekostigen van: projecten
waarmee wordt beoogd de
groei van automobiliteit
terug te dringen; projecten
ter verbetering van de
leefbaarheid die gekoppeld
zijn aan (her)inrichting v/d
verkeersruimte; dekking van
investeringen in te realiseren
parkeergarages en -terreinen
Het hebben van een buffer
om prijsfluctuaties in het
contractantentarief te
voorkomen.

2010

egalisatie tarief
afvalstoffenbelasting door
opvangen schommelingen in
lasten en baten
afvalinzameling

1997

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

NVT

NVT

4.000.000

4.000.000

35% van
de omzet

NVT

NVT

NVT

NVT

0

0

0

0

0

2.932.142

497.466

0

3.900.540

Stand Ultimo
2014

86083

85053

Programma

8.1
Duurzaamheid,
Gebiedsgericht
werken

Programma
onderdeel

08.
Duurzaamheid
en water

ID-nr

84083

Naam reserve

8.1
Duurzaamheid,
Gebiedsgericht
werken

Doel reserve

08.
Duurzaamheid
en water

Jaar van
instelling
2010

systeemreserve

Voorzien in middelen voor
meerjarig integraal
planmatig onderhoud in de
openbare ruimte.
De bestemmingsreserve
parkeerfonds is ingesteld ter
dekking van de kosten van
inrichting, verandering en
onderhoud van de openbare
ruimte

Maximaal
toegestane
omvang

Reserve
meerjarenonderhou
d OR

0

0

0

49.900

Dotatie

84045

25.729

28.625

3.207.142

497.466

110.000

3.900.540

35.343

164.392

Onttrekking

8.1
Duurzaamheid,
Gebiedsgericht
werken

0

0

0

0

0

zie toelichting bij 3.4 Wegen,
straten en pleinen

zie toelichting bij 3.4 Wegen,
straten en pleinen

zie toelichting bij 3.4 Wegen,
straten en pleinen

zie toelichting bij 3.4 Wegen,
straten en pleinen

0 zie toelichting bij 3.4 Wegen,

-25.729

zie toelichting bij B.1
-28.625 Programmaonderdeel
bedrijfsvoering

Deze reserve is conform het
Raadsbesluit op 16 december 2015
0 inzake opschonen reserves via de
balans overgeheveld ad € 497.466
naar een andere reserve.
Deze reserve is conform het
Raadsbesluit op 16 december 2015
-275.000 inzake opschonen reserves via de
balans overgeheveld ad €
2.932.142 naar een andere reserve.

-110.000

Deze reserve is conform het
Raadsbesluit op 16 december 2015
inzake opschonen reserves via de
0
balans overgeheveld ad
€ 1.243.540 naar een andere
reserve.

-35.343

-114.492

Ultimo 2015

08.
Duurzaamheid
en water

Korte
toelichting op
toevoegingen
en
onttrekkingen
en
afwijkingen
ten opzichte
van de
begroting

Waarvan
vrijval

9.1 Gemeentelijk
vastgoed

9.1 Gemeentelijk
vastgoed

9.1 Gemeentelijk
vastgoed

9.1 Gemeentelijk
vastgoed

9.1 Gemeentelijk
vastgoed

09. Stedelijke
ontwikkeling en
wonen

09. Stedelijke
ontwikkeling en
wonen

09. Stedelijke
ontwikkeling en
wonen

09. Stedelijke
ontwikkeling en
wonen

09. Stedelijke
ontwikkeling en
wonen

9.2 Ruimtelijke
ordening en
bouwtoezicht

09. Stedelijke
ontwikkeling en
wonen

533

71003

85062

84059

83049

Reserves vastgoed

De Wissel
Cabralstraat

MuziQ

Overige

Vastgoed

Reserve Warme
voeten 2014

Reserve egalisatie
kosten
bouwvergunningen

nee

Doel reserve: ter dekking van
benodigde dotaties aan de
2015
voorziening groot
onderhoud huisvesting

nee

nee

ja

nee

2013

1996

2012

nee

nee

ja

2013

Dekking tekorten

Dekking tekorten

Dekking tekorten

Dekking tekorten

2014

2014

Verevenen van kosten en
opbrengsten t.a.v.
bouwvergunningen over de
jaren
Stimulering van
isolatiebesparende
maatregelen aan woningen

2006

Afdekken risico's van
afwijkingen in het resultaat
drinkwatervoorziening

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

0

0

0

0

0

1.250.000

1.000.000

9.014.152

0

0

0

0

0

2.602.047

328.716

1.547.145

815.096

4.319.753

Dotatie

82052

26019

321025

Reserve egalisatie
drinkwatertarieven
Waternet

systeemreserve
nee

Stand Ultimo
2014

63001

Jaar van
instelling
2014

Maximaal
toegestane
omvang

Het kunnen realiseren van de
door de Stadsdeelraad
Zuidoost genomen besluiten.

0

500.000

410.321

314.000

0

1.000.000

722.819

35.000

Onttrekking

Overheveling oude
geoormerkte
middelen
0

750.000

Waarvan
vrijval

9.3 Wonen en
stedelijke
vernieuwing

8.3 Water

08.
Duurzaamheid
en water

ID-nr

87080

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.

zie toelichting bij 10.2
Bestuursondersteuning

straten en pleinen

Conform raadsbesluit d.d. 16-12 is
2.602.047 € 2.602.047 via de balans
overgeheveld van andere reserves.

De onttrekking 2015 bedraagt
8.291.333 € 722.819. Dit betreft het nadelige
resultaat 2015.
De gemeenteraad heeft besloten
d.d. 16/12/2015 om de reserve ID’s
0 321025, 321026 te laten vrijvallen:
‘ Bestuursopdracht ‘opschonen
reserves’ besluit nr 1394.
In het kader van ontvlechting
voormalige dienst DWZS is hiervan
1.250.000 € 550.000 naar Zorg over gegaan.
Bedrag van € 1.250.000 is voor de
reserve Warme Voeten.
Conform raadsbesluit d.d. 16-12 is
via de balans overgeheveld van
4.005.753
andere reserves. Onttrekking
conform begroting
Conform raadsbesluit d.d. 16-12 is
via de balans overgeheveld van
404.775
andere reserves. Onttrekking
conform begroting
Conform raadsbesluit d.d. 16-12 is
via de balans overgeheveld van
andere reserves. De onttrekking
1.047.145
van € 500.000 betreft
overgemaakte incentives
Atlantisplein 1.
Op deze reserve zijn geen
onttrekkingen begroot. Het
begrote bedrag van € -719,120 is
het verschil tussen de vastgestelde
328.716
begroting en de wat is opgenomen
in de budgetbrief bij de rve
Vastgoed. Er is geen sprake van
wijzigingen.

-35.000

Ultimo 2015

09. Stedelijke
ontwikkeling en
wonen

8.1
Duurzaamheid,
Gebiedsgericht
werken

Programma

08.
Duurzaamheid
en water

Programma
onderdeel

ParkeerFonds

Naam reserve

Gebiedsgericht
werken

Doel reserve

Duurzaamheid
en water

Korte
toelichting op
toevoegingen
en
onttrekkingen
en
afwijkingen
ten opzichte
van de
begroting

Programma
onderdeel

9.1 Gemeentelijk
vastgoed

9.1 Gemeentelijk
vastgoed

9.4 Grond en
ontwikkeling

9.4 Grond en
ontwikkeling

9.4 Grond en
ontwikkeling

9.4 Grond en
ontwikkeling

Programma

09. Stedelijke
ontwikkeling en
wonen

09. Stedelijke
ontwikkeling en
wonen

09. Stedelijke
ontwikkeling en
wonen

09. Stedelijke
ontwikkeling en
wonen

09. Stedelijke
ontwikkeling en
wonen

09. Stedelijke
ontwikkeling en
wonen

ID-nr

534

31027

31004

31003

2004

2009

Deze reserve is onderdeel
van het Stimuleringsfonds
(STIFO). Het STIFO is
ingesteld voor de dekking
van investeringen in en
verevening van door de
gemeenteraad
goedgekeurde
grondexploitaties.
De reserve is bestemd voor
de voorbereiding en
uitvoering van het Plan
Openbare Ruimte Zuidelijke

Reserve gronddeel
Stimuleringsfonds
Volkshuisvesting
grondexploitatie

Zuidelijke IJ-oevers
(POR)

2004

Bestemd voor specifieke
plannen of doelen binnen de
plannen

2004

Reserve
Vereveningsfonds
bestemd deel

Reserve
Vereveningsfonds
algemeen deel

Tweeledig doel een deel van
de reserve is benodigd
vermogen aangemerkt als
weerstandsvermogen
conform vastgestelde regels
in 2013. het deel boven het
berekende
weerstandsvermogen is
beschikbaar voor nieuwe
investeringen in het kader
van de gebiedsontwikkeling

ja

ja

ja

ja

ja

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

0

0

16.303.819

76.587.946

7.225.481

168.933.166

Stand Ultimo
2014

31002

2015

Doel reserve:
egalisatiereserve ter dekking
van een deel van de
kapitaallasten

Jaar van
instelling

Kapitaallasten
gemeentelijk
vastgoed

NVT

0

30.665.466

3.070.648

153.095.643

50.573.335

3.079.069

212.807

10.846.788

4.862.215

53.090.723

1.578.601

Onttrekking

71005

Naam reserve
ja

systeemreserve

2015

Maximaal
toegestane
omvang

71004

Dotatie

Doel reserve:
egalisatiereserve ter dekking
van een deel van de
kapitaallasten

Het betreft hier 2 reserves; De
reserve Investeringsprojecten.
Deze reserve is met een saldo van
€ 2,138 miljoen opgeheven. Dit
bedrag is vrijgevallen en
5.433.914
toegevoegd aan de reserve VEF,
algemeen deel. De andere reserve
betreft de reserve Marineterrein.
De baten en lasten 2015 zijn
verrekend met deze reserve.
De hogere dotatie is het gevolg
van een vrijval uit de
risicovoorziening Stifo van € 11
miljoen als gevolg van een
verbeterde exploitatie. Deze vrijval
96.406.624 is gedoteerd aan de reserve. De
lagere onttrekking is het gevolg
van het niet afsluiten van plannen
in 2016 waardoor er geen dekking
voor verliesgevens plannen
noodzakelijk was.
Omdat de uitvoering van de
werkzaamheden zijn
16.091.012
doorgeschoven naar 2016 zijn er
berperkt kosten gemaakt in 2015

De hogere dotatie is vooral het
gevolg van een hogere
winstneming in de grexen van € 36
miljoen en een hogere dotatie door
een resultaat afdracht vanuit
268.938.086
erfpacht, meerwaarde Bouwen aan
de Stad. De hogere onttrekking is
vooral veroorzaakt doordat er meer
bodemsaneringsmachtingen zijn
afgegeven dan voorzien was.

Conform raadsbesluit d.d. 16-12 is
€ 3.079.069 via de balans
3.079.069 overgeheveld van andere reserves
en conform begroting is € 326.655
onttrokken.
Conform raadsbesluit d.d. 16-12 is
€ 50.391.275 via de balans
overgeheveld van andere reserves.
Daarnaast is € 182.060 gestort ter
48.994.734
dekking van de kapitaallasten nav
het kredietbesluit Aldaberanplein
2. De onttrekkingen ad € 1.578.601
zijn conform begroting.

Ultimo 2015

Kapitaallasten
huisvesting
gemeentelijk
apparaat

Doel reserve
gemeentelijk apparaat op
basis van nog vast te stellen
meerjarenonderhoudsplanne
n

Korte
toelichting op
toevoegingen
en
onttrekkingen
en
afwijkingen
ten opzichte
van de
begroting

Waarvan
vrijval

Programma
onderdeel

9.1 Gemeentelijk
vastgoed

9.4 Grond en
ontwikkeling

9.4 Grond en
ontwikkeling

9.4 Grond en
ontwikkeling

9.4 Grond en
ontwikkeling

9.3 Wonen en
stedelijke
vernieuwing

9.3 Wonen en
stedelijke
vernieuwing

9.3 Wonen en
stedelijke
vernieuwing

9.3 Wonen en
stedelijke
vernieuwing

Programma

09. Stedelijke
ontwikkeling en
wonen

09. Stedelijke
ontwikkeling en
wonen

09. Stedelijke
ontwikkeling en
wonen

09. Stedelijke
ontwikkeling en
wonen

09. Stedelijke
ontwikkeling en
wonen

09. Stedelijke
ontwikkeling en
wonen

09. Stedelijke
ontwikkeling en
wonen

09. Stedelijke
ontwikkeling en
wonen

09. Stedelijke
ontwikkeling en
wonen

ID-nr

535

26006

26005

26002

Reserve
vastgoeddeel
Stimuleringsfonds

Reserve KTA-deel
Stimuleringsfonds
Volkshuisvesting

Reserve besluit
woninggebonden
subsidies 5e fonds

Reserve Actiepaln
bouwstimulering

Aanjagen
woningbouwproduc
tie

Reserve
Diemerzeedijk
(OGA)

Reserve
Transformatie

Reserve dient voor de inzet
van de middelen in het kader
van het Besluit
woninggebondensubsidies
5e fonds.
Stimulering herstructurering
en verbetering van de
woningvoorraad in
Amsterdam
Stimulering herstructurering
en verbetering van de
woningvoorraad in

Alloceren van middelen voor
het stimuleren van
woningbouw in Amsterdam

2004

2004

1992

2015

2004

2013

2012

2011

ja

ja

ja

nee

nee

nee

ja

nee

NVT

NVT

NVT

NVT

956.101

NVT

NVT

NVT

NVT

71.625.668

4.515.342

1.011.812

0

90.871

23.138.090

3.117.940

515.558

11.745.334

0

0

0

0

0

18.550.574

0

243.474

60.000.000

Dotatie

26041

31021

31034

Naam reserve

31033

Doel reserve

Reserve
Studentenhuisvestin
g

Jaar van
instelling

31031

systeemreserve
ja

Maximaal
toegestane
omvang

2010

Stand Ultimo
2014

31029

22.305.842

2.658.022

927.573

1.662.958

90.871

557.080

644.854

0

138.464

Onttrekking

Gemeentelijke
bijdrage
herstructurering
Food Center
Amsterdam

waardoor een lagere onttrekking
noodzakelijk was.

Meer ontvangsten aan
67.870.400 'meerwaarde erfpacht' van € 4
miljoen zorgen voor een hogere

Vrijval van project IJburg en project
1.857.320 Jerusalem van Rochdale voor
€ 1.910.346

Er is hier sprake van een nieuw te
ontwikkelen beleid. Doordat veel
activiteiten pas in 2015 zijn
58.337.042
opgestart schuiven de geplande
uitgaven door naar 2016 en
volgende jaren.
2 projecten van IJburg zijn
vrijgevallen € 742.106,37 en de
327.713 dotatie en onttrekking is € 5.000
lager door foutieve boeking van
een nota DRO.

0

De hoogte van de ontrekking
22.581.010 hangt samen met het saldo van de
gemaakte kosten.

De dotatie houdt verband met de
toegevoegde rente. Er is een
bedrag van € 0,3 miljoen
2.473.086 onttrokken tbv Westpoort. Een
bedrag van € 0,45 is onttrokken ter
dekking van de kosten van
transformatieprojecten.

515.558

De dotatie betreft de
rentevergoeding over deze
reserve, beide waren niet begroot.
11.606.870
De onttrekking ter dekking kosten
is iets hoger uitgevallen dan
verwacht.

Ultimo 2015

Ijoever (Oosterdok en
Stationsplein). De uitvoering
van de projecten loopt door
tot ca. 2020.
Deze reserve dient als
dekking van de
gemeentelijke opgave ten
aanzien van de
herstructurering Foodcenter.
De gemeentelijke bijdrage is
gemaximeerd op € 20
miljoen.
Deze reserve heeft ten doel
door de raad vastgestelde
stimuleringsbijdragen aan
studenten- en
jongerenhuisvesting
projecten te financieren.
Deze reserve is onderdeel
van het Vereveningsfonds
(VEF). Dit specifieke
onderdeel heeft ten doel
door de raad vastgestelde
Transformatie-exploitaties te
financieren.
De reserve dient ter dekking
van de nazorg- en
beheerskosten van (de
voormalige vuilnisstortplaats)
de Diemerzeedijk.
Deze reserve heeft ten doel
om een deel van de
woningbouwregie (inclusies
Zelfbouw) activiteiten te
financieren.

Korte
toelichting op
toevoegingen
en
onttrekkingen
en
afwijkingen
ten opzichte
van de
begroting

Waarvan
vrijval

9.4 Grond en
ontwikkeling,
Gebiedsgericht

Programma

09. Stedelijke
ontwikkeling en
wonen

Programma
onderdeel

9.4 Grond en
ontwikkeling

ID-nr

536

81035

33002

Grondexploitaties

Het op stadsdeelniveau
egaliseren van resultaten van
grondexploitatieplannen

Dekking bieden aan de
gebiedsontwikkeling op de
Zuidas en de bijdrage van de
gemeente Amsterdam aan
de ontwikkeling van de
Dokzone/ZuidasDok

2003

2009

ja

ja

nee

Op basis
van de
ervaringen

NVT

NVT

1.669.958

83.876.791

1.302.767

0

0

16.835.218

Dotatie

Reserve Zuidas
bijdrage dok en
grondexploitaties

Doel reserve

09. Stedelijke
ontwikkeling en
wonen

Naam reserve
2013

Jaar van
instelling

Projecten Hervorming
Stedelijke Vernieuwing

systeemreserve

Hervorming
stedelijke
vernieuwing

Maximaal
toegestane
omvang

26049

Stand Ultimo
2014

9.3 Wonen en
stedelijke
vernieuwing

7.790

19.382.194

267.080

Onttrekking

09. Stedelijke
ontwikkeling en
wonen

Amsterdam

0

0

dotatie. De onttrekking van
€ 32,305 miljoen bestaat uit de
volgende componenten:
De uitgaven voor Labelstappen á
€ 8,1 miljoen zijn restantbetalingen.
Labelstappen zijn nu
uitgefinancierd.
Conform B&W-besluit is voor zes
Amsterdamse buurten € 5 miljoen
per buurt beschikbaar. Twee
coorporaties hebben inmiddels
aanspraak gedaan op deze
middelen.
Daarnaast heeft Ymere
€ 10.000.000 voorschot ontvangen
voor subsidies die we gaan
verlenen.
Tot slot hebben diverse projecten
voor sloop & nieuwbouw € 4,2
miljoen ontvangen.
De onttrekking conform begroting
heeft betrekking op kleine
1.035.687
projecten, opgestart in het kader
van stedelijke vernieuwing.
Mutaties op de reserve Zuidas
hebben betrekking op: Verrekening
Proceskosten met
grondexploitaties, Verrekening
Amsterdamse bijdrage aan
Zuidasdok, Rentetoevoeging aan
reserve, Planafsluitingen
grondexploitaties.
De verrekening van de
proceskosten en de Amsterdamse
bijdrage aan Zuidasdok zijn lager
uitgevallen dan verwacht omdat de
proceskosten lager waren dan
81.329.815 geraamd. Hierdoor zijn de
onttrekkingen lager dan begroot.
Bij het afsluiten van
grondexploitaties wordt het saldo
verrekend met de alg reserve
Zuidas. Eind 2015 is besloten tot
het afsluiten van de
grondexploitaties van Mahler (B&W
van 15-12-15), het batige saldo is
toegevoegd aan de reserve. Deze
planafsluiting was bij de
najaarsnota nog niet voorzien en
zorgt voor een 15,2 miljoen
aanvullende dotatie.
De besteding heeft betrekking een
1.662.168 inkooptaakstelling bij de nieuwe
oostenbrugstraat € 1,619 en kosten

Ultimo 2015

Volkshuisvesting

Korte
toelichting op
toevoegingen
en
onttrekkingen
en
afwijkingen
ten opzichte
van de
begroting

Waarvan
vrijval

ID-nr

Programma

537

81043

81053

81061

81061

9.1 Gemeentelijk
vastgoed,
Gebiedsgericht
werken

9.1 Gemeentelijk
vastgoed,
Gebiedsgericht
werken

9.2 Ruimtelijke
ordening en
bouwtoezicht,
Gebiedsgericht

09. Stedelijke
ontwikkeling en
wonen

09. Stedelijke
ontwikkeling en
wonen

09. Stedelijke
ontwikkeling en
wonen

Verevening
onroerend goed

1999

1999

2013

2013

ja

ja

nee

ja

ja

NVT

NVT

NVT

0

0

3.468.000

0

611.247

0

0

0

595.951

Dotatie

Verevening
onroerend goed

Onrendabel
onroerend goed

Vernieuwing
walmuren en
bruggen

Het door vernieuwing in
stand houden van de
waterbouwkundige werken,
zoals bruggen, walmuren en
glooiingen. Dit ter behoud
van de functionele
eigenschappen van deze
werken en ter verbetering
van de kwaliteit van de
openbare ruimte.
Financiering van begrote
exploitatietekorten van
panden die met een
beleidsmatig doel worden
aangeschaft en van panden
die herontwikkeld zijn.
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.
Het dekken van de
onrendabele top van panden
die met een beleidsmatig
doel worden aangeschaft

Jaar van
instelling
1997

systeemreserve

9.3 Wonen en
stedelijke
vernieuwing,
Gebiedsgericht
werken

Naam reserve

Woningontrekking

0

0

0

3.468.000

50.000

Onttrekking

09. Stedelijke
ontwikkeling en
wonen

81036

Stand Ultimo
2014

9.3 Wonen en
stedelijke
vernieuwing,
Gebiedsgericht
werken

Doel reserve
Het bevorderen van het
woningbestand in de
binnenstad door het
subsidiëren van de
omzetting van
bedrijfsruimten naar
woningen en het heffen van
een compensatiebijdrage
voor de omgekeerde
beweging.

0

0

0

0

0

gemaakt bij de Foelieblokken
€ 6.171.

zie toelichting bij 3.4 Wegen,
straten en pleinen

0

595.951

zie toelichting bij 9.3 Wonen en
stedelijke vernieuwing

zie toelichting bij 9.3 Wonen en
stedelijke vernieuwing

Conform collegebesluit van
28/4/15 ‘Balansoverdracht naar
Gemeentelijk Vastgoed’ is deze
0
systeem reserve volledig via de
balans overgedragen naar GV ad
€ 3.468.000

-50.000

Omzetting van bedrijfsruimte naar
woningen en de bijdrage aan
funderingsonderzoeken zijn in 2015
611.247 op andere wijze gefinancierd. De
reserve dient te blijven bestaan
voor toekomstige
funderingsonderzoeken.

Ultimo 2015

09. Stedelijke
ontwikkeling en
wonen

Programma
onderdeel
uit de
afgelopen
jaren wordt
vooralsnog
een
maximum
omvang
van € 1,5
miljoen
aangehoud
en.
Toereikend
voor de
uitbetaling
van tien uit
te keren
subsidies in
het kader
van de
Subsidiever
ordening
Fonds
Woningont
trekking

Maximaal
toegestane
omvang

werken

Korte
toelichting op
toevoegingen
en
onttrekkingen
en
afwijkingen
ten opzichte
van de
begroting

Waarvan
vrijval

Programma

538

9.3 Wonen en
stedelijke
vernieuwing,
Gebiedsgericht
werken

82050

Stedelijke
Vernieuwing

Egalisatie
bouwleges

Overheveling oude
geoormerkte
middelen

Het opvangen van de risico's
binnen de stedelijke
ontwikkeling. Het reserveren
van middelen tbv het
nakomen van met partners
overeengekomen
verplichtingen ivm de
2012
stedelijke ontwikkeling. Het
reserveren van middelen om
aanvullende voorzieningen te
treffen. Het opvangen van
risico's als gevolg van
planschade. Interimbeheer

2012

nee

ja

nee

Het naar volgende boekjaren
meenemen van restanten van
2014
binnengemeentelijke
doeluitkeringen
Egaliseren van de uittgaven
en inkomsten mbt
bouwleges

nee

Het naar volgende boekjaren
meenemen van restanten van
2014
binnengemeentelijke
doeluitkeringen

NVT

3.000.000

NVT

NVT

NVT

5.036.389

1.914.335

0

0

7.655.139

0

0

0

0

662.781

Dotatie

09. Stedelijke
ontwikkeling en
wonen

82032

81084

Overheveling oude
geoormerkte
middelen

ja

851.509

1.914.335

297.394

149.976

2.959.139

0

1.684.335

Waarvan
vrijval

09. Stedelijke
ontwikkeling en
wonen

09. Stedelijke
ontwikkeling en
wonen

81084

Jaar van
instelling
1999

systeemreserve

9.2 Ruimtelijke
ordening en
bouwtoezicht,
Gebiedsgericht
werken
9.3 Wonen en
stedelijke
vernieuwing,
Gebiedsgericht
werken
9.3 Wonen en
stedelijke
vernieuwing,
Gebiedsgericht
werken

Naam reserve

Verevening
onroerend goed

Maximaal
toegestane
omvang

09. Stedelijke
ontwikkeling en
wonen

ID-nr

81061

Stand Ultimo
2014

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.

Onttrekking

9.3 Wonen en
stedelijke
vernieuwing,
Gebiedsgericht
werken

De reserve wordt conform
Raadsbesluit 16/12/15 ‘Opschonen
reserves’ met de Jaarrekening 2015
opgeheven.
Deze reserve wordt gebruikt ter
financiering van verschillende
projecten. Deze zijn meerjarig,
waardoor de jaarlijkse kosten
moeilijk te begroten zijn. Enkele
projecten worden pas in 2016
4.847.661 opgestart (interim beheer
openbare ruimte,
kwaliteitsverbetering Lambert
Zijlplein) of lopen vertraging op
(project Podium). Hierdoor zijn
zowel de dotatie als de onttrekking
achter gebleven bij de begroting.

0

-297.394 zie toelichting bij7.3 Economie

-149.976 zie toelichting bij7.3 Economie

Conform collegebesluit van
28/4/15 ‘Balansoverdracht naar
Gemeentelijk Vastgoed’ is
2.584.139 via de balans uit de
reserve VOG overgedragen naar
GV.
Daarnaast is een onttrekking van
€ 900.000 niet gedaan omdat een
subsidieaanvraag voor de
Tabakspanden pas december 2015
4.696.000
is ingediend en daarom in 2016
wordt afgehandeld. ook
subsidieaanvragen voor Wonen
boven bedrijven kunnen deels pas
in 2016 afgehandeld worden, dit
verklaart een lagere onttrekking
van € 125.000.
De toevoeging betreft de
inkomsten uit verkoop van een
pand aan de warmoesstraat.

Ultimo 2015

09. Stedelijke
ontwikkeling en
wonen

Programma
onderdeel
(zgn. strategische aankopen)
en het egaliseren van
exploitatieresultaten in de
vastgoedportefeuille van BC
Centrum.

Doel reserve

werken

Korte
toelichting op
toevoegingen
en
onttrekkingen
en
afwijkingen
ten opzichte
van de
begroting

Programma
onderdeel

Programma

539

09. Stedelijke
ontwikkeling en
wonen

9.3 Wonen en
stedelijke
vernieuwing,
Gebiedsgericht
werken
9.3 Wonen en
stedelijke
vernieuwing,
Gebiedsgericht

9.1 Gemeentelijk
vastgoed

09. Stedelijke
ontwikkeling en
wonen

09. Stedelijke
ontwikkeling en
wonen

82080

9.3 Wonen en
stedelijke
vernieuwing,
Gebiedsgericht
werken

09. Stedelijke
ontwikkeling en
wonen

83050

83084

83049

82052

9.3 Wonen en
stedelijke
vernieuwing,
Gebiedsgericht
werken

82052

Res. riolering
volkstuincomplexen
(investering)

Reserve HSV en
doeluitkeringen

Res. overige
eigendom

Reserve
Budgetoverhevelin
g

Vastgoedreserve

Vastgoedreserve

Investering in de riolering
van de volkstuincomplexen

2006

2014

1996

Fin dekking investeringen in
(ontwikk. gewenste nieuwe)
ov. eigendommen en onr.
zaken en afdekken risico's
Niet bestede HSV middelen
en doeluitkeringen
beschikbaar houden voor
nog uit te voeren projecten

2014

2012

2012

Budgetoverheveling restant
in. Middelen/overheveling
oude geoormerkte middelen
JR 2014

Deze reserve kan worden
aangewend voor:
achterstalling en bijzonder
onderhoud waaronder
asbestsaneringen;
schadeloosstellingen; niet
rendabele investeringen tbv
het opwaarderen van het
vastgoed; verliezen op
boekwaarde; dotatie aan de
voorziening groot
onderhoud
Deze reserve kan worden
aangewend voor:
achterstalling en bijzonder
onderhoud waaronder
asbestsaneringen;
schadeloosstellingen; niet
rendabele investeringen tbv
het opwaarderen van het
vastgoed; verliezen op
boekwaarde; dotatie aan de
voorziening groot
onderhoud

nee

nee

nee

nee

ja

ja

ja

54.606

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

54.606

0

815.096

0

0

5.047.752

1.880.010

0

0

0

0

0

0

54.606

30.485

815.096

120.000

130.000

4.319.753

1.880.010

0

0

0

Per 1/1/2015 is de
huisvestingsreserve voor € 1,880
miljoen via de balans overgeheveld
naar rve Vastgoed.

zie toelichting bij A.8 Overige
eigen middelen

zie toelichting bij 9.1 Gemeentelijk
vastgoed

0

Naar aanleiding van de
gemeentelijke reorganisatie is deze
reserve per 1 januari 2015 via de
balans overgedragen naar de rve

-30.485 zie toelichting bij 6.4 Welzijn

Naar aanleiding van de
gemeentelijke reorganisatie is deze
0 reserve via de balans per 1 januari
2015 overgedragen naar de rve
Vastgoed

-120.000

-130.000

Per 1/1/2015 is de vastgoedreserve
voor 4,319 miljoen overgeheveld
via de balans naar rve Vastgoed.
Het restant wordt gebruikt voor
727.999
sport-vastgoed in Nieuw-West. In
2015 is conform begroting
€130.000 onttrokken voor Sporthal
Calvijn.

Ultimo 2015

09. Stedelijke
ontwikkeling en
wonen

9.1 Gemeentelijk
vastgoed

ID-nr

09. Stedelijke
ontwikkeling en
wonen

Naam reserve
2012

Jaar van
instelling

Dekking kapitaallasten
renovatie Tuinstadhuis

systeemreserve

Huisvesting NW

Maximaal
toegestane
omvang

82051

Stand Ultimo
2014

9.3 Wonen en
stedelijke
vernieuwing,
Gebiedsgericht
werken

Onttrekking

09. Stedelijke
ontwikkeling en
wonen

Doel reserve
bij herinrichting. 10%
bijdrage aan de kosten voor
inrichting woonomgeving bij
stedelijke
vernieuwingsplannen.

Korte
toelichting op
toevoegingen
en
onttrekkingen
en
afwijkingen
ten opzichte
van de
begroting

Waarvan
vrijval

Dotatie

ID-nr

Programma
onderdeel

Programma

540

84055

84043

84059

84063

9.3 Wonen en
stedelijke
vernieuwing,
Gebiedsgericht
werken

9.3 Wonen en
stedelijke
vernieuwing,
Gebiedsgericht
werken

9.1 Gemeentelijk
vastgoed

9.3 Wonen en
stedelijke
vernieuwing,
Gebiedsgericht
werken

9.3 Wonen en
stedelijke

09. Stedelijke
ontwikkeling en
wonen

09. Stedelijke
ontwikkeling en
wonen

09. Stedelijke
ontwikkeling en
wonen

09. Stedelijke
ontwikkeling en
wonen

09. Stedelijke
ontwikkeling en

84065

84053

9.3 Wonen en
stedelijke
vernieuwing,
Gebiedsgericht
werken

Reserve FD, SD en
VH (1051.15)

Reserve
Uitvoeringsagenda
2013/2014

Reserve MuziQ
(1051.13)

Reserve lasten
Huisvesting BC
Oost

Reserve vastgoed
exploitatie

Reserve Indische
buurt

Reserve
grootonderhoud
vastgoed

Bij bestuurlijk besluit van 14
mei
2013(programmarekening
2012) is besloten om een
bestemmingsreserve in te
stellen om eventuele
exploitatierisico’s na
aankoop van MuzyQ te
kunnen opvangen.
De bestemmingsreserve
Uitvoeringagenda 2013-2014
is bedoeld om alle
vastgestelde budgetten
incidentele middelen te
doteren na aftrek van de
reeds onttrokken c.q.
bestede middelen.
Op 31 oktober 2013 heeft
de deelraad besloten,

Doel van deze reserve is het
verlagen van de
exploitatielasten van het
Stadsdeelkantoor, Brede
School alsmede de
verplaatsing van de werf.

2013

2014

2013

2011

Egalisatie van de kosten van
groot onderhoud voor de
werf, het stadsdeelkantoor,
2010
het vastgoed en de sport- en
welzijnsaccommodaties.
De reserve Indische Buurt is
ingesteld om het incidenteel
voordeel uit de verkoop
vastgoed te parkeren om
2011
vervolgens investeringen in
de Indische Buurt mogelijk te
maken. (besluit:
Programmabegroting 2011).
Door de verkoop vastgoed
ontstaat er een structureel
begrotingstekort. Deze
reserve is ingesteld om de
2011
exploitatietekorten in de
begroting van vastgoed in 10
jaar in te lopen (besluit:
Programmabegroting 2011).

nee

nee

nee

nee

nee

ja

ja

nee

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

132.400

3.657.811

0

1.547.145

1.144.215

0

725.519

0

132.400

0

0

0

0

0

0

0

910.000

-90.759

1.547.145

152.921

385.676

132.400

0

0 zie toelichting bij 6.5 Sport

Vastgoed
Naar aanleiding van de
gemeentelijke reorganisatie is deze
0 reserve per 1 januari 2015 via de
balans overgedragen naar de RVE
Vastgoed

2.747.811

90.759

In de begroting is het saldo van de
reserve per 1-1-2015 als uitgaven

zie toelichting bij 3.4 Wegen,
straten en pleinen

De verbouwingsactiviteiten ter zake
het stadsdeelkantoor hebben in het
jaar 2015 niet geleid tot
991.294 significante ontttrekkingen aan
deze reserve. Naar verwachting
worden de onttrekkingen
gerealiseerd in het jaar 2016.
Bij de Voorjaarsnota 2015 is door
de raad bepaald dat de exploitatie
van het gemeentelijk vastgoed
wordt overgedragen aan de rve
0 Vastgoed. Deze reserve maakt
deel uit van het gemeentelijk
vastgoed en is daarom ook via de
balans overgedragen ad
€ 1.547.145.

0 zie toelichting bij 6.5 Sport

In de begroting is het saldo van de
reserve per 1-1-2015 als uitgaven
2015 begroot, maar de uitgaven cq
339.843 verplichtingen strekken zich uit
over 2015 en 2016. Naar
verwachting wordt deze reserve in
jaar 2016 volledig gebruikt

Ultimo 2015

09. Stedelijke
ontwikkeling en
wonen

84051

Naam reserve

09. Stedelijke
ontwikkeling en
wonen

Doel reserve
2006

Jaar van
instelling

Investering in de aankoop
van de broedplaats
Berberisstraat

systeemreserve

83051

Maximaal
toegestane
omvang

09. Stedelijke
ontwikkeling en
wonen

Stand Ultimo
2014

Res.Aankoop
Broedplaats
Berbisstraat
(investering)

Onttrekking

werken
9.3 Wonen en
stedelijke
vernieuwing,
Gebiedsgericht
werken
9.3 Wonen en
stedelijke
vernieuwing,
Gebiedsgericht
werken

Korte
toelichting op
toevoegingen
en
onttrekkingen
en
afwijkingen
ten opzichte
van de
begroting

Waarvan
vrijval

Dotatie

Programma
onderdeel

84056

85033

85057

9.3 Wonen en
stedelijke
vernieuwing,
Gebiedsgericht
werken

9.2 Ruimtelijke
ordening en
bouwtoezicht,
Gebiedsgericht
werken

9.3 Wonen en
stedelijke
vernieuwing,
Gebiedsgericht
werken

09. Stedelijke
ontwikkeling en
wonen

09. Stedelijke
ontwikkeling en
wonen

09. Stedelijke
ontwikkeling en
wonen

Programma

84085

ID-nr

9.3 Wonen en
stedelijke
vernieuwing,
Gebiedsgericht
werken

541

Fonds
woningtoevoeging
/ - onttrekking

ontvangen financiële
compensatie wordt gestort
in een fonds dat wordt
gebruikt voor het realiseren
van nieuwe woonruimte.

reserve is ingesteld om
eventuele tegenvallers in de
loop der jaren te kunnen
opvangen.

2012

2013

2011

nee

ja

nee

nee

NVT

NVT

185.100

NVT

NVT

349.962

2.097.904

185.100

4.749.921

0

0

0

0

0

349.962

2.097.904

0

2.993.332

3.332.439

0

197.962

1.747.904

Waarvan
vrijval

Egalisatiereserve
bouwleges

Reserve
woningonttrekking

2014

ja

Stand Ultimo
2014

Bestemmingsreserv
e Voormalige
binengemeentelijke
geldstromen BC
Oost

Jaar van
instelling
1997

systeemreserve

09. Stedelijke
ontwikkeling en
wonen

Naam reserve

Reserve
parkeerfonds

Maximaal
toegestane
omvang

84083

Onttrekking

9.3 Wonen en
stedelijke
vernieuwing,
Gebiedsgericht
werken

middels amendement 487,
met het
vormen van
bestemmingsreserve Fysiek,
Sociaal, Veilig 2014-2015
De bestemmingsreserve
parkeerfonds is ingesteld ter
dekking van de kosten van
inrichting, verandering en
onderhoud van de openbare
ruimte
De gemeenteraad heeft
besloten dat iedere
bstuurscommissie in de
Jaarrekening 2014 één
nieuwe zogenaamde
'overige
bestemmingsreserve' mag
vormen. De
bestuurscommissies doteren
aan deze reserve dan alle
ISV-middelen en andere van
de centrale stad verkregen
doeluitkeringen als deze bij
de huidige taken van de
bestuurscomissies horen. In
2015 en 2016 mogen
bestuurscommissies
middelen aan deze reserve
onttrekken ter dekking van al
gestarte activiteiten.
De reserve
woningonttrekking heeft tot
doel om de woningbouw te
stimuleren als compensatie
van de woningen, die aan de
markt zijn onttrokken.

zie toelichting bij 3.4 Wegen,
straten en pleinen

2015 begroot, maar de uitgaven
strekken zich uit over 2015 en
2016. Naar verwachting wordt de
reserve in 2016 volledig benut.

De mutatie van € 350.000 is
conform begroting onttrokken voor
de dekking van de inhuur van
bouwplantoetsers, Wabo0 casemanagers en junior Wabocoördinator. De resterende mutatie
van € 1.747.904 betreft het
vervallen van de reserve conform
raadsbesluit 1394 van 17-12-2015.
De mutatie van € 152.000 is
conform begroting onttrokken voor
de proceskosten van woningbouw.
0 De resterende mutatie van
€ 197.962 betreft het vervallen van
de reserve conform raadsbesluit
1394 van 17-12-2015.

Het saldo van reserve
Wonningonttrekkingen is kleiner
185.100 dan 200k, in 2016 bezien met het
AB of nog een voorstel tot
aanwending moet volgen.

In de begroting is het saldo van de
reserve per 1-1-2015 als uitgaven
2015 begroot, maar de uitgaven
strekken zich uit over 2015 en
2016. Ingevolge stedelijk besluit
zijn de PMI gelden overgedragen.
1.756.589
Een bedrag van € 466.164 is
conform het raadsbesluit op 16
december 2015 inzake opschonen
reserves via de balans
overgeheveld naar een andere
reserve.

-3.332.439

Ultimo 2015

09. Stedelijke
ontwikkeling en
wonen

vernieuwing,
Gebiedsgericht
werken

Doel reserve

wonen

Korte
toelichting op
toevoegingen
en
onttrekkingen
en
afwijkingen
ten opzichte
van de
begroting

Dotatie

9.1 Gemeentelijk
vastgoed

09. Stedelijke
ontwikkeling en
wonen

542

85070

85071

85078

9.3 Wonen en
stedelijke
vernieuwing,
Gebiedsgericht
werken

9.3 Wonen en
stedelijke
vernieuwing,
Gebiedsgericht
werken

9.3 Wonen en
stedelijke
vernieuwing,
Gebiedsgericht
werken

09. Stedelijke
ontwikkeling en
wonen

09. Stedelijke
ontwikkeling en
wonen

09. Stedelijke
ontwikkeling en
wonen

85062

85060

Programma

09. Stedelijke
ontwikkeling en
wonen

Programma
onderdeel

9.3 Wonen en
stedelijke
vernieuwing,
Gebiedsgericht
werken

ID-nr

85059

Naam reserve

9.3 Wonen en
stedelijke
vernieuwing,
Gebiedsgericht
werken

Stimuleringsfonds
SEG

Bezuinigingsreserve

Begrotingsuitgaven
2013 3)

A13.15 De Wissel

Duurzaam Wonen

Speeltuin
Bilderdijkpark

opvangen wegvallen ISVmiddelen na 2014

Ontwikkeling van voormalig
schoolgebouw de Wissel aan
de Cabralstraat, de Baarsjes.
Het doel van de reserve is
allereerst het reserveren van
overschotten in het lopend
begrotingsjaar om tekorten
in de begroting (2014 en
volgende jaren) te kunnen
opvangen. Tevens is bij de
bestemming van het
rekeningresultaat 2012
eenmalig een bedrag gestort
als buffer voor de realisatie
van bestaande en nieuwe
taakstellingen.
is ingesteld bij de
bestemming van het
rekeningresultaat 2012 voor
het geval het niet of niet
helemaal lukt de bestaande
en nieuwe taakstellingen in
2014 in te vullen met
concrete maatregelen. De
reserve is onderdeel van de
bestemmingsreserve
Begrotingsuitgaven.

realiseren van in 2012 door
stadsdeelraad vastgesteld
actieprogramma Duurzaam
Wonen

2014

2013

2013

2013

2012

2013

Realiseren nieuw
Speeltuingebouw
Bilderdijkpark 10, dat
voldoet aan de huidige
eisen, onder meer aan het
bouwbesluit.

Doel reserve

09. Stedelijke
ontwikkeling en
wonen

Jaar van
instelling
2011

ja

nee

nee

nee

nee

ja

ja

systeemreserve

De Hallen

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

Maximaal
toegestane
omvang

85058

1.000.000

3.000.000

17.060.595

328.716

550.000

472.779

3.372.848

Stand Ultimo
2014

ontwikkeling van voormalige
Tramremise (rijksmonument)
Bellamybuurt en bouw van
ongeveer 390 woningen

0

0

0

0

0

0

0

0

3.000.000

338.707

328.716

0

472.779

2.241.717

Onttrekking

9.4 Grond en
ontwikkeling,
Gebiedsgericht
werken

Deze reserve is via de balans
overgedragen aan rve Vastgoed.

De gerealiseerde onttrekking heeft
betrekking op de gerealiseerde
activiteiten uit de gebiedsagenda
2015.

Er heeft geen onttrekking uit deze
reserve plaatsgevonden. In 2016
zijn de ISV middelen voor een
1.000.000 laatste jaar beschikbaar voor de
uitvoering van projecten, waardoor
er geen onttrekking uit deze
reserve in 2016 zal plaatsvinden.

0

De onttrekking heeft betrekking op
- de gerealiseerde activiteiten uit
de gebiedsagenda 2015
16.721.888
- en bestedingen ten laste van de
in de reserve aanwezige restanten
van doeluitkeringen.

0

Uit deze reserve is niets
onttrokken, aangezien alle kosten
van het project betaald zijn uit ISV.
550.000 Deze middelen zullen in 2016 en
misschien 2017 ingezet worden
voor het project stimuleren
duurzaam wonen.

Deze reserve is conform het
Raadsbesluit op 16 december 2015
0 inzake opschonen reserves via de
balans overgeheveld naar een
andere reserve.

Uit de reserve De Hallen is een
onttrekking gedaan voor de
proceskosten van 2015 en de
1.131.131
uitgave van de CPO kavels,
conform kredietbesluit
2013/14404.

Ultimo 2015

09. Stedelijke
ontwikkeling en
wonen

Korte
toelichting op
toevoegingen
en
onttrekkingen
en
afwijkingen
ten opzichte
van de
begroting

Waarvan
vrijval

Dotatie

85032

86039

86040

9.2 Ruimtelijke
ordening en
bouwtoezicht,
Gebiedsgericht
werken

9.3 Wonen en
stedelijke
vernieuwing,
Gebiedsgericht
werken

9.2 Ruimtelijke
ordening en
bouwtoezicht,
Gebiedsgericht

09. Stedelijke
ontwikkeling en
wonen

09. Stedelijke
ontwikkeling en
wonen

Programma

09. Stedelijke
ontwikkeling en
wonen

Programma
onderdeel

85094

ID-nr

9.3 Wonen en
stedelijke
vernieuwing,
Gebiedsgericht
werken

Naam reserve

09. Stedelijke
ontwikkeling en
wonen

543

Bestemmingsreserv
e Extra Kwaliteit
Openbare Ruimte
(BEKOR)

Bevordering
woningen
middensegment

2010

2014

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.
Deze bestemmingsreserve is
ingesteld om arealen in de
Openbare Ruimte een
kwaliteitsimpuls te geven

2012

aanschaf van hardware t.b.v.
de verwerking van WABOaanvragen.

ja

ja

nee

nee

ja

NVT

NVT

107.000

NVT

NVT

0

1.250.000

107.000

1.800.000

0

0

0

0

0

0

0

107.000

407.654

700.033

0

0

107.000

Waarvan
vrijval

Investering Wabo

In 2013 is de planschade,
met betrekking tot de
ontwikkeling van de sporthal, 2014
afgewikkeld met de Key voor
€ 1,8 miljoen.

2010

Stand Ultimo
2014

Reserve Bredius
Sportcentrum
(compensatie
plankosten

Doel reserve

Parkeerfonds

Jaar van
instelling

85083

systeemreserve

9.3 Wonen en
stedelijke
vernieuwing,
Gebiedsgericht
werken

Maximaal
toegestane
omvang

09. Stedelijke
ontwikkeling en
wonen

Onttrekking

bekostigen van: projecten
waarmee wordt beoogd de
groei van automobiliteit
terug te dringen; projecten
ter verbetering van de
leefbaarheid die gekoppeld
zijn aan (her)inrichting v/d
verkeersruimte; dekking van
investeringen in te realiseren
parkeergarages en -terreinen

zie toelichting bij 3.4 Wegen,
straten en pleinen

Vrijgevallen conform Voorjaarsnota
2015.

0

zie toelichting bij 3.4 Wegen,
straten en pleinen

De subsidies voor bevordering
woningen middensegment
bevinden zich grotendeels in de
planvormingsfase. De gesprekken
met de projectontwikkelaars
1.250.000 hebben plaatsgevonden. Op dit
moment vordert de bouw voor een
project van Wonam, dat voor € 0,2
miljoen wordt gesubsidieerd.
Betaalbaarstelling volgt in 2016
nadat de bouw gereed is.

0

De proceskosten voor
planontwikkeling van Bredius en
andere locaties zijn in 2015 wel
gemaakt maar slechts ten dele ten
laste van deze reserve gebracht.
De kosten voor planontwikkeling
en proceskosten zijn ook ten laste
gebracht van opdrachtgevende
budgetten, ISV budgetten of zijn
1.392.346 voor een deel van 2015 ten laste
gekomen van stedelijke
opdrachtgevers.
De kosten zijn deels ook lager
omdat de capaciteitsinzet bij rve’s
voor nieuwe plannen niet of later
beschikbaar kwam en de
planontwikkeling daarom minder
voortvarend dan gepland kon
worden opgepakt.

-700.033

Ultimo 2015

Deze middelen zullen in 2017 en
2018 ingezet worden voor de
uitvoeringswerkzaamheden van de
projecten.

Korte
toelichting op
toevoegingen
en
onttrekkingen
en
afwijkingen
ten opzichte
van de
begroting

Dotatie

Programma
onderdeel

86054

86054

86068

86070

9.3 Wonen en
stedelijke
vernieuwing,
Gebiedsgericht
werken

9.4 Grond en
ontwikkeling,
Gebiedsgericht
werken

9.3 Wonen en
stedelijke
vernieuwing,
Gebiedsgericht
werken

9.3 Wonen en
stedelijke
vernieuwing,
Gebiedsgericht
werken

09. Stedelijke
ontwikkeling en
wonen

09. Stedelijke
ontwikkeling en
wonen

09. Stedelijke
ontwikkeling en
wonen

ID-nr

09. Stedelijke
ontwikkeling en
wonen

Naam reserve

544
2010

2010

Het financieren van
projecten in de
volkshuisvesting en
woningonttrekking.
De reserve
woningonttrekking heeft tot
doel om de woningbouw te
realiseren als compensatie
van de woningen, die aan de
markt zijn onttrokken .Uit
deze reserve kunnen
subsidies beschikbaar
worden gesteld op grond
van de nadere
subsidieregeling
woningonttrekking Zuid
2011. De subsidie is bedoeld
voor: a. nieuwbouw van
zelfstandige woonruimte; b.
het omzetten van
onzelfstandige woonruimte
in zelfstandige woonruimte;.
c. het omzetten van een BAR
tot zelfstandige woonruimte,
waarbij de woonruimte
zodanig wordt aangepast,

2010

ja

ja

ja

NVT

NVT

NVT

NVT

1.789.778

400.828

2.312.887

0

0

254.933

0

300.000

68.642

0

0

0

42.289

Onttrekking

Woningonttrekking

Volkshuisvesting

Het verrekenen van positieve
planafsluitingen met
negatieve planafsluitingen.

ja

NVT

Stand Ultimo
2014

Stadsdeel
vereveningsreserve

2010

ja

Dotatie

Het verrekenen van positieve
planafsluitingen met
negatieve planafsluitingen.

2010

0

0

0

0

0

0

zie toelichting bij 9.4 Grond en
ontwikkeling

zie toelichting bij 3.4 Wegen,
straten en pleinen

Er zijn meer inkomsten i.v.m.
onttrekkingen van woningen aan
de markt ontvangen dan begroot.
Deze zijn conform het
2.002.422
instellingsbesluit van deze reserve
gedoteerd, waardoor de
gerealiseerde dotatie de begroting
heeft overstegen.

De planvorming heeft meer tijd in
400.828 beslag genomen, waardoor de
uitvoering naar 2016 is verschoven.

De grondexploitatie
Restwerkenplan Stadionterrein
midden (de Na Druk Geluk brug) is
2.612.887
afgesloten met een positief saldo.
Dit is zoals begroot gestort in de
reserve.

68.642

Ultimo 2015

Stadsdeel
vereveningsreserve

Bestemmingsreserv
e Inpandige
parkeervoorziening
en (BIPV)

Jaar van
instelling

86045

systeemreserve

9.3 Wonen en
stedelijke
vernieuwing,
Gebiedsgericht
werken

Maximaal
toegestane
omvang

09. Stedelijke
ontwikkeling en
wonen

Programma
waarvoor geen technische
noodzaak is maar een
economisch of sociaal
stimulans.
De ambitie van het stadsdeel
is om inpandige
parkeerplaatsen te
realiseren. Deze reserve kan
worden ingezet voor de
voorbereiding, realisatie en
de exploitatie van de
parkeervoorzieningen en de
herinrichting van de
openbare ruimte direct
daaromheen.

Doel reserve

werken

Korte
toelichting op
toevoegingen
en
onttrekkingen
en
afwijkingen
ten opzichte
van de
begroting

Waarvan
vrijval

545

84084

84084

Bestemmingsreserv
e Voormalige
binnengemeentelijk
e geldstromen BC
Zuid
Bestemmingsreserv
Het reserveren van

Het reserveren van
voormalige
binnengemeentelijke
geldstromen van BC Zuid.
2014

2014

2010

2010

nee

nee

ja

ja

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

0

0

0

0

3.593.189

Stand Ultimo
2014

09. Stedelijke

9.2 Ruimtelijke
ordening en
bouwtoezicht,
Gebiedsgericht
werken
9.3 Wonen en

Stadsdeel
ParkeerFonds

Stadsdeel
ParkeerFonds

ja

0

0

0

48.552

Dotatie

09. Stedelijke
ontwikkeling en
wonen

86083

9.3 Wonen en
stedelijke
vernieuwing,
Gebiedsgericht
werken

Programma

09. Stedelijke
ontwikkeling en
wonen

Programma
onderdeel

86083

ID-nr

9.2 Ruimtelijke
ordening en
bouwtoezicht,
Gebiedsgericht
werken

Naam reserve

09. Stedelijke
ontwikkeling en
wonen

Doel reserve
2014

Jaar van
instelling

Fietsenstallingen

systeemreserve

86073

Maximaal
toegestane
omvang

9.3 Wonen en
stedelijke
vernieuwing,
Gebiedsgericht
werken

282.664

0

100.000

Onttrekking

09. Stedelijke
ontwikkeling en
wonen

0

0

0

0

0

zie toelichting bij 9.3 Wonen en
stedelijke vernieuwing

zie toelichting bij 3.4 Wegen,
straten en pleinen

zie toelichting bij 3.4 Wegen,
straten en pleinen

zie toelichting bij 3.4 Wegen,
straten en pleinen

3.310.525 De geraamde onttrekking van € 0,1

0

0

48.552

-100.000

Ultimo 2015

dat wordt voldaan aan de
minimale eisen van het
Bouwbesluit. d. het tot stand
brengen van onzelfstandige
woonruimte voor
maatschappelijke opvang
vanuit een nietwoonbestemming; e. het
omzetten van nietwoonruimte in zelfstandige
woonruimte. Daarnaast
kunnen uit deze reserve
tevens bedragen
beschikbaar worden gesteld
voor het realiseren van
nieuwe woonruimte conform
artikel 36 lid 5 van de
Regionale
Huisvestingsverordening
Stadsregio Amsterdam 2010.
Het in stand houden en waar
mogelijk vergroten van het
aanbod aan buurt- en
bestemmingsfietsenstallinge
n.
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.
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.

Korte
toelichting op
toevoegingen
en
onttrekkingen
en
afwijkingen
ten opzichte
van de
begroting

Waarvan
vrijval

ID-nr

Programma

87052

87053

87054

9.3 Wonen en
stedelijke
vernieuwing,
Gebiedsgericht
werken

9.3 Wonen en
stedelijke
vernieuwing,
Gebiedsgericht
werken

9.3 Wonen en
stedelijke
vernieuwing,
Gebiedsgericht
werken

9.3 Wonen en
stedelijke

09. Stedelijke
ontwikkeling en
wonen

546

09. Stedelijke
ontwikkeling en
wonen

09. Stedelijke
ontwikkeling en
wonen

09. Stedelijke
ontwikkeling en

Reserve
Bewonersgarages

Reserve Beheerplan
vastgoed

Reserve
Voortzetting
Projectvernieuwing
Bijlmermeer

Reserve Maaiveld
Vernieuwing
Bijlmermeer

Reserve
Buitenvestigingen
Het dekken van kosten van
bouw- en woonrijp maken
voor de herinrichting van de
openbare ruimte in gebieden
waar geen grondexploitatie
bestaat.
De reserve is ingesteld voor
de dekking van personele
capaciteit in relatie tot het
werkprogramma voor de
Vernieuwing Bijlmermeer.
Het beheerplan Vastgoed
bestaat uit tal van
samenhangende
beheeractiviteiten die per
jaarschijf of als
jaaroverschrijdend project
zijn opgenomen. De reserve
wordt ingezet voor de
financiering van achterstallig
onderhoud en onderhoud
dat niet was voorzien.
De reserve is ingesteld om
voldoende

Het voor een deel kunnen
dekken van de kapitaallasten
van het gebouw
Schepenbergweg 39.

2014

2012

2010

2010

2013

2012

ja

ja

nee

nee

ja

nee

nee

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

1.155.000

90.000

300.000

690.901

555.102

1.339.393

511.821

1.155.000

90.000

0

0

0

0

0

0

300.000

Dotatie

87061

87034

9.3 Wonen en
stedelijke
vernieuwing,
Gebiedsgericht
werken

09. Stedelijke
ontwikkeling en
wonen

Stedelijke
Financieren van stedelijke
vernieuwingsproject
vernieuwingsprojecten.
en

2014

Jaar van
instelling

Hortus VU

0

690.901

555.102

0

511.821

50.152

Onttrekking

86055

86072

systeemreserve

Vrijwilligers ondersteunen bij
het onderhouden en
exploiteren van de Hortus
VU voor een periode van 10
jaar (2014 t/m 2024).

Maximaal
toegestane
omvang

9.3 Wonen en
stedelijke
vernieuwing,
Gebiedsgericht
werken
9.3 Wonen en
stedelijke
vernieuwing,
Gebiedsgericht
werken

0

137.028

0

0

0

50.152

Waarvan
vrijval

09. Stedelijke
ontwikkeling en
wonen

Programma
onderdeel
voormalige
binnengemeentelijke
geldstromen van BC Zuid.

Stand Ultimo
2014

09. Stedelijke
ontwikkeling en
wonen

Naam reserve

e Voormalige
binnengemeentelijk
e geldstromen BC
Zuid

Doel reserve

stedelijke
vernieuwing,
Gebiedsgericht
werken

600.000

Voor de periode 2014-2017 wordt
jaarlijks een bedrag gestort van

De reserve is begin 2015
grotendeels via de balans
overgedragen ad € 453.873 aan rve
Vastgoed. De vrijval vloeit voort uit
0
het raadsbesluit samenvoegen en
opheffen reserves en voorzieningen
Jaarrekening 2015 d.d. 16
december 2015.

De werkelijke kosten van het PVB
0 worden bij de jaarrekening
onttrokken.

1.339.393 nvt

miljoen voor energieke scholen Sint
Catharina wordt nog verrekend
met DMO. De geraamde
onttrekking convenant
woningcorporaties is in 2014
afgehandeld. Kosten voor
zwerfafval zijn € 0,1 miljoen lager
uitgevallen dan geraamd. De
dotatie is hoger dan geraamd als
gevolg van een ontvangen
doeluitkering voor
jeugdwerkloosheid die in 2016
wordt besteed.
In de Voorjaarsnota 2015 heeft de
gemeenteraad besloten deze
90.000 reserve op te heffen, zodat al het
geld uit de reserve moest worden
onttrokken.
In de Voorjaarsnota 2015 heeft de
gemeenteraad besloten deze
1.104.848 reserve op te heffen, zodat al het
geld uit de reserve moest worden
onttrokken.
De onttrekking aan de reserve
t.b.v. de gedeeltelijke dekking van
de kapitaallasten vindt jaarlijks
0
plaats gedurende 40 jaar. De
reserve is begin 2015 via de balans
overgedragen aan rve Vastgoed

Ultimo 2015

ontwikkeling en
wonen

Korte
toelichting op
toevoegingen
en
onttrekkingen
en
afwijkingen
ten opzichte
van de
begroting

ID-nr

Programma

10018

10042

10068

10202

10203

10.2
Bestuursonderste
uning

10.2
Bestuursonderste
uning

10.2
Bestuursonderste
uning

10.3 Griffie,
rekenkamer,
ombudsman en
ACAM

10.3 Griffie,
rekenkamer,
ombudsman en
ACAM

10.3 Griffie,

10. Bestuur en
ondersteuning

10. Bestuur en
ondersteuning

10. Bestuur en
ondersteuning

547

10. Bestuur en
ondersteuning

10. Bestuur en
ondersteuning

10. Bestuur en

Raadsonderzoeken

Vierjarige reserve
Raadsgriffie

Reserve WW
(Raadsgriffie)

Verbetering
concerncontrol

Reserve
Bestuursondersteun
ing

WW (BDA)

Reserve
Vereveningsfonds

Dekking van de kosten als de

ter dekking van kosten
voortvloeiend uit de
raadsverkiezingen 2018.

Deze reserve wordt
aangehouden om de WW
kosten ten gevolge van
boventalligheid te dekken.

2007

2007

2006

2011

2007

2004

2001

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

1500000

207564

NVT

52.225

160.921

NVT

58.000

NVT

1.500.000

0

46.377

52.225

160.921

487.197

57.777

0

0

0

0

0

0

0

0

51.891

Dotatie

10204

87050

systeemreserve
nee

Stand Ultimo
2014

Het fonds heeft een
egalisatiefunctie en speelt
daarnaast een belangrijke rol
in het afdekken van
financiële risico’s die
voortvloeien uit de
bouwenvelopsystematiek.
‘Deze reserve wordt
aangehouden om de WW
kosten die vanaf 2014 zullen
ontstaan ten
gevolge van boventalligheid
te dekken.
Deze reserve is bedoeld om
investeringen in het Juridisch
opleidingsprogramma
mogelijk te maken.
Het programma Letop
(voorheen 10 lessen
Noordzuidlijn) is in 2011
gestart en beoogd risico’s in
grootschalige projecten te
herkennen en te beheersen.

Jaar van
instelling
2014

Maximaal
toegestane
omvang

Het kunnen realiseren van de
door de Stadsdeelraad
Zuidoost genomen besluiten.

859.706

0

0

52.225

160.921

487.197

57.777

40.310

Onttrekking

09. Stedelijke
ontwikkeling en
wonen

Naam reserve

Overheveling oude
geoormerkte
middelen
0

52.225

160.921

57.777

Waarvan
vrijval

9.3 Wonen en
stedelijke
vernieuwing,
Gebiedsgericht
werken

87080

parkeervoorziening in het
stadsdeel te kunnen
realiseren.

Deze reserve vervalt op basis van
het Raadsbesluit op 16 december
2015 inzake opschonen reserves en
is via de balans overgedragen.

De vrijval is gebaseerd op het
raadsbesluit Voorjaarsnota 2015
van de gemeenteraad d.d. 2 juli
2015.

zie toelichting bij 10.2
Bestuursondersteuning

€ 300.000

De vorming van de WW- en
wachtgeldreserve is in 2006
gestart. Echter, in verband met het
afschaffen van de pseudo WWpremie wordt er niet meer aan de
46.377
reserve gedoteerd. Eventuele WWverplichtingen in de toekomst
zullen, voor zover de reserve
toereikend is, uit deze reserve
betaald worden.
De vierjarige reserve is ingesteld
met het oog op de extra kosten,
die gemaakt moeten worden in het
jaar dat de
gemeenteraadsverkiezingen
51.891 plaatsvinden. Met name de
herhuisvesting van de
fractiebureaus en het
introductieprogramma voor de
nieuwe raadsleden zijn extra
kostenposten in dat verkiezingsjaar.
640.294 Een te verwachten tekort in enig

De reserve vervalt conform de
0 besluitvorming in de Voorjaarsnota
2015.

De reserve vervalt conform de
0 besluitvorming in de Voorjaarsnota
2015.

0

0

-40.310

Ultimo 2015

09. Stedelijke
ontwikkeling en
wonen

Programma
onderdeel

vernieuwing,
Gebiedsgericht
werken
9.2 Ruimtelijke
ordening en
bouwtoezicht,
Gebiedsgericht
werken

Doel reserve

wonen

Korte
toelichting op
toevoegingen
en
onttrekkingen
en
afwijkingen
ten opzichte
van de
begroting

Programma

548

84063

84083

10.2
Bestuursonderste
uning,
Gebiedsgericht

10. Bestuur en
ondersteuning

10. Bestuur en
ondersteuning

83084

10.2
Bestuursonderste
uning,
Gebiedsgericht
werken

10. Bestuur en
ondersteuning

82053

Reserve
parkeerfonds

Reserve
Uitvoeringsagenda
2013/2014

Reserve HSV en
doeluitkeringen

Res. Ondersteuning
Bestuurscommissie

2014

Niet bestede HSV middelen
en doeluitkeringen
beschikbaar houden voor
nog uit te voeren projecten

1997

2014

2012

Bekostigen van in opdracht
van de deelraad uitgevoerde
onderzoeken door externen

De bestemmingsreserve
Uitvoeringagenda 2013-2014
is bedoeld om alle
vastgestelde budgetten
incidentele middelen te
doteren na aftrek van de
reeds onttrokken c.q.
bestede middelen.
De bestemmingsreserve
parkeerfonds is ingesteld ter
dekking van de kosten van
inrichting, verandering en

2012

ja

nee

nee

nee

ja

NVT

NVT

NVT

45.632

1500000

0

0

0

45.632

1.071.686

0

0

0

0

5.440.924

53.281

4.336

310.727

45.632

1.071.686

0

45.632

Waarvan
vrijval

10. Bestuur en
ondersteuning

82054

Dekking van uitgaven voor
vervanging van ICT
apparatuur (telefoons,
computers, servers en
netwerk)

NVT

Maximaal
toegestane
omvang

Eg. vervanging
automatisering

systeemreserve
nee

Stand Ultimo
2014

10.2
Bestuursonderste
uning,
Gebiedsgericht
werken
10.2
Bestuursonderste
uning,
Gebiedsgericht
werken
10.2
Bestuursonderste
uning,
Gebiedsgericht
werken

Jaar van
instelling
2015

Onttrekking

10. Bestuur en
ondersteuning

Reserve WW

De reserve dient ter dekking
van toekomstige WW
verplichtingen.

Programma
onderdeel

14001

ID-nr

10.2
Bestuursonderste
uning

Dotatie

10. Bestuur en
ondersteuning

Naam reserve
raad besluit tot een
onderzoek

Doel reserve

rekenkamer,
ombudsman en
ACAM

De vrijval is gebaseerd op het
raadsbesluit Voorjaarsnota 2015
van de gemeenteraad d.d. 2 juli
2015.

Deze reserve vervalt conform het
Raadsbesluit op 16 december 2015
inzake opschonen reserves en is via
de balans overgedragen.

-53.281

-4.336

zie toelichting bij 3.4 Wegen,
straten en pleinen

zie toelichting bij 3.4 Wegen,
straten en pleinen

-310.727 zie toelichting bij 6.4 Welzijn

0

0

jaar (door bijzonder omvangrijk
onderzoek of meerdere
onderzoeken tegelijk) kan worden
opgevangen uit de reserve
raadsonderzoeken. Het maximum
van deze reserve is op € 1,5 miljoen
vastgesteld. Ten behoeve van een
raadsonderzoek naar de financiële
functie van de gemeente
Amsterdam over de periode 20022014 is in 2015 is een bedrag van
€ 0,9 miljoen aan de reserve
onttrokken. De onttrekking aan de
reserve in 2015 is ruim begroot. In
2016 wordt het rapport van de
enquetecommissie opgeleverd.
Een deel van de beoogde kosten
treedt in 2016 op.
Geen onttrekking, omdat de lasten
voormalig personeel binnen de
begroting zijn gebeleven. De
dotatie betreft overdracht &
5.440.924
samenvoegen van een aantal
reserves via de balans tot ‘overige
bestemmingsreserve’ reserve WW,
conform raadsvoordracht 16/12/15

Ultimo 2015

ondersteuning

Korte
toelichting op
toevoegingen
en
onttrekkingen
en
afwijkingen
ten opzichte
van de
begroting

ID-nr

Programma

549

10.2
Bestuursonderste

10. Bestuur en
ondersteuning

85083

85070

10.2
Bestuursonderste
uning,
Gebiedsgericht
werken

10. Bestuur en
ondersteuning

Parkeerfonds

Begrotingsuitgaven
2013 3)

Res Transitie BC
Oost

2010

2013

2013

ja

nee

nee

nee

systeemreserve

84088

Jaar van
instelling
2014

NVT

NVT

NVT

NVT

Maximaal
toegestane
omvang

10.2
Bestuursonderste
uning,
Gebiedsgericht
werken

Naam reserve

Bestemmingsreserv
e Voormalige
binengemeentelijke
geldstromen BC
Oost
0

0

0

203.229

Stand Ultimo
2014

10. Bestuur en
ondersteuning

84085

0

0

0

100.000

1.126.826

203.229

109.642

Onttrekking

10.2
Bestuursonderste
uning,
Gebiedsgericht
werken

zie toelichting bij 9.3 Wonen en
stedelijke vernieuwing

-100.000

-1.126.826

zie toelichting bij 3.4 Wegen,
straten en pleinen

zie toelichting bij 9.3 Wonen en
stedelijke vernieuwing

De bestedingen inzake de
doorontwikkeling van de
0 organisatie stadsdeel Oost hebben
conform begroting
plaatsgevonden.

-109.642

Ultimo 2015

10. Bestuur en
ondersteuning

Programma
onderdeel
onderhoud van de openbare
ruimte
De gemeenteraad heeft
besloten dat iedere
bstuurscommissie in de
Jaarrekening 2014 één
nieuwe zogenaamde
'overige
bestemmingsreserve' mag
vormen. De
bestuurscommissies doteren
aan deze reserve dan alle
ISV-middelen en andere van
de centrale stad verkregen
doeluitkeringen als deze bij
de huidige taken van de
bestuurscomissies horen. In
2015 en 2016 mogen
bestuurscommissies
middelen aan deze reserve
onttrekken ter dekking van al
gestarte activiteiten.
In 2013 bedroegen de
uitgaven € 1,8 miljoen. Ten
opzichte van het budget van
€ 2,5 miljoen, betekent dit
dat er een ruimte is ontstaan
van € 687.000. Het niet
bestede deel van het
fusiekostenbudget per einde
2013 dient conform het
deelraadsbesluit bij de 2e
BURAP beschikbaar gesteld
te worden voor kosten die in
2014 zullen worden gemaakt
voor de transitie van
stadsdeelorganisatie naar
bestuurscommissie –
organisatie.
Het doel van de reserve is
allereerst het reserveren van
overschotten in het lopend
begrotingsjaar om tekorten
in de begroting (2014 en
volgende jaren) te kunnen
opvangen. Tevens is bij de
bestemming van het
rekeningresultaat 2012
eenmalig een bedrag gestort
als buffer voor de realisatie
van bestaande en nieuwe
taakstellingen.
bekostigen van: projecten
waarmee wordt beoogd de

Doel reserve

werken

Korte
toelichting op
toevoegingen
en
onttrekkingen
en
afwijkingen
ten opzichte
van de
begroting

Waarvan
vrijval

Dotatie

Programma
onderdeel

ID-nr

550

A.1 Erfpacht

A.8 Overige
eigen middelen

A.8 Overige
eigen middelen

A.8 Overige
eigen middelen

A.8 Overige

A. Overzicht
algemene
dekkingsmiddele
n

A. Overzicht
algemene
dekkingsmiddele
n

A. Overzicht
algemene
dekkingsmiddele
n

A. Overzicht

1013

1010

1008

1006

1002

Reserve fonds zorg

Reserve fusie
waterbeheer

Garantiefonds
Gemeentelijke
Kredietbank

Reserve financiering
Bouwfonds

Meerwaarden
afkoopsommen
Grondbedrijf

Het genereren van een
jaarlijkse renteopbrengst die
structureel toevalt aan de
algemene dienst
De reserve dekt door de
bespaarde rente die met de
reserve wordt gegenereerd,
de kapitaallasten van de
uitbreiding van de
gemeentelijke deelneming in
de NV Zeedijk en het verlies
aan dividend van Bouwfonds
Fonds voor het dekken van
door de Gemeentelijke
Kredietbank Amsterdam
(GKA-DWI) af te boeken
delen van leningen
Compensatie van de
nagelaten tariefsverhoging
bij de fusie in 1997
gedurende een periode van
50 jaar. Gedurende deze
periode wordt ten laste van
deze reserve jaarlijks een
bedrag ten gunste van de
exploitatie gebracht
Het noodfonds dient ter

Het kunnen realiseren van de
door de Stadsdeelraad
Zuidoost genomen besluiten.

2015

1997

1987

2000

1990

2014

ja

nee

ja

ja

nee

nee

NVT

€ 69,9
miljoen

NVT

€ 7,3
miljoen

196 milj.

NVT

0

50.646.494

1.594.432

7.292.756

23.217.452

9.515.554

200.000

62.000.000

1.772.635

300.000

0

0

0

200.000

0

10.000.000

3.355.345

108.193

0

7.000.000

4.796.338

Onttrekking

Overheveling oude
geoormerkte
middelen

NVT

0

0

0

0

0

0

7.000.000

Waarvan
vrijval

A. Overzicht
algemene
dekkingsmiddele
n

87080

ja

systeemreserve

10.2
Bestuursonderste
uning,
Gebiedsgericht
werken

Jaar van
instelling
2014

Maximaal
toegestane
omvang

10. Bestuur en
ondersteuning

Naam reserve

Reserve Kansen
voor West EFRO
Programma 20142020

Stand Ultimo
2014

87062

Dotatie

10.2
Bestuursonderste
uning,
Gebiedsgericht
werken

De onttrekking is gelijk aan het
bedrag van de werkelijke lasten die
de Gemeentelijke Kredietbank
heeft afgeboekt op leningen.

52.000.000 Aan de reserve fonds zorg en werk

De begrote dotatie en onttrekking
is obv 4,5% rente, de
49.063.784 gerealiseerde dotatie en
onttrekking is obv 3,5% . De
begrote posten zijn niet aangepast.

1.786.239

7.292.756

16.217.452

Het stadsdeel heeft in het verleden
voor € 9,51 miljoen ontvangen aan
ISV-middelen en doeluitkeringen.
De middelen hiervoor worden
besteed in 2015 en 2016. Het
bedrag ultimo 2015 betreft Zol
4.719.216 oogst van de floriade (€ 1,4
miljoen) en Focusgelden HSV (€ 1,2
miljoen).Conform besluitvorming
door de gemeenteraad bij de 8maandsrapportage 2014 worden
deze middelen via deze reserve
overgeheveld.

Voor de periode 2014-2017 wordt
400.000 jaarlijks een bedrag gestort van
€200.000.

Ultimo 2015

10. Bestuur en
ondersteuning

Programma
groei van automobiliteit
terug te dringen; projecten
ter verbetering van de
leefbaarheid die gekoppeld
zijn aan (her)inrichting v/d
verkeersruimte; dekking van
investeringen in te realiseren
parkeergarages en -terreinen
Het hebben van voldoende
middelen voor de
cofinanciering van EFROprojecten in de periode
2014-2020

Doel reserve

uning,
Gebiedsgericht
werken

Korte
toelichting op
toevoegingen
en
onttrekkingen
en
afwijkingen
ten opzichte
van de
begroting

Programma
onderdeel

Programma

A.3 Financiering

A.8 Overige
eigen middelen

A.8 Overige
eigen middelen

A.8 Overige
eigen middelen

A.8 Overige

A. Overzicht
algemene
dekkingsmiddele
n

A. Overzicht
algemene
dekkingsmiddele
n

551

A. Overzicht
algemene
dekkingsmiddele
n

A. Overzicht
algemene
dekkingsmiddele
n

A. Overzicht

1103

1102

1100

1097

1096

NUON-

Reserve incidentele
ruimte jaar T uit
rekeningresultaat T2

Reserve
frictiekosten 1 Stad
1 Opgave

Reserve financiering
lening Beurs van
Berlage

Reserve financiering
deelneming GVB

Reserve ambities
coalitieakkoord

Alloceren van middelen ter
uitvoering van de in het
coalitieakkoord opgenomen
ambities.
De reserve dekt, door de
bespaarde rente die met de
reserve wordt gegenereerd,
de kapitaallasten van de
deelneming in de NV GVB.
De reserve dekt door de
bespaarde rente die met de
reserve wordt gegenereerd,
de rentelasten van de
gemeentelijke lening aan de
Beurs van Berlage.
In 2013 is voor de dekking
van verwachte frictiekosten
voor diverse
organisatieonderdelen m.b.t.
de operatie 1 Stad 1 Opgave
een reserve ingesteld. Het
betreft hier diverse
maatregelen (21) die
gepaard kunnen gaan met
frictiekosten.
Reservering van het
(positieve) rekeningresultaat
over enig jaar is na
besluitvorming door de
gemeenteraad incidenteel
inzetbaar ten behoeve van
de exploitatie (begroting)
van het 2e jaar
daaropvolgende boekjaar
waarin dit resultaat is
behaald
Investeringsfonds ten
2009

2009

2008

2008

2007

2015

nee

nee

nee

ja

ja

nee

ja

NVT

NVT

NVT

€ 5,9
miljoen

€ 78,8
miljoen

NVT

€ 60,0
miljoen

77.494.406

43.904.712

54.388.158

1.708.000

78.830.374

0

60.000.000

0

0

0

12.973.722

0

0

31.732.260

Dotatie

1019

Naam reserve

A.8 Overige
eigen middelen

Jaar van
instelling
1950

systeemreserve

Het tegengaan van
renteschommelingen bij
doorberekening van
rentelasten aan diensten en
stadsdelen

Maximaal
toegestane
omvang

Reserve egalisatie
kapitaallasten
concern

Stand Ultimo
2014

A. Overzicht
algemene
dekkingsmiddele
n

ID-nr

1017

77.494.406

43.904.712

13.742.800

0

0

4.044.592

60.000.000

Onttrekking

A.3 Financiering

dekking van onvoorziene
tegenvallers en risico’s in de
uitvoering tijdens de
transitiefase van de 3
decentralisaties.

77.494.406

43.904.712

0

0

0

0

60.000.000

Waarvan
vrijval

A. Overzicht
algemene
dekkingsmiddele
n

en werk

Doel reserve

eigen middelen

De vrijval betreft het
rekeningresultaat 2014 dat in 2015
ten gunste van de algemene
middelen is vrijgevallen.

0 Met de vrijval van de reserve

0

De (begrote) dotatie aan de
frictiekostenreserve bestaat onder
meer uit de volledige onttrekking
53.619.080 van de frictiiereserve
Heroverwegingen (€ 8 miljoen) als
gevolg van opheffing van deze
reserve.

1.708.000

78.830.374

is 2 miljoen minder dan begroot
onttrokken. Door het
achterblijvend gebruik van
persoonsgebonden budgetten als
gevolg van problemen bij de
Sociale Verzekeringsbank en het
niet aanwenden van middelen ter
compensatie van eigen bijdragen,
is 2 miljoen minder nodig dan
begroot.
De volledige vrijval van de reserve
egalisatie kapitaallasten concern
vloeit voort uit de stelselwijziging
0
rente. Deze vrijval wordt voor 45
miljoen ingezet als dotatie aan de
algemene reserve.
De reserve heeft als doel het
verevenen van de budgettaire
27.687.668
(begrotings)ruimte over de jaren
van de raadsperiode

Ultimo 2015

algemene
dekkingsmiddele
n

Korte
toelichting op
toevoegingen
en
onttrekkingen
en
afwijkingen
ten opzichte
van de
begroting

Programma
onderdeel

Programma

552

A.3 Financiering

A.8 Overige
eigen middelen

A.8 Overige
eigen middelen

A. Overzicht
algemene
dekkingsmiddele
n

A. Overzicht
algemene
dekkingsmiddele
n

A. Overzicht
algemene
dekkingsmiddele
n

A.3 Financiering

Amsterdams
Investeringsfonds
financieel

dekking van het kasritme
verschil/ongedekte kosten in
2014-2017 van de
verbouwing van het stadhuis
Het fonds is opgezet om
ontwikkelingen gericht op
structuurversterking op gang
te brengen in de stad, die
een grote waarde hebben
voor Amsterdam. Het gaat
daarbij om ontwikkelingen
die zonder het
investeringsfonds niet van de

Bij de verzelfstandiging is
bepaald dat deelneming NV
Haven gewaardeerd zal
worden voor de
verkrijgingsprijs en dat de
verkrijgingsprijs de te
vormen agioreserve bij NV
Haven omvat. Deze reserve
heeft tot doel tot uitdrukking
te brengen welk deel van de
verkrijgingsprijs wordt
gefinancierd uit de inzet van
eigen middelen.

2014

2014

2013

2013

ja

nee

ja

nee

NVT

115.557.779

7.400.000

304.824.235

Maximaal
gelijk aan
de omvang
van de
financiële
participatie
in de
deelnemin
g waarbij
het
nominale
aandelenka
pitaal (€
45.000)
buiten
beschouwi
ng blijft. In
2013 is
304,8
miljoen
gedoteerd
aan de
reserve
NVT

14.000.000

11.344.506

NVT

€ 11,3
miljoen

0

0

0

0

0

63.607.779

357.477

0

0

0

0

0

0

0

63.467.779

Waarvan
vrijval

1560

Reserve
verbouwing
stadhuis

Reserve financiering
deelneming
Havenbedrijf
Amsterdam

Reserve
verzelfstandiging
AEB

ja

Onttrekking

1168

1165

1164

Jaar van
instelling
2011

systeemreserve

Reserve financiering
lening NEMO

Maximaal
toegestane
omvang

A. Overzicht
algemene
dekkingsmiddele
n

ID-nr

1158

Stand Ultimo
2014

A.8 Overige
eigen middelen

behoeve van een duurzame
inzet van grote incidentele
inkomstenmeevallers
volgend uit afstoten van
gemeentelijk bezit
Deze reserve dekt, door de
bespaarde rente die met de
reserve wordt gegenereerd,
de rentelasten van de
gemeentelijke lening aan
NEMO.
Het opvangen van de
effecten van het niet volledig
terugbetalen van de
achtergestelde lening ad €
138 miljoen door AEB met
een looptijd van 12 jaar

NUON ten gunste van de
algemene middelen is de reserve
ultimo 2015 geheel uitgeput. De
reserve vervalt per ultimo 2015.

De werkelijke kosten hebben
betrekking op het
uitvoeringskrediet en zijn lager dan
werd verwacht.
Raadsbesluit 1210/2014 eenmalige
vrijval financieel en
maatschappelijk van 92,6 miljoen.
Raadsbesluit 1251/2015 overdracht
51.950.000 naar Duurzaamheidfonds 22.6
miljoen (is niet begroot). Conform
de besluitvorming van uw raad
is in 2015 in totaal aan het AIFfonds financieel € 63,4 miljoenoen
7.042.523

304.824.235

14.000.000

11.344.506

Ultimo 2015

A. Overzicht
algemene
dekkingsmiddele
n

opbrengsten

Naam reserve

eigen middelen

Doel reserve

algemene
dekkingsmiddele
n

Korte
toelichting op
toevoegingen
en
onttrekkingen
en
afwijkingen
ten opzichte
van de
begroting

Dotatie

Programma
onderdeel

Programma

553

A.8 Overige
eigen middelen

A.2
Gemeentefonds

A. Overzicht
algemene
dekkingsmiddele
n

A. Overzicht
algemene
dekkingsmiddele
n

ID-nr

1156

1072

1001

Naam reserve

A.4 Algemene
reserve

Doel reserve
nee

2011

In het gemeentefonds is
een zogenoemde kasschuif
opgenomen voor het
Nationaal
Uitvoeringsprogramma
Dienstverlening en de
overheid. De middelen die
gemeenten in de periode
2011 t/m 2014
ontvangen, worden in 2015
gekort op de
gemeentefondsuitkering.
Om deze korting in 2015 op
te vangen is een reserve

Reserve
budgetoverheveling
restanten
incidentele
middelen

Egalisatiereserve
kasschuif
Gemeentefonds

ja

Het naar volgende boekjaren
meenemen van restanten van
2014
incidenteel toegekende
middelen

Algemene Reserve

nee

Een buffer voor het kunnen
opvangen van niet
structurele financiële
tegenvallers
1995

ja

4.306.213

NVT

Afhankelijk
van de
geinventari
seerde
risico's

NVT

4.870.213

15.860.000

312.155.213

88.586.091

0

0

57.845.118

45.000.000

Dotatie

A. Overzicht
algemene
dekkingsmiddele
n

Jaar van
instelling
2014

systeemreserve

Amsterdams
Investeringsfonds
maatschappelijk

Maximaal
toegestane
omvang

1561

Stand Ultimo
2014

A.8 Overige
eigen middelen

4.870.213

15.860.000

0

33.251.162

Onttrekking

A. Overzicht
algemene
dekkingsmiddele
n

4.870.213

0

0

29.209.291

Waarvan
vrijval

onttrokken wegens vrijval waarvan
€ 2 miljoen in verband met de
overheveling naar het
Duurzaamheidsfonds. Het
uitgavenniveau lag in 2015 op € 0,1
miljoen.

De verhoging van de algemene
reserve wordt gefinancierd uit de
vrijval van de egalisatiereserve
kapitaallasten van 60 miljoen.

De onttrekking is conform
0 begroting. Per ultimo 2015 vervalt
de reserve.

Dotatie betreft de overheveling van
niet bestede incidentele middelen
van 2015 t.b.v. besteding in het
jaar 2016. De onttrekkig betreft de
57.845.118
incidentele middelen die in de
Jaarrekening 2014 aan deze
reserve zijn toegevoegd en zijn
aangewend in 2015.

357.155.213

Raadsbesluit 1210/2014 eenmalige
vrijval financieel en
maatschappelijk van 92,6 miljoen.
Raadsbesluit 1251/2015 overdracht
naar Duurzaamheidfonds 22.6
miljoen (is niet begroot). Conform
de besluitvorming van uw raad
55.334.929 is in 2015 in totaal aan het AIFfonds maatschappelijk € 29,2
miljoen onttrokken wegens vrijval
waarvan € 20,6 miljoen in verband
met de overheveling naar het
Duurzaamheidsfonds. Het
uitgavenniveau lag in 2015 op € 4
miljoen.

Ultimo 2015

grond komen. Investeringen
uit AIF dienen de stedelijke
infrastructuur voor de
toekomst te versterken en
zich maatschappelijk en/of
economisch terug te
verdienen, zodat de
middelen in de toekomst
opnieuw besteedbaar zijn.
Het fonds is opgezet om
ontwikkelingen gericht op
structuurversterking op gang
te brengen in de stad, die
een grote waarde hebben
voor Amsterdam. Het gaat
daarbij om ontwikkelingen
die zonder het
investeringsfonds niet van de
grond komen. Investeringen
uit AIF dienen de stedelijke
infrastructuur voor de
toekomst te versterken en
zich maatschappelijk en/of
economisch terug te
verdienen, zodat de
middelen in de toekomst
opnieuw besteedbaar zijn.

Korte
toelichting op
toevoegingen
en
onttrekkingen
en
afwijkingen
ten opzichte
van de
begroting

A.6 Lokale
heffingen

A.6 Lokale
heffingen

A.6 Lokale
heffingen

A.1 Erfpacht

A. Overzicht
algemene
dekkingsmiddele
n

A. Overzicht
algemene
dekkingsmiddele
n

A. Overzicht
algemene
dekkingsmiddele
n

A. Overzicht
algemene
dekkingsmiddele
n

Programma

A.8 Overige
eigen middelen

Programma
onderdeel

A. Overzicht
algemene
dekkingsmiddele
n

ID-nr

554
2015

2004

Deze reserve dient voor de
financiering van de waarde
van de in erfpacht
uitgegeven gronden.
Hierdoor hoeft de gemeente
Amsterdam deze
grondwaarde niet te
financieren bij externe
partijen

2015

Ontwikkeling applicatie voor
online raadplegen WOZwaarde voor particulieren en
bedrijven en op orde
brengen van de objectodes.
Ontwikkeling applicatie om
BIZ structureel te maken

2013

Dekking bieden voor 2 ICT
projecten, ADW en Migratie
datacenter .

2015

2010

ja

nee

nee

nee

nee

nee

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

5.656.694

6.500.000

4.592.639.031

0

0

513.750

0

8.076.722

6.500.000

0

0

0

0

0

0

139.694.223

Dotatie

Reserve
afkoopsommen
erfpacht

Project BIZ

Mijn WOZ

Reserve Migratie
Data Center

Reserve vrijval
reserves < 0,2
miljoen

Reserve
Frictiekosten
Heroverwegingen
2011-2012

nee

0

0

0

513.750

0

8.076.722

6.500.000

0

0

213.750

0

6.500.000

De begrote onttrekking heeft niet
0 plaatsgevonden. De reservering
wordt afgesloten.

De begrote onttrekking heeft niet
0 plaatsgevonden. De reservering
wordt afgesloten.

Reserve tbv 2 projecten: € 300.000
tbv project ADW, welke in 2015
volledig is besteed daaraan.
0
Daarnaast € 213.750 tbv project
Migratie datacenter welke is
vrijgevallen

0

De frictiereserve Heroverwergingen
is conform begroting onttrokken en
0 toegevoegd aan de bestaande
frictiekostenreserve 1S1O (ID nr.
1100).

De onttrekking is conform
0 begroting. Per ultimo 2015 vervalt
de reserve.

In 2015 is een gewijzigde
systematiek toegepast waardoor er
uitsluitend nog wordt gedoteerd
en niet meer onttrokken. Tot en
met 2014 werden het totaal van de
ontvangen afkoopsommen aan de
reserve Afkoopsommen gedoteerd,
4.732.333.254
met inbegrip van de
meerwaardecomponent.
Vervolgens werd de meerwaarde
weer onttrokken omdat alleen de
historische boekwaarde van de
erfpachtgrond in de balans wordt
opgenomen ter dekking van de

Ultimo 2015

31001

26081

26080

34012

1079

1110

Naam reserve

A.8 Overige
eigen middelen

Doel reserve

A. Overzicht
algemene
dekkingsmiddele
n

Jaar van
instelling
2014

systeemreserve

Reserve
prestatiedividend
GVB

Maximaal
toegestane
omvang

1070

Stand Ultimo
2014

A.5 Dividenden
deelnemingen

Onttrekking

A. Overzicht
algemene
dekkingsmiddele
n

Waarvan
vrijval

ingesteld waarin deze
middelen worden
gereserveerd
De reserve is gevormd om
de financiële ruimte in de
begroting voor 2015 intact
te laten. De meer dan
begrote dividendinkomsten
in 2013 zijn gereserveerd en
komen in 2015 ten goede
van het rekeningresultaat.
Het beschikbaar hebben van
middelen om frictiekosten
die ontstaan door
hervormingen te dekken als
dekking op andere wijze niet
mogelijk is. De
besparingsoperaties Inzet op
Herstel 1 en 2 gaan gepaard
met frictiekosten

Korte
toelichting op
toevoegingen
en
onttrekkingen
en
afwijkingen
ten opzichte
van de
begroting

Programma
onderdeel

Programma

555

A.8 Overige
eigen middelen,
Gebiedsgericht
werken

A.8 Overige
eigen middelen,
Gebiedsgericht
werken

A.8 Overige
eigen middelen,
Gebiedsgericht
werken

A.8 Overige
eigen middelen,

A. Overzicht
algemene
dekkingsmiddele
n

A. Overzicht
algemene
dekkingsmiddele
n

A. Overzicht
algemene
dekkingsmiddele
n

A. Overzicht
algemene

ID-nr

A.1 Erfpacht

85064

ICT/I&A

Reserve Sail

Res. geoormerkte
fin.ruimte

2010

2014

Bij motie 450 van deelraad
Oost is besloten tot de
instelling van de reserve
SAIL. Uit deze reserve
worden een deel van de
kosten van Sail 2015
bekostigd.
realiseren projecten ICT

1998

Dekking benoemde, maar
nog niet aan producten
toegekende incidentele
middelen

2014

2004

nee

nee

nee

nee

ja

NVT

NVT

794.484

NVT

NVT

NVT

524.064

0

136.314

9.960.554

1.968.120

1.929.014

0

0

0

0

86.745

1.476.188

524.064

86.042

136.314

5.679.685

0

0

0

524.064

86.042

Waarvan
vrijval

84064

83052

Reserve
Budgetoverhevelin
g

Reserve egalisatie
splitsingsunit
erfpacht

De egalisatiereserve
splitsingsunit is ingesteld om
toekomstige verliezen die
verband houden met het
splitsen van
corporatiewoningen te
dekken met splitsingswinsten
die in het verleden zijn
ontstaan.
Budgetoverheveling restant
in. Middelen/overheveling
oude geoormerkte middelen
JR 2014

ja

Onttrekking

82080

31022

Naam reserve

A. Overzicht
algemene
dekkingsmiddele
n

Doel reserve
1998

Jaar van
instelling

Reserve
afkoopsommen 2e
termijn

systeemreserve

31009

Maximaal
toegestane
omvang

A.1 Erfpacht

Stand Ultimo
2014

Deze reserve zorgt er voor
dat van de afgekochte
erfpachtrechten die in een
volgend tijdvak
canonbetalend worden de
grondwaarde niet extern
gefinancierd hoeft te
worden.

Dotatie

A. Overzicht
algemene
dekkingsmiddele
n

Ultimo 2015
0

Deze reserve vervalt conform het
Raadsbesluit op 16 december 2015

-86.042 zie toelichting bij 7.3 Economie

Vrijval reserve incidentele
middelen, alsmede een dotatie van
incidentele middelen welke voor
2016 nodig zijn.
Bij de Voorjaarsnota 2015 is
besloten om reserves < € 200.000
te laten vrijvallen aan de algemene
0
middelen. Deze reserve is
onderdeel van dit besluit en is via
de balans overgeheveld.
4.280.869

Het betreft hier het saldo van de
opbrengsten van
2.054.865 woningcorporaties minus de
gemaakte kosten. Dit saldo is
toegevoegd aan de reserve.

grondwaarde afgekochte rechten.
Met ingang van 2015 wordt
uitsluitend de oorspronkelijke
boekwaarde van de erfpachtgrond
gedoteerd. De begrote toename
van de reserve in 2015 bedraagt
per saldo € 97,8 miljoen. In 2015 is
een bedrag van € 139 miljoen
gedoteerd, € 41,8 miljoen meer
dan begroot. De reden hiervan is
vooral dat het volume van het
aantal gronduitgiften fors is
toegenomen als gevolg van een
aantrekkende woningmarkt.
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 voormalig
3.405.202 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 beeindigd.

Korte
toelichting op
toevoegingen
en
onttrekkingen
en
afwijkingen
ten opzichte
van de
begroting

47001

10043

Gebiedsgericht
werken
A.8 Overige
eigen middelen,
Gebiedsgericht
werken

A.8 Overige
eigen middelen,
Gebiedsgericht
werken

A.8 Overige
eigen middelen,
Gebiedsgericht
werken

A.8 Overige
eigen middelen,
Gebiedsgericht
werken

B.1
Programmaonder
deel
bedrijfsvoering

B.1
Programmaonder
deel
bedrijfsvoering

Programma

A. Overzicht
algemene
dekkingsmiddele
n

A. Overzicht
algemene
dekkingsmiddele
n

A. Overzicht
algemene
dekkingsmiddele
n

B.
Bedrijfsvoering

B.
Bedrijfsvoering

ID-nr

556

Reserve AFS

Reserve
bedrijfsvoering
ACAM

Algemene reserve
(IDnr. 87030)

1992

2007

Deze reserve is bedoeld om
het meerjarenprogramma
AFS te dekken. Financiering
vindt plaats in 4 tranches,
waarvan de laatste in 2014.
In de huidige planning loopt
het programma tot en met
2015

2014

Opvangen van financiële
tegenvallers tijdens het
begrotingsjaar en het
vormen van een
weerstandsvermogen voor
risico's.

Het opvangen van
schommelingen in het
bedrijfsresultaat van ACAM

2003

Het dekken van risico’s in de
BCF aangifte en risico’s die
voort kunnen vloeien uit het
project Fiscaal in control.

nee

ja

nee

nee

nee

NVT

10% van
de omzet

NVT

50.000

NVT

5.528.655

455.474

-350.000

50.000

0

0

0

0

0

552.400

550.000

Dotatie

87030

Reserve Fiscaal

2014

1.640

1.640

1.662.607

47.500

200.000

50.000

108.000

Onttrekking

87056

Het reserveren van
voormalige
binnengemeentelijke
geldstromen van BC Zuid.

Naam reserve

Bestemmingsreserv
e Voormalige
binnengemeentelijk
e geldstromen BC
Zuid

Doel reserve
1.640

0

50.000

0

1.640

0

zie toelichting bij 9.3 Wonen en
stedelijke vernieuwing

Vrijgevallen conform Voorjaarsnota
2015.

inzake opschonen reserves.

De reserve vervalt op basis van het
raadsbesluit Voorjaarsnota 2015
van de gemeenteraad d.d. 2 juli
2015.
De begrote toevoeging van 0,5
miljoen is gebaseerd op het
raadsbesluit Programmabegroting
2014 van de Stadsdeelraad d.d. 26
november 2013. Hetzelfde geldt
voor de begrote onttrekking van
0 0,2 miljoen. Het negatieve
eindsaldo van de voormalige
algemene reserve in de eindbalans
2014 van stadsdeel Zuidoost is
aangevuld conform Begroting
2015. De reserve is opgeheven per
ultimo 2015.
Hogere dotatie voornamelijk als
gevolg van raadsbesluit 16
december 2015 inzake trainees en
incidentele capaciteitsuitbreiding (€
515.000, niet meer verwerkt in de
begroting). Anderzijds is een
960.374 begrote toevoeging aan de
bedrijfsreserve ad € 0,2 miljoen
gedeeltelijk gerealiseerd. De
grondslag daarvoor is deels komen
te vervallen door de gewijzigde
begrotingssystematiek voor de
exploitatie van ACAM.
De onttrekking van € 1,66 miljoen
bestaat uit een onttrekking van
€ 0,5 miljoen voor de afronding van
programma AFS conform
begroting. De onttrekking uit de
reserve van € 1,1 miljoen is
3.866.048
conform programmaplan ingezet
voor de initatiefase van programma
Doorontwikkeling Financiele
Administratie en voor de eerste
fase van de uitvoering van de drie
sporen van het programma DFA.
0

-108.000

Ultimo 2015

84084

Jaar van
instelling
nee

systeemreserve

2014

Maximaal
toegestane
omvang

De afschrijving van het
bruggebouw
stadsdeelkantoor

Stand Ultimo
2014

Afschrijving
bruggebouw
stadsdeelkantoor

Waarvan
vrijval

85096

Programma
onderdeel

dekkingsmiddele
n
A. Overzicht
algemene
dekkingsmiddele
n

Korte
toelichting op
toevoegingen
en
onttrekkingen
en
afwijkingen
ten opzichte
van de
begroting

Programma

557

14001

12080

B.1
Programmaonder
deel
bedrijfsvoering

B.
Bedrijfsvoering

B.
Bedrijfsvoering

95049

4026

B.1
Programmaonder
deel
bedrijfsvoering

B.
Bedrijfsvoering

B.
Bedrijfsvoering

12016

375058

Reserve IKB

Reserve WW

2015

2015

In 2015 stemde de raad bij
de najaarsnota in met het
reserveren van de in de
Voorjaarsnota 2015
opgenomen incidentele last
van € 30,2 miljoen om het
individueel keuzebudget
(IKB) uit de CAO op 1 januari
2016 in te voeren. De
invoering vertraagt. Het IKB
betekent dat gemeenten
overgaan op een systeem
waarbij werknemers zelf
bepalen op welke momenten
in het jaar ze hun

2006

2011

2006

2003

2004

De reserve dient ter dekking
van toekomstige WW
verplichtingen.

Reguleren van de kosten van
werkloosheid

De onttrekkingen zijn ter
dekking van WW-uitkeringen

Reserve WW
Bureau
Monumenten en
Archeologie

Reserve WWpremies (dIVV)

betalen van ww-kosten van
voormalig personeel

Inzet voor kosten WW en
reintegratie

De reserve dient ter dekking
van toekomstige WW
verplichtingen.

Reserve WW (SHP)

WW-uitkering en
reïntegratie (DMO)

Wachtgeld (IBA)

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

30.200.000

NVT

87.939

92.742

70.173

NVT

NVT

0

0

120.077

58.268

29.380

580.233

1.446.075

437.741

30.200.000

0

0

0

0

0

0

712.615

0

0

120.077

58.268

29.380

580.233

1.446.075

0

120.077

58.268

29.380

Waarvan
vrijval

B.
Bedrijfsvoering

Programma
onderdeel

B.
Bedrijfsvoering

ID-nr

29005

Naam reserve

B.1
Programmaonder
deel
bedrijfsvoering
B.1
Programmaonder
deel
bedrijfsvoering
B.1
Programmaonder
deel
bedrijfsvoering
B.1
Programmaonder
deel
bedrijfsvoering
B.1
Programmaonder
deel
bedrijfsvoering

Doel reserve
NVT

Onttrekking

B.
Bedrijfsvoering

Jaar van
instelling
ja

systeemreserve

Egalisatiereserve
AFS

Maximaal
toegestane
omvang

10073

Stand Ultimo
2014

B.
Bedrijfsvoering

Dotatie

B.1
Programmaonder
deel
bedrijfsvoering

Geen onttrekking, omdat de lasten
voormalig personeel binnen de
begroting zijn gebeleven. De
dotatie betreft overdracht &
0
samenvoegen van een aantal
reserves tot ‘overige
bestemmingsreserve’ reserve WW,
conform raadsvoordracht 16/12/15
In de Voorjaarsnota 2015 is € 30,2
miljoen opgenomen als incidentele
last om het individueel
keuzebudget (IKB) uit de CAO op 1
januari 2017 in te voeren. De
invoering van het IKB betekent dat
gemeenten overgaan op een
30.200.000 systeem waarbij werknemers zelf
bepalen op welke momenten in het
jaar ze hun opgebouwde
vakantiegeld en andere
vergoedingen krijgen uitgekeerd.
Conform de systematiek IKB is er
dan sprake van een éénmalige
extra last van zeven maanden

Deze reserve vervalt conform het
0 Raadsbesluit op 16 december 2015
inzake opschonen reserves.

De reserve vervalt conform de
0 besluitvorming in de Voorjaarsnota
2015.

De reserve vervalt conform de
0 besluitvorming in de Voorjaarsnota
2015.

Deze reserve vervalt conform het
Raadsbesluit op 16 december 2015
inzake opschonen reserves en is via
de balans overgedragen.
Deze reserve vervalt conform het
Raadsbesluit op 16 december 2015
0
inzake opschonen reserves en is via
de balans overgedragen.
0

Conform begroting is een bedrag
van 712.615 gedoteerd aan de
egalisatiereserve AFS. Met deze
1.150.356 dotatie kunnen de hogere kosten
i.v.m. startende kapitaallasten de
komende jaren worden
geegaliseerd.

Ultimo 2015

Deze egalisatiereserve is
bedoeld om schommelingen
in de interne AFS-tarieven
tijdens de AFS-uitrol zoveel
mogelijk tegen te gaan.
2013
Deze egalisatiereserve is een
geïntegreerd onderdeel van
het bekostigingsmodel dat
door de raad is goedgekeurd
op 11 juli 2012.

Korte
toelichting op
toevoegingen
en
onttrekkingen
en
afwijkingen
ten opzichte
van de
begroting

ID-nr

Programma
onderdeel

Programma

11016

24003

24004

B.1
Programmaonder
deel
bedrijfsvoering

B.1
Programmaonder
deel
bedrijfsvoering

B.1
Programmaonder
deel
bedrijfsvoering

B.1
Programmaonder

B.
Bedrijfsvoering

558

B.
Bedrijfsvoering

B.
Bedrijfsvoering

B.
Bedrijfsvoering

Reserve
commerciële

Reserve
bedrijfsvoering
DAO AGA
1997

2012

Algemene bedrijfsreserve
van AGA bedoeld om risico's
voortvloeiend uit de
facilitaire werkwijze te
dekken.
Het dekken van initële
kosten en het opvangen van

2012

Algemene bedrijfsreserve
van ABC bedoeld om risico's
voortvloeiend uit de
facilitaire werkwijze te
dekken.

ja

ja

ja

nee

nee

2.500.000

NVT

NVT

406.498

25.550.000

2.181.605

1.147.376

961.691

406.498

1.940.020

21.406.014

0

0

0

433.068

817.570

515.000

Dotatie

Reserve
bedrijfsvoering
DAO ABC

Dekking
kapitaallasten
investeringen

Uitvoeringsplan

34.100.000

602.928

846.309

0

406.498

937.459

9.964.188

0

0

0

60.704

Waarvan
vrijval

34002

11019

Naam reserve

B.1
Programmaonder
deel
bedrijfsvoering

Doel reserve

B.
Bedrijfsvoering

Jaar van
instelling
nee

systeemreserve

Transitieplan

Maximaal
toegestane
omvang

11017

Stand Ultimo
2014

B.1
Programmaonder
deel
bedrijfsvoering

Onttrekking

B.
Bedrijfsvoering

vakantiegeld vanuit het jaar
voorafgaand aan de invoering van
het IKB.

Onttrekking dekt kapitaallasten van
investeringen die in de periode tot
april 2013 zijn gepleegd om de ICT
te stabiliseren.

De begrote onttrekking was
bedoeld om
bezuinigingsraakstelling in 2015 te
dekken. Bleek niet nodig want er is
1.476.691 een positief rekeningresultaat.
Hiervan wordt 50 % toegevoegd
aan deze reserve, cf het
raadsbesluit mbt deze
systeemreserve.
Onttrekking aan de bedrijfsreserve
om eenmalig de oude taakstelling
van BIA in 2015 te dekken,
1.118.637
daarnaast een kleine dotatie van de
helft van het positieve jaarresultaat
van BIA
Dotatie € 0,4 miljoen vanwege een
2.011.745
positief resultaat op de activiteit

Reserve is vrijgevallen op grond
0 van de bestuursopdracht
opschonen reseres.

1.002.561

Onttrekking dekt de lasten voor
11.441.826 het incidentele programma ICT
Centraal.

Ultimo 2015

opgebouwde vakantiegeld
en andere vergoedingen
krijgen uitgekeerd. Conform
de systematiek IKB is er dan
sprake van een éénmalige
extra last van zeven
maanden vakantiegeld vanuit
het jaar voorafgaand aan de
invoering van het IKB. Deze
middelen worden alvast
gereserveerd.
De uitrol van een
gestandaardiseerde
stadsbrede digitale
werkplek, de migratie van
alle applicaties, het
centraliseren van het
desbetreffende personeel en 2010
budget, en het ontmantelen
van de achtergebleven
computers (servers) in de
huidige decentrale
datacenters van diensten en
stadsdelen.
Het stabiliseren van de ICT
qua techniek, financiën en
organisatie binnen de scope 2010
van dienst ICT in de periode
tot april 2013.
Reserve ter dekking van de
kapitaallasten als gevolg van
investeringen i.h.k.v.
Achterstallig Onderhoud.
2010
Reserve is in de JR2012
afgesloten voor operationele
uitgaven.

Korte
toelichting op
toevoegingen
en
onttrekkingen
en
afwijkingen
ten opzichte
van de
begroting

320001

321006

29001

29002

71003

71004

B.1
Programmaonder
deel
bedrijfsvoering

B.1
Programmaonder
deel
bedrijfsvoering

B.1
Programmaonder
deel
bedrijfsvoering

B.1
Programmaonder
deel
bedrijfsvoering

B.1
Programmaonder
deel
bedrijfsvoering

B.1
Programmaonder
deel

B.
Bedrijfsvoering

B.
Bedrijfsvoering

B.
Bedrijfsvoering

559

B.
Bedrijfsvoering

B.
Bedrijfsvoering

B.
Bedrijfsvoering

Kapitaallasten
huisvesting
gemeentelijk

Reserves vastgoed

Reserve
bedrijfsvoering IBA
winstreserve

Reserve
bedrijfsvoering IBA
algemeen

Reserve WW (DRO)

Jaar van
instelling
2015

2015

2006

2005

2005

2000

ja

nee

ja

ja

nee

ja

Maximaal
toegestane
omvang
NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

1.607

0

0

2.796.838

2.872.715

623.788

2.919.437

1.607.195

Stand Ultimo
2014

Buffer voor eventuele
toekomstige tegenvallers
en/of noodzakelijke
incidentele bijzondere
uitgaven.
Buffer voor eventuele
toekomstige tegenvallers
en/of noodzakelijke
incidentele bijzondere
uitgaven.
De algemene reserve van
IBA wordt tot een maximum
van 10% van de omzet
opgebouwd. Bedoelde
omzet is verkochte uren maal
tarief. Projectresultaten
vallen buiten de
omzetdefinitie.
Deze reserve is gevormd om
extra te kunnen investeren in
de kennis van medewerkers
en de innovatie van
producten en processen.
Doel reserve: ter dekking van
benodigde dotaties aan de
voorziening groot
onderhoud huisvesting
gemeentelijk apparaat op
basis van nog vast te stellen
meerjarenonderhoudsplanne
n
Doel reserve:
egalisatiereserve ter dekking
van een deel van de

systeemreserve
nee

0

0

0

0

0

326.655

453.059

0

638.348

623.788

0

1.607.195

Onttrekking

De reserve dient ter dekking
2006
van toekomstige WW-lasten.

1.607.195

Waarvan
vrijval

Reserve
bedrijfsvoering
DRO

Reserve WW (DWI)

Programma

80018

Programma
onderdeel

B.1
Programmaonder
deel
bedrijfsvoering

ID-nr

B.
Bedrijfsvoering

Naam reserve
eventuele
exploitatieverliezen op het
gebied van waarderen,
heffen, innen en invorderen
in de toekomst.

Doel reserve

bedrijfsvoering
DBGA

Deze reserve vervalt conform het
Raadsbesluit op 16 december 2015
inzake opschonen reserves en is via
de balans overgedragen.

-326.655

-453.059

2.796.838

zie toelichting bij 9.1 Gemeentelijk
vastgoed

zie toelichting bij 9.1 Gemeentelijk
vastgoed

De onttrekking is gedaan om
tegemoet te komen aan de
2.234.367 afspraak om dit jaar nog € 1,7
miljoen af te dragen aan concern
en is via de balans overgedragen.

0

'externe dienstverlening'. De
onttrekking van € 0,6 miljoen in
2015 was voor 4 projecten:
1) Afschaffing belastingmiddelen
(belastingmiddelen Precario,
Reclamebelasting,
Hondenbelasting)
2) Incam (incassofunctie
Amsterdam) : het verder
ontwikkelen van 1 centrale
incassofunctie voor Amsterdam
3) BR WOZ : dit project omvat de
basisregistratie van de WOZ
4) Landsmeer: de aansluiting op de
landelijke voorziening WOZ
Deze reserve vervalt conform het
Raadsbesluit op 16 december 2015
0
inzake opschonen reserves en is via
de balans overgedragen.
De reserve Bedrijfsvoering dient als
buffer voor tegenvallers en
2.919.437 bijzondere incidentele uitgaven. In
tegenstelling tot de verwachting is
er geen dotatie geweest.

Ultimo 2015

deel
bedrijfsvoering

Korte
toelichting op
toevoegingen
en
onttrekkingen
en
afwijkingen
ten opzichte
van de
begroting

Dotatie

Programma
onderdeel

Programma

560

49002

56006

31024

B.1
Programmaonder
deel
bedrijfsvoering

B.1
Programmaonder
deel
bedrijfsvoering

B.1
Programmaonder
deel
bedrijfsvoering

B.
Bedrijfsvoering

B.
Bedrijfsvoering

46008

46002

B.
Bedrijfsvoering

B.
Bedrijfsvoering

B.1
Programmaonder
deel
bedrijfsvoering
B.1
Programmaonder
deel
bedrijfsvoering

49001

B.1
Programmaonder
deel
bedrijfsvoering

B.
Bedrijfsvoering

Reserve
bedrijfsvoering
(OGA)

Wachtgeldfonds
(EZ)

Reserve WWverplichtingen
(Wibautgroep)

Huisvesting en
meubilair (PMB)

Professionalisering
PMB

Reserve
bedrijfsvoering
PMB/Wibautgroep

Huisvestingsinvesteringen in
het kader van reorganisatie
voor zover deze niet gedekt
worden door BGH
Het (gedeeltelijk)
compenseren van de lasten
als personeel na ontslag
recht heeft op een WWuitkering (gemeente is eigen
risico drager wat betreft de
werkloosheidswet).
Reserve aan te wenden voor
betalingen van wachtgeld en
WW, BW en FPU aan
voormalige werknemers van
Economische Zaken. In
afwachting van nieuwe
concern regels.
Het resterende bedrag in de
bedrijfsvoeringsreserve is
bedoeld voor afwikkeling van
subsidiebeschikking

Bijzondere kosten in het
kader van professionalsering

Weerstandsreserve/continuit
eit van de bedrijfsvoering

Toekomstige uitkeringen en
reintegratiekosten

2006

2003

2007

2005

2006

2007

2003

2008

nee

nee

nee

nee

nee

ja

nee

ja

30.602

NVT

15.774

82.250

30.603

206.835

15.774

149.600

308.255

330.286

Geen
maximum,
na
implement
atie nota
Kostprijsen tariefbepaling
1,5% van
omzet
208.255

489.600

5.848.965

389.600

1% tot
1,5% van
omzet

0

0

0

0

0

0

0

330.286

0

30.603

206.835

15.774

149.600

308.255

330.286

489.600

Onttrekking

WW-verplichtingen
(PMB)

Weerstandsreserve/continuit
eit van de bedrijfsvoering

0

0

30.603

206.835

15.774

149.600

308.255

Waarvan
vrijval

B.
Bedrijfsvoering

46003

B.1
Programmaonder
deel
bedrijfsvoering

B.
Bedrijfsvoering

Naam reserve

Reserve
bedrijfsvoering
PMB

NVT

Stand Ultimo
2014

46001

ja

Dotatie

B.1
Programmaonder
deel
bedrijfsvoering

Jaar van
instelling
2015

0

zie toelichting bij 9.1 Gemeentelijk
vastgoed

Deze reserve vervalt conform het
Raadsbesluit op 16 december 2015
inzake opschonen reserves en is via
de balans overgedragen.

Vrijval conform Voorjaarsnota 2015
(23, pagina 109)

Vrijval conform Voorjaarsnota 2015
(22, pagina 109)

Vrijval conform Voorjaarsnota 2015
(21, pagina 109).

Deze reserve vervalt conform het
0 Raadsbesluit op 16 december 2015
inzake opschonen reserves.

0

0

0

0

Overboeking saldo
BedrijfsvoeringsreserveWibautgroe
p (onderdeel rve-PMB) naar
Bedrijfvoeringsreserve PMB. De
0
mutatie betreft het samenvoegen
van de twee
bedrijfsvoeringsreserves van de
rve-PMB.

Overboeking saldo
Bedrijfsvoeringsreserve
Wibautgroep (onderdeel rve -PMB)
naar Bedrijfsvoeringsreserve PMB.
6.179.251
Er vindt in 2015 geen aanwending
plaats daar het exploitatiesaldo
toereikend is voor de
resultaatafspraken. Systeemreserve
Deze reserve vervalt conform het
Raadsbesluit op 16 december 2015
0
inzake opschonen reserves en is via
de balans overgedragen.

Ultimo 2015

B.
Bedrijfsvoering

71005

systeemreserve

B.
Bedrijfsvoering

ID-nr
kapitaallasten
Doel reserve:
egalisatiereserve ter dekking
van een deel van de
kapitaallasten

Maximaal
toegestane
omvang

Kapitaallasten
gemeentelijk
vastgoed

apparaat

Doel reserve

bedrijfsvoering
B.1
Programmaonder
deel
bedrijfsvoering

Korte
toelichting op
toevoegingen
en
onttrekkingen
en
afwijkingen
ten opzichte
van de
begroting

561

B.
Bedrijfsvoering

B.
Bedrijfsvoering

86052

86043

86037

86035

2010

2012

2010

Financiering ter vervanging
en uitbreiding van hardware,
software en werkplekken op
basis van een meerjarig
informatiebeleidsplan.
Meerjarige financiële
ondersteuning aan culturele
instellingen in stadsdeel Zuid
Deze reserve dient ter
medefinanciering van
knelpunten op het budget
voor stadsdeelhuisvesting,
voor wat betreft exploitatieen kapitaallasten en de

Automatisering

Ondersteuning
culturele
infastructuur

Stadsdeelhuisvestin
g

2012

2014

Het hebben van een buffer
om prijsfluctuaties in het
tarief afvalstoffenheffing te
voorkomen.

Huishoudelijke
afvalinzameling

Leges
Splistingsvergunnin
gen

2010

ja

nee

ja

ja

ja

ja

NVT

NVT

4.000.000

4.000.000

1.000.000

2.000.000

NVT

907.236

0

1.220.459

444.369

2.000.000

3.149.963

0

0

0

0

0

0

1.045.000

Dotatie

B.
Bedrijfsvoering

B.
Bedrijfsvoering

B.1
Programmaonder
deel
bedrijfsvoering,
Gebiedsgericht
werken
B.1
Programmaonder
deel
bedrijfsvoering,
Gebiedsgericht
werken
B.1
Programmaonder
deel
bedrijfsvoering,
Gebiedsgericht
werken
B.1
Programmaonder
deel
bedrijfsvoering,
Gebiedsgericht
werken

86033

Bouwleges

Opvangen van
schommelingen in de
tarieven en voorkomen van
schoksgewijze verhogingen.
Ook kan de reserve worden
ingezet, mits voldoende
gevuld, om éénmalig een
tariefsstijging af te dekken.
Opvangen van
schommelingen in de
tarieven en voorkomen van
schoksgewijze verhogingen /
verlagingen. Ook kan de
reserve worden ingezet, mits
voldoende gevuld, om
éénmalig een tariefsstijging
af te dekken.

ja

0

907.236

172.205

2.236.834

-275.000

444.369

2.000.000

Onttrekking

B.
Bedrijfsvoering

B.1
Programmaonder
deel
bedrijfsvoering,
Gebiedsgericht
werken

Programma

86032

Programma
onderdeel

B.
Bedrijfsvoering

ID-nr

B.1
Programmaonder
deel
bedrijfsvoering,
Gebiedsgericht
werken

Naam reserve
1990

Jaar van
instelling

Schommelingen in het
exploitatieresultaat kunnen
opvangen.

systeemreserve

Reserve
bedrijfsvoering
materiaaldienst IVV

Maximaal
toegestane
omvang

406001

Stand Ultimo
2014

B.1
Programmaonder
deel
bedrijfsvoering

0

0

0

0

0

0

zie toelichting bij 8.1
Duurzaamheid

0

-172.205

Deze reserve vervalt conform het
Raadsbesluit op 16 december 2015
inzake opschonen reserves en is via
de balans overgedragen.

zie toelichting bij 7.1 Kunst en
cultuur

Deze reserve vervalt conform het
28.625 Raadsbesluit op 16 december 2015
inzake opschonen reserves.

275.000

In december 2015 heeft de
gemeenteraad besloten deze
reserve op te heffen, zodat al het
0 geld uit de reserve moest worden
gehaald. Omdat dit besluit pas op
het eind van het jaar is genomen,
was de onttrekking niet begroot.

In december 2015 heeft de
gemeenteraad besloten deze
reserve op te heffen, zodat al het
0 geld uit de reserve moest worden
gehaald. Omdat dit besluit pas op
het eind van het jaar is genomen,
was de onttrekking niet begroot.

3.149.963

Ultimo 2015

B.
Bedrijfsvoering

Doel reserve
Samenwerking project
Volkshuisvesting (BRASA) in
Suriname. Het betreft een
restant van middelen die
specifiek zijn toegekend
door VNG ten behoeve van
dit project. Naar verwachting
zal dit in 2014 plaatsvinden.

Korte
toelichting op
toevoegingen
en
onttrekkingen
en
afwijkingen
ten opzichte
van de
begroting

Waarvan
vrijval

Programma
onderdeel

Programma

562

86055

Vrijwilligers ondersteunen bij
het onderhouden en
exploiteren van de Hortus
VU voor een periode van 10
jaar (2014 t/m 2024).

2012

2014

nee

nee

1.155.000

90.000

0

1.182.538.482

7.585.379.488

0

0

0

82.377

Dotatie

Totaal

Stedelijke
Financieren van stedelijke
vernieuwingsproject
vernieuwingsprojecten.
en

Hortus VU

186.000

1.063.904.022

1.104.848

90.000

82.377

322.213.484

1.104.848

90.000

82.377

7.704.013.948

-1.104.848

zie toelichting bij 9.3 Wonen en
stedelijke vernieuwing

zie toelichting bij 9.3 Wonen en
stedelijke vernieuwing

In de Voorjaarsnota 2015 heeft de
gemeenteraad besloten deze
0 reserve op te heffen, zodat al het
geld uit de reserve moest worden
onttrokken.

-90.000

Ultimo 2015

B.
Bedrijfsvoering

ID-nr

86072

Naam reserve

B.1
Programmaonder
deel
bedrijfsvoering,
Gebiedsgericht
werken
B.1
Programmaonder
deel
bedrijfsvoering,
Gebiedsgericht
werken

Doel reserve

B.
Bedrijfsvoering

Jaar van
instelling
nee

systeemreserve

86069

Maximaal
toegestane
omvang

Woningisolatie en
groene daken

Stand Ultimo
2014

B.
Bedrijfsvoering

Onttrekking

B.1
Programmaonder
deel
bedrijfsvoering,
Gebiedsgericht
werken

Waarvan
vrijval

tijdelijke projectenkosten
voor stadsdeelhuisvesting.
De reserve heeft drie doelen:
1. Subsidie verstrekken als
bijdrage in de kosten voor
het treffen van
isolatiemaatregelen met als
doel geluidsoverlast door
horeca te beperken conform
verordening
‘Subsidieverordening
woningisolatie stadsdeel
Zuid. 2. Subsidie verstrekken
als bijdrage in de kosten
voor het treffen van
2010
isolatiemaatregelen met als
doel energie te besparen in
woningen conform
verordening’Subsidieverorde
ning woningisolatie
stadsdeel Zuid. 3. Subsidie
verstrekken als bijdrage in de
kosten voor het toepassen
van een vegetatie/ groendak
op woningen conform
verordening
‘Subsidieverordening groene
daken stadsdeel Zuid’.

Korte
toelichting op
toevoegingen
en
onttrekkingen
en
afwijkingen
ten opzichte
van de
begroting
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Toelichting verschil exploitatierekening en mutaties reserveverloopstaat
Op basis van de balans is te zien dat de mutatie van de reserves € 118,6 miljoen bedraagt:
Beginstand reserves

7.585.379.488

Eindstand reserves

7.704.013.948

Mutatie

118.634.460

In onderstaande tabel zijn de totalen van dotaties en onttrekkingen aan de reserves weergegeven van
enerzijds de verloopstaat van de reserves en anderzijds de reservemutaties als opgenomen in (het
overzicht van de) baten en lasten:
Verloopstaat

Staat baten en lasten

Verschil

Dotaties reserves

1.182.538.482

1.098.879.611

83.658.871

Onttrekkingen reserves

1.063.904.022

981.085.556

82.818.466

118.634.460

117.794.055

840.405

Totaal

Hieruit komen twee verschillen naar voren:
1.
Een verschil tussen de verloopstaat en de (staat van) baten en lasten op de dotaties en
onttrekkingen aan reserves (respectievelijk € 83,7 en € 82,8 miljoen)
2.
Een verschil van tussen de mutaties in de exploitatie en op de balans van per saldo € 840.405
Ad 1:
Uit bovenstaand overzicht blijkt dat meer mutaties op de (bestemming)reserves zijn opgenomen in de
verloopstaat, dan in de staat van baten en lasten. De oorzaak hiervan is gelegen in de wijze van
overdragen van een aantal reserves op het gebied van vastgoed, WW-verplichtingen en
afvalstoffenheffing. Deze reserves zijn overgedragen van de stadsdelen naar andere gemeentelijke
onderdelen. In plaats van dat de betreffende reserves zijn vrijgevallen in de exploitatie en via dotaties
weer zijn toegevoegd aan andere reserves, zijn deze ‘over de balans’ van de ene naar de andere reserve
geboekt. Daarmee komen deze mutaties niet als onttrekkingen en dotaties tot uiting in de exploitatie.
Omdat de reserves van de overdragende en ontvangende organisatieonderdelen zich in hetzelfde
programmaonderdeel bevinden geeft dat in de consolidatie geen verschil, ook als niet de weg via de
exploitatie is bewandeld. Op het niveau van het programma(onderdeel) komen immers op de
totaalstand van de reserves geen mutaties naar voren.
Echter, omdat de reserves zich in verschillende administraties bevinden zijn deze mutaties wel
opgenomen in de verloopstaat. De verloopstaat is het instrument dat ervoor zorgt dat inzichtelijk is dat
de ene reserve tot nihil is teruggebracht en de andere op de juiste hoogte is gekomen.
Dit verklaart het verschil tussen het niveau van onttrekkingen en dotaties van de verloopstaat en de staat
van baten en lasten.
Ad. 2:
Er is een verschil geconstateerd tussen de geboekte dotaties en de geboekte onttrekkingen van
€ 840.405. Er is meer door de overdragende organisatieonderdelen aan reserves onttrokken, dan door
de ontvangende onderdelen is gedoteerd. De overdracht heeft betrekking op een groot aantal
boekingen en dit verschil kan niet eenduidig worden herleid tot een specifieke boeking, of overdracht.

563

564

11.3 Voorzieningen

565

1043

1113

1116

1117

1118

1161

4001

4029

Stedelijke
programma's

Stedelijke
programma's

Stedelijke
programma's

Stedelijke
programma's

Stedelijke
programma's

Stedelijke
programma's

Stedelijke
programma's

Stedelijke
programma's

Programma

1042

ID-nr

Stedelijke
programma's

Naam
voorziening

1041

Doel
voorziening

Stedelijke
programma's

566

Voorziening FPUgemeente

Legaat van Eck

Voorziening
waarderingsrisico's AEB

Voorziening Sluisjes
Halfweg

Voorziening ter dekking van de afkoop van € 4
miljoen van haar in het verleden gemaakte
verplichtingen om bij te dragen aan de kosten
2014
voor een veilige afvoer van het boezemwater in
het kanaal Halfweg.
De technische staat van één van de
afvalenergiecentrales kan een negatief effect
hebben op de meerjarenprognose en de
2014
ondernemingswaarde van AEB. Deze voorziening
dekt dit risico.
Het legaat Van Eck is bedoeld voor aankopen.
Daar het SAA het vruchtgebruik heeft, worden de <2000
rente-inkomsten jaarlijks gedoteerd.
Als gevolg van de overeenkomst FPU-gemeente
met het ABP (20 juni 2000) dient de gemeente bij
2011
een bepaalde categorie medewerkers die gebruik
maken van de FPU-regeling een extra uitkering te

In het kader van het ‘Implementatieplan Nieuw
Voorziening frictiekosten Facilitair Beheer (collegebesluit 18-12-2012) is
boventallige facilitaire
besloten tot het instellen van een voorziening
medewerkers
voor frictiekosten voor boventallige facilitaire
medewerkers
2013

2013

Deze voorziening dient ter dekking van mogelijke
exogene risico’s die zich voordoen bij de
NoordZuidlijn, bedoeld om stagnatie en
vertragingskosten in het project te voorkomen

Voorziening exogene
risico's Noord-Zuidlijn

2014

1889

1890

2002

Voorziening ter dekking van kosten van
nabewerking van archieven en bewerking van
Voorziening i..m.
informatie in applicatie van het Havenbedrijf naar
verzelfstandiging Haven
aanleiding van de verzelfstandging van de dienst
Haven.

Willet Holthuysen

Sophia Augusta / Lopez
Suasso

Het inzetten van de renteopbrengst ten behoeve
van het onderhoud van het woonhuis en inboedel
in het museum
Het inzetten van de renteopbrengst ten behoeve
van het onderhoud van het woonhuis en inboedel
in het museum Willet Holthuysen

Het afdekken van risico's van belang bij juridische
aangelegenheden

pas

pas

pas

pas

pas

pas

pas

pas

pas

pas

37.722

27.730

25.000.000

4.000.000

1.241.192

20.000.000

312.054

177.217

729.402

36.430.519

5.250.000

970

602.000

0

0

6.203

25.529

5.016.359

Toevoeging

Juridische risico's

Jaar van
ontstaan
pas

Positie:
act/pas

1994

Ultimo 2014

Het afdekken van risico's die de gemeente loopt
Garanties, geldleningen
voortvloeiend uit verleende garanties en claims
en claims
van derden

37.722

25.000.000

0

1.843.192

541.180

312.054

0

0

18.086.690

5.250.000

Aanwending

1018

0

25.000.000

0

1.843.192

0

235.769

0

0

6.400.000

5.250.000

Waarvan vrijval

Stedelijke
programma's

Ultimo 2015

De door het GVB gefactureerde kosten zijn
lager uitgevallen dan begroot.

0

De voorziening is overgedragen aan de rve
Personeel en Organisatie

28.700 De toevoeging betreft rente

Als gevolg van de uitkomst van het
onderzoek naar de technische staat van de
0 oudste centrale van AEB valt deze
voorziening voor waarderingsrisico's AEB
geheel vrij.

4.000.000

De 1.843.192 betreft totale vrijval van deze
voorziening. Frictiekosten met betrekking
tot al het personeel als gevolg van de
0 organisatieaanpassing op 1-1-2015 worden
met ingang van het boekjaar 2015
bekostigd uit de centrale
frictiekostenreserve.

19.458.820

De hogere onttrekking houdt verband met
de werkelijk gedeclareerde kosten door de
Port of Amsterdam t.b.v.
0 archiefbewerkingsproject. Er zullen geen
declaraties meer worden ontvangen.
Derhalve valt het restant van de voorziening
geheel vrij.

183.420

754.931

De Hoge Raad heeft de gemeente in het
gelijk gesteld inzake procedures door
rondvaartrederijen over de rechtmatigheid
0 van de vermakelijkhedenretributie. Dit heeft
geresulteerd in de vrijval van de voorziening
garanties, geldleningen en claims voor 5,2
miljoen.
De mutaties in de voorziening juridische
23.360.188 risico's worden gezien het kabinet karakter
niet verder toegelicht.

Korte
toelichting op
toevoegingen
en
onttrekkingen
en afwijkingen
ten opzichte
van de
begroting

bestuurscommissie

567

12002

12003

Stedelijke
programma's

Stedelijke
programma's

nieuw

2006

Afwikkeling van kosten met betrekking tot
uitkeringsverplichtingen aan voormalig personeel
van de opgeheven dienst GCEI
Bekostiging van waarde-overdracht en -overname
van pensioenrechten van (gewezen) wethouders

Voormalig personeel
GCEI

Waardeoverdracht
pensioenen (gewezen)
wethouders

2001

2016

Niet opgevraagde
tegoeden

Op 10 september 2014 heeft de gemeenteraad
besloten tot het terugbetalen van de door de
gemeente opgelegde boetes over de niet-tijdig
betaalde canon tijdens de Tweede Wereldoorlog
(ad €821.017,13) en het terugbetalen van niet
opgevraagde tegoeden bij de Gemeentegiro (ad
€51.078,20). Voor de uitvoering hiervan is een
bedrag van € 1.000.000,- ter beschikking gesteld
voor de terugbetalingen, de kosten van
vervolgonderzoek en kosten van de
onafhankelijke stichting die de aanvragen tot
terugbetaling van de boetes en de gemeentegiro
behandelt. In 2015 is de stichting van start
gegaan, ook in 2016 zullen aanvragen behandelt
worden. Indien niet alle bedragen worden
teruggevraagd, zal het overige bedrag worden
gerestitueerd aan één of meer (Joods(e))) goed(e)
doel(en).

2011

1820

pas

pas

pas

pas

pas

pas

1.975.711

475.646

0

163.167

688.597

616.590

125.085

6.683.767

885.471

8.567

14.398

Toevoeging

1820

pas

84.014

475.646

0

1.227

Aanwending

Stedelijke
programma's

10061

Stedelijke
programma's

Programma

10016

ID-nr

Stedelijke
programma's

Naam
voorziening

10015

Doel
voorziening

Stedelijke
programma's

Jaar van
ontstaan
1496

Positie:
act/pas

10004

Ultimo 2014

Stedelijke
programma's

0

8.575.464

De aanwending betreft een
waardeoverdracht van pensioenrechten.

Op 10 september 2014 heeft de
gemeenteraad besloten tot het
terugbetalen van de door de gemeente
opgelegde boetes over de niet-tijdig
betaalde canon tijdens de Tweede
Wereldoorlog (ad €821.017,13) en het
terugbetalen van niet opgevraagde
tegoeden bij de Gemeentegiro (ad
€51.078,20). Voor de uitvoering hiervan is
een bedrag van € 1.000.000,- ter
beschikking gesteld voor de
885.471
terugbetalingen, de kosten van
vervolgonderzoek en kosten van de
onafhankelijke stichting die de aanvragen
tot terugbetaling van de boetes en de
gemeentegiro behandelt. In 2015 is de
stichting van start gegaan, ook in 2016
zullen aanvragen behandelt worden. Indien
niet alle bedragen worden teruggevraagd,
zal het overige bedrag worden
gerestitueerd aan één of meer (Joods(e)))
goed(e) doel(en).
De aanwending betreft de overboeking naar
0 voorziening 14002 ivm overheveling en
samenvoeging voorzieningen

161.940

697.164

630.988

125.085

Ultimo 2015

doen. In 2015 zal bekeken worden of deze
voorziening kan vrijvallen. Bij de 8-maandsrapportage zal dan voorgetseld worden om deze
voorziening wel of niet te laten vrijvallen.
Deze voorziening dient ter dekking van mogelijke
exogene risico’s die zich voordoen bij de
Vicarygoederen
NoordZuidlijn, bedoeld om stagnatie en
vertragingskosten in het project te voorkomen
In het kader van het ‘Implementatieplan Nieuw
Facilitair Beheer (collegebesluit 18-12-2012) is
Gildenfondsen
besloten tot het instellen van een voorziening
voor frictiekosten voor boventallige facilitaire
medewerkers
Voorziening ter dekking van de afkoop van € 4
miljoen van haar in het verleden gemaakte
Liefdadigheidsdoelen
verplichtingen om bij te dragen aan de kosten
voor een veilige afvoer van het boezemwater in
het kanaal Halfweg.
De technische staat van één van de
Voorziening naslepende
afvalenergiecentrales kan een negatief effect
kosten uit eerdere
hebben op de meerjarenprognose en de
privatiseringen en
ondernemingswaarde van AEB. Deze voorziening
verzelfstandigingen
dekt dit risico.

Korte
toelichting op
toevoegingen
en
onttrekkingen
en afwijkingen
ten opzichte
van de
begroting

Waarvan vrijval

bestuurscommissie

12013

12014

12018

12019

12021

12025

12026

Stedelijke
programma's

Stedelijke
programma's

Stedelijke
programma's

Stedelijke
programma's

Stedelijke
programma's

Stedelijke
programma's

Stedelijke
programma's

12009

Stedelijke
programma's

12010

12008

Stedelijke
programma's

Stedelijke
programma's

12007

Programma

Stedelijke
programma's

ID-nr

568
2005

Afdekken van de financiële risico's die zijn
verbonden aan de opheffing van het
Wachtgeldfonds

Het afdekken van financiële risico's voor de
pensioenen van voormalige wethouders

Het afdekken van de financiële risico's van
wachtgelders Commissie Slotervaart

2014

2008

2005

2005

Afdekken van de financiële risico's die zijn
verbonden aan de opheffing van het Museum
Moderne Kunst

Het afdekken van de financiële risico's die zijn
verbonden aan de privatisering van GPI

2001

Afdekken van de financiële risico's die zijn
verbonden aan de privatisering van OMEGAM

2002

2001

Afdekken van de financiële risico's die zijn
verbonden aan de privatisering van de
Stadsdrukkerij
Het afdekken van de financiële risico's die zijn
verbonden aan de privatisering van GEAM

1992

Het afdekken van de financiële risico's die zijn
verbonden aan de privatisering van het
Slotervaartziekenhuis

pas

pas

pas

pas

pas

pas

pas

pas

pas

pas

pas

pas

pas

33.458.608

914.015

15.355

293.222

259.082

417.466

93.962

131.950

444.456

785.451

34.743

106.111

171.492

5.116.223

Toevoeging

Pensioenfonds SD
Wethouders

Commissie Sanering
Slotervaart

Voormalig personeel GPI

Privatisering GEAM
blauw (WGF)

Privatisering Museum
voor de Moderne Kunst

Privatisering Omegam

Privatisering GEAM
Inservice

Privatisering
Stadsdrukkerij

Privatiseringsoperatie
Slotervaartziekenhuis

Bejaardenoorden

1996

1962

Uitbetaling van (aanvullend) pensioen aan
Pensioenfonds Hulp voor
gepensioneerden van de Vereniging Hulp voor
Onbehuisden
Onbehuisden of hun nabestaanden
Het afdekken van de financiële risico's die zijn
verbonden aan de privatisering van de GOVV en
de bejaarden- en verpleeghuizen in de stadsdelen
Westerpark en Zeeburg

1960

Uitbetaling van (aanvullend) pensioen aan
Pensioenfonds Crediet en
gepensioneerden van de Stichting voor Crediet
Voorschot
en Voorschot of hun nabestaanden

Naam
voorziening

12006

Doel
voorziening

Stedelijke
programma's

Jaar van
ontstaan
1956

Positie:
act/pas

Uitbetaling van (aanvullend) pensioen aan
gepensioneerden van het Concertgebouworkest
of hun nabestaanden

Ultimo 2014

Pensioenfonds
Concertgebouworkest

1.338.469

914.015

15.355

293.222

259.082

417.466

93.962

131.950

444.456

785.451

34.743

106.111

86.452

Aanwending

12005

0

De aanwending is groter dan begroot
vanwege de overboeking van € 96.014 naar
voorziening 14002 ivm overheveling en
samenvoeging voorzieningen
De aanwending is groter dan begroot
vanwege de overboeking van € 18.412 naar
0
voorziening 14002 ivm overheveling en
samenvoeging voorzieningen
De aanwending is groter dan begroot
vanwege de overboeking van € 743.077
0
naar voorziening 14002 ivm overheveling en
samenvoeging voorzieningen
De aanwending is grote dan begroot
vanwege de overboeking van € 428.181
0
naar voorziening 14002 ivm overheveling en
samenvoeging voorzieningen
De aanwending is groter dan begroot
vanwege de overboeking van € 121.767
0
naar voorziening 14002 ivm overheveling en
samenvoeging voorzieningen
De aanwending is grote dan begroot
vanwege de overboeking van € 93.962 naar
0
voorziening 14002 ivm overheveling en
samenvoeging voorzieningen
De aanwending is groter dan begroot
vanwege de overboeking van € 417.466
0
naar voorziening 14002 ivm overheveling en
samenvoeging voorzieningen
De aanwending is groter dan begroot
vanwege de overboeking van € 259.082
0
naar voorziening 14002 ivm overheveling en
samenvoeging voorzieningen
De aanwending is groter dan begroot
vanwege de overboeking van € 293.222
0
naar voorziening 14002 ivm overheveling en
samenvoeging voorzieningen
De aanwending is groter dan begroot
vanwege de overboeking van € 15.355 naar
0
voorziening 14002 ivm overheveling en
samenvoeging voorzieningen
De aanwending is groter dan begroot
vanwege de overboeking van € 844.881
0
naar voorziening 14002 ivm overheveling en
samenvoeging voorzieningen
De dotatie wijkt af van de begroting,
vanwege een actuariële herberekening van
37.236.362
de pensioenverplichting. Een dotatie van 3,7
miljoen was noodzakelijk. De overige 1,5

85.040 Onttrekking voor pensioenlasten.

Ultimo 2015

Stedelijke
programma's

Korte
toelichting op
toevoegingen
en
onttrekkingen
en afwijkingen
ten opzichte
van de
begroting

Waarvan vrijval

bestuurscommissie

bestuurscommissie

ID-nr

Programma

405003

23009

23018

23056

23059

26007

26010

Stedelijke
programma's

Stedelijke
programma's

569

Stedelijke
programma's

Stedelijke
programma's

Stedelijke
programma's

Stedelijke
programma's

Stedelijke
programma's

Afdeling risico EU programma Doelstelling 2

Voorziening
Egalisatiefonds JGZ
Decentralisatie

Parkeergarages
Bijlmermeer

AMH-fonds

Dekking sloopkosten parkeergarages

Dekking kosten AMH

Frictiekosten Uitplaasing
Dekking kosten Energieleningen
Ambulancedienst

Dekking kosten verhuiskosten vergoeding WMO
oude jaren

Amsterdamse
Gezondheidsmonitor

Groot onderhoud
huisvesting (GGD)

2006

2000

2011

2010

2001

2001

2008

de voorziening dient voor de dekking van de
onderhoudskosten van het
Vervanging / vernieuwing
gegevensdistributiesysteem
Grafisch Vastgoed
DIVA(Distributievastgoedsysteemamsterdam)/Bas
isregistraties

pas

pas

pas

pas

pas

pas

pas

pas

4.670.707

5.214.401

1.427.982

750.000

132.078

3.011.710

427.780

205.460

0

2.013.163

0

619.933

75.000

884.500

61.110

51.360

9.186.209

4.670.707

727.213

750.000

207.078

577.911

488.890

593.075

2.013.163

0

750.000

207.078

388.890

Waarvan vrijval

Kosten garantstelling NRF

2011

Meten NAP net in 2004

De voorziening is noodzakelijk voor het
vernieuwen van de geografische bestanden eens
in de vijf jaar en wordt sinds 2011 weer
opgebouwd

Jaar van
ontstaan

405001

pas

pas

Toevoeging

Stedelijke
programma's

Dekking financiële risico's
(voormalig) personeel

Naam
voorziening

14002

Doel
voorziening
Het afdekken van de financiële risico's die zijn
verbonden aan de privatisering van DMB

Positie:
act/pas

Dienst Milieu en
Bouwtoezicht

Ultimo 2014

12027

Aanwending

Stedelijke
programma's

Ultimo 2015

Er hebben zich in 2015 geen frictiekosten
1.427.982 voorgedaan. De begrote lasten zullen zich in
2016 voordoen.
De toevoegingen betreffen de betaalde
rente door klanten, alsmede de ontvangen
5.107.121
rente. De onttrekking betreft de betaalde
rente over het uitstaande leningvolume.
Onttrekking heeft betrekking op uitgaven
voor de sloop Parkeergarages Bijlmermeer.
0 De garages zijn in 2015 gesloopt door de
opdrachtgever Projectbureau Vernieuwing
Bijlmermeer. Besluitvorming uit 2006.

0

miljoen betreft pensioenoverdracht.
De aanwending is groter dan begroot
vanwege de overboeking van € 1.591.029
0
naar voorziening 14002 ivm overheveling en
samenvoeging voorzieningen
De dotatie betreft overheveling en
samenvoeging voorzieningen conform
8.593.134 raadsbesluit. De onttrekking was niet bij rve
P&O begroot, omdat dit een
overgehevelde voorziening (95076) betreft.
Van de voorziening Meten NAP is de
looptijd met een jaar verlengd naar 6 jaar.
256.820
Hierdoor is in 2015 een lagere dotatie ad €
10.460 noodzakelijk.
De gerealiseerde aanwending bestaat uit €
0,1 miljoen besteding van de voorziening
voor gemaakte onderhoudskosten; het
restant van € 0,3 miljoen is vrijgevallen
vanwege opheffing van de voorziening door
0 het besluit om een nieuw verstrekking
systeem te ontwikkelen , waarin ook
functionaliteiten van het oude systeem
worden opgenomen. Deze middelen zullen
in 2016 beschikbaar moeten komen voor dit
nieuwe systeem (zie verzoek format 15).
Dotatie conform begroting; Onttrekkingen
nagenoeg conform begroting. De
voorziening betreft het groot onderhoud
3.318.299
van de diverse GGD panden. De toevoeging
is gebaseerd op het Meerjaren Onderhouds
Plan.
Een 4 jaarlijkse wettelijk verplichte activiteit
die in 2016 en gedeeltelijk 2017 zal worden
0 uitgevoerd. De dotatie is hoger voor de
werkzaamheden in 2017 omdat in dat jaar
ook de dodatie voor de AGM 2020 start.

Korte
toelichting op
toevoegingen
en
onttrekkingen
en afwijkingen
ten opzichte
van de
begroting

26067

26070

26657

31010

31011

31016

Stedelijke
programma's

570

Stedelijke
programma's

Stedelijke
programma's

Stedelijke
programma's

Stedelijke
programma's

Bodemsanering (OGA)

Gronddeel
Stimuleringsfonds

Risico's grondexploitatie

Voorziening
Starterslening 2013

2004

2004

De voorziening is nodig voor de berekende
tekorten van stadsdeelplannen die voor rekening
en risico komen van van het Vereveningsfonds.

Deze voorziening is onderdeel van het
Stimuleringsfonds (STIFO). Hierin zijn de door de
raad vastgestelde negatieve plannen voorzien
Doel van de reserve is tweeledig : Bij de
voorziening Bodemsanering Grondexploitaties
worden de verplichtingen vastgelegd voor de

2013

2012

2012

2010

Dekking kosten Starterslening 2013

Dekking kosten Energieleningen

Afdeling risico EU programma Doelstelling 2

Kosten garantstelling NRF

2008

pas

pas

pas

pas

pas

pas

pas

pas

41.909.508

117.485.163

38.701.388

4.188.954

273.272

1.402.495

150.666

3.370.992

8.297

28.939.818

4.970.842

1.354.549

602.701

70.849.326

11.866.821

1.039.598

480.375

13.929

1.402.495

16.793

678.597

8.297

70.849.326

11.866.821

1.039.598

1.402.495

Waarvan vrijval

Voorziening
Energieleningen

Voorziening Risico
Doelstelling 2

Voorziening Nationaal
Restauratie Fonds

Dekking kosten Starterslening

Doel
voorziening

Starterslening

pas

Toevoeging

Stedelijke
programma's

26063

Programma

Stedelijke
programma's

ID-nr

26053

Naam
voorziening
1992

Jaar van
ontstaan

Stedelijke
programma's

Rentekosten BWS

Positie:
act/pas

BWS Rente

Ultimo 2014

26042

Aanwending

Stedelijke
programma's

Ultimo 2015

Het Rijk heeft ons in het verleden een
bedrag toebedeeld om jaarlijks
onderhoudsubsidies aan corporaties en
particulieren te verschaffen. Omdat deze
0 subsidies worden verstrekt over een periode
van 30 jaar ontvangen de corporaties en
particulieren een rentevergoeding. De
aanwending reserve betreft dit jaar de
laatste uitbetaalde rentevergoedingen.
De toevoegingen betreffen de betaalde
rente door klanten. De onttrekking bestaat
3.295.096 uit de betaalde rente over het uitstaande
leningvolume alsmede de beheerkosten aan
het SVN.
De gemeente staat garant voor mensen die
een lening hebben in het kader van
restauratie. In ruil daarvoor betalen de
133.873 mensen 0,3 % van de lening voor
garantstelling Er wordt geld uit deze
reserve onttrokken als de mensen de lening
niet terug betalen.
Het onderzoek over de bestede middelen
aan een religieuze instelling is afgerond en
0 deze middelen hoeven niet door de
gemeente Amsterdam te worden terug
betaald aan Europa.
De ontrrekking betreffen de beheerskosten
259.343
van het SVN.
Er zijn nog geen toevoegingen omdat de
klanten de eerste drie jaar vrijgesteld zijn
van rentebetaling. De onttrekking beteft de
3.708.579
betaalde rente over het uitstaande
leningvolume alsmede de beheerkosten van
het SVN.
De dotatie houdt verband met de
toegevoegde rentebaten van 3,5% over de
beginstand van de voorziening. De
39.016.339 onttrekking houdt verband met een vrijval
als gevolg van verbeterde exploitatiessaldi
in de grexen. De vrijval is gedoteerd aan de
reserve VEF, algemeen deel.
De dotatie houdt verband met de
toegevoegde rentebaten van 3,5% over de
beginstand van de voorziening. De
110.589.184 onttrekking houdt verband met een vrijval
als gevolg van verbeterde exploitatiessaldi
in de grexen. De vrijval is gedoteerd aan de
reserve STimuleringsfonds, gronddeel.
De uitgaven zijn grotendeels gedekt uit ISV
0 middelen, waardoor de begrote dotatie en
lasten voor nazorg, samen € 15,2 miljoen,

Korte
toelichting op
toevoegingen
en
onttrekkingen
en afwijkingen
ten opzichte
van de
begroting

bestuurscommissie

571

Stedelijke
programma's
Stedelijke
programma's
Stedelijke
programma's
Stedelijke
programma's
Stedelijke
programma's
Stedelijke
programma's
Stedelijke
programma's
Belegd (onderwijs)fonds

Voormalige
tussenscholen

Openbare scholen BLO

Ontslagen meisjes

De Geijselaar

Quien

373003

373004

373005

373006

373007

Belegd (onderwijs)fonds

Belegd (onderwijs)fonds

Belegd (onderwijs)fonds

Belegd (onderwijs)fonds

Belegd (onderwijs)fonds

Linnenbeursje

Belegd (onderwijs)fonds

Groot en achterstallig onderhoud schooltuinen.

Onbekende gever

Voorziening onderhoud
Schooltuinen

373002

bestuurscommissie

373001

37051

370027

2014

1968

1966

pas

pas

pas

pas

pas

pas

pas

pas

pas

pas

pas

1.137

11.785

29.393

6.827

67.301

107.959

47.479

250.000

1.088.728

364.899

1.491.037

1.025.118

0

0

40

410

1.030

240

2.360

3.780

1.660

0

88.981

12.771

44.207

Toevoeging

370026

2012

pas

43.773

0

103.823

0

43.773

0

0

43.773

0 Vrijval ten behoeve van afwikkeling kosten.

zijn gedoteerd. Daarnaast is aan deze
voorziening een versnelde uitkering voor de
jaren 2019 en 2020 van het Rijk ad € 8
miljoen toegevoegd. Voor het deel van de
grondexploitaties is de voorziening
aangevuld tot de stand van de verstrekte
machtigingen. De vrijval van € 70,8 miljoen
houdt verband met de opmerking van de
Acam in het kader van de
jaarrekeningcontrole dat er geen sprake kan
zijn van een voorziening maar dat deze
middelen onderdeel dienen te zijn van een
bestemmingsreserve. Hierdoor zijn deze
middelen vrijgevallen in het
jaarrekeningresultaat. Met een
jaarrekeningbesluit is de raad gevraagd in te
stemmen om deze middelen in 2016 toe te
voegen aan een daartoe te vormen
bestemmingsreserve.

Het achterstallig onderhoud van de
schooltuincomplexen is in 2015 niet
250.000 uitgevoerd. De verwachting is dat het
achterstallig onderhoud in 2016 wordt
uitgevoerd.
De voorziening is toegenomen met de
49.139
jaarlijkse renteboeking
De voorziening is toegenomen met de
111.739
jaarlijkse renteboeking
De voorziening is toegenomen met de
69.661
jaarlijkse renteboeking
De voorziening is toegenomen met de
7.067
jaarlijkse renteboeking
De voorziening is toegenomen met de
30.423
jaarlijkse renteboeking
De voorziening is toegenomen met de
12.195
jaarlijkse renteboeking
De voorziening is toegenomen met de
1.177
jaarlijkse renteboeking

1.073.886 Toevoeging betreft een rentebijschrijving

377.670 Toevoeging betreft een rentebijschrijving

1.535.244 Bijstelling Jr 2015

1.025.118 Er is geen mutatie in 2015.

Ultimo 2015

Stedelijke
programma's
Stedelijke
programma's

26064

Programma

Stedelijke
programma's

ID-nr

31035

Naam
voorziening
pas

Positie:
act/pas

Stedelijke
programma's

Jaar van
ontstaan
2011

Ultimo 2014

Noordelijke ontsluiting
De voorziening is noodzakelijk voor de afronding
Food Center
van het project Noordelijke Ontsluiting FCA.
Borgstelling leningen
Triodosbank aan
Nog niet bekend (nnb)
broedplaatsen
Voorziening
Dekking kosten verhuiskosten vergoeding WMO
Verhuiskostenvergoeding
oude jaren
WMO
Verzorgingshuizen ouden
Fonds tbv ouderen
van dagen
Burgerlijke instellingen
Fonds tbv noodruftigen
maatsch. Zorg

Aanwending

31028

Waarvan vrijval

Stedelijke
programma's

Doel
voorziening
verstrekte machtigingen voor het uitvoeren van
bodemsaneringen binnen grondexploitatieplannen.
Het
doel van de voorziening Bodemsanering nazorg is
het dekken van de toekomstige kosten die
gemaakt worden voor Bodemsaneringen en
nazorgactiviteiten met betrekking tot de
gasfabrieken.

Korte
toelichting op
toevoegingen
en
onttrekkingen
en afwijkingen
ten opzichte
van de
begroting

374092

374087

407002

373013

373014

50004

50005

50006

Stedelijke
programma's

Stedelijke
programma's

Stedelijke
programma's

Stedelijke
programma's

Stedelijke
programma's

Stedelijke
programma's

Stedelijke

26658

Stedelijke
programma's

572
personele frictiekosten veilig thuis

Dekking BTW risico conform collegebesluit.

Langdurige exploitatie (inclusief beheer,
onderhoud en vervangings-investeringen) van de
veren

Afbouwkosten Stichting
Bijzondere Noden
Amsterdam

Voorzieningen
Individueel
Loopbaanbudget

Dekking van

Het dekken van bovenformatieve salarislasten bij

Dekking van extra kosten Het dekken van verplichte uniforme kleding in
kledingpakket
amsterdam.

Dekking van extra kosten
Het dekken van salaris en WW en WIA lasten als
van boventalligheid en
gevolg van SPP.
arbeidsongeschiktheid

Bijdrage in de vervanging van de in 1997 foutief
aangebrachte brandwerende bekleding van de
stalen damwand en stempelconstructie aan de
oostelijke in- en uitgang van de Piet Hein tunnel.

Groot onderhoud hallen
groot onderhoudkosten
(DAB / Sporthallen Zuid)

Voorziening groot
Groot onderhoud aan wegen en fietspaden op
onderhoud Amsterdamse
basis Meerjarenonderhoudsplan (MOP)
Bos

veilig thuis

Voorziening Diensten
Thuis (HHT)

Voorziening vormen voor de toekomstige
onderhoud

Voorziening onderhoud
revalidatiecentrum
Mytyl/Tyltyl

2014

2012

2008

2014

2015

2015

2014

2013

pas

pas

pas

pas

pas

pas

pas

pas

pas

pas

pas

135.000

120.000

629.855

179.000

63.998

703.440

260.000

0

0

10.830

90.833

6.700.259

215.000

0

123.800

260.000

763.111

0

0

58.298

Toevoeging

Stedelijke
programma's

374086

Programma

Stedelijke
programma's

ID-nr
Voorziening voor de toekomstig onderhoud.

Naam
voorziening

374085

Doel
voorziening

Toekomstig onderhoud
nieuwbouw Professor
Waterinkschool

Jaar van
ontstaan

Stedelijke
programma's

Positie:
act/pas
pas

Ultimo 2014

2014

27.000

41.000

329.855

179.000

63.998

319.005

345.618

0

0

4.690.000

Aanwending

38022

251.216

179.000

0

4.690.000

Waarvan vrijval

Stedelijke
programma's

Het bedrag is conform de begroting ingezet
op onderwijshuisvestingsvoorzieningen

In 2015 is de dotatie hoger dan vooraf in de
begroting was geraamd. Dit is het gevolg
149.131 van hoger gerealiseerde inkomsten die
conform besluit worden gedoteerd aan de
voorziening.
In 2015 heeft geen dotatie aan de
voorziening plaatsgevonden. De dotatie aan
10.830 de voorziening is afhankelijk van de
inkomsten. Deze zijn in 2015 niet
gerealiseerd.
conform collegebesluit. De voorziening
dient ter dekking van een btw-risico. In 2015
0
was een dotatie niet nodig gelet op de
beperkte omzet.
De voeding aan deze voorziening komt uit 2
763.111
bronnen: Jeugd € 696.263 en Zorg € 66.848
Toevoeging conform begroting. Onttrekking
€ 50.000 lager dan begroot doordat een
174.382
deel van het groot onderhoud is
doorgeschoven naar 2016.
In totaal is € 17.000 extra onttrokken a.g.v.
508.235 meerwerkkosten aan de renovatie van de
kleedkamers.
Overgedragen aan POA, conform
raadsbesluit van 16/12/2015 over
0
samenvoegen en opheffen van reserves en
voorzieningen
De voorziening is vrijgevallen ten gunste van
de organisatieonderdelen die deze
0
voorziening hebben gevormd; OJZ;
SIS;Sport en Bos en Kunst & Cultuur
De voorziening is geactualiseerd, hierdoor is
€ 0,25 miljoen vrijgevallen ten gunste van de
rekening. In 2015 is de voorziening voor
300.000 € 30.000 aangewend voor dekking van
kosten van 1 medewerker en € 48.000 is
overgedragen aan een andere rve in
verband met voormalig personeel.
Het landelijke uniform is vanaf eind
december 2015 uitgerold. Op basis hiervan
is de voorziening geactualiseerd
294.000
(toevoeging €215.000). Het bedrag eind
2015 is toereikend om de uniforme kleding
in 2016 aan te schaffen.
108.000 Het betreft hier een voorziening voor 5 jaar

2.010.259

Ultimo 2015

Diverse voorzieningen Onderwijshuisvesting van
de stadsdelen: Centrum 0,3 miljoen; Noord 1,1
Voorziening
miljoen; Nieuw West 1,2 miljoen; Zuid 0,6
Onderwijshuisvesting PO miljoen. Tegenover deze voorzieningen staan
diverse verplichtingen jegens verschillende
schoolbesturen.

Korte
toelichting op
toevoegingen
en
onttrekkingen
en afwijkingen
ten opzichte
van de
begroting

bestuurscommissie

Programma

573

2002

4014

31032

377088

406003

Stedelijke
programma's

Stedelijke
programma's

Stedelijke
programma's

Stedelijke
programma's

Stedelijke
programma's

80052

Gebiedsgericht werken 81001

Stedelijke
programma's

71007

Stedelijke
programma's

Egalisatie van de jaarlijks fluctuerende kosten van
groot onderhoud eigen huisvesting aan de
Theemsweg.

Groot onderhoud
gebouw en terrein
(Materiaaldienst)

Voorziening claims
Individueel
Loopbaanbudget
Vervanging en

Groot onderhoud
huisvesting gemeentelijk
apparaat

Dekking van kosten van boventalligheid en

Dekking van kosten van boventalligheid en
arbeidsongeschiktheid.

2013

Onderhoud twaalf cultuurpanden DMO in het
centrum op grond van vastgestelde
Meerjarenonderhousplannen (MOP's).

Voorziening onderhoud
Cultuurpanden

2013

2014

2015

1990

2012

De voorziening Groot Onderhoud zorgt voor
spreiding van de lasten voor groot onderhoud.
Op basis van meerjaren onderhoud Programma's
voor de panden wordt jaarlijks een dotatie
gedaan aan de voorziening.

Voorziening Groot
Onderhoud BHG

2009

Egalisatie van de jaarlijks fluctuerende kosten van
groot onderhoud eigen huisvesting van De Bazel.

2005

Doel van de voorziening is om groot onderhoud
Onderhoudsfonds (DFM) van het stadhuis, Muziektheater, Ambtswoning en
de parkeergarages mee te dekken.

Groot onderhoud
(Stadsarchief)

2015

pas

pas

pas

pas

pas

pas

pas

pas

pas

pas

Meer
dan 40
jaar
geleden

Voorziening groot
Egalisatie van de jaarlijks fluctuerende kosten van
onderhoud gemeentelijk
groot onderhoud van het gemeentelijk vastgoed.
vastgoed

Dekking kosten reorganisatie Parkeergebouwen

Onderhoudsfonds
gebouwen (Stadsbank
van Lening)

643.817

419.986

0

300.532

1.164.834

844.252

1.426.383

5.965.351

0

246.559

294.451

388.437

11.213.617

3.709.577

17.260.901

Toevoeging

71006

70004

ID-nr

Stedelijke
programma's

Doel
voorziening
pas

Jaar van
ontstaan
2009

Positie:
act/pas

Microkredieten

Ultimo 2014

57019

433.253

419.986

351.260

300.532

1.164.834

844.252

1.426.383

6.526

3.662.723

246.559

21.272

Aanwending

Om kleine ondernemers te helpen die in het
‘normale’ financiële circuit moeilijk aan
financiering kunnen komen is een
microkredietenfonds ingesteld. Medio 2013 is
bestuurlijk besloten het fonds voort te zetten tot
en met december 2015.

CCTR.

0

0

3.745

21.272

Waarvan vrijval

Stedelijke
programma's

Naam
voorziening

bovenformatieve
salarislasten bij
cameratoezicht

De toevoeging van € 3,7 miljoen is de
dotatie conform MJOP

De voorzienig ILB is conform begroting
volledig onttrokken.
599.001 Aan de voorziening heeft een dotatie

0

Overgeheveld naar de voorziening groot
onderhoud gemeentelijk vastgoed €
1.074.224. Het restant a € 90.610 is voor €
86.865 aangewend ter dekking van het
0
afwikkelingsverschil over 2014 en voor €
3.745 vrijgevallen in de Jaarrekening 2015
kunst en cultuur. De voorziening kan worden
opgeheven
Naar voorziening groot onderhoud
0 huisvesting gemeentelijk apparaat 71006.
De voorziening kan worden opgeheven.
Toevoegingen bestaan uit overhevelen van
saldi van diverse voorzieningen voor € 7,4
miljoen en dotatie conform MJOP
10.862.356
van € 3,8 miljoen. De onttrekking van € 0,4
miljoen is op basis van de uitgaven groot
onderhoud.

Naar voorziening groot onderhoud
0 huisvesting gemeentelijk apparaat 71006.
De voorziening kan worden opgeheven.

Naar voorziening groot onderhoud
0 huisvesting gemeentelijk apparaat 71006.
De voorziening kan worden opgeheven.

9.668.402

(gevormd eind 2014).De aanwending betreft
dekking 5 jaar van 0,5fte salarislasten
bovenformatief bij cameratoezicht.
Jaarlijks verstrekt rve Werk als beheerder
van het Microkeditenfonds een overzicht
met verstrekte garanties en afgewikkelde
273.179
garanties. Aan de hand hiervan wordt
bepaald hoe hoog de voorziening en
garantie bij rve Economie moet blijven.
Per 1 januari 2015 is deze voorziening
overgeheveld naar een ander
0
organisatieonderdeel (rve Gemeentelijke
Vastgoed).
Toevoegingen bestaan uit overhevelen van
saldi van diverse voorzieningen voor € 2,8
miljoen en dotatie in 2015 conform MJOP €
13.598.178
14,5 miljoen. De onttrekking van € 3,7
miljoen is op basis van de uitgaven groot
onderhoud.

Ultimo 2015

programma's

Korte
toelichting op
toevoegingen
en
onttrekkingen
en afwijkingen
ten opzichte
van de
begroting

bestuurscommissie

Doel
voorziening

Naam
voorziening

Programma

574
2013

2014

2014

Het dekken van verplichte uniforme kleding in
amsterdam.
Het dekken van bovenformatieve salarislasten bij
CCTR.
Ter dekking van de kosten van groot- en
planmatig onderhoud aan de reinigingswerf
Jacob Bontiusplantsoen, zowel voor wat betreft
het gebouw als voor de gebouwgebonden
voorzieningen inclusief het deel dat binnen de
VVE valt.

Sportfaciliteiten

Individueel Loopbaan
budget

Gebiedsgericht werken 81007

ID-nr

Gebiedsgericht werken 81006

bestuurscommissie

Planmatig onderhoud

Jaar van
ontstaan

Gebiedsgericht werken 81005

175.730

300.000

364.754

651.154

0

0

0

0

175.730

278.301

364.754

106.456

0

0

0

79.690

Waarvan vrijval

pas

pas

pas

pas

Positie:
act/pas

2013

Ultimo 2014

Het dekken van salaris en WW en WIA lasten als
gevolg van SPP.

Aanwending

Voorziening
grondexploitaties

plaatsgevonden van € 388.437, zijnde
conform de begroting € 330.000 en een
correctie van € 58.437 op de eerder
onttrokken gelden van € 433.253. Hierdoor
is er feitelijk € 374.816 aan de voorziening
onttrokken (€ 74.816 meer dan in eerste
instantie geraamd). Deze onttrekking heeft
plaatsgevonden voor het verrichten van en
het betalen van de facturen voor
aanpassingen in het gebouw ten behoeven
van de douchevoorziening, aanpassingen
aan het electra en de aanpassingen t.b.v. de
verbetering van de luchtkwaliteit. De
werkzaamheden zijn zodanig achter elkaar
gepland en uitgevoerd dat de organisatie
binnen het gebouw er zo weinig mogelijk
last van heeft ondervonden omdat alles in
één keer is opgepakt. Hierdoor is er iets
meer werk verzet dan in eerste instantie
verwacht.
De aanwendig heeft betrekking op uitgaven
€ 47.235 voor de blankenstraat en de
realisatie van de inkooptaakstelling 2015 €
59.300.
In 2012 zijn de Grondexploitatie plannen < €
5 miljoen overgedragen en afgerekend door
544.698 het OGA met het Stadsdeel. Ten behoeve
van nog te realiseren bestedingen is een
voorziening getroffen. Het plan
N53/Blankenstraat was onderdeel hiervan.
Het saldo van de voorziening voor dit plan
bedroeg per 1/1/15 € 82.735. In 2015 is €
47.325 onttrokken betreffende bouwrijp
gerelateerde kosten.
Conform collegebesluit van 28/4/15
‘Balansoverdracht naar Gemeentelijk
0
Vastgoed’ is deze voorziening volledig
overgedragen naar GV.
Conform besluit dagelijks bestuur centrum
15 decenber 2015, wordt € 278.301
21.699
overgedragen aan Stichting Space ter
aanvulling van het eigen vermogen
Dit is het laatste jaar van het ILB. Niet
besteed budget valt vrij. De aanwending van
het ILB is relatief laag.
Dit komt enerzijds door de overheveling van
0
incidenteel geld voor opleidingen waardoor
het ILB niet aangesproken hoefde te
worden. Anderzijds komt dit door de
reorganisatie. Veel medewerkers die hun ILB

Ultimo 2015

Gebiedsgericht werken 81003

Onderhoud beheer Werf arbeidsongeschiktheid.

Korte
toelichting op
toevoegingen
en
onttrekkingen
en afwijkingen
ten opzichte
van de
begroting

Toevoeging

575
Realiseren van de deelprojecten onder de titel
Groene As
Aanpak wateroverlast Sloterpark, incl. bestrijding
blauwalg

Vervangen Bomen

Klein onderhoud
plantsoenen

Woonboten

Groene AS

Sloterplas
wateroverl/blauwalg

Gebiedsgericht werken 82012

Gebiedsgericht werken 82014

Gebiedsgericht werken 82015

Gebiedsgericht werken 82016

Vanuit de Groenvisie en het Bomenbeleidsplan is
een MJOP Groen en Bomen opgesteld. In het
MJOP zijn bomen aangemerkt die vervangen
moeten worden als gevolg van de slechte
groeiplaats omstandigheden.
Het dekken van kosten van klein onderhoud aan
plantsoenen
Dekken van de uitgaven ivm de inrichting van de
oeverstrook langs de woonboten Zwartepad/
Ringvaartdijk

Planmatig en groot onderhoud en investeringen
Onderhoud verhardingen
verhardingen (wegen)

Gebiedsgericht werken 82011

Gebiedsgericht werken 82010

Gebiedsgericht werken 82009

pas

pas

pas

pas

pas

pas

pas

233.016

378.626

443.945

329.613

584.455

6.395.285

1.479.674

96.150

707.351

96.000

1.199.000

188.600

528.770

310.000

0

136.639

378.626

443.945

680.455

2.140.676

1.668.274

96.150

1.236.121

Aanwending

pas

Om nagekomen energierekeningen en heffingen
te kunnen betalen
Het egaliseren van onderhoudsuitgaven aan
waterbouwkundige werken

Heffingen &
energiekosten Sport
Onderh. Waterbouwk
werken

Ultimo 2014
41.828

0

0

243.958

442.367

680.455

1.655.557

96.150

596.177

Waarvan vrijval

Gebiedsgericht werken 82008

pas

Het egaliseren van uitgaven voor renovatie en
vernieuwing aan sportvelden en het baggeren
van de bijbehorende sloten

Renovatie/onderhoud
Sport

pas

Gebiedsgericht werken 82007

Programma
pas

ID-nr
Reserveren van geoormerkte derden gelden in
één voorziening

Naam
voorziening

Voorziening
Derdengelden

Doel
voorziening

Gebiedsgericht werken 82005

Jaar van
ontstaan
2015

Positie:
act/pas

te ontvangen naheffing RBD voor het wagenpark

Centrum

Toevoeging

Naheffing
rijksbelastingdienst

bestuurscommissie

nieuw

Ultimo 2015
Nazorg behorende bij de herinrichting van
de openbare ruimte naast de woonboten.

Aanleg van een groene ecologische by pass
0 als onderdeel van de verbetering van de
ecologische groene as.
Het algenvrij houden van de Varkensbaai
96.377
Sloterplas en het aanpakken van blauwalg in

0

329.613 Geen mutatie in 2015

0 Toevoeging conform begroting.

Herstraten van diverse voetpaden, rijweg en
5.453.609 fietspaden. Vervangen van asfalt deklagen
van rijwegen en fietspaden.

0 Divers onderhoud aan bruggen

0 Geen mutatie in 2015

In het onderhoud plan sport 2015 is voor de
Eendracht opgenomen een structurele
bijdrage van €75.000 voor onderhoud sport
park door de stichting de Eendracht en het
aanleggen van een kunstgrasveld a 2,5 ton.
Samen € 327.000.
Dit is ten laste van de voorziening gebracht.
De dotatie is €164k hoger dan begroot. Dit
0 betreft sportpark Spieringhorn, waarvan de
lasten al in 2014 ten laste van de
voorziening zijn gebracht.
Daarnaast is €250k aangewend aangewend
voor een kunstgrasveld op sportpark de
Eendracht. Het restant is gebruikt voor
projectmatig onhoud van de sportparken.

41.828 Geen mutatie in 2015

hebben vastgelegd zijn sinds 1 januari bij
een andere organisatieonderdeel van de
gemeente Amsterdam werkzaam. De
uitgaven worden geregistreerd daar waar de
medewerkers werkzaam zijn.
Dit is een voorziening voor te verwachten
vordering van de Belastingdienst wegens
310.000 niet voldoende onderbouwing van zakelijk
gebruik van bedrijfswagens in de
administratie.

Korte
toelichting op
toevoegingen
en
onttrekkingen
en afwijkingen
ten opzichte
van de
begroting

576
2011

2000

2008

Aanwenden voor aangewezen verstr.gebieden,
wel of niet gecombineerd met andere
onderhouds- of herprofileringswerken

Vrz. 1e
verstratingsgelden

Vrz. egalisatie
Egaliseren stijgingen en dalingen van de
resultaatafwik.afvalstoffe
afvalstoffenheffing voor de burger
nheffing

Vrz. egalisatie
kapitaallasten
afvalstoffenheffing

Gebiedsgericht werken 83008

Gebiedsgericht werken 83009

Gebiedsgericht werken 83011

Egaliseren verschil tussen lineaire en annuïtaire
kapitaallasten (geen ongewenste schommelingen
tarief)

2005

Dekking leasekosten mobiele wijkveiligheidspost
(inzet tbv schoon en heel stadsdeel)

Vrz. Mobiele
Wijkveiligheidspost

Gebiedsgericht werken 83005

pas

pas

pas

pas

-810.378

741.384

630.417

15.453

84.091

700.000

491.561

294.870

9.546

5.243

0

144.300

-810.378

1.036.254

17.771

84.090

491.561

389.811

472.880

491.561

389.811

de Sloterplas

0

Op 17 december 2015 heeft de
gemeenteraad besluiten genomen over het
samenvoegen en opheffen van reserves en
voorzieningen in de Jaarrekening 2015.
1
Besloten is om de kosten voor ICT voortaan
ten laste van de exploitatie te laten komen
en niet meer ten laste van een voorziening.
De voorziening is vrijgevallen in 2015.
De voorziening is bedoeld voor de financiële
dekking van de lease- en brandstofkosten
2.925 van de mobiele wijkveiligheidspost. De
onttrekking in 2015 (€ 17.771) heeft hier
betrekking op.
Bij afsluiting van de grondexploitaties
worden de verstratingsgelden direct aan de
stadsdelen uitgekeerd. De stadsdelen
reserveren deze gelden voor de daartoe
aangewezen verstratingsgebieden en
wenden deze op de gewenste momenten
639.963
onder eigen verantwoordelijkheid aan, wel
of niet gecombineerd met andere
onderhouds- of herprofileringwerken. In
2015 is € 9.546 toegevoegd als gevolg van
de afwikkeling van projecten voorgaande
jaren.
Op 17 december 2015 heeft de
gemeenteraad besluiten genomen over het
samenvoegen en opheffen van reserves en
0 voorzieningen in de Jaarrekening 2015.
Deze voorziening is opgeheven in het kader
van de afvalketen waarvoor op centraal
niveau reserves zijn gevormd.
Op 17 december 2015 heeft de
gemeenteraad besluiten genomen over het
samenvoegen en opheffen van reserves en
0 voorzieningen in de Jaarrekening 2015.
Deze voorziening is opgeheven in het kader
van de afvalketen waarvoor op centraal
niveau reserves zijn gevormd.

Geen mutatie in 2015. Het risico heeft zich
niet voorgedaan

Dit betrof een cao regeling die per 2016
afloopt. De voorziening kan grotendeels
vrijvallen. Het restant zal gebruikt worden
om de kosten van begin 2016 te financieren.

0 Toevoeging conform begroting.

700.000

Ultimo 2015

pas

Investeringen in ICT (gesloten circuit tbv jaarlijkse
schommelingen investeringsniveau)

Vrz. egalisatie ICT
investeringsplan

Gebiedsgericht werken 83001

2012

pas

Voorziening opgenomen ter afdekking van
risisco's op stadsdeelplannen. Geregeld per
Besluit 2013/62. Drie risico's zijn afgewikkeld
resteeert risico Delflandplein /Riekerhaven.

Programma

risico stadsdeelprojecten

ID-nr

Gebiedsgericht werken 82023

bestuurscommissie
pas

Naam
voorziening
Ieder personeelslid een persoonlijk budget geven

Doel
voorziening

Individueel
Loopbaanbudget

Jaar van
ontstaan

Gebiedsgericht werken 82022

Positie:
act/pas
245.511

Ultimo 2014

pas

Toevoeging

Bestemmingsplannen

Aanwending

Gebiedsgericht werken 82019

Waarvan vrijval

Het zo soepel mogelijk kunnen uitvoeren van de
wettelijke taak om iedere tien jaar
bestemmingsplannen te actualiseren

Korte
toelichting op
toevoegingen
en
onttrekkingen
en afwijkingen
ten opzichte
van de
begroting

ID-nr

Programma

577
1999

2012

Deze voorziening is ingesteld voor groot
onderhoud van het stadsdeelhuis aan de hand
van een meerjarendoorkijk.

Deze voorziening is gevormd om de nog niet
ingezette persoonlijke opleidingsbudgetten van €
500 per persoon per jaar over te hevelen naar het
volgende dienstjaar.

VRZ grt. Onderh.
Stadsdeelhuis

VRZ Centr opl budget
2012-2014

83004 Noord

2014

2014

83017 Noord

Deze voorziening is ingesteld voor groot
VRZ Gr. Onderh. Garage
onderhoud van parkeergarage Bezaanjachtplein
Bezaanj.
aan de hand van een meerjarendoorkijk.

Groot onderhoud Noorderparkbad

Vrz. groot onderhoud
Noorderparkbad

Gebiedsgericht werken 83026

2014

309.551

550.955

22.670

0

59.400

365.526

69.390

862

22.670

184.240

32.885

30.570

310.413

550.955

59.400

151.117

Waarvan vrijval

pas

pas

pas

pas

pas

pas

pas

Aanwending

83024 Noord

Groot onderhoud Wijkcentrum Bezaanjachtplein
251

Vrz. groot onderhoud
Bezaanjachtplein 251

Gebiedsgericht werken 83023

2008

bestuurscommissie
Verplichting van het herplanten ter vervanging
van gekapte bomen rond het project
Noord/Zuidlijn.

Naam
voorziening

Vrz. Groencompensatie
Noord/Zuidlijn

Doel
voorziening

Gebiedsgericht werken 83014

Jaar van
ontstaan
2010

Positie:
act/pas

Groot onderhoud Nieuwe Noorder

Ultimo 2014

Vrz. groot onderhoud
Crematorium

Toevoeging

Gebiedsgericht werken 83012

Ultimo 2015

Jaarlijks vindt er een dotatie plaats vanuit de
exploitatiebegroting. In 2015 bedroeg de
toevoeging € 30.570. Incidentele
99.960 onttrekkingen voor groot onderhoud zijn
gebaseerd op het meerjarig
onderhoudsplan. In 2015 zijn er geen
onttrekkingen geweest.
In het kader van de verplichting tot
herplanten ter vervanging van gekapte
bomen rond het project Noord/Zuidlijn, is
van de centrale stad (in 2008) een bijdrage
ontvangen van € 745.000. In de jaren tot en
met 2014 hebben onttrekkingen
plaatsgevonden. In 2015 heeft een correctie
398.411 plaatsgevonden op eerdere onttrekkingen
wat de verklaring is van de toevoeging van €
32.885. Eind 2015 is nog een bedrag
beschikbaar van € 398.411. Vanuit de
oorsprong van de voorziening dient nog een
bedrag van ca. € 300.000 bestemd te
worden voort nieuwe aanplant langs de
Noord-Zuidlijn.
Naar aanleiding van de gemeentelijke
0 reorganisatie is deze reserve per 1 januari
2015 overgedragen naar de rve Vastgoed
Jaarlijks vindt er een dotatie plaats vanuit de
exploitatiebegroting. In 2015 bedroeg de
toevoeging € 184.240. Incidentele
184.240 onttrekkingen voor groot onderhoud zijn
gebaseerd op het meerjarig
onderhoudsplan. In 2015 zijn er geen
onttrekkingen geweest.
Object blijft bij de BC Noord. De
voorziening is gebaseerd op een
meerjarendoorkijk waarbij middelen worden
45.340
gereserveerd voor vervanging van
installaties in de parkeergarage. In 2015 is er
alleen gedoteerd aan deze voorziening.
Naar aanleiding van de gemeentelijke
0 reorganisatie is deze reserve per 1 januari
2015 overgedragen naar de rve Vastgoed
Deze voorziening is in het verleden gevormd
voor het dekken van (nog) niet uitgevoerde
én uitgestelde onderdelen van individuele
loopbaan budgetten (een CAO verplichting
jegens werknemers). 2015 is het laatste jaar
0
dat deze voorziening ingezet mag worden.
Het ontvlechten van deze voorziening in het
kader van de gemeentelijke reorganisatie
per 1 januari 2015 was een ondoenlijke
opgave. Daarom is besloten om de kosten

Korte
toelichting op
toevoegingen
en
onttrekkingen
en afwijkingen
ten opzichte
van de
begroting

578

Gebouwen DNO

Promotie markt

Gebiedsgericht werken 84014

Gebiedsgericht werken 85004

De voorziening betreft gelden van derden
(marktkooplieden) die door het stadsdeel
beheerd worden tbv promotieactiviteiten.

Groot onderhoud Noorderparkbad

Monumenten DNO
Groot onderhoud Bezaanjachtplein 129
Ruimen algemene graven Egalisatie van de jaarlijks fluctuerende kosten van
DNO
groot onderhoud Buiksloterweg/ Tolhuisweg

Gebiedsgericht werken 84013

Gebiedsgericht werken 84012

Groot onderhoud Wijkcentrum Bezaanjachtplein
251

Belastingverplichting

Gebiedsgericht werken 84011

Verwervingsfonds CBK

VRZ Gr. Onderhoud
Tolhuistuin

1999

1999

1999

2013

2004

2014

2012

2012

pas

pas

pas

pas

pas

pas

pas

pas

pas

pas

120.664

528

77.924

65.213

1.621.000

525.173

50.000

21.436

47.794

162.048

75.000

11.000

12.010

34.910

Toevoeging

Gebiedsgericht werken 84007

Programma

83025 Noord

ID-nr

VRZ JGZ OKC
Aldebaranplein 2-4

bestuurscommissie

83020 Noord

Naam
voorziening

VRZ JGZ OKC
Purmerweg 46

Doel
voorziening

83019 Noord

Jaar van
ontstaan
2012

Positie:
act/pas

Deze voorziening is ingesteld voor groot
onderhoud van het OKC pand aan de hand van
een meerjarendoorkijk.
Deze voorziening is ingesteld voor groot
onderhoud van het OKC pand aan de hand van
een meerjarendoorkijk.
Deze voorziening is ingesteld voor groot
onderhoud van het OKC pand aan de hand van
een meerjarendoorkijk.
Deze voorziening is ingesteld voor groot
onderhoud van het Tolhuistuin aan de hand van
een meerjarendoorkijk.
Pensioenvoorziening DB leden

Ultimo 2014

VRZ JGZ OKC
Wingerdweg 52

91.170

614.510

50.000

21.436

47.794

162.048

Aanwending

83018 Noord

0

Ultimo 2015

De Nieuwe Ooster is beheerder van de
eigen gebouwen gebleven. Op dit moment
is er geen actueel onderhoudsplan
75.528
beschikbaar. Aan de rve Vastgoed is
gevraagd om een actueel onderhoudsplan
op te stellen
Door het ontbreken van een vereniging van
marktkooplieden Bos en Lommerplein,
heeft SD West de afgelopen jaren de
29.494
promotiegelden voor de B&L-markt
beheerd.
Dit is geen taak voor het stadsdeel en

88.924

voor individuele loopbaantrajecten te
verantwoorden binnen de voorziening en of
exploitatie en de voorziening aan het eind
van het jaar te laten vrijvallen. De
voorziening is opgeheven.
Naar aanleiding van de gemeentelijke
0 reorganisatie is deze reserve per 1 januari
2015 overgedragen naar de rve Vastgoed
Naar aanleiding van de gemeentelijke
0 reorganisatie is deze reserve per 1 januari
2015 overgedragen naar de rve Vastgoed
Naar aanleiding van de gemeentelijke
0 reorganisatie is deze reserve per 1 januari
2015 overgedragen naar de rve Vastgoed
Naar aanleiding van de gemeentelijke
0 reorganisatie is deze reserve per 1 januari
2015 overgedragen naar de rve Vastgoed
560.083
Op dinsdag 26 januari 2016 heeft het
college van B en W een besluit genomen
over de afronding van de controle van de
rijksbelastingdienst m.b.t. de omzet en
loonbelasting bij de stadsdelen Oost, West
en Centrum. Hierin zijn de totale financiële
consequenties van de door de rve
Belastingen met de rijksbelastingdienst
gemaakte afspraken afgezet tegen de
1.006.490
hiervoor gevormde voorzieningen bij Oost ,
West , Centrum en bij de
Concerncontroller. Dit heeft geleid tot een
verlaging van de voorziening van € 614.510.
Deze boeking van 614,510 vrijval door Oost
is voorgesteld door DMC. De
rijksbelastingdienst heeft pas in december
2015 haar rapport voorgelegd aan de
gemeente Amsterdam.
77.223

Korte
toelichting op
toevoegingen
en
onttrekkingen
en afwijkingen
ten opzichte
van de
begroting

Waarvan vrijval

2014

2014

2010

dekking toekomstige opleidingsrechten
werknemers stadsdeel

Is bestemd voor het uitvoeren van onderhoud aan
de binnenkant van de sporthal Laan van Spartaan.
Het onderhoud is opgenomen in een
Meerjarenonderhouds-programma.
Dekking naheffing belastingdienst incl boete en
rente.
is ingesteld om de kosten die samenhangen met
het uitvoeren van groot onderhoud aan panden in
het bezit van het stadsdeel gelijkmatig te
verdelen over een aantal begrotingsjaren. Aan de
voorziening ligt een meerjarig

Gespaard
loopbaanbudget

Groot Onderhoud
Sporthal Laan van
Spartaan binnenkant

BTW controle 2012

Gebiedsgericht werken 85021

Gebiedsgericht werken 85022

Gebiedsgericht werken 85023

2012

579
pas

pas

1.062.357

950.000

60.000

504.296

1.411.846

188.822

210.415

16.663

60.000

Toevoeging

pas

pas

act

pas

pas

pas

1.024.298

2.313

504.296

25.812

39.825

4.000

504.296

Waarvan vrijval

85014 BCO WEST Onderhoud panden

2013

Dekking overmaat van proceskosten in
grondexploitaties

2010

2010

Proceskosten Laan van
Spartaan

Programma

Gebiedsgericht werken 85017

ID-nr

Groot onderhoud
Brediusbad

bestuurscommissie

Gebiedsgericht werken 85011

Naam
voorziening

Groot onderhoud van
Hogendorphal

Doel
voorziening

Gebiedsgericht werken 85010

Jaar van
ontstaan
2010

Positie:
act/pas

Betreft een legaat van een particulier. Doel is om
jaarlijks een bedrag van circa € 5.000 beschikbaar
te stellen voor activiteiten voor kwetsbare
ouderen in West,
is bestemd voor het uitvoeren van onderhoud aan
de binnenkant van het Van Hogendorp
Sportcentrum. Het onderhoud is opgenomen in
een Meerjarenonderhouds-programma.
bestemd voor het uitvoeren van onderhoud aan
het casco en de installaties van het familiebad
Bredius te kunnen dekken. Hiervoor is een
meerjarenonderhoudsprogramma opgesteld.

Ultimo 2014

Fonds Peddemors

Aanwending

Gebiedsgericht werken 85009

38.059

Besteding voor groot onderhoud buitenkant
sporthal Van Hogendorpcentrum

De totale naheffing omzetbelasting is
inclusief rente vastgesteld door
rijksbelastingdienst. Het wachten is op de
950.000
definitieve afrekening.
De verwachting is dat dit in het 1e halfjaar
2016 zal plaatsvinden.

Het groot onderhoud binnenkant sporthal
117.688 Laan van Spartaan 2015 is ten laste van deze
voorziening gebracht.

Voorziening is bestemd voor proceskosten
1.411.846 die niet uit de Grex gedekt kunnen worden.
In 2015 is hier geen beroep op gedaan.
De regeling Individueel Loopbaan Budget is
geëindigd per 31-12-2015.
Medewerkers die in 2013 en 2014 gespaard
hebben, konden het gespaarde bedrag
alleen nog in 2015 uitgeven.
0 Per 1 januari 2016 is dit recht vervallen en
dus ook het bestaansrecht van de
voorziening.
Het resterende bedrag in de voorziening
van 504.296 valt hiermee vrij in de
Jaarrekening 2015.

Het groot onderhoud zwembad Bredius
163.010 2015 is ten laste van deze voorziening
gebracht.

Het groot onderhoud binnenkant Van
170.590 Hogendorphal 2015 is ten laste van deze
voorziening gebracht

De onttrekking in 2015 van € 4.000 betreft
12.663 de dekking van de subsidies t.b.v.
activiteiten voor ouderen.

Ultimo 2015

daarom is in overleg met de
marktkooplieden besloten
het geld uit te betalen aan de kooplui die dit
de afgelopen jaren hebben afgedragen.
De onttrekking van 91.170 is de uitbetaling
die in 2015 heeft plaatsgevonden.
Het resterende bedrag van 29.494 zal door
de marktcommissie B&L-markt in 2016
worden besteed aan promotionele
activiteiten.

Korte
toelichting op
toevoegingen
en
onttrekkingen
en afwijkingen
ten opzichte
van de
begroting

Doel
voorziening
Jaar van
ontstaan

580

Gebiedsgericht werken 87012

Gebiedsgericht werken 87008

Gebiedsgericht werken 87007

Gebiedsgericht werken 87005

Voorziening
Afvalstoffenheffing

Voorziening Promotie
gelden Warenmarkt

Het opvangen van toekomstige schommelingen
in de tarieven ASH.

In het tarief Warenmarkten Stadsdeel Zuidoost is
een aantal jaar een promotieheffing opgenomen
om de ontwikkeling van de warenmarkten te
stimuleren.
Deze voorziening is gevormd voor risico’s m.b.t.
afrekeningen in het kader van de Wet Inburgering
over de periode 2007--2010. Omdat
Voorziening Inburgering
inburgeringtrajecten lang doorlopen zal de
laatste afrekening over de periode 2007—2010
uiterlijk in 2015 plaatsvinden.
Voorziening onderhoud Het financieren van pieken in de
Bijlmer sportcentrum
onderhoudsplanning.
De extra middelen zijn nodig om de pieken in de
Voorziening onderhoud onderhoudsplanning te kunnen financieren. De
Bijlmersportpark
onderhoudsopgave zal zich met name na 2017
voordoen.
2011

2011

2010

2011

2013

2010

Het realiseren van een Werf op het voormalig
grondexploitatiegebied Bedrijventerrein
Schinkeleilanden.

Werf stadsdeelwerken

86011

Gebiedsgericht werken 87003

2010

Een gelijkmatige verdeling van het jaarlijks
onderhoudsbudget

Groot onderhoud
permanent beheerde
gebouwen

86004

2010

Egalisatie van de onderhoudskosten van de
stadsdeelhuisvestingspanden op basis van een
meerjarig onderhoudsplan.

Stadsdeelkantoor en
werven(onderhoud)

pas

pas

pas

pas

pas

pas

pas

pas

pas

pas

3.792.411

103.965

383.901

62.000

30.597

327.703

2.597.808

724.726

250.736

92.501

15.322.018

0

0

0

0

0

0

0

0

0

750.448

6.856.048

3.792.411

0

0

62.000

0

327.703

2.597.808

724.726

250.736

794.177

10.616.950

0

0

0

0

62.000

0

250.736

Waarvan vrijval

86009

2010

Het bij de herinrichting van het Amstelpark en het
Groeifonds Groen Zuidas Gijsbrecht van Aemstelpark realiseren van 2
hectare aanvullend oppervlaktewater.

Gebiedsgericht werken 86007

Programma
2012

bestuurscommissie

Groot onderhoud
Bekostiging van periodiek onderhoud aan de
sporthallen en parken en
sporthallen en -parken en zwembaden.
zwembaden

Positie:
act/pas
pas

Ultimo 2014

Gebiedsgericht werken 86005

ID-nr
2010

Toevoeging

Doel van deze voorziening is de openbare ruimte
op een aanvaardbaar kwalitatief niveau te
behouden.

Aanwending

Voorziening Groot
onderhoud openbare
ruimte (VGO)

De hoogte van de voorziening vloeit voort
uit het onderhoudsplan (MJOP).

De hoogte van de voorziening vloeit voort
uit het onderhoudsplan (MJOP).

De vrijval vloeit voort uit het raadsbesluit
0 samenvoegen en opheffen reserves en
voorzieningen Jaarrekening 2015 d.d. 16

103.965

383.901

0 nvt

De werkelijke kosten van promotie30.597 activiteiten worden bij de jaarrekening
onttrokken.

De kosten voor groot onderhoud aan de
openbare ruimte in 2015 zijn lager
11.561.116 uitgevallen als gevolg van goedkopere
aanbesteding en vertraging van
werkzaamheden.
De uitgaven voor groot onderhoud van
48.772 sporthallen, parken en zwembaden in 2015
zijn in lijn met de begroting.
De kosten van het project Europaboulevardbomen (€ 145.998,14) die waren begroot
0 ten laste van de voorziening Groeifonds
Groen Zuidas zijn abusievelijk onttrokken
aan de VGO.
Opheffing conform raadsbesluit Instemmen
met het samenvoegen en opheffen reserves
0 en voorzieningen in de Jaarrekening 2015
(Bestuursopdracht 'opschonen reserves') van
16 december 2015.
Opheffing conform raadsbesluit Instemmen
met het samenvoegen en opheffen reserves
0 en voorzieningen in de Jaarrekening 2015
(Bestuursopdracht 'opschonen reserves') van
16 december 2015.
Opheffing conform raadsbesluit Instemmen
met het samenvoegen en opheffen reserves
0 en voorzieningen in de Jaarrekening 2015
(Bestuursopdracht 'opschonen reserves') van
16 december 2015.

Ultimo 2015

Gebiedsgericht werken 86003

Naam
voorziening
onderhoudsprogramma ten grondslag, dat
gespecificeerd naar pand opgenomen is in de
paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen in de
programmabegroting

Korte
toelichting op
toevoegingen
en
onttrekkingen
en afwijkingen
ten opzichte
van de
begroting

ID-nr

Programma

95075

95076

409002

409002

95024

95058

Stedelijke
programma's

Stedelijke
programma's

Stedelijke
programma's

Stedelijke
programma's

Stedelijke
programma's

95073

Stedelijke
programma's

Stedelijke
programma's

95072

581
2003
2007

1995

Dekking van risico's van oninbare vorderingen

Voorziening wordt gevormd voor het te plegen
groot onderhoud.

1995

2013

De voorziening is getroffen om de financiële
Exploitatie en
risico's af te dekken van oninbare vorderingen
investeringen NZK-veren
van het stadsdeel.

Brandwerende coating
Piet Heintunnel

Groot onderhoud
Parkeergebouwen

Voorziening wordt gevormd voor het te plegen
groot onderhoud.

Dekking kosten reorganisatie Parkeergebouwen

Voorziening
reorganisatiekosten
Parkeergebouwen

2013

2013

pas

pas

pas

pas

pas

pas

pas

pas

pas

242.813.322

125.000

0

4.152.218

3.786.182

631.941

7.435.596

4.670.019

29.807

0

10.690.125

0

1.259.769

Toevoeging

Groot onderhoud
Parkeergebouwen

Dekking ontruimingskosten parkeergarages Zuid
Oost

Voorziening
ontruimingskosten
garages Zuid Oost

Voorziening
Ontwikkelingen
Parkeerbeheer (DIVV)

Deze voorziening is bestemd voor frictiekosten bij
het aanbestedingstraject van de overheid-BV
Cition, conform de voordracht aan de
raadsvergadering 2012/153.

2013

2013

427.123

10.509.979

0

654.560

3.786.182

363.600

868.571

289.791

29.807

427.123

0

0

29.807

0 nvt

december 2015.
Naar voorziening groot onderhoud
0 huisvesting gemeentelijk apparaat 71006.
De voorziening kan worden opgeheven.

De onttrekkingen betreffen de uitvoering
242.993.468 van de veercontracten. De dotatie betreft
de rentetoevoeging. Deze wordt berekend

125.000

Door vertraging in de aanbesteding worden
ook in 2016 nog implementatie- en
begeleidingskosten voorzien. De verwachte
6.567.025 frictiekosten voor pensioen bij de overdracht
van personeel van Citon naar de nieuwe
uitvoerder treedt niet op omdat de regeling
bij ABP voortgezet kan worden.
In 2015 heeft er afwikkeling plaatsgevonden
van de ontruimde garages Develstein,
268.341 Echtenstein , Egeldonk en Eeftink.
Ontruiming Daalwijk wordt in 2016
verantwoord.
Een bedrag van € 3.637.957 wordt bij de
Jaarrekening 2015 opgenomen in de nieuw
te vormen voorziening dekking financiële
risico's (voormalig) personeel.
0
Bestuursopdracht ‘opschonen reserves’ 12
besluiten over het samenvoegen en
opheffen reserves en voorzieningen in de
Jaarrekening 2015.
Bij de Voorjaarsnota 2015 is € 348.762
toegekend voor het op niveau kunnen
onderhouden van de parkeergarages en €
4.757.427 91.244 voor het MJOB van De Opgang
(uitbreding areaal). Deze mutaties zijn in de
budgetbrief opgenomen onder nader te
verdelen lasten.
Bij de Voorjaarsnota 2015 is € 348.762
toegekend voor het op niveau kunnen
onderhouden van de parkeergarages en €
0 91.244 voor het MJOB van De Opgang
(uitbreding areaal). Deze mutaties zijn in de
budgetbrief opgenomen onder nader te
verdelen lasten.

Het verschil tussen het huidige loon en de
4.380.228 inschaling in de inschaling in overheid BV
Cition is onttrokken aan de voorziening.

Ultimo 2015

Stedelijke
programma's

Naam
voorziening

Het herstel van de schade a.g.v. bouwkundige
calamiteiten eind 2013 die slechts gedeeltelijk
door de verzekering zal worden gedekt.
Deze voorziening heeft als doel het verschil
tussen het huidige loon en de inschaling in de
Sociaal Plan Cition (DIVV) overheid. BV Cition te betalen, conform de
gemaakte afspraken bij de overgang van het
personeel.

Jaar van
ontstaan

Voorziening schade
Geldershoofd

Positie:
act/pas
pas

Ultimo 2014

2006

Waarvan vrijval

Gebiedsgericht werken 87017

Egalisatie van de jaarlijks fluctuerende kosten van
groot onderhoud stadsdeelkantoor Zuidoost.

Aanwending

Gebiedsgericht werken 87001

Doel
voorziening

Anton de Komplein 150
Stadsdeelkantoor

Korte
toelichting op
toevoegingen
en
onttrekkingen
en afwijkingen
ten opzichte
van de
begroting

bestuurscommissie

ID-nr

Programma

53001

63010

95036

Stedelijke
programma's

Stedelijke
programma's

Stedelijke
programma's

Naam
voorziening

582

Risicofondsen N/Z-lijn

Voorziening renovatie
riolering

Rioolrecht

Afdekking van de bouw- en VAT risico's.

Voorziening ten behoeve van renovatie riolering
in de toekomst.

Egalisatiefonds voor de tarieven rioolheffing.

Bijdrage OGA
Het dekken van risico's van oninbare vorderingen.
Fietsenstalling Zuid/WTC

2001

2014

2005

2009

pas

pas

pas

pas

0

163.199.874

2.000.000

13.727.720

686.889

Ultimo 2014

95065

Doel
voorziening
act

0

0

1.976.384

21.294

2.000.000

0

1.200.000

157.000

Aanwending

Stedelijke
programma's

Jaar van
ontstaan
2015

Positie:
act/pas

Vergoeding van inkomstenderving (vanaf 2010),
Nadeelcompensatie
als gevolg van werkzaamheden V&OR, aan de
parkeergarage P1 (IJsei)
exploitant van betreffende parkeergarage.

Toevoeging

nieuw

Waarvan vrijval

Stedelijke
programma's

Ultimo 2015

op basis van het gemiddelde van de beginen eindbalans. Een deel van de afkoop
pontpleinen schuift door naar volgend jaar
en over de afkoop van de NZK ponten is
nog geen overeenstemming bereikt. Verder
is het verwijderen van de aanlanding van het
Oosterdokseiland gunstiger uitgevallen.
Hierdoor is er minder uitgegeven dan
begroot.
De afgelopen maanden hebben gemeente
en P1 onderhandeld over de resterende
geschilpunten. Er is geen overeenstemming
bereikt. Het betreft dus een verplichting /
0
2.000.000 verlies waarvan de omvang op balansdatum
onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten.
Na overleg met ACAM en DMC wordt in de
jaarrekening 2015 daarom voorgesteld een
voorziening te treffen.
De onttrekking betreft de huurkosten van
551.183 deze fietsenstalling. De toevoeging betreft
de rente 2015.
De toevoeging 2015 bedraagt € 1.976.384.
Een specificatie van het toegevoegd bedrag
15.704.104 wordt gegeven in de toelichting op de
balans in bijgevoegd werkblad onder
voorzieningen (passiva-categorie 2).
In 2014 is een renovatievoorziening in het
leven geroepen om de voorziene piek in
hogere investeringsuitgaven in de periode
2022 – 2026 op te kunnen vangen. Daarbij is
de periode na 2026 vooralsnog buiten
beschouwing gebleven. Uit het nieuwe
2.000.000
Gemeentelijk Riolerings Plan blijkt nu dat in
de jaren 2022 – 2026 een investeringsniveau
van € 33 miljoen per jaar is begroot maar
dat in de periode 2027 – 2045 het
investeringsniveau verder stijgt tot € 45
miljoen per jaar.
De voorziening risico's NZL is onderdeel van
het gemeentelijk aandeel in het project
N/Zlijn. De stand van deze voorziening is
gebaseerd op de stand van de laatst
beschikbare kwartaalrapportage. Op
moment van Jaarrekening 2015 was dit de
1.200.000 161.999.874 Q3 welke cf procedure RRP is vastgesteld
door college en raad. De stand prognose is
gebaseerd op het risicodossier en heeft
geleid tot een vrijval in de voorziening van
1,2 miljoen in 2015. De vrijval heeft
betrekking op de mutatie aan prognose van
de risicovoorziening Q3-2015.

Korte
toelichting op
toevoegingen
en
onttrekkingen
en afwijkingen
ten opzichte
van de
begroting

bestuurscommissie

Ultimo 2015

Waarvan vrijval

Aanwending

Toevoeging

Ultimo 2014

874.582.724 126.048.275 217.834.010 137.768.737 782.796.989

Korte
toelichting op
toevoegingen
en
onttrekkingen
en afwijkingen
ten opzichte
van de
begroting

Positie:
act/pas
Jaar van
ontstaan

Doel
voorziening

Totaal

Naam
voorziening

bestuurscommissie

ID-nr

Programma

583

11.4 Investeringen
11.4.A Geen kredietaanvraag
x

Voorstellen die niet leiden tot een kredietaanvraag
Omschrijving investering

001

Investeringssom

Dienstverlening en informatie
Extra afschrijving ivm modernisering GBA

Totaal Dienstverlening en informatie

002

2.000.000

Openbare orde en veiligheid
Daniel Goedkoopstraat

600.000

Totaal Openbare orde en veiligheid

003

600.000

Verkeer en openbare ruimte
Aanvullende dekking Utrechtsestraat

1.134.570

Vervangingsonderhoud Stadionweg ts Apollolaan en brug 406

300.000

Voorbereiding aanpassing Nassaukade i.v.m. Singelgrachtgarage

300.000

Voorbereiding reconstructie Surinameplein

400.000

Voorbereiding Wibautstraat Zuid ts Prins Bernhardplein en rijbaan onder
spoorwegviaduct

300.000

Totaal Verkeer en openbare ruimte

005

2.434.570

Onderwijs, jeugd en diversiteit
DMO apparaat 2015

250.000

Totaal Onderwijs, jeugd en diversiteit

009

250.000

Stedelijke ontwikkeling en wonen
Uitbreiding museum het Schip

1.112.810

Totaal Stedelijke ontwikkeling en wonen

011

2.000.000

1.112.810

Bedrijfsvoering
Huisvesting Afval Service Oost

1.500.000

ICT (hardware netwerk & werkplekken) 2015

346.460

Vervanging werkstations 2015

250.000

Vervanging werkstations 2016

250.000

Vervanging werkstations 2017

250.000

Vervangingsinvesteringen ICT 2015

313.000

Totaal Bedrijfsvoering

2.909.460

Eindtotaal

9.306.840
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11.4.B Bij de Jaarrekening 2015 af te sluiten kredieten
per programma
MIP nummer

Omschrijving (nieuwe) investering

001

Dienstverlening en informatie

02.14.0001

Vervanging telefooncentrale CCA

02.14.0028

1S1D: inrichting loketten

84.15.0454

Restauratie orgel

Totaal Dienstverlening en informatie

Investeringssom

Resterend
budget

400.000

8.835

9.600.000

0

63.000

-27.573

10.063.000

-18.738

002

Openbare orde en veiligheid

37.14.1218

Daniel Goedkoopstraat

350.000

0

37.14.1224

Daniel Goedkoopstraat

200.000

0

37.14.1227

Daniel Goedkoopstraat

150.000

150.000

37.14.1230

Daniel Goedkoopstraat

150.000

150.000

850.000

300.000

43.880

9.739

3.000.000

0

Totaal Openbare orde en veiligheid
003

82.15.0107

Verkeer en openbare ruimte
Amsterdamse Bos, vervangingsinvesteringen
2014
10254 Tuinen van West

82.15.0126

10307 Savornin Lohmanstraat

500.000

0

82.15.0461

Dudokhaken Leenhofstraat fase 3
Piet Mondriaanstraat ter hoogte van Willy
Sluiterstraat
Parkeergarage GAK gebouw

416.000

166.400

275.000

67.942

37.14.0830

82.15.0478
85.15.0001

8.257.694

95.14.0002

Voorbereiding inrichting en dynamisering
busstation Amsterdam CS

1.200.000

0

95.14.0006

1e uitvoeringskrediet inrichting en dynamisering
busstation Adam CS (INDY)

4.300.000

0

95.14.0013

Langzaamverkeerspassage CS

18.030.000

-17.099

95.14.0017

Voorbereiding IJweg West

265.000

0

95.14.0022

Aanvullend voorbereidingskrediet voor
reconstructue Houtmankade

250.000

0

95.14.0031

Vervangingsproject Amsteldijk tussen
Stadhouderskade en Jozef Israelkade

3.300.000

463.322

95.14.0040

Vervangingsonderhoud Oude Haagseweg ts J.
Huizingalaan en Anderlechtlaan

1.170.000

106.509

1.900.000

-1.758

1.450.000

200.000

473.000

-794

17.302.143

181

5.949.418

199.191

24.742.300

0

95.14.0045
95.14.0078
95.14.0089
95.14.0110
95.14.0120
95.14.0128

Uitvoering rijbanen en fietspaden Baden
Powellweg
Onderzoek en voorbereiding bruggen (174, 400
en 265)
Gedeeltelijke renovatie brug 265, Alexanderplein
Vervanging en herprofilering Openbare
verlichting 2011
Vervanging en aanpassing VRI's en VKMinstallaties 2011
IJsei
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Investeringssom

Resterend
budget

MIP nummer

Omschrijving (nieuwe) investering

95.14.0171

Vervanging aanlanding enz NDSM-veer

500.000

0

95.14.0210

784.000

0

4.354.877

95.15.0014

BD2013-013827 VB Gebiedsregie 223051
BD2010-8182 UK ophogen bushaltes Noord
220010
Busstation Centraal Station (IJsei)

4.000.000

0

96.14.0002

Aanvullend krediet Rokin Pg

7.900.000

797.606

96.14.0006

Spoorbaan Amsterdam - Utrecht

21.975.731

0

96.14.0007

Overige railverbindingen

4.395.080

0

96.14.0008

IJ-Tram

4.692.931

0

96.15.0001

Voorcalculatie 2014 en nacalculatie 2013 NZL

1.500.000

0

82.15.0041

10037 Sloterpark asfaltpaden

500.000

151.260

82.15.0399

10874 P. Borstrstraat inclusief zijhofjes

2.563.994

466.882

82.15.0447

20034 Fase 1 Project 971110 Lelylaan

79.620

-378.896

82.15.0454

Osdorperweg dorp Sloten

257.414

5.856

146.328.082

2.236.340

95.14.0211

Totaal Verkeer en openbare ruimte
005

Onderwijs, jeugd en diversiteit

37.14.0273

Het Plein/ uitbr/ Jan de Louterstraat

489.431

0

37.14.0274

018 Plein/ uitbr.huisv. gr 11/ Jan de Louterstraat

116.000

0

37.14.0363

Dubbelink Nieuwbouw

3.947.760

0

37.14.0378

Comenius diversen

407.600

0

37.14.0382

Het Plein, diverse incl.uitbreiding

648.608

0

37.14.0406

Bernard Nieuwt Coll, nieuwbouw

2.082.784

0

37.14.0407

O.G. Heldring nwb lokatie 8 grp/9 lok

2.134.722

0

37.14.0413

Bredero Coll overh eisen Meeuwenln 132
A.Laudysch inr 2 praktijk/horeca V.Neijenrodel
648
BVO HVP 2009 Brandveiligheidsvoorziening

141.401

0

44.470

0

1.750.629

0

2.682.519

0

65.000

0

1.354.738

0

466.101

0

305.687

0

134.202

0

37.14.0529

Fons Vitaeu Lyc nwb sportzalen R.Vinkeleskade 53
Comenius, uitbr gymaccomodatie Slotermeerpl
103
Het Plein uitbreiding Jan de Louterpad 5
Het Plein uitbr/aanpassing RPO Jan de Louterpad
5
Prof Waterink afk erfp NB school/gymzaal
Schepenl.
KIOSB Com sch uitbr en aanp gymz Slotermeerl
103
Brandveiligheidsvoorz BVO 2010

1.381.238

0

37.14.0530

Calvijn Coll, Nieuwb Schipluidenlaan 12

6.800.000

37.14.0536

Nieuwbouw Bernard Nw Coll Duinlustlaan 20

369.464

0

37.14.0538

Nieuwb Zuiderlicht Coll Rustenburgerstr 436

361.680

0

37.14.0539

Nieuwbouw MSA/IVKO Pl. Middenlaan 27

102.296

0

37.14.0542

Nieuwbouw IJburg Coll F. Zieglerstr 201
SGS Adam Zd aanvul werkz Gerrit van der Veenstr
99
SGS Nw West bouwk aanp Jan van Breemenstr 1

60.702

0

778.946

38.835

60.000

0

37.14.0446
37.14.0465
37.14.0496
37.14.0506
37.14.0512
37.14.0513
37.14.0515
37.14.0516

37.14.0555
37.14.0593

586

MIP nummer

Omschrijving (nieuwe) investering

37.14.0596

37.14.0630

Cartesius Lyc extra kst Fred Hendrikpl 7 a
De Wissel sloopkst noodlok Cabralstr H.Poortstr
17
Brandveiligheid VO 2011
A.Laudy ingebruikn Z.Wandelweg + 2
noodlokalen
Rendabelkrediet 't Kabouterhuis

37.14.0644

37.14.0598
37.14.0619

Investeringssom
190.000

Resterend
budget
79.943
0

369.861

62.446

695.611

0

1.843.622

0

HVP´12 SGS Oost aanpassing Dubbelink

522.200

3.906

37.14.0655

HVP'12 Buitenveldert Vervangen Cuserstr

219.388

201.521

37.14.0655.2

HVP'12 Buitenveldert Vervangen Cuserstr

37.14.0656

HVP'12 AMSTELLYCEUM MAURITSKADE

2.180.000

0

37.14.0662

HVP'12 Geert Groote Hfdgeb. Fred Roeskestr

5.500.000

0

37.14.0665

HVP'12 Hogelant Renovatie Duinluststr

669.386

25.591

37.14.0668

HVP'12 4e Gymnasium Krediet Stravanger

300.000

0

37.14.0669

HVP'12 4e Gymnasium aanp Stravangerweg

37.14.0675

37.14.0682

Hvp'12 Zuiderlicht Uitbreiding Rustenburgerstr
Hvp'12 SGS Reigersbos Herstel dakvlak 1
Ravenswaai
Hvp'12 SGS Reigersbos Herstel dakvlak 3
Ravenswaai
Hvp'12 SGS Reigersbos Herstel bouwdeel A
Ravenswaa
Hvp'12 SGS Reigersbos Herstel gevel 38
Ravenswaaip
Hvp'12 SGS Reigersbos Herstel gevel 41
Ravenswaai
Hvp'12 SGS Reigersbos Herstel gevel 21
Ravenswaaip
Hvp'12 IJburg div kosten F. Zieglerstr

37.14.0684

Hvp'12 Zuiderlicht kstn verwerv bouwterrein

37.14.0687

Hvp'12 1e inrichting B(VO)

37.14.0688

Hvp'12 Brandveiligheid O(VO)

37.14.0702

Zuid/Wetering - hercertificering March

2.435

37.14.0703

Coll Noord/Kingma - hercetificering March

2.435

37.14.0704

Coll Noord/Kingma - hercertificering March

2.435

37.14.0711

Fons Vitae L. -2e verbouwing en uitbreiding

2.571.877

0

37.14.0716

Plein - vergoeding erfpacht

354.675

94.233

37.14.0717

Plein - vergoeding meerkosten
ROC Op Maat west -sloop noodbouw E. de
Roodestr 18

338.113

0

75.000

3.282

370.555

148.828

2.245.154

0

209.000

0

37.14.0620

37.14.0676
37.14.0677
37.14.0678
37.14.0679
37.14.0680
37.14.0681

37.14.0723
37.14.0725

Tobiasschool aanpassingen in huurpand
Poeldijkstraat Rietwijkerstraat 55

0

0
3.335.500

0

29.205

0

1.147

0

53.784

0

20.169

0

13.446

0

84.959

0

20.000

0

178.466

0

2.531.746

0

340.440

86.716

37.14.0730

Amstel-Cosmicus Lyc. -meerk. renovatie
Mauritskade
Amstel/Cosmicus lyc - aanleg ICT voorzieningen

37.14.0731

Mont.Lyc.Asd - aanleg ICT voorzieningen

431.970

0

37.14.0733

Geert Groote Coll - sloopkosten

221.086

0

37.14.0734

Geert Groote Coll. - verhuiskosten

12.308

0

37.14.0735

Geert Groote Coll. - herstel lekkage gymvloer

17.850

0

37.14.0729

587

MIP nummer

Omschrijving (nieuwe) investering

Investeringssom

Resterend
budget

3.570

0

37.14.0737

Geert Groote Coll. - renovatie bestaande
meterkast
Geert Groote Coll. - renovatie trap

30.800

0

37.14.0738

Geert Groote Coll. - meerkosten nieuwbouw

63.858

0

37.14.0739

Geert Groote Coll. - nw schoolplein/trap/entree

275.795

0

37.14.0742

302.800

7.692

229.509

24.094

37.14.0748

Over Y Coll. - 2 extra lokalen eigen terrien
Bredero Coll. -inhuizing kaderopl meeuwenlaan
136
Bredero Coll. - Sloop noodbouw aanhelen terrein

75.000

75.000

37.14.0750

Apollosch - herinrichten parkeerterrein

5.800

59

37.14.0751

Gerrit vd Veen herstel kelderruimte

12.915

0

37.14.0752

179.214

0

23.310

0

29.471

0

81.635

0

70.503

0

48.239

0

59.371

0

42.673

0

42.673

0

25.975

0

263.569

0

37.14.0763

Zuiderlicht Coll -afkoop erfpacht
SGS Reigersbos - herstel fouten contruc. dakvlak
1
SGS Reigersbos - herstel contructie dakvlak 3
Reigersbos -herstel houtskelet gevel 3, bouwdeel
A
Reigersbos -herstel houtskelet gevel 4, bouwdeel
A
Reigersbos -herstel houtskelet gevel 5, bouwdeel
A
Reigersbos -herstel houtskelet gevel 6, bouwdeel
A
Reigersbos -herstel houtskelet gevel 7, bouwdeel
A
Reigersbos -herstel houtskelet gevel 20 bouwdeel
A
Reigersbos -herstel houtskelet gevel 26 bouwdeel
A
Reigersbos -vergroten glasoppervlak
natuur/scheiku
De Dreef -vergoeding erfpacht nieuwbouw

558.169

96.240

37.14.0764

De Dreef - vergoeding sloopkosten

100.000

20.232

37.14.0765

De Dreef - verwijdering Noodlokalen

10.000

10.000

37.14.0766

De Dreef - vergoeding meerkosten

196.899

0

37.14.0815

Prijscompensatie 2009

13.892.208

-6.839

37.14.0816

Prijscompensatie 2010

2.643.073

0

37.14.1202

Vervanging kantoorinventaris/onderhoud gebouw

180.000

37.14.1203

Vervanging apparaat DMO

150.000

37.14.1205

Verhuizing en dienst specifieke inrichting

100.000

37.14.1206

Vervanging en impementatie nieuw fin. systeem

450.000

37.15.0589

Lidwina

37.15.0679

Montessori 5e, Watergraafsmeer

37.15.0731

37.14.0736

37.14.0747

37.14.0753
37.14.0754
37.14.0755
37.14.0756
37.14.0757
37.14.0758
37.14.0759
37.14.0760
37.14.0761
37.14.0762

14.270

0

6.393

2.088

Achthoek

267.304

267.304

37.15.0732

Achthoek

119.275

119.275

37.15.0777

Sint Aloysiusschool

146.036

88.418

37.15.0779

Montessori de Amstel

48.422

-554

37.15.0780

Montessori de Amstel

197.005

989

37.15.0783

Amstelmeer

801.000

653.292

588

Investeringssom

Resterend
budget

MIP nummer

Omschrijving (nieuwe) investering

37.15.1065

Cosmicus

583.896

334.888

37.15.1083

Burght

297.651

0

37.15.1084

Burght

37.15.1179

De IJsbreker

37.15.1199

Overloopgebouw

37.15.1247

Elzenhagen

37.15.1278

Tijl Uilenspiegel

37.15.1385

Ichtus-vervang nieuwbouw

37.15.1391

175.000

8.439

3.859.032

928.516

986.764

343.698

1.112.623
470.000

-224

7.600.000

381.785

IJdoorn

128.006

128.006

37.15.1423

Insulinde

114.061

-39.973

37.15.1449

Hildebrandt van Loon

201.077

-3.502

37.15.1463

Kleine Kapitein

118.218

37.297

37.15.1522

Kraanvogel

250.000

-6.194

37.15.1565

St. Lidwina

45.039

45.039

37.15.1569

St. Lidwina

2.254.407

2.824

37.15.1572

St. Lidwina

100.000

0

37.15.1674

Nieuwbouw Het Bovenland

4.544.111

476.997

37.15.1687

Nieuwbouw Odyssee

5.938.050

-148.040

37.15.1807

3.167.112

422.097

1.476.182

142.399

2.662.990

513.705

37.15.1814

Overhoeks
OHP 2006 Cornelis Jetses; verv. nb 3 grp +
speellok.
OHP 2009 Het Klaverblad verv.nb 20 lok. +
gymzaal
Brede School EGK

250.000

776

37.15.1816

Holendrecht

980.928

108.305

37.15.1818

Van Houte

50.000

3.862

37.15.1820

Ster

32.000

7.436

37.15.1821

Schakel

233.000

1.294

37.15.1822

Schakel

47.000

-5.616

37.15.1827

Schakel

125.000

267

37.15.1831

Brede School Kortvoort

50.000

14.746

37.15.1835

Gym / Polsstok

48.422

8.712

37.15.1847

Archipel en Poseidon

45.966

45.966

37.15.1863

Tijl Uilenspiegel

109.447

14.647

37.15.1869

Basisschool Oostelijke Eilanden

269.472

0

37.15.1897

Montessori de Amstel

559.244

513.278

37.15.1898

Montessori de Amstel

610.084

41.556

37.15.1899

Montessori de Amstel

246.067

246.067

37.15.1900

Montessori de Amstel

4.630.353

-37.810

37.15.1913

Peetersschool

2.600.000

-30.418

37.15.1914

Peetersschool

100.000

0

37.15.1915

Overloopgebouw

300.000

25.895

37.15.1936

Piramide

34.107

12.447

37.15.2066

Slootermeerschool

1.840.141

28.443

37.15.1810
37.15.1812

589

MIP nummer

Omschrijving (nieuwe) investering

37.15.2104

Tanisha Evangelische school

37.15.2147

Investeringssom

Resterend
budget

1.111.220

308.703

Huiberschool

913.603

12.603

37.15.2148

Brede School de Kinkerbuurt

702.170

22.552

37.15.2182

diverse (splitsen)

750.000

291.661

37.15.2197

Visser 't Hooft

3.016.615

63.023

37.15.2284

OHP 2014-126 Mobiel/ Reigersbos: vv dakdeel

850.000

406.971

37.15.2401

Narcis Querido renovatie toiletten

75.000

3.750

55.14.0213

Altra College Konijnenstraat 7-9 Door groei van
het aantal leerlingen is uitbreiding van het
bestaande gebouw noodzakelijk. Deze uitbreiding
kan gerealiseerd worden door aankoop en
verbouwing van het naastgelegen gebouw.

1.100.000

455.000

55.14.0302

SGS Reigersbos asbestverwijdering
kolombekleding bouwdeel A en pakkingen in
ketelhuis bouwdeel A Ravenswaaipad 3

154.589

0

36.410

0

10.363

0

55.14.0303
55.14.0304

SGS Reigersbos herstel constructiefouten
klaslokalen middenzone bouwdeel A
Ravenswaaipad 3
SGS Reigersbos herstel constructiefouten
stafruimtes middenzone bouwdeel A
Ravenswaaipad 3

55.14.0305

SGS Reigersbos onderhoud brandmeld- en
ontruimingsinstallatie bouwdelen A,B en C
Ravenswaaipad 3

2.695

0

55.14.0306

SGS Reigersbos onderzoek asbestsanering
bouwdeel A Ravenswaaipad 3

11.635

4.033

55.14.0307

SGS Reigersbos vervangen gevelelementen gevel
24, bouwdeel A Ravenswaaipad 3

31.182

0

55.14.0308

SGS Reigersbos vervangen gevelelementen gevel
34, bouwdeel A Ravenswaaipad 3

5.969

0

55.14.0309

SGS Reigersbos vervangen gevelelementen gevel
36, bouwdeel A Ravenswaaipad 3

16.549

0

55.14.0310

SGS Reigersbos vervangen gevelelementen gevel
37, bouwdeel A Ravenswaaipad 3

184.695

0

55.14.0311

SGS Reigersbos vervangen gevelelementen gevel
40, bouwdeel A Ravenswaaipad 3

32.652

0

55.14.0313

SGS Reigersbos vervangen gevelelementen gevel
42, bouwdeel A Ravenswaaipad 3

26.683

0

55.14.0314

SGS Reigersbos vervangen gevelelementen gevel
44, bouwdeel A Ravenswaaipad 3

66.069

0

55.14.0315

SGS Reigersbos vervangen gevelelementen gevel
49, bouwdeel A Ravenswaaipad 3

25.455

0

55.14.0316

SGS Reigersbos vervangen gevelelementen gevel
patio a,b,c, en d, bouwdeel A Ravenswaaipad 3

24.904

0

55.14.0317

SO De Heldring afkoop erfpacht Bosrankstraat 1

258.491

13.774

590

MIP nummer

Omschrijving (nieuwe) investering

55.14.0318

SO De Heldring luchtbehandelingskast
nieuwbouw Heldringschool Bosrankstraat 1

55.14.0319
55.14.0322
55.14.0325
55.14.0333
55.14.0335
55.14.0336
55.14.0337
55.14.0339
55.14.0342
55.14.0343

SO De Heldring vergoeding aanvullende eisen
Bosrankstraat 1
Spinoza Lyceum legeskosten Peter van
Anrooystraat 8
Stellecollege aanpassingskosten Treublaan 1-3
Vossius Gymnasium asbestverwijdering
Messchaertstraat
VSO Alphons Laudy herstelkosten gebouw
oorspronkelijke staat
Zuidelijke Wandelweg
30
VSO Alphons Laudy vervangen hekwerken Van
Nijenrodeweg 648
VSO Alphons Laudy vervangen terrein Van
Nijenrodeweg 648
Westburgcollege frictiekosten ivm overgang naar
Esprit Schipluidenlaan 14
Zuiderlicht College eerste inrichting leer- en
hulpmiddelen / meubilair Rustenburgerstraat
436-438
Zuiderlicht College verhoging bouw- en
grondkosten ivm verrekening mbo leerlingen
Rustenburgerstraat 440

Investeringssom

Resterend
budget

60.944

0

160.634

83

155.339

0

629.932

382.739

71.271

0

52.000

0

30.291

0

35.000

0

85.000

52.250

119.328

0

1.174.326

0

55.14.0347

Bredero College aanpassen brandmeldcentrale
Buiksloterweg 85

29.289

4.403

55.14.0348

Bredero College aanpassen brandmeldcentrale
Meeuwenlaan 132

15.791

-1

55.14.0350

Bredero College aanpassingen t.b.v.
brandveiligheid Buiksloterweg 85

1.954

1.954

55.14.0351

Bredero College aanpassingen t.b.v.
brandveiligheid Meeuwenlaan 132

2.094

0

55.14.0362

Cosmicus Mont. Lyceum aanleg nieuwe BMI +
vergoeding onderhoudskosten BMI &
inbraakinstallatie Mauritskade 58

39.080

0

55.14.0363

Cosmicus Mont. Lyceum aanpassen
Stadstimmertuin 2 Mauritskade 58

534.060

1.249

55.14.0364

Cosmicus Mont. Lyceum BTW over goedgekeurde
infrastructuur ICT Mauritskade 58

43.890

0

55.14.0374

Fons Vitae Lyceum verbouwing
ontmoetingsruimte Reijnier Vinkeleskade 53

502.040

0

55.14.0375

Geert Groote College aanpassen bestaande
signalering ivm nieuwbouw Fred Roeskestraat 84

10.560

0

55.14.0376

Geert Groote College aansluitkosten PAC en
kosten brand en alarm Fred Roeskestraat 84

3.882

383

55.14.0379

Geert Groote College asbestonderzoek en
verwijdering Fred Roeskestraat 84

8.175

1.743

55.14.0381

Geert Groote College diverse werkzaamheden op
verzoek van Bouw- en woningtoezicht Fred
Roeskestraat 84

26.253

0
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Investeringssom

Resterend
budget

MIP nummer

Omschrijving (nieuwe) investering

55.14.0383

Geert Groote College eerste inrichting leer- en
hulpmiddelen / meubilair Fred Roeskestraat 84

348.889

0

55.14.0386

Geert Groote College inrichten nabisk- en
handvaardigheidslokaal Fred Roeskestraat 84

160.400

0

55.14.0399

Hyperioncollege eerste inrichting leer- en
hulpmiddelen / meubilair Tolhuisweg 10

175.522

27.922

55.14.0401

Iedersland College aanpassingen tbv
brandveiligheid Dr. Jan van Breemenstraat 1

14.641

0

55.14.0404

IJburg College aanpassing bediening
brandmeldpaneel Pampuslaan 1

10.000

0

55.14.0406

IJburg College koeling theater- en tribunezaal
Pampuslaan 1

18.000

0

55.14.0408

IJburg College onderhoud brandmeld- en
ontruimingsinstallatie, keuring en abonnement
Pampuslaan 1

11.059

0

55.14.0409

IJburg College uitbreiding beveiligingscamera's
schoolplein. Pampuslaan 1

7.310

0

2.370

0

392.040

0

260.000

0

7.400

-6.609

84.700

79.648

276.214

0

26.478

0

120.750

0

0

0

138.745.840

8.798.039

55.14.0412

55.14.0416

Joodse SGS. Maimonides kosten
onderhoudscontract brandmeldinst. +
abonnement AMC Alarminstallatie
Noordbrabantstraat 17
Mont. College Oost infrastructuur ICT Polderweg
3

55.14.0422

NOVA College aanpassing Burg. Hogguerstraat 2
Burg. Hogguerstraat 2

55.14.0424

Open SGS. Bijlmer onderhoud brandmeld- en
ontruimingsinstallatie in 2013 Gulden Kruis 5

55.14.0425

Altra College vervangen kozijnen Louis
Couperusstraat 131

55.14.0430

Pieter Nieuwland College kosten geschiktmaken
schoolgebouw tbv HAVO afdeling Linnaeushof

55.14.0431

Pieter Nieuwland College nagekomen kosten
renovatie Nobelweg 6 - 4

55.14.0432

Praktijkcollege Het Plein vergoeding meerkosten
Jan de Louterpad 5

83.15.0286

NME Heggerankweg nieuwbouw

Totaal Onderwijs, jeugd en diversiteit
006

Welzijn, zorg en sport

23.14.0377

3250644-09 2009 SLA KLIMAAT BOUWK &

75.000

0

23.14.0382

3250645-102009 SLA KLIMAAT W-INSTAL

75.000

0

23.14.0417

3250734-11 2011 APPARATUUR TB LAB

65.000

26.049

23.14.0813

2011 VERB. STREEKLAB IVM ML3/BSL3 NORM

125.000

-43.271

23.14.0844

2012 KLIMAATINSTALL ADV/ONTW/BEG

20.000

0

23.14.0846

2012 KLIMAATINSTALL W-INSTALLATIE

80.000

-386.056

592

Investeringssom

Resterend
budget

MIP nummer

Omschrijving (nieuwe) investering

23.14.0866

2012 VERB LAB LO MEUBILAIR

23.14.1009

3250719-13 2010 TBC LAB BEG ADV & O

23.14.1020

3250643-13 2009 SLA KLIMAAT BEG ONT

23.14.1089

2014 Algemeen verbouwingskrediet GR

23.14.1099

2014 Ontwikkeling & implementatie DMS

300.000

-181.004

23.14.1100

2014 Vervanging Meetnet apparatuur

70.000

0

23.14.1110

2013 Implementeren Doc. Manag. Systeem

200.000

0

23.14.1124

2014 Vervanging stoven en centrifuge

30.000

0

23.14.1217

2014 AMHK beg, adv & ontwerp

5.000

0

23.14.1219

2014 AMHK bouwkundig

15.000

0

23.14.1221

2014 AMHK E-installatie

15.000

0

23.14.1223

2014 AMHK W-installatie

15.000

0

23.14.1225

2014 AMHK meubilair

15.000

0

23.14.1235

2014 Meubilair JGZ locatie Wingerdweg

51.000

0

23.14.1237

2014 CMDG Meubilair

5.000

0

2014 veilig thuis MGGZ bouwkundig

20.000

0

2014 SOA Poli Advies/Ontwerp

16.900

0

2014 veilig thuis MGGZ E/W installatie

12.000

0

5.000

0

23.14.1239

5.000

0

106.000

360

50.000

0

100.000

0

23.14.1241

2014 veilig thuis MGGZ Meubilair

23.14.1254

2014 Meubilair GHOR

75.000

1.287

23.14.1259

2012 VERB GHOR BOUWKUNDIG

25.000

0

23.14.1266

2013 Vervanging koelkasten JGZ

20.000

0

23.15.0125

Vervanging onderstellen onderzoeksbanken

168.000

23.15.0129

Uitbreiding Kidos en aanverwante systemen

300.000

0

23.15.0133

Vervanging koelkasten

50.000

1.159

23.15.0134

Uitbreiding website Groeigids en Groeiapp

100.000

0

37.14.0840

1/3 Regeling 2014

800.000

0

37.14.0841

650.000

-5.625

800.000

406.154

82.15.0522

1/3 Regeling 2015
2011/int/1046 Spieringhorn/Sloten
kunstgrasvelden
Ontwikkeling sportaccomodatie

740.000

0

84.15.0444

VVGA Tennisbanen

115.000

9.432

84.15.0466

240.000

0

240.000

47.136

85.15.0524

Renovatie kunstgras sc Voorland 1 bovenlaag
Vervanging toplaag kunstgras Overamstel
bovenlaag
Moderniseren Brediusbad kiosk en glijbaan

100.000

-4.326

85.15.0525

Brediusbad: tegels onderdoorgang plus hekwerk

100.000

-6.700

86.15.0001

Doelgroepenbad De Mirandabad

1.036.600

86.15.0002

Doelgroepenbad De Mirandabad

383.400

86.15.0025

Kunstgrasveld AMVJ hockey veld 1

315.000

82.15.0484

84.15.0467

Totaal Welzijn, zorg en sport
007

Economie en cultuur

56.14.0002

ICT activa hardware

7.733.900

150.000

593

-135.406

MIP nummer

Omschrijving (nieuwe) investering

Totaal Economie en cultuur

Investeringssom

Resterend
budget

150.000

0

008

Duurzaamheid en water

63.14.1517

distributie 2015

9.895.000

-28.835

63.14.1518

productie 2015

6.650.000

-1.312.133

63.14.1519

bron- en natuurbeheer 2015

791.395

-183.099

63.14.1520

procesautomatisering 2015

1.650.000

129.285

63.14.1572

Rioolgemalen 2015

800.000

-62.877

63.14.1749

District Amsterdam (gemengd stelsel) 2015

1.400.000

-92.714

63.14.1753

Eerste Aanleg 2015

7.000.000

-2.109.177

63.14.1758

Ongezuiverde lozingen 2015

2.000.000

128.784

63.14.1767

Renovatie riolen 2015

9.000.000

49.230

87.15.0193

Inworpzuilen staal
Voorbereiding oevervoorziening Amsterdam
Rijnkanaal
2011/int/00219 resterende GFT containers 2e
fase
20204 2012int326 verv.ondgr.containers

422.000

119.250

1.000.000

265.196

1.300.000

74.541

3.213.100

-787.018

45.121.495

-3.809.567

95.14.0130
82.15.0483
82.15.0489

Totaal Duurzaamheid en water
009

Stedelijke ontwikkeling en wonen

37.14.1222

Nieuwpoortstraat

25.000

25.000

37.14.1226

Nieuwpoortstraat

50.000

50.000

37.14.1229

Nieuwpoortstraat

50.000

50.000

37.14.1232

Nieuwpoortstraat

50.000

50.000

37.14.1235

Nieuwpoortstraat

50.000

50.000

81.15.0022

Krayenhoffstraat 32-34 (639)

515.265

0

81.15.0055

Singel 158 hoek Bergstraat 1-3 (791)

1.636.655

1.448.112

81.15.0083

Anjelierstraat 470-476 (821)

38.657

0

81.15.0225

Conradstraat 4-8 (1526)

90.000

0

81.15.0226

Conradstraat 4-8 (1526)

51.715

-227.656

83.15.0050

Waddenweg 116 dak

18.312

2.035

83.15.0290

NDSM Helling X vastgoed

0

0

84.15.0450

Vervanging installaties 2013

80.425

-27.282

85.15.0011

MFA Houtmankade

581.000

194.312

85.15.0021

HTS Wiltzanglaan 60 herontwikk hoogbouw

460.000

246.929

85.15.0022

Vondelpark 4 verbouwing

580.000

164.302

85.15.0024

Vondelparkpaviljoen 3

3.918.852

533.025

85.15.0025

Renovatie speeltuingebouw Bilderdijkpark 10

600.000

-4.769

85.15.0520

Brede School de Springplank

85.15.0521

Brede School de Springplank

85.15.0522

School Houthaven

86.15.0698

Olympiaschool installaties

-326.160
7.120.000

992.167

15.438.670

424.574

450.000

Totaal Stedelijke ontwikkeling en wonen

31.804.551

594

3.644.588

Investeringssom

Resterend
budget

MIP nummer

Omschrijving (nieuwe) investering

010

Bestuur en ondersteuning

83.15.0131

Bedrijfsfirewall hardware

0

0

83.15.0132

Coreswitches hardware en software

0

0

83.15.0133

Generieke datamanagement

0

0

0

0

Totaal Bestuur en ondersteuning
011

Bedrijfsvoering

11.14.0003

Werkstations

2.823.938

0

11.14.0008

Servers

2.820.000

0

11.14.0019

LAN

591.000

0

11.14.0024

Software

550.000

0

11.14.0030

ALL IP

383.750

0

11.15.0010

2e Datacenter

740.000

0

11.15.0011

2e Datacenter

2.006.000

0

14.14.0002

Aanbesteding Salarissysteem

3.500.000

0

23.14.0162

3250855-12 2012 OMBOUW A0.01 ADV/ON

5.000

16.528

23.14.0782

2009 RENOVATIE BINNENPLAATS/PARKEERTER

210.000

-91.697

23.14.0791

2012 WERKCAFE W-INSTALLATIE

5.000

0

23.14.0792

2012 WERKCAFE BOUWKUNDIG

15.000

0

23.14.0816

2013 VERB PLANBUREAU JGZ R4 BOUWKUNDIG

15.000

0

23.14.0817

15.000

0

100.000

18.392

23.14.0858

2013 VERB PLANBUREAU JGZ R4 E-INST
2009 FB SOFTW INKOOP VOORRAAD
CONTRACT
2012 WERKCAFE MEUBILAIR

30.000

0

23.14.1018

3250892-13 2013 VERB PLANBUR. JGZ R

23.14.1091

2014 Uitbreiding wifi buitenlocaties

23.14.1094

23.14.0829

0
80.000

0

2014 Vervanging en uitbreiding desktops

180.000

0

23.14.1097

2014 Vervanging datacenter app servers

55.000

0

23.14.1105

2013 Verb Elisabeth Wolff Bouwkundig

29.700

0

23.14.1119

2014 Uitbreiding MIS Diver

100.000

30.388

23.14.1252

2012 AMHK

49.000

-257.450

23.14.1255

2012 Inrichting/meubilair

9.000

0

23.14.1265

2012 Brede Hoed Diemen

20.000

0

23.15.0108

Uitbreiding ESX omgeving

55.000

0

23.15.0109

Vervanging desktop

160.000

0

23.15.0116

2015 Advies verbouw planbureau's 3251065
2015 Bouwkundige verbouw planbureau NA
3251064
2015 E install verbouw planbureau's 3251066

10.000

0

50.000

-46.832

10.000

0

2015 Meubilair verbouw planbureaus NA 3251068

20.000

0

2015 W install verbouw planbureau 3251067

10.000

0

23.15.0117

Algemeen meubiliarkrediet nieuwe achtergracht

58.000

0

23.15.0259

2013 Vervanging callcentre software

45.000

0
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Investeringssom

Resterend
budget

MIP nummer

Omschrijving (nieuwe) investering

23.15.0269

12.000

0

463.964

448.714

29.14.0002

2015 JGZ locatie Evertsweertplantsoen
uitbreiding redundante stroomvoorziening Amstel
1
Som jaarlijkse ICT krediet

31.14.0021

AFS, SEPA en ADW

935.000

-412.594

37.14.1192

Subsidiebeheersysteem

910.000

20.438

37.14.1219

Daniel Goedkoopstraat

25.000

25.000

37.14.1225

Daniel Goedkoopstraat

50.000

50.000

37.14.1228

Daniel Goedkoopstraat

50.000

50.000

37.14.1231

Daniel Goedkoopstraat

50.000

50.000

37.14.1234

Daniel Goedkoopstraat

50.000

50.000

81.15.0324

3530 Mobiele apparatuur 2013

4.926

0

81.15.0325

3531 Funct. Basisinfra 2013 HW

136.348

0

81.15.0326

3532 Funct. Basisinfra 2013 SW

31.428

0

81.15.0328

3534 Upgrade Documentum SW

286.928

0

81.15.0335

Funct. Basis Infrastructuur 2015 HW

359.031

359.031

81.15.0336

Funct. Basis Infrastructuur 2015 SW

43.871

43.871

81.15.0337

Funct. Basis Infrastructuur 2016 HW

534.626

534.626

81.15.0341

Mobiele apparatuur 2014 HW

0

81.15.0342

Mobiele apparatuur 2014 SW

0

81.15.0343

Mobiele apparatuur 2015 HW

64.733

64.733

81.15.0344

Mobiele apparatuur 2016 HW

55.815

55.815

81.15.0353

Centrum in Beeld 2014 SW

81.15.0362

Burgerzaken SW 2015

18.000

18.000

82.15.0005

8229 Telefonie Mobiel

200.000

125.047

82.15.0333

10621 Digitalisering Bouwarchief

780.000

0

84.15.0451

Werkplekken ICT

806.400

181.274

85.15.0032

Vervanging werkstations 2013

250.000

85.15.0033

Vervanging werkstations 2014

250.000

95.14.0202

diverse machines en installaties

120.000

24.15.0001

Vervangingsinvesteringen Wagenpark 2015

24.14.0002

766.340

0

Totaal Bedrijfsvoering
Eindtotaal

596

0

0
22.004.799

1.333.285

402.801.667

12.348.540

11.4.C Investeringen zonder kredietbesluit
Investeringssom

Omschrijving investering
001

Dienstverlening en informatie
E-depot

1.000.000

Gegevensdistributie basisregistraties (oa. Diva)

1.200.000

Kennisbank (Kana

1.150.000

Migratie bedrijfsapplicatie

195.000

Systeemintegratie Basis registratie adres/gebouw en WOZ

200.000

Verv. grafdelfmachine 2008

100.000

Visage

250.000

Zaaksysteem

1.110.000

Totaal Dienstverlening en informatie

002

5.205.000

Openbare orde en veiligheid
Vervanging PDA

1.000.000

Totaal Openbare orde en veiligheid

003

1.000.000

Verkeer en openbare ruimte
Aanvullend krediet P10 Plaza Arena
Brug 117 Raadhuisstraat, voorbereiding
Groot onderhoud tunnel Arena

500.000
6.300.000

Parkeergarage Pontsteiger, 2e laag
Reconstructie de Boelelaan ts van der Boechorststraat en
Buitenveldertselaan
Reconstructie Mauritskade ts Muntendam en Alexanderplein

2.500.000
900.000
2.500.000

Stationseiland en Prins Hendrikkade

10.500.000

Stationseiland/ De Entree

17.000.000

Tunnelveiligheid

19.704.000

Vervanging en herprofilering Openbare verlichting 2015

13.657.750

Vervanging rijbanen Basisweg ts Radarweg en Kabelweg

600.000

Voorbereiding bruggen 2012-2014

815.000

Voorbereiding bruggen de Clercqstraat en Raadhuisstraat

580.000
560.000
100.000
81.616.750

Welzijn, zorg en sport
Onkruidverdelgingsmachine

130.000
130.000

Totaal Welzijn, zorg en sport

008

200.000

Parkeergarage Pontsteiger

Voorbereiding bruggen Triple R
Voorbereiding vervanging Meer en Vaart ts Osdorperban en
Osdorpplein Oost
Totaal Verkeer en openbare ruimte

006

5.200.000

Duurzaamheid en water

597

Omschrijving investering
In stand houden sluizen, oevers en scheepvaartvoorzieningen
Oeverconstructie Kostverlorenvaart nabij molen de Otter

1.660.000

Ondergrondse afvalcontainers BL

3.000.000

Ondergrondse afvalcontainers OW

3.000.000

Ondergrondse containers

2.750.000

Optimalisering containers OBS 2015

2.000.000

Renovatie Loopdekken

2.000.000
15.060.000

Totaal Duurzaamheid en water

009

Stedelijke ontwikkeling en wonen
Nieuwpoortstraat

200.000

Totaal Stedelijke ontwikkeling en wonen

011

200.000

Bedrijfsvoering
Daniel Goedkoopstraat

200.000

ICT (aansluiting op Symfonie) 2015

350.000

uitbreiding calciuminstallatie tbv Gladheidbestrijding

225.000

Vervanging CIBIS

100.000

Totaal Bedrijfsvoering

012

Investeringssom
650.000

875.000

Overzicht algemene dekkingsmiddelen
Bijdrage tweede Zeesluis tranche 1/4 2009

10.000.000

Bijdrage tweede zeesluis tranche 1/7 2011

14.610.000

Bijdrage tweede Zeesluis tranche 2/4 2010

10.000.000

Bijdrage tweede zeesluis tranche 2/7 2012

14.610.000

Bijdrage tweede zeesluis tranche 3/7 2013

14.610.000

IBOI 2014 vorige tranches Zeesluis

2.937.000

IBOI 2015 vorige tranches Zeesluis

3.686.000

Nominale aanpassing 2011 Bijdrage tweede Zeesluis

1.700.000

Nominale aanpassing 2012 Bijdrage tweede Zeesluis

1.440.000

Nominale aanpassing 2013 Bijdrage tweede Zeesluis
Nominale aanpassing Bijdrage tweede Zeesluis tranche 1/4 2009 en
tranche 2/4 2010
tranche 4/7 2014 Zeesluis IJmuiden

2.358.000

14.700.000

tranche 5/7 2015 Zeesluis IJmuiden

14.700.000

140.000

105.491.000

Totaal Overzicht algemene dekkingsmiddelen
Eindtotaal

209.577.750

598

599

600

Machines en apparaten

Machines en apparaten

Overige materiele vaste activa

Overige materiele vaste activa

Overige materiele vaste activa

Overige materiele vaste activa

Overige materiele vaste activa

Modernisering Gemeentelijke Basis Administratie (mGBA) - fase 1

Technologische vernieuwing applicaties persoonsgegevens

Transitie/conversie ivm wet Basisreg.Grootschalige Topografie (BGT)

04.14.0019

04.14.0021

04.14.0023

04.14.0025

04.14.0026

04.14.0028

04.14.0029.2

20.14.0015

20.14.0016

20.14.0020

Machines en apparaten

04.14.0012

Machines en apparaten

Machines en apparaten

04.14.0010

04.14.0018

Machines en apparaten

04.14.0009

Machines en apparaten

Machines en apparaten

04.14.0007

04.14.0016.2

Machines en apparaten

04.14.0006

Machines en apparaten

1S1D: inrichting loketten

02.14.0028

04.14.0015

1S1D: investeringen ICT

02.14.0027

Machines en apparaten

Dienstverlening en informatie

001

04.14.0013

Omschrijving investering

MIP nummer

11.4.D Lopende kredieten per programma

2015

2014

2014

(leeg)

(leeg)

2014

(leeg)

(leeg)

2014

2014

2014

(leeg)

(leeg)

(leeg)

(leeg)

(leeg)

(leeg)

(leeg)

(leeg)

2013

2013

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

Verlenging
Kredietlooptijd
besluit
nodig?

240.000

450.000

150.000

291.880

212.469

346.880

92.280

144.190

40.000

21.300

21.300

277.440

129.015

171.110

46.010

559.030

432.910

723.050

138.966

1.300.000

2.953.010

Investeringssom

37.583

50.057

40.216

48.317

17.767

63.474

9.375

188.131

64.276

0

1.137.006

Werkelijke
Uitgaven
2015

172.535

352.416

109.784

276.650

212.469

346.880

92.280

96.570

40.000

21.300

21.300

234.895

129.015

171.110

46.010

482.326

432.910

595.432

124.355

1.300.000

123.778

Resterend
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Basisregistratie Nieuw Handelsregister (NHR)

Inrichting kleine aula

20.14.0022

84.15.0455

Horeca

Daniel Goedkoopstraat

02.15.0014

37.14.1233

2015
2015
2015
2015
2015

ABOS Herinrichting Nieuwe Kalfjeslaan, prio 2009

Amsterdamse Bos, vervangingsinvesteringen 2015

Betaald parkeren Abos entreegebied

NVU en uitvoering aanpassing kruising C.Douwesweg - Klaprozenweg voor HOV
Zaancorridor

Uitvoering vernieuwing walmuur Westerkanaal (rak WKN0101) langs de
Houtmankade ter hoogte van de Nova Zemblastraat, aanvullend krediet

Uitvoeringskrediet voor de herinrichting Molenwerf

Uitvoeringskrediet voor de Kleine Maatregelen Verbetering Westelijke
Tramlijnen 1, 2 en 13

Uitvoeringskrediet afbouw Rokin parkeergarage en fietsenstalling

Busbaan Daalwijkdreef, voorbereiding en uitvoering

37.14.1031

37.15.2309

56.15.0012

70.15.0002

70.15.0003

70.15.0004

70.15.0005

70.15.0006

70.15.0007

2015

2015

2015

2010

2014

Amsterdamse Bos, vervangingsinvesteringen 2014

37.14.0833

2014

Amsterdamse Bos, vervangingsinvesteringen 2014

Verkeer en openbare ruimte

2013

2015

2012

2015

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

ja

nee

nee

nee

nee

nee

nee

Verlenging
Kredietlooptijd
besluit
nodig?

37.14.0832

003

Totaal Openbare orde en veiligheid

Openbare orde en veiligheid

002

Totaal Dienstverlening en informatie

Omschrijving investering

MIP nummer

11.606.000

7.800.000

2.052.000

2.664.000

642.000

535.000

125.000

281.550

310.000

80.000

220.660

1.165.000

150.000

1.015.000

9.683.840

350.000

593.000

Investeringssom

818.430

588.225

202.343

4.460

236.548

60.000

0

179.236

54.689

1.157

57.310

37.884

0

37.884

1.732.672

1.872

74.600

Werkelijke
Uitgaven
2015

10.787.570

6.828.901

1.849.658

2.659.540

405.453

475.000

125.000

102.314

105.313

77.686

149.678

1.127.116

150.000

977.116

5.958.540

122.684

453.840

Resterend
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20087 Fase 2 Bouwmeester-Moerstrt/Caland

20102 Fase 1 Hemsterhuis-Brinkhof West

Colenbranderhof

Marius Bauerstraat geheel

Derkinderenstraat tussen Jan Voermanstraat en postjesweg

Poeldijkstraat tussen Heemstedestraat en Rijswijkstraat

20123 Fase 1 Boer van Rijkst-Westerhovenstraat

JanTooropstraat tussen Postjesweg/J.Evertsenstraat

Jan Tooropstraat tussen Jan Evertussenen en Jan Voermanstraat

82.15.0459

82.15.0462

82.15.0463

82.15.0464

82.15.0465

82.15.0466

82.15.0467

82.15.0468

82.15.0470

10872 Comeniusstraat OOST

82.15.0397

20086 Fase 1 Bouwmeester-Moerstrt/Caland

10866 GOW Tooropstr Evertsenstr Galen 71064

82.15.0391

82.15.0458

Henri Bersonstraat en Rousseaustraat

82.15.0008

Weegener Sleeswijk Noord

8236 Ringvaartdijk Oost

82.15.0007

82.15.0457

Bok de Korverweg

82.15.0006

Ghandilaan (MAP I EN II)

3586 Garage Singelgracht

81.15.0311

82.15.0456

Uitvoeringskrediet ontbrekende schakel snelfietsroute Zaandam-Amsterdam

70.15.0011

Osdorperweg ts Joris van de Bergweg en Halfweg

Kredieten Centrum/08 Walm/brug

70.15.0010

82.15.0453

De Entree 2015

70.15.0009

10873 Comeniusstraat WEST

Programma Gebiedsregie

70.15.0008

82.15.0398

Omschrijving investering

MIP nummer

2013

2014

2010

2013

2013

2010

2010

2010

2009

2009

2014

2013

2011

2009

2009

2009

2013

2010

2013

2013

2015

(leeg)

2014

2015

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

Verlenging
Kredietlooptijd
besluit
nodig?

775.000

2.098.000

1.234.815

600.000

1.200.000

937.000

426.705

1.300.000

383.169

916.831

800.000

4.537.500

980.162

1.295.000

1.760.000

1.080.000

575.000

400.000

650.000

28.500.000

2.694.520

3.100.000

3.168.442

Investeringssom

2.568

689.651

712.111

5.849

140.958

0

45.270

86.198

0

402.324

390.962

8.903

25.622

360.054

284

-39.244

2.876

630

13.002

170.585

392.769

100.662

2.957.568

370.401

Werkelijke
Uitgaven
2015

772.432

1.274.503

312.154

574.843

1.045.319

880.382

63.293

1.178.474

380.859

425.556

399.472

4.382.900

293.367

814.214

1.721.899

339.080

565.636

268.123

627.336

1.898.934

142.432

2.798.041
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2013
2008

van tienhovengracht

v Molengraaffbuurt

Burg v leeuwenlaan (modderman en Loderstraat)

Spoorzone ts Postjesweg en Marius Bauer, oostelijke sloot

Sieg Vaz Diaz buurt

Tussenmeer ts. Baden Powel/ Djikgraafplein
Burg FOCKSTRAAT tussen Burgemeester Venig Meineszlaan en
Haarlemmerweg
Entree sportpark Sloten

Theodorus Dobbestraat (oostelijk)

Wijsgeren (inzetten voor Ghandilaan)

10210 Jan de Louterpad

Voorbereiding Singelgrachtgarage

COA garage Houthaven 115 plekken

De Hallen Noord Kwintijn 2

Boerenweteringgarage deel II

Boerenweteringgarage deel II

Boerenweteringgarage

Parkeergarage Stadionplein

Parkeergarage Archiefterrein

Beheerplan verharding OR

Voorbereidingskrediet hoofdnet auto 2008 (Houtmankade, Hobbemakde,
Wibautas)

82.15.0474

82.15.0475

82.15.0476

82.15.0477

82.15.0498

82.15.0499

82.15.0513

82.15.0523

82.15.0524

85.15.0006

85.15.0007

85.15.0008

86.15.0003

86.15.0004

86.15.0005

86.15.0006

86.15.0007

87.15.0222

95.14.0004

82.15.0505

82.15.0501

Marius Bauerplantsoen

82.15.0472

2012

2012

2012

2012

2012

2013

2014

2012

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2014

2011

2013

2013

2013

2014

2013

Jan Voermanstraat tussen Jan Toorop en Derkinderenstraat

82.15.0471

ja

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

Verlenging
Kredietlooptijd
besluit
nodig?

Omschrijving investering

MIP nummer

250.000

6.200.000

3.267.000

4.888.400

3.558.666

21.920.667

21.920.667

2.665.000

2.536.555

26.600.000

1.830.000

2.900.000

870.000

375.000

300.000

690.000

1.700.000

670.000

500.000

1.080.000

700.000

370.000

851.000

Investeringssom

-21.734

818.939

2.273.497

0

109.397

4.193

12.342

0

9.618

210.495

10.520

0

243.064

207.040

107.307

144

8.614

Werkelijke
Uitgaven
2015

104.418

2.220.343

3.267.000

4.888.400

3.558.666

21.920.667

18.581.141

2.665.000

2.536.555

25.570.463

1.806.557

2.900.000

857.658

375.000

290.382

61.067

1.648.824

667.274

96.928

519.429

193.829

153.787

833.077

Resterend
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2012
2012
2012

2015
2011

Voorbereidingskrediet voor HOV voor Zaancorridor R-bus Zaanstad-Amsterdam

Voorbereidingskrediet tbv reconstructie rijbanen en fietspaden de Boelelaan ts
Buitenverldertselaan en Europaboulevard

Verbreding Klaprozenweg incl. reconstructie Mosplein: aankoop-verplaatsing
woonboten

Voorbereidingskrediet reconstructie rijbanen en fietspaden Diepenbrockstraat

Verbreding tracé Mosplein-Papaverweg-Klaprozenweg

Reconstructie Mauritskade ts Muntendam en Alexanderplein

Reconstructie Houtmankade ts Tasmanstraat en Westerpark

Voorbereiding vervangingsonderhoud Spaklerweg

Vervangingsonderhoud Nieuwe Hemweg

Vervanging rijbanen Basisweg ts Radarweg en Kabelweg

Voorbereiding vervanging Meer en Vaart ts Osdorperban en Osdorpplein Oost

(RB102/2014 Uitvoering Stadshouderskade

Uitvoering Stadshouderskade (onderdeel dekking Rb102/2014) Leidsebrug

Aanvullend krediet ten behoeve van renovatiewerkzaamheden IJtunnel

Renovatie Amsterdamse wegtunnels, aanvullend krediet t.b.v. 2e fase
renovatiewerkzaamheden IJtunnel en start voorbereiding Piet Heintunnel

95.14.0024

95.14.0027

95.14.0028

95.14.0029

95.14.0034

95.14.0038

95.14.0039

95.14.0041

95.14.0042

95.14.0046

95.14.0047

95.14.0061

95.14.0062

95.14.0071

Herijking van bestaande bruggen aan Bouwbesluit

2011

Voorbereidingskrediet reconstructie Amstelveenseweg (ts Zeilstraat en
Stadionplein)

95.14.0020

95.14.0084

2012

Uitvoeringskrediet reconstructie van het Damrak obv het ontwerp van de Rode
Loper ts Pr. Hendrikkade en Weteringcircuit (incl. aanschaf natuursteen Rokin)

95.14.0019

2011

2014

2014

2014

2014

2014

2013

2014

2014

2013

2012

2011

Voorbereiding IJweg West

95.14.0017

ja

nee

nee

nee

nee

ja

ja

ja

ja

nee

nee

nee

ja

ja

ja

ja

ja

nee

ja

Verlenging
Kredietlooptijd
besluit
nodig?

Omschrijving investering

MIP nummer

1.000.000

23.100.000

5.260.000

10.100.000

3.020.000

150.000

3.600.000

200.000

300.000

2.020.000

200.000

41.688.741

300.000

775.000

150.000

925.000

400.000

14.250.000

1.200.000

Investeringssom

106.364

917.219

858.753

1.767.400

267.202

10.153

1.754.318

5.367

152.791

251.038

32.349

4.932.157

32.361

27.903

18.408

298.558

101.772

2.433.692

73.377

Werkelijke
Uitgaven
2015

527.023

1.706.705

4.401.247

8.332.600

2.502.105

138.686

-2.058.525

189.514

95.211

1.601.412

159.505

34.490.906

252.472

25.334

104.578

253.347

-43.753

4.213.036

170.794

Resterend
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2014
2015

Versterken opleglandhoofd brug 348

Voorbereiding bruggen 2012-2014

Voorbereidingskrediet vervangen van brugdekken en leuningen 2 fietsvoetgangersbruggen over de President Allendelaan

95.14.0088

95.14.0093

2014
2014
2014
2014

GO en vernieuwing elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties brug
199

GO en vervanging elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties brug
50

Brugdek en revisie elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties brug
155, bbr over Kattensloot

Vernieuwing elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties +
vervanging houtconstructies brug 237, bbr over Nwe Herengracht

Vervanging en herprofilering Openbare verlichting 2012

Vervanging en herprofilering Openbare verlichting 2013

Vervanging en herprofilering Openbare verlichting 2014

Vervanging en aanpassing VRI's en VKM-installaties 2012

Vervanging en aanpassing VRI's en VKM-installaties 2013

Vervanging en aanpassing VRI's en VKM-installaties 2014

Vervanging en aanpassing VRI's en VKM-installaties 2015

IJsei

Illuminatie 2011 en 2012

Illuminatie 2013

Illuminatie 2014

95.14.0096

95.14.0097

95.14.0098

95.14.0099

95.14.0111

95.14.0112

95.14.0113

95.14.0121

95.14.0122

95.14.0123

95.14.0124

95.14.0128

95.14.0148

95.14.0149

95.14.0150

2014

2013

2012

2002

2015

2014

2013

2012

2014

2013

2012

2014

2014 RB102/2014 UV Leidseplein Fietsenstalling

95.14.0094

2014

2013

Renovatie brug 116, zie ook MIP nr.95.14.0092

95.14.0087

nee

nee

nee

ja

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

Verlenging
Kredietlooptijd
besluit
nodig?

Omschrijving investering

MIP nummer

170.000

272.500

950.000

160.058.993

5.530.000

6.100.000

6.270.000

6.351.815

14.262.000

14.900.000

16.815.095

900.000

240.000

240.000

350.000

17.400.000

175.000

510.000

450.000

4.980.000

Investeringssom

23.420

65.041

254.424

6.866.372

206.366

1.636.691

1.246.302

846.581

620.739

6.204.743

1.047.747

7.326

6.660

7.215

7.104

1.335.831

138.536

200.340

44.194

4.728.089

Werkelijke
Uitgaven
2015

146.580

65.131

260.525

17.336.707

5.323.634

4.463.309

3.477.350

1.751.537

13.641.261

4.108.020

4.169.243

892.674

233.340

232.785

342.896

16.064.169

36.465

309.660

405.807

351.264
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2015
2013

Vervanging parkeerapparatuur 2013

Vervanging parkeerapparatuur 2014 t/m 2017

Vervanging parkeerapparatuur 2014 t/m 2017

BD2013-013827 VB Stationeiland Proj.management 223050

RB1105/2014 UV 2e tramhalte Zeeburgereiland 223085

Uitvoeringskrediet Busstation Noord

Busstation Noord aanvullend krediet

Voorbereidingskrediet t.b.v. de verbetering van de toegankelijkheid van haltes
van openbaar vervoer

95.14.0187

95.14.0189

95.14.0190

95.14.0212

95.14.0213

95.15.0002

95.15.0002.1

95.15.0007

2014

2013
2013

Uitvoeringsskrediet voor herinrichting 3 kruispunten voor HOV AmsterdamZaanstad

Tunneltechnische installaties Michiel de Ruijtertunnel

RB538/2013 1e VK PAT voorbereiding 222871

RB538/2013 2e voorb.kred. PHT No-delaymaatregelen 222870

95.15.0009

95.15.0010

95.15.0011

2014
2014

RB199:2014 Ren. Gooioord PG 270007

RB199:2014 Ren.Hoogoord PG 270008

Projectbesluit vervanging wegverharding Spaklerweg

2014

RB199:2014 Ren. G Leeuw PG 270009

95.15.0053

2014

RB199 2014 Ren.Groenhoven PG 270010

95.15.0021

2015

2014

IJsei, nominale aanpassing 2015

95.15.0016

2013

Busstation Centraal Station (IJsei)

95.15.0015

2012

2014

Uitvoeringskrediet voor het toegankelijk maken van 325 bushaltes voor
mindervaliden

95.15.0008

2012

2014

2014

2014

2014

2013

2010

Realisatie supportershome in Transf/P1 Arena

95.14.0186

nee

nee

nee

nee

nee

ja

nee

ja

ja

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

ja

Verlenging
Kredietlooptijd
besluit
nodig?

Omschrijving investering

MIP nummer

2.300.000

1.150.000

450.000

175.000

175.000

1.000.000

2.800.000

1.980.000

1.410.000

15.760.000

3.057.868

12.760.000

1.440.000

7.800.000

46.400.000

1.657.378

2.716.000

268.000

3.327.000

1.475.000

1.921.461

Investeringssom

34.126

0

0

0

0

-104.426

251.059

482.238

4.615.333

92.755

1.650.439

160.609

0

2.090.506

1.254.375

255.785

0

0

0

-205.802

Werkelijke
Uitgaven
2015

2.265.874

1.150.000

450.000

175.000

175.000

158.083

341.900

8.211

1.841.295

2.965.113

11.070.732

193.065

7.800.000

36.304.570

403.003

126.888

268.000

2.958.883

1.475.000

2.000.000
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Renovatie Oostlijn

Scope uitbreiding Stationsrenovatie Oostlijn

Aanleg Noord Zuidlijn

Voorcalculatie 2013 en nacalculatie 2012 NZL

Voorbereidingskrediet AMSYS

1e Uitvoeringskrediet AMSYS

2e Uitvoeringskrediet AMSYS

3e Uitvoeringskrediet AMSYS

Vervangingsonderhoud metro infra 2010

6e krediet verv onderhoud metro infra

Planuitwerkingsfase project Ombouw Amstelveenlijn

96.14.0001

96.14.0001.1

96.14.0003

96.14.0004

96.14.0011

96.14.0012

96.14.0013

96.14.0014

96.14.0015

96.14.0016

96.14.0017

Onderwijs, jeugd en diversiteit

ROC-A nwb/uitbr Treublaan/Timorplein

Tobiassch kstn tbv uitbr en verb Rietwijkerstr 15

Hubertus/Berkhof bouwbudg verv HV Europaboulevard

Nieuwb Calvijn Junior Coll Schipluidenlaan 18

AG Bell verv nwb 45 gr + 2 gymz laan v.Spartaan

AG Bell grondkst nwb Laan v.Spartaan

HVP'12 Wetering NB Zuidas

005

37.14.0454

37.14.0522

37.14.0523

37.14.0531

37.14.0575

37.14.0577

37.14.0632

Totaal Verkeer en openbare ruimte

Omschrijving investering

MIP nummer

nee

div oa
RB 2011

2011

2010

2010

2003

2009

2009

(leeg)

ja

ja

ja

ja

nee

ja

nee

RB199/5
83

2005

nee

ja

nee

nee

nee

2013

2010

2013

2011

2010

nee

nee

div oa
RB 2011

2008

nee

nee

2014

2013

Verlenging
Kredietlooptijd
besluit
nodig?

3.438.850

925.272

7.285.656

3.994.000

4.565.296

342.459

7.210.000

5.040.312.967

5.990.130

30.000.000

30.000.000

77.200.000

153.500.000

570.000.000

25.000.000

-11.200.000

3.143.867.085

10.597.592

337.400.000

Investeringssom

3.682.035

923.161

199.311

1.871.254

361.179.961

2.743.361

5.472.897

1.802.323

11.638.840

7.241.694

70.809.905

0

0

187.735.191

0

10.548.773

Werkelijke
Uitgaven
2015

2.754.822

925.272

5.408.202

-2.757.448

136.959

10.274

216.300

1.237.388.923

1.848.466

24.513.089

1.397.677

51.937.109

98.167.146

219.931.787

737.863

0

433.504.185

0

62.104.605

Resterend
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Altra College - herstelwerkz. oude staat huurpand

Jonghsch - vervangen kozijnen

Roozendaalsch -vervangen schoolplein

Alphons Laudy - sloopkosten

Nooteboomsch - aanpassing en aansluiting

Altra College - hercertificering March div lokalen

Van Koetsveld - hercertificering march

Gerhardsch - hercertificering march

Van Detsch - hercertificering march

37.14.0696

37.14.0697

37.14.0698

37.14.0699

37.14.0700

37.14.0701

37.14.0705

37.14.0706

37.14.0707

Hvp'12 Brandveiligheid B(VO)

37.14.0689

Alphons Laudy - 1e inricht gymnastiekaccommodatie

Calvijn / Junior College Schipluidenlaan 18meerkosten nieuwbouw

37.14.0663

37.14.0695

HVP'12 Tobias Nwb Rietwijkerstraat

37.14.0652

Heldringsch -1e inricht gymnastiekaccommodatie

HVP´12 Cygnus Verhuiskosten Linnaeushof

37.14.0650

37.14.0694

HVP´12 Cygnus Gymzalen Linnaeushof

37.14.0649

Altra Coll -1e inricht lok techniek, zorg welzijn

HVP'12 Brandveiligheid ( VO) OSO

37.14.0638

37.14.0693

HVP'12 1e inrichting (vo)oso

37.14.0636

Coronelsch -uitbr Nooteboomsch 3 groepen

HVP'12 groot onderhoud (VO) BSO

37.14.0635

37.14.0691

HVP'12 Groot Onderhoud

37.14.0634

Cygnus Vrolikstraat 8

HVP'12 AG Bell NB v Sportlaan

37.14.0633

37.14.0690

Omschrijving investering

MIP nummer

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

2011

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

Verlenging
Kredietlooptijd
besluit
nodig?

2.435

2.435

2.435

47.750

250.432

67.818

29.688

62.255

39.168

52.933

52.933

34.579

667.414

15.800.000

1.275.687

800.000

6.554.640

147.000

208.230

64.146

326.151

131.242

192.223

222.988

Investeringssom

214.475

2.830.612

Werkelijke
Uitgaven
2015

1.218

1.218

1.218

0

0

0

14.844

0

0

0

0

0

20.022

0

800.000

406.112

147.000

208.230

40.286

0

0

0

222.988

Resterend
budget

609

Bredero Coll.-verpl 25 werkplekken/ vergaderruimte

Fons Vitae Lyc. - 1e inrichting 3 gymzalen

Tobiassch - 1e inrichting leer/hulpmiddelen/meubil

Cygnus Coll - 1e inr. leer/hulpmiddelen/meubilair

Pieter Nieuwland -1e inricht. leer/hulpmiddel/meub

SGS Zuid-oost/Bindelm -1e inr. leer/hulp/meub/2gym

Hubertus/berkh-1e inr. leer/hulpmiddelen/meubilair

LUCA - aanvull. kst 1e inrichting Javaplantsoen

Amstel/Cosmicus -1e inricht voor 972 leerlingen

37.14.0749

37.14.0769

37.14.0770

37.14.0771

37.14.0772

37.14.0773

37.14.0774

37.14.0775

37.14.0776

Nw Opleiding - kst vervang nw bouw zeeburgereiland

37.14.0722

4e Gymnasium - voorber.krediet vervangende nieuwbo

Hubertus/Berkhoff - terreinwerving/klimaatinstal.

37.14.0721

37.14.0746

SGS Oost/zuidoost/Bindelmeer Coll - meerkosten

37.14.0719

Rosa IJdoorn Coll - vervangende Nieuwbouw

Cygnus Gymn - kosten demontage/verwijd Gymzalen

37.14.0718

37.14.0743

Tobiassch - sloopkosten

37.14.0714

Calvijn/Junior -extra advies + kst geluid maatrege

Tobiassch - vervangende Nieuwbouw en aankoop pand

37.14.0713

37.14.0740

SBO Tobiasschool verhuiskosten

37.14.0712

Mont.Lyceum -aank+aanpass Ostadestr 101

Van Detsch - asbestverwijdering

37.14.0710

37.14.0732

Kleine Prins - asbestverwijdering

37.14.0709

Tobiasschool verhuiskosten Rietwijkerstraat 55

Alphons Laudy - installatie borg en brand

37.14.0708

37.14.0724

Omschrijving investering

MIP nummer

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

Verlenging
Kredietlooptijd
besluit
nodig?

621.312

193.253

1.938.086

176.901

827.533

132.306

643.255

132.306

65.692

575.000

300.000

135.256

8.221.419

44.800

300.000

712.095

1.862.000

12.900

86.275

2.957.680

28.800

34.943

15.000

50.000

Investeringssom

413.767

40.253

212.105

291.000

197.352

894.930

Werkelijke
Uitgaven
2015

171.312

0

969.043

88.451

0

66.153

321.628

0

65.692

0

9.000

135.256

416.027

44.800

9.000

21.363

55.860

12.900

86.275

48.130

28.800

0

0

50.000

Resterend
budget

610

SGS Bijlmer -herstel geluidsbelasting installatieg

SGS Bijlmer -asbestsenering boeidelen gevelranden

SGS Bijlmer-onderh. brandmeld-ontruimingsinst 2013

Joods Mimonidas-onderhoudscontr brand+abonn alarm

Amstel/Cosmicus-verg.onderhoudskosten BMI/Inbraak

Amstel/Cosmicus-asbestonderz/sanering kelder etage

Amstel/Cosmicus -verg.onderhoud BMI/Inbraak

IVKO -vergoeding onderhoud BMI en Inbraak

Mont.Coll.Oost- kosten onderhoudscont BMI/Inbraak

37.14.0792

37.14.0793

37.14.0794

37.14.0795

37.14.0796

37.14.0797

37.14.0798

37.14.0799

37.14.0800

Esprit -onderhoud brand- en borgvoorzieningen

37.14.0786

SGS Bijlmer -herstel aanpassing ventilatie lesruim

IJburg Coll. - 1e inr leer- hulpmiddelen

37.14.0785

37.14.0791

Zuiderlicht Coll - 1e inrichting inventaris

37.14.0784

SGS Bijlmer - herstel akoestiek handvaardigheidslo

Spinoza-zonwering/geluidinstall/bewegwijzing/March

37.14.0783

37.14.0790

Hyperioncoll - 1e inr. leer/hulpmiddelen/meubilair

37.14.0782

Asd Lyceum - aanbrengen van een brandtrap

A.I.C.S. - 1e inrichting leer/hulpmiddel/meubilair

37.14.0781

37.14.0789

't Hogelant - 1e inrichting invertaris

37.14.0780

Asd Lyceum - onderhoud brandmeld- ontruimingsinsta

Comenius Coll - 1e inrichting inventaris

37.14.0779

37.14.0788

Mont Lyc Asd- 1e inrichting leer/hulpmiddel/meubil

37.14.0778

Herv Lyc West - voorziening in stookruimte

IVKO - 1e inrichting inventaris 30 leerlingen

37.14.0777

37.14.0787

Omschrijving investering

MIP nummer

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

Verlenging
Kredietlooptijd
besluit
nodig?

10.226

12.734

2.500

219.079

3.278

2.363

10.598

8.050

52.454

354.768

67.598

24.395

7.491

1.414

64.000

198.800

102.245

142.000

313.347

178.800

47.680

312.304

319.605

35.313

Investeringssom

5.113

463

1.172

1.639

1.181

15.109

32.000

9.782

51.123

71.000

23.840

159.803

17.657

Werkelijke
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0

0

0

0

0

6.579

0

0

0

0

0

177.384

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89.400

0

156.152

Resterend
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(leeg)
2012

vervangende nieuwbouw van de Wetering (ten laste van de bijdrage van de
Zuidas)

Document Management Systeem

4e Montessori

Aldoende

Montessori de Amstel

Archipel en Poseidon

Archipel/ Poseidon

37.14.0820

37.14.1204

37.15.0660

37.15.0760

37.15.0781

37.15.0798

37.15.0800

(leeg)

(leeg)

(leeg)

(leeg)

(leeg)

2012

2012

2011

2012

2013

RPO bedrag - reallocatie

2012

2012

37.14.0819

Praktijkschool Noord-install. /certificering March

37.14.0810

2012

2012

Prijscompensatiekrediet 2012

Huygens Coll-brandwerend maken enkele wanden

37.14.0809

37.14.0818

Spinoza - zonwering/geluidsinst/bewegwijzing/march

37.14.0808

2012

Prijscompensatiekrediet 2011

NOVA Coll -Brand- en borgmateriaal

37.14.0807

2012

37.14.0817

Geert Groote Coll - onderhoud brand-ontruimingsins

37.14.0806

2012

BTW verhoging 19-21 % (schatting)

Geert Groote Coll - aansluitkosten PAC-SMC

37.14.0805

2012

37.14.0814

Geert groote Coll. -aanpassingkosten invalidevoorz

37.14.0804

2012

Comenius Lyceum restylen openbare ruimte spoed

Geert Groote Coll -aanpassing alarm/brandsignaleri

37.14.0803

2012

37.14.0812

Mont.Lyc.Asd- kosten asbestonderzoek sanering

37.14.0802

2012

Beroepscollege West

Mont.Lyc.Asd- kosten onderhoudcont BMI/Inbraak

37.14.0801

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

ja

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

Verlenging
Kredietlooptijd
besluit
nodig?

37.14.0811

Omschrijving investering

MIP nummer

0

5.774.577

0

134.000

206.400

350.000

1.952.038

15.414.985

991.640

3.003.291

694.562

200.000

3.500.000

103.784

117.785

139.560

32.753

2.200

2.590

4.609

3.739

72.385

14.923

Investeringssom

31.844

0

600.956

223.766

9.734

966.875

69.780

1.100

1.295

2.281

1.869

7.462

Werkelijke
Uitgaven
2015

0

8.732

40.445

31.800

0

1.952.038

6.646.299

991.640

2.402.335

161.914

0

2.533.125

0

58.893

0

0

0

0

0

0

36.193

Resterend
budget
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Dorus Rijkers

Dorus Rijkers

Energiekescholen

Gouden EI

Frankendael

Frankendael

Goeman Borgesius

Huizingaschool

Huizingaschool

37.15.1211

37.15.1212

37.15.1248

37.15.1253

37.15.1263

37.15.1264

37.15.1280

37.15.1378

37.15.1379

Capelle

37.15.1109

Dorus Rijkers

Burght

37.15.1085

37.15.1210

Burgemeester de Vlugt

37.15.1082

De Veerkracht

Brede School DE

37.15.1048

37.15.1200

Brandveiligheid scholen

37.15.1046

De Schijf

Boven 't IJ Montessorischool

37.15.1029

37.15.1190

Botteloef

37.15.1022

Kaap, De

St. Lidwina

37.15.1009

37.15.1181

St. Catharina

37.15.0806

Noordrijk

As Siddieq

37.15.0803

37.15.1171

Omschrijving investering

MIP nummer

(leeg)

(leeg)

(leeg)

(leeg)

(leeg)

(leeg)

(leeg)

(leeg)

(leeg)

(leeg)

(leeg)

(leeg)

(leeg)

(leeg)

(leeg)

(leeg)

(leeg)

(leeg)

(leeg)

(leeg)

(leeg)

(leeg)

(leeg)

(leeg)

nee

nee

nee

ja

ja

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

ja

nee

nee

nee

ja

nee

nee

nee

nee

nee

nee

Verlenging
Kredietlooptijd
besluit
nodig?

4.016.442

547.816

4.514.026

100.000

164.400

260.583

0

1.250.000

490.000

1.520.000

3.050.196

0

0

5.590.425

3.650.000

856.100

3.874.790

9.582.652

0

84.287

1.190.362

98.591

250.000

1.181.877

Investeringssom

1.633.800

465.750

3.617

2.386.919

100.608

820.659

1.002.958

-1.201.772

53.520

-99.305

Werkelijke
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1.927.642

82.066

4.091.766

100.000

164.400

14.685

1.250.000

490.000

-919.314

2.949.588

377.598

2.424.560

421.839

4.596.562

1.060.178

4.215

40.362

98.591

50.000

1.215.365

Resterend
budget

613

Multatuli

Nicolaas Maes

Bos en Lommer

Overamstelschool

Overamstelschool

Noordmans

Notenkraker

Notenkraker

Achtsprong

37.15.1646

37.15.1663

37.15.1673

37.15.1677

37.15.1678

37.15.1689

37.15.1690

37.15.1691

37.15.1811

Kraanvogel

37.15.1523

Lidwina

Klimop

37.15.1485

37.15.1571

Kleine Reus

37.15.1482

Lidwina

Kleine Kapitein, De

37.15.1481

37.15.1570

Kaap, De

37.15.1456

Laterna Magica

l e Montessori / De Wielewaal

37.15.1453

37.15.1558

l e Montessori / De Wielewaal

37.15.1448

Louis Bouwmeester

Coen, J.P.

37.15.1442

37.15.1552

Immanuel

37.15.1417

Krijtmolen

IJ-plein

37.15.1407

37.15.1545

Omschrijving investering

MIP nummer

(leeg)

(leeg)

(leeg)

(leeg)

(leeg)

(leeg)

(leeg)

(leeg)

(leeg)

(leeg)

(leeg)

(leeg)

(leeg)

(leeg)

(leeg)

(leeg)

(leeg)

(leeg)

(leeg)

(leeg)

(leeg)

(leeg)

(leeg)

(leeg)

ja

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

Verlenging
Kredietlooptijd
besluit
nodig?

3.817.535

1.290.084

432.072

4.406.798

0

0

5.666.000

1.100.000

330.000

0

0

46.244

4.406.798

245.402

0

52.629

6.310.000

0

100.000

539.000

193.750

97.000

3.411.141

106.601

Investeringssom

1.668.280

325.792

110.724

1.134.485

307.511

389.048

150.291

48.235

236.611

53.301

Werkelijke
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2.149.255

848.236

-110.724

4.125.998

4.031.515

49.785

-10.569

46.244

4.017.750

245.402

52.629

681.066

-33.457

127.175

174.375

10.500

3.174.530

53.300

Resterend
budget
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Olympia

Basisschool Oostelijke Eilanden

Oscar Carré

Paulusschool

Piekgebouw

Poolster

Pro Rege

Prof. Dr. Kraemer

Prof. Dr. Kraemer

37.15.1859

37.15.1870

37.15.1895

37.15.1908

37.15.1916

37.15.1961

37.15.1967

37.15.1968

37.15.1969

Holendrecht

37.15.1830

Gym / Rozemarn

Nellestein

37.15.1829

37.15.1837

OHP 2012-205 Reigersbos aanp. brede school

37.15.1828

Gym / Rozemarn

Holendrecht

37.15.1826

37.15.1836

Klaverblad

37.15.1825

Gym

Bijlmerhorst

37.15.1824

37.15.1834

OHP 2012-162 Oudbouw Egoli aanp.luchtbeh.

37.15.1823

Gym / Schakel

Tamboerijn

37.15.1819

37.15.1833

Bijlmerdrie

37.15.1817

Gym / Knotwilg

Rozemarn

37.15.1813

37.15.1832

Omschrijving investering

MIP nummer

(leeg)

(leeg)

(leeg)

(leeg)

(leeg)

(leeg)

(leeg)

(leeg)

(leeg)

(leeg)

(leeg)

(leeg)

(leeg)

(leeg)

(leeg)

(leeg)

2012

(leeg)

(leeg)

(leeg)

2012

(leeg)

(leeg)

(leeg)

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

ja

Verlenging
Kredietlooptijd
besluit
nodig?

3.798.675

507.238

202.500

158.932

0

181.738

1.000.000

575.000

3.000.000

48.135

921.550

48.135

53.973

79.535

250.000

150.000

250.000

60.000

498.631

950.000

160.000

60.000

42.000

3.304.882

Investeringssom

192.375

940.000

2.790.000

470.711

56.029

Werkelijke
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3.517.875

507.238

10.125

0

181.738

60.000

3.232

210.000

48.135

450.839

48.135

45.363

79.535

250.000

150.000

250.000

60.000

498.631

893.971

88.000

-1.416

2.894

3.304.882

Resterend
budget

615
(leeg)
2014

OHP 2014-128 Knotwilg 2: vv kozijnen (houtrot).

Energieke scholen 2015

Brede school IJdoornschool

Renovatie De Kraanvogel

Informatiseringsysteem Om het Kind

Holendrecht

PO15-008 As Siddieq Sumatraplantsoen 15 Huidige capaciteit 1517 m2, nodig
1977m2, nog aanspraak op 460m2..

37.15.2298

37.15.2304

37.15.2308

37.15.2400

37.15.2402

(leeg)

(leeg)

(leeg)

2015

2014

2014

(leeg)

(leeg)

(leeg)

37.15.2286

(leeg)

(leeg)

37.15.2285

Het Bovenland

37.15.2145

(leeg)

(leeg)

OHP 2014-107 Nellestein, onderhoud, vv boeidelen

Pieter Jelles Troelstra

37.15.2120

37.15.2283

Tijl Uilenspiegel

37.15.2119

(leeg)

Zeeburgereiland Ingebruikname huisvesting

Tijl Uilenspiegel

37.15.2077

(leeg)

37.15.2270

Spectrum, Het

37.15.2071

(leeg)

El Amien 2

Slootermeerschool

37.15.2065

(leeg)

37.15.2183

Sint Jan

37.15.2064

(leeg)

St. Catharina

Kaap, De

37.15.1978

(leeg)

37.15.2180

St. Lidwina

37.15.1977

(leeg)

Tijl Uilenspiegel

De Frankendael

37.15.1976

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

ja

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

Verlenging
Kredietlooptijd
besluit
nodig?

37.15.2150

Omschrijving investering

MIP nummer

120.599

120.000

4.090.000

3.500.000

5.400.000

3.600.000

275.615

120.000

0

2.225.047

315.900

2.056.785

1.309.999

7.360.358

417.830

201.000

152.249

3.536.542

132.997

2.933.788

3.171.074

1.945.609

Investeringssom

110.191

12.364

1.238.893

3.073.884

27.676

114.000

222.262

1.825.386

-739.476

201.000

20.240

161.206

2.189.751

514.502

Werkelijke
Uitgaven
2015

10.408

93.459

784.000

426.116

5.019.929

275.615

6.000

2.002.785

63.200

35.720

1.186.500

6.660.358

0

0

152.249

3.536.542

673

2.772.582

981.323

1.431.107

Resterend
budget

616

2014
2014
2014
2014

Burgemeester de Vlugt aanpassing tijdelijke huisvesting + terreininrichting

Veerkracht tijdelijke huisvesting

PO15-324 IKC De Lotusschool nog niet bekend Ingericht voor 0 m2, aanspraak
op1819 .m2, gefaseerd toegekend maximaal 1819 m2.

PO15-217 Witte Tulp Anderlechtlaan 1 Na ingebruikname is de capaciteit Koos
Vorrinkweg 5 1825m2 en Koos Vorrinkweg 3 730m2. Totale capaciteit 2555m2.

PO15-322 Podium Emmy Andriessestraat 56 Huidige capaciteit .2140m2, nodig
3017m2, Na ingebruikname capaciteit 3017m2..

37.15.2404

37.15.2405

37.15.2406

37.15.2407

37.15.2408

2014

2014
2014

PO15-306 Oscar Carré Huidige capaciteit 1590 m2, nodig 1686m2, nog
aanspraak op96m2. Wordt deels opgelost in overdimensionering..1e Jan Vd
Heijdenstraat 161

De Zeelheld / uitbreiding

gymzaal Kantershof vergroten zaalvloer

PO15-008 As-Siddieq Zeeburg Huidige capaciteit 1517 m2, nodig 1977m2, nog
aanspraak op 460m2..Sumatraplantsoen 15

Knotwilg 1 uitbreiding grondkosten uitbreiding schoolplein

Burght extra kosten tijdelijke huisvesting

PO15-228 Knotwilg Overdimensionering neemt af met 1432m2.Vreeswijkpad 5

PO15-253 Gymnastieklokaal Voorziening is noodzakelijk. Kantershof 634/635

De Ontplooiing / De Meervoud / uitbreiding vanwege leerlingengroei

37.15.2410

37.15.2411

37.15.2412

37.15.2413

37.15.2414

37.15.2415

37.15.2416

37.15.2417

37.15.2418

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

PO15-018 Sint Henicus Louis Naarstigstraat 1 Voorziening is noodzakelijk voor
2255 m2. gezonde scholen

37.15.2409

2014

2014

PO15-148a Catamaran Oostzaanstraat 45 Huidige capaciteit 1155 m2, nodig
1360m2, aanspraak op 205m2.

37.15.2403

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

Verlenging
Kredietlooptijd
besluit
nodig?

Omschrijving investering

MIP nummer

200.000

138.000

136.250

134.000

120.000

115.000

100.000

91.000

24.000

2.840.085

313.530

300.000

282.010

250.000

198.000

133.500

Investeringssom

194.220

284.008

240.421

251.058

115.920

380.622

119.257

162.358

Werkelijke
Uitgaven
2015

5.780

138.000

136.250

134.000

120.000

115.000

100.000

91.000

24.000

2.556.077

73.109

48.942

166.090

-130.622

78.743

-28.858

Resterend
budget

617

2014
2014
2014
2014

2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014

Diversen Gymzalen

PO15-317 Geert Groote Hygieaplein 47 Huidige capaciteit 1475m2, nodig
1593m2, nog aanspraak op 118.m2.

PO15-009 As-Siddieq Noord Voorziening is noodzakelijk voor
1360m2.Dijkmanshuizenstraat 119

PO15-182 Dorus Rijkers Voorziening is noodzakelijk voor 1360m2.Kofschipstraat
47

PO15-316 15e montessori school Uiterwaardenstraat 238 Huidige capaciteit
1590 m2, nodig 1686m2, nog aanspraak op 96m2.Wordt deels opgelost in
overdimensionering.

Kraanvogel Renovatie (aanvulling)

PO15-123 Slootermeer Burgemeester Fockstraat 85 Huidige capaciteit 2005
m2, nodig 23502, nog aanspraak op 345.m2.

PO15-261 Kolom SBO Zuid Sint Paulus Voorziening is noodzakelijk voor 2245
m2. Dufaystraat 19

PO15-018 Sint Henricus Voorziening is noodzakelijk voor 2250 m2.Louis
Naarstigstraat 1

PO15-183 IJdoorn Voorziening is noodzakelijk voor 2255m2. Werengouw 83

PO15-085 Cosmicus Het breed 10 Huidige capaciteit 580 m2, nodig 1015m2,
nog aanspraak op 435m2.

PO15-196 Overhoeks De voorziening is noodzakelijk voor 2370m2 /
Chrysantenstraat 28

PO15-038 IJsbreker Chrysantenstraat 26 Huidige capaciteit 756 m2, nodig
1360m2, .

37.15.2420

37.15.2421

37.15.2422

37.15.2423

37.15.2424

37.15.2425

37.15.2426

37.15.2427

37.15.2428

37.15.2429

37.15.2430

37.15.2431

37.15.2432

2014

spoedaanvragen 2015 291.000 belegd

37.15.2419

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

Verlenging
Kredietlooptijd
besluit
nodig?

Omschrijving investering

MIP nummer

611.451

592.500

583.896

563.750

562.500

561.250

500.864

500.000

445.000

340.000

340.000

336.000

293.800

209.000

Investeringssom

Werkelijke
Uitgaven
2015

611.451

592.500

583.896

563.750

562.500

561.250

500.864

500.000

445.000

340.000

340.000

336.000

293.800

Resterend
budget

618

PO15-253 Gymlokaal Kantershof 634/635 Voorziening is noodzakelijk.
PO15-306 Oscar 1e Jan Vd Heijdenstraat 161 Huidige capaciteit 1590 m2,
nodig 1686m2, nog aanspraak op96m2. Wordt deels opgelost in
overdimensionering.
spoedaanvragen 2015 / niet besteed

37.15.2434

PO15-261 Kolom Dufaystraat 19 Voorziening is noodzakelijk voor 2245 m2.

PO15-183 IJdoorn Werengouw 83 Voorziening is noodzakelijk voor 2255 m2.
PO15-196 overhoeks Chrysantenstraat 28 De voorziening is noodzakelijk voor
2370m2.

37.15.2439

37.15.2440

2014
2014
2014

2014

Het 4e Gymnasium Stavangerweg 902 Verwijder - en verplaatsingskosten
tijdelijke gymzaal

Hyperion Tolhuisweg 10 Plaatsingskostenuitbreiding tijdelijke huisvesting in
2014.

Calandlyceum Pieter Calandlaan 182 Door toename van het aantal leerlingen is
uitbreiding met 1e inrichting onderwijsleerpakket en meubilair noodzakelijk.

Pieter Nieuwland College Nobelweg 6 De gemeente betaalt de
verzekeringspremie. Een beveiligd schoolgebouw met goed onderhouden
installaties voor brand en borg en opgeleide personen leidt tot een lagere
verzekeringspremie.

55.14.0101

55.14.0102

55.14.0103

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

2014

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

Verlenging
Kredietlooptijd
besluit
nodig?

55.14.0100

37.15.2441

PO15-182 Dorus Rijkers Kofschipstraat 47 Voorziening is noodzakelijk voor
1360m2.

37.15.2438

37.15.2437

37.15.2436

PO15-009 As Siddieq Dijkmanshuizenstraat 119 Voorziening is noodzakelijk voor
1360m2.

PO15-228 Knotwilg Vreeswijkpad 5 Overdimensionering neemt af met 1432m2.

37.15.2433

37.15.2435

Omschrijving investering

MIP nummer

200.088

197.259

196.352

108.000

3.742.892

3.611.689

2.421.128

1.818.989

1.648.196

1.000.000

1.000.000

994.268

806.419

Investeringssom

100.044

98.629

186.534

102.600

Werkelijke
Uitgaven
2015

100.044

98.630

9.818

5.400

3.742.892

3.611.689

2.421.128

1.818.989

1.648.196

1.000.000

1.000.000

994.268

806.419

Resterend
budget

619

2014

2014

2014

2014

2014
2014
2014
2014
2014
2014

Iedersland College Zekeringstraat 38-40 Door toename van het aantal leerlingen
is uitbreiding met 1e inrichting van onderwijsleerpakket en meubilair
noodzakelijk.

div. panden 0 De gemeente betaalt de verzekeringspremie. Een beveiligd
schoolgebouw met goed onderhouden installaties voor brand en borg en
opgeleide personen leidt tot een lagere verzekeringspremie.

Open Schoolgemeenschap Bijlmer Gulden Kruis 5 Door toename van het aantal
leerlingen dient naast de fysieke uitbreidingvan het gebouw ook de ICTinfrastructuur uitgebreid te worden.

Het 4e Gymnasium Stavangerweg 902 Door toename van het aantal leerlingen
is uitbreiding met 1e inrichting van onderwijsleerpakket en meubilair
noodzakelijk.

Hyperion Tolhuisweg 10 Plaatsingskostenuitbreiding tijdelijke huisvesting in
2015.

Montessori Lyceum Amsterdam (MLA) v. Ostadestraat 101 Meerkosten
nieuwbouw.

Calandlyceum Pieter Calandlaan 182 Aanpassingskosten om tijdelijke
huisvesting geschikt te maken voor onderwijs

Praktijkonderwijs LUCA - VOvA Javaplantsoen 24 Asbestsanering na
constatering asbest bij verbouwing.

Tobiasschool - VOvA Poeldijkstraat 255 Meerkosten als gevolg van aanvullende
stedenbouwkundige eisen.

Berlage Lyceum P L Takstraat 33 Voor huisvesting van nieuwkomers diende het
gebouw aangepast te worden.

55.14.0104

55.14.0105

55.14.0106

55.14.0107

55.14.0108

55.14.0109

55.14.0110

55.14.0111

55.14.0112

55.14.0113

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

Verlenging
Kredietlooptijd
besluit
nodig?

Omschrijving investering

MIP nummer

105.000

102.000

109.733

437.500

351.670

341.173

319.756

300.000

280.000

202.406

Investeringssom

54.867

414.156

175.835

324.114

159.878

150.000

140.000

101.203

Werkelijke
Uitgaven
2015

105.000

102.000

54.866

23.344

175.835

17.059

159.878

150.000

140.000

101.203

Resterend
budget

620

2014

2014
2014
2014
2014
2014
2014

2014

2014

2014

Alexander Roozendaalschool Jan Tooropstraat 13 Als gevolg van een
herschikking van de cluster 2 en cluster 3 scholen wordt de Roozendaalschool
uitgebreid en op twee locaties gehuisvest

Calvijn met Junior College Calandlaan ICT infracstructuur

Pieter Nieuwland College Nobelweg 6 Realiseren van een liftinstallatie

De Apollo Oudaen 6 Door optimalisatie van de huidige gymvoorziening kan het
gebruik van de bestaande gymzaal geïntensiveerd worden.

spoedaanvragen 2015

De Heldring Burgemeester Eliasstraat 20 De Heldringschool VSO zal verhuizen.
Deze tijdelijke locatie zal op een aantal onderdelen aangepast worden zodat het
gebouw geschikt is voor de doelgroep.

Hyperion Tolhuisweg 10 Door toename van het aantal leerlingen is uitbreiding
met 1e inrichting onderwijsleerpakket en meubilair noodzakelijk.

Over-Y College Floraweg 170 De gemeente betaalt de verzekeringspremie. Een
beveiligd schoolgebouw met goed onderhouden installaties voor brand en borg
en opgeleide personen leidt tot een lagere verzekeringspremie.

Altra College Johan Braakensiekhof 31 School2Care is nog niet eerder ingericht
met onderwijsleerpakket en meubilair. De eerste inrichting voor
onderwijsleerpakket en meubilair komt voor vergoeding in aanmerking.

Coronelschool Drostenburg 1B Orion wil de cluster 3 scholen voor langdurig
zieken (LZ) en Mytyl/ Tytyl gezamenlijk huisvesten op de Drostenburg in
Zuidoost

Altra College Konijnenstraat 7-9 Door het groeiend aantal leerlingen is
uitbreiding van het bestaande gebouw noodzakelijk. Deze uitbreiding kan
gerealiseerd worden door de aankoop en de verbouwing van het naastgelegen
gebouw.

55.14.0115

55.14.0116

55.14.0117

55.14.0118

55.14.0119

55.14.0120

55.14.0121

55.14.0122

55.14.0123

55.14.0124

55.14.0125

2014

2014

De Heldring Bosrankstraat 1 Vanwege de vertraging van de nieuwbouw van de
Heldringschool SO. Deze kosten komen voor vergoeding in aanmerking.

55.14.0114

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

Verlenging
Kredietlooptijd
besluit
nodig?

Omschrijving investering

MIP nummer

181.000

179.566

174.388

171.300

132.900

111.350

500.000

301.500

233.110

130.000

129.136

110.172

Investeringssom

152.014

89.783

87.194

85.650

66.450

105.783

Werkelijke
Uitgaven
2015

28.986

89.783

87.194

85.650

66.450

5.567

500.000

301.500

233.110

130.000

129.136

110.172

Resterend
budget

621

2014

2014

2014
2014
2014
2014
2014

2014

2014
2014
2014

Het Amsterdams Lyceum Valeriusplein 15 Door toename van het aantal
leerlingen is uitbreiding met 1e inrichting onderwijsleerpakket en meubilair
noodzakelijk.

Signis: Communicatieve Leerstroom Jan Tooropstraat 11 Vervangende
nieuwbouw voor de locaties van Signis is noodzakelijk, Locaties zijn bouwkundig
en functioneel aan vervanging toe.

IJburg College Pampuslaan 1 Door toename van het aantal leerlingen van het
IJburgcollege is uitbreiding met 1e inrichting onderwijsleerpakket en meubilair
noodzakelijk.

IJburg College Pampuslaan 1 Plaatsingskosten tijdelijke huisvesting

Stelle College - VOvA Mr. Treublaan 1 -3 Kosten terreinverwerving nieuwbouw
Zeeburgereiland

Hyperion Tolhuisweg 10 Vergoeding terreinkosten

Rosa Beroepscollege Schoenerstraat 7 Vergoeding voor nieuwbouw twee
gymzalen.

Het 4e Gymnasium Stavangerweg 902 Meerkosten nieuwbouw vanwege
stedenbouwkundige randvoorwaarden en stringente eisen rondom
duurzaamheid in gebied Houthavens

Amsterdam International Community School Pr. Irenestraat 59 Kosten
terreinverwerving permanente nieuwbouw

Mundus College Amsterdam Burgemeester Hogguerstr 2 het treffen van
veiligheidvoorzieningen in de school, alsmede de sloop van bouwdeel C.

Orion College Noord en Zuidoost nevenvestiging Zekeringstraat Als gevolg van
een herschikking van de cluster 2 en cluster 3 scholen

55.14.0126

55.14.0127

55.14.0128

55.14.0200

55.14.0201

55.14.0202

55.14.0203

55.14.0204

55.14.0205

55.14.0206

55.14.0207

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

Verlenging
Kredietlooptijd
besluit
nodig?

Omschrijving investering

MIP nummer

5.081.965

3.603.423

2.500.000

2.500.000

1.610.000

1.555.535

1.093.460

486.662

180.000

250.000

186.000

Investeringssom

472.062

171.000

242.500

93.000

Werkelijke
Uitgaven
2015

5.081.965

3.603.423

2.500.000

2.500.000

1.610.000

1.555.535

1.093.460

14.600

9.000

7.500

93.000

Resterend
budget

622

(leeg)

(leeg)
(leeg)
2014

2014

2014

2014
2014
2014
2014

2014

Altra College Johan Braakensiekhof 31 School2Care was vanaf de start
gehuisvest op een tijdelijke locatie

Hyperion Tolhuisweg 10 Door toename van het aantal leerlingen en de
behoefte aan permanente huisvesting is nieuwbouw voor Hyperion inclusief
gymvoorziening noodzakelijk.

Hyperion GREX bijdrage (1.650.000)

Calandlyceum Pieter Calandlaan 182 Voor de nieuwbouw van Caland 2 wordt
nog gezocht naar een locatie.

Open Schoolgemeenschap Bijlmer Gulden Kruis 5 Door toename van het aantal
leerlingen is uitbreiding van de huidige locatie noodzakelijk. De optimalisatie
van de indeling van het gebouw maakt evenredige groei van de verschillende
afdelingen mogelijk.

Geert Groote College Amsterdam Fred. Roeskestraat 84 Door toename van het
aantal leerlingen zijn meer fietsparkeerplekken nodig. Vanwege
stedenbouwkundige eisen dient deze voorziening onder het maaiveld
gerealiseerd te worden.

Rosa Beroepscollege Schoenerstraat 7 Vergoeding voor 1e inrichting olp en
meubilair vanwege nieuwbouw.

Calvijn met Junior College Calandlaan Door toename van het aantal leerlingen is
uitbreiding met 1e inrichting van onderwijsleerpakket en meubilair noodzakelijk.

IJburg College Pampuslaan 1 Kosten verwerving terrein

Het Amsterdams Lyceum Valeriusplein 15 Herstelwerkzaamheden fundering en
optimalisatie gebouw.

Comenius Lyceum Amsterdam Derkinderenstraat 44 Op basis van de
leerlingenprognose is vervangende huisvesting Comenius noodzakelijk.De
kosten voor het geschikt maken van het het schoolgebouw aan de J. Geelstraat
zijn als voorziening opgenomen.

55.14.0208

55.14.0209

55.14.0210

55.14.0211

55.14.0212

55.14.0214

55.14.0215

55.14.0216

55.14.0217

55.14.0218

55.14.0219

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

Verlenging
Kredietlooptijd
besluit
nodig?

Omschrijving investering

MIP nummer

9.847.603

2.553.000

1.708.300

1.100.838

1.047.980

888.650

836.710

6.000.000

0

10.188.232

650.000

Investeringssom

311.053

2.476.410

1.708.300

242.000

523.990

345.320

811.608

167.352

0

1.485.000

447.844

Werkelijke
Uitgaven
2015

9.536.551

76.590

0

858.838

523.990

543.330

25.102

5.832.649

1.485.000

8.703.232

202.156

Resterend
budget

623

2013
2013

2013
2013
2013
2013
2013
2013

2013
2013
2013

A.g.Bellschool meerkosten nieuwbouw Laan v. Spartaan

Apolloschool aanpassingen tbv brandveiligheid Oudaen 6

Barlaeus Gymnasium herstel constructiefouten en isolatie muzieklokaal
Weteringschans 29-31

Spinoza Lyceum aanpassen ventilatiesysteem Peter van Anrooystraat 8

Spinoza Lyceum aanvuillende lichttechniek theater Peter van Anrooystraat 8

Barlaeus Gymnasium herstel installatiefouten luchtbehandelingsinstallatie
Weteringschans 29-31

spoedaanvragen 2014

Sweelinck College aanpassen over te nemen schoolgebouw Moreelsestraat 19
Moreelsestraat 21

Sweelinck College aanpassingen tbv brandveiligheid Moreelsestraat 21

Sweelinck College herstel vochtdoorslag in kantine wegens constructiefouten
Moreelsestraat 21

Tobiasschool extra budget t.b.v. renovatie Rietwijkerstraat 55

Van Detschool asbestsanering niet-hechtgebonden asbest Ijsbaanpad 7

Van Detschool vervangen gevelkozijnen Ijsbaanpad 7

Van Koetsveld overheidseisen aanvullende maatregelen brandwerendheid
Archimedesplantsoen 98

Barlaeus Gymnasium kosten meting van scheuren in gebouw Weteringschans
29-31

55.14.0300

55.14.0301

55.14.0312

55.14.0320

55.14.0321

55.14.0323

55.14.0324

55.14.0326

55.14.0327

55.14.0328

55.14.0329

55.14.0330

55.14.0331

55.14.0332

55.14.0334

2013

2013

2013

2013

2014

IJburg College Pampuslaan 1 Door toename van het aantal leerlingen van
IJburgcollege I is uitbreiding noodzakelijk met een nevenvestiging
(IJburgcollege II) in de vorm van permanente nieuwbouw.

55.14.0220

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

Verlenging
Kredietlooptijd
besluit
nodig?

Omschrijving investering

MIP nummer

726

53.916

437.549

33.731

800.000

27.515

7.260

1.439.840

250.000

20.000

22.673

410.795

5.000

7.865

1.400.000

11.635.536

Investeringssom

465.600

3.779.818

Werkelijke
Uitgaven
2015

363

26.958

218.774

16.865

24.000

13.757

3.630

439.840

83.750

10.000

22.673

205.397

2.500

3.932

1.400.000

7.855.718

Resterend
budget

624

2013
2013
2013
2013
2013
2013

Zuiderlicht College aanpassingen tbv brandveiligheid Karel du Jardinstraat 54

Zuiderlicht College aanpassingen tbv brandveiligheid Rustenburgerstraat 436438

Barlaeus Gymnasium renovatie beeldengroep Weteringschans 29-31

Berlage Lyceum Aanpassingskosten verv angende huisvesting tbv nieuwkomers.
Pieter de Hoochstraat 78?? P.L. Takstraat

Bindelmeer College aanpassing gevel en installaties Dubbelink 1

Bredero College aanpassen fietsenstalling door grote toename leerlingen op de
fiets Tolhuisweg 10

55.14.0340

55.14.0341

55.14.0344

55.14.0345

55.14.0346

55.14.0349

2013
2013
2013

Caland Lyceum II eerste inrichting leer- en hulpmiddelen / meubilair Sint
Truidenstraat 20

Caland Lyceum II voorbereidingskosten bouw Sint Truidenstraat 20

Chr. SGS. Buitenveldert noodzakelijke werkzaamheden aan brandmeldinstallatie
De Cuserstraat 1

College De Meer aanpassingen tbv brandveiligheid Lavoisierstraat 2

College De Meer aanpassingen tbv brandveiligheid Radioweg 56

Comenius College aanpassingen tbv brandveiligheid Derkinderenstraat 44

Comenius College restyling schoolgebouw 2e fase Derkinderenstraat 44

A.I.C.S. voorbereidingskrediet nieuwbouw Pr. Irenestraat 59

Coronelschool verhuiskosten van Coronel naar Noteboom Jan Sluijterstraat 3

Cosmicus Mont. Lyceum meerkosten asbestverwijdering Mauritskade 58

Cosmicus Mont. Lyceum uitbreiding huidig schoolgebouw Mauritskade 58

55.14.0353

55.14.0354

55.14.0355

55.14.0356

55.14.0357

55.14.0358

55.14.0359

55.14.0360

55.14.0361

55.14.0365

55.14.0366

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

BSW HAVO OPL. start nieuwe opleiding Buiksloterweg 85

55.14.0352

2013

VSO De Heldring vervangende nieuwbouw inclusief gymzaal Burg Eliasstraat 20

55.14.0338

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

Verlenging
Kredietlooptijd
besluit
nodig?

Omschrijving investering

MIP nummer

400.000

95.356

28.000

300.000

259.674

62.000

6.413

23.111

4.982

300.000

178.800

26.000

14.500

800.000

50.000

952

15.730

8.712

3.402.058

Investeringssom

291.000

1.530.926

Werkelijke
Uitgaven
2015

400.000

47.678

840

300.000

259.674

31.000

3.206

11.555

2.491

9.000

89.400

13.000

14.500

800.000

50.000

952

7.865

4.356

1.632.988

Resterend
budget

625

2013

2013
2013

Cygnus Gymnasium eerste inrichting leer- en hulpmiddelen / meubilair
Vrolikstraat 8

Cygnus Gymnasium meerkosten renovatie Vrolikstraat 8

Damstede aanpassingen tbv brandveiligheid Rode Kruisstraat 83

Alex Roozendaal aanpassing Coronelschool Jan Sluijterstraat 3

De Berkhoff/Hubertus meerkosten terreinverwerving Wibautstraat 220

Esprit vestigingen vergoeding onderhoudskosten BMI & inbraakinstallatie Alle
vestigingen

55.14.0368

55.14.0369

55.14.0370

55.14.0371

55.14.0372

55.14.0373

2013
2013
2013
2013

2013
2013

Geert Groote College aanvulling verhuiskosten Fred Roeskestraat 84

Geert Groote College diverse werkzaamheden en voorzieningen voor- en
achterterrein Fred Roeskestraat 84

Alex Roozendaal sloop 1e verdieping Jan Tooropstraat

Geert Groote College herstraten, afschot, hemelw.afvoeren Fred Roeskestraat
84

Geert Groote College huurvergoeding bouwterrein voor 17 maanden Fred
Roeskestraat 84

Geert Groote College reparatie gasleiding Fred Roeskestraat 84

Geert Groote College verhuiskosten Fred Roeskestraat 84

Gerrit van der Veen College aanpassingen tbv brandveiligheid Gerrit van der
Veenstraat 99

55.14.0378

55.14.0380

55.14.0382

55.14.0384

55.14.0385

55.14.0387

55.14.0388

55.14.0389

2013

2013

Geert Groote College aanvullende erfpachtaanbieding voor 2637 m2 terrein
Fred Roeskestraat 84

55.14.0377

2013

2013

2013

2013

2013

Cosmicus Mont. Lyceum verhuiskosten van Mauritskade 58 naar Van
Ostadestraat 101 en vise versa. Mauritskade 58

55.14.0367

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

Verlenging
Kredietlooptijd
besluit
nodig?

Omschrijving investering

MIP nummer

54.000

13.126

20.137

11.050

58.262

148.433

60.732

7.944

284.859

20.000

341.518

164.618

84.000

2.375.000

854.966

137.425

Investeringssom

97.577

Werkelijke
Uitgaven
2015

27.000

394

604

331

1.748

4.453

1.822

238

0

10.000

0

4.939

42.000

71.250

427.483

137.425

Resterend
budget

626

2013
2013
2013
2013

2013
2013

2013
2013
2013

Hervomd Lyceum West jaarlijkse controle brandmeldinstallatie en
noodverliching Hemsterhuisstraat 79

Hervormd Lyceum Zuid aanpassen en uitbreiden brandmeldinstallatie en
ontruimingsinstallatie Brahmsstraat 7

Alex Roozendaal verhuiskosten Roozendaal naar Coronel Jan Tooropstraat

Hervormd Lyceum Zuid geluidsabsorberende voorzieningen in hoofdtrappenhuis
Brahmsstraat 7

Hervormd Lyceum Zuid jaarlijkse controle brandmeldinstallatie Brahmsstraat 7

Hervormd Lyceum Zuid onderzoek fundering oude gymzaal Brahmsstraat 7

Het 4e Gymnasium vervangende nieuwbouw Stavangerweg 902

Huygens College diverse werkzaamheden ihk veiligheid 2e Constantijn
Huygensstraat 31

Hyperioncollege voorbereidingskrediet nieuwbouw Tolhuisweg 10

Iedersland College vervangende nieuwbouw Dr. Jan van Breemenstraat 1

Alex Roozendaal verv dak na sloop Jan Tooropstraat

IJburg College eerste inrichting IJburg II. Pampuslaan 1

IJburg College nieuwbouw voor IJburg College II Zeeburgereiland

IJdoorn College aanpassingen tbv brandveiligheid en veiligheid terrein voor de
school. Rode Kruisstraat 14

IVKO-school vergoeding onderhoudskosten BMI & inbraakinstallatie
Rustenburgerstraat 15

Meridiaan College aanpassingen tbv brandveiligheid Karel Klinkenbergstraat 1-3

55.14.0391

55.14.0392

55.14.0393

55.14.0394

55.14.0395

55.14.0396

55.14.0397

55.14.0398

55.14.0400

55.14.0402

55.14.0403

55.14.0405

55.14.0407

55.14.0410

55.14.0411

55.14.0413

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

Hervomd Lyceum West herstel en vervanging grondleidingen Hemsterhuisstraat
79

55.14.0390

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

Verlenging
Kredietlooptijd
besluit
nodig?

Omschrijving investering

MIP nummer

13.310

6.021

47.453

400.000

178.800

187.977

545.714

650.000

167.605

11.133.847

28.256

3.000

30.000

21.200

9.012

5.300

79.240

Investeringssom

89.241

630.500

5.037.544

Werkelijke
Uitgaven
2015

6.655

3.010

23.726

12.000

159

5.639

545.714

19.500

83.802

6.096.303

28.256

1.500

15.000

636

4.506

2.650

79.240

Resterend
budget

627

2013

2013
2013

2013
2013

2013
2013
2013
2013

Mont. College Oost kosten onderhoudscontract BMI & Inbraakinstallatie
Polderweg 3

Mont. Lyceum Amsterdam kosten onderhoudscontract BMI & Inbraakinstallatie
plus kosten vervanging voeding BMI Pieter de Hoochstraat 59 & Van
Ostadestraat 101

Mont. Lyceum Amsterdam verhuiskosten van Pieter de Hoochstraat 78 naar Van
Ostadestraat 101 Pieter de Hoochstraat 59

Mr. de Jonghschool asbestsanering niet-hechtgebonden asbest Terpstraat 36

Noteboomschool verv dakbedekking linker dakvlak Drostenburg 1B

Open SGS. Bijlmer constructieve aanpassingen Gulden Kruis 5

Orioncollege Noord actualiseren alarm en brandinstallatie nieuwe wetgeving
Beijerlandstraat 2

Orioncollege West vervangen dakbedekking lage dakvlak Burg. Eliasstraat

Over - Y College aanpassingen tbv brandveiligheid Floraweg 170

Over - Y College eerste inrichting leer- en hulpmiddelen / meubilair Floraweg
170

Rosa BeroepsCollege aanpassingen tbv brandveiligheid Schoenerstraat 7

Rosa BeroepsCollege vervangende nieuwbouw tbv Rosa Beroepscollegeen
IJdoorn College Rode Kruisstraat 14

Investeringen Binnenklimaat

Rozemarn investering Binnenklimaat

NME Heggerankweg nieuwbouw

55.14.0417

55.14.0418

55.14.0419

55.14.0420

55.14.0421

55.14.0423

55.14.0426

55.14.0427

55.14.0428

55.14.0429

55.14.0433

55.14.0434

55.16.0001

55.16.0002

83.15.0285

Totaal Onderwijs, jeugd en diversiteit

2013

Mont. College Oost herstel constructiefouten ikv brandwerendheid Polderweg 3

55.14.0415

2013

2015

2015

2013

2013

2013

2013

Alex Roozendaal vervangen terrein na sloop 1e verdieping Jan Tooropstraat

55.14.0414

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

Verlenging
Kredietlooptijd
besluit
nodig?

Omschrijving investering

MIP nummer

387.870.033

506.057

569.000

2.931.000

9.351.670

8.410

72.097

5.605

34.456

39.990

5.498

38.551

33.025

23.754

15.317

10.668

991.966

49.081

Investeringssom

65.779.347

407.971

2.520.009

Werkelijke
Uitgaven
2015

210.574.140

333.537

569.000

8.967.053

4.205

36.048

2.802

17.228

19.995

0

19.275

16.512

23.754

7.658

5.334

495.983

1.472

Resterend
budget

628

Meetnet luchtkwaliteit

Uitbreiding mobiele apparatuur

Uitbreiding planningsmodule online en geautomatiseerd plannen

Sporthallen Zuid 2014

Gymlokalen ASB (aanpassing) 2004

PMI krediet sport

PMI Krediet Calvijn

PMI Krediet zwembad IJburg

Sportpark Diemerpark (IJburg)

Sportpark Diemerpark (IJburg)

23.15.0126

23.15.0131

37.14.0836

37.14.0896

37.14.1101

37.14.1102.1

37.14.1102.3

56.15.0001

56.15.0002

2012 SOA Poli E-installatie

23.14.1122

23.15.0114

2012 SOA Poli Bouwkundig

23.14.1121

2014 SOA Poli W-installatie

2014 Uitbreiding mobiele apparatuur

23.14.1112

23.14.1247

3250837-13 2011 VERB. WR REIZ. VAC.

23.14.1012

2014 SOA Poli E-installatie

Rooster- en plansysteem MGGZ

23.14.0949

23.14.1243

2013 Opleidings- / inwerkprogramma

23.14.0935

2014 SOA Poli Bouwkundig

2011 VERB. WR REIZ. VAC. MEUBILAIR

23.14.0864

23.14.1241

3250744-11 2011 VERB. WACHTRUIMTE R

23.14.0512

2014 SOA Poli Meubilair

Welzijn, zorg en sport

006

23.14.1231

Omschrijving investering

MIP nummer

2015

2015

2012

2012

2012

2013

2014

2015

2015

2015

2014

2014

2014

2014

2012

2012

2014

2011

(leeg)

2013

2011

2011

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

ja

nee

nee

ja

ja

Verlenging
Kredietlooptijd
besluit
nodig?

1.170.000

600.000

250.000

800.000

2.345.000

752.554

100.000

360.000

112.500

154.000

25.000

15.000

40.000

5.000

5.000

20.000

112.500

50.000

60.000

50.000

20.000

10.000

Investeringssom

0

0

483.200

600.000

0

886.404

1.843.949

0

114.166

0

0

55.926

0

0

0

2.904

0

1.366

8.955

0

0

2.143

Werkelijke
Uitgaven
2015

0

0

0

686.800

0

250.000

-86.404

437.753

668.660

-52.637

621.549

336.704

97.347

0

0

102.482

0

0

0

3.229

47.457

60.000

Resterend
budget

629

Optimalsering sportvelden

Diverse machines Spp

Entree Sportfondsenbad

Verv. rollend materieel 2015

Materieel meerjaren vervangingsschema 2015

Invest. Nieuwbouw clubgebouw Swift Olympiaplein

Sportpark Drieburg kunstgrasveld 10 jr

Sportpark Drieburg kunstgrasveld 25 jr

Sportpark Sloten kunstgrasveld 10 jr

83.15.0055

83.15.0128

84.15.0135

84.15.0463

84.15.0468

86.15.0024

56.15.0015

56.15.0016

56.15.0017

Vervangen kabels en leidingen sportpark Sloten

82.15.0520

Noorderparkbad grondkosten

Kunstgrasveld Durgerdam

56.15.0011

83.15.0015

Kunstgrasveld Durgerdam

56.15.0010

Noorderparkbad Inventaris

Kunstgrasveld Schellingwoude

56.15.0009

83.15.0014

Kunstgrasveld Schellingwoude

56.15.0008

Noorderparkbad vaste inrichting

Uitbreiding capaciteit Kadoelen

56.15.0007

83.15.0013

Uitbreiding capaciteit Kadoelen

56.15.0006

Noorderparkbad installaties

Aanleg voetbalveld Middenmeer

56.15.0005

83.15.0012

Uitbreiding hockeyvelden Voorland

56.15.0004

Noorderparkbad bouw

Uitbreiding hockeyvelden Voorland

56.15.0003

83.15.0011

Omschrijving investering

MIP nummer

2015

2015

2015

2012

2015

nvt

2013

2012

2012

2013

2013

2013

2013

2013

2010

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

Verlenging
Kredietlooptijd
besluit
nodig?

300.000

250.000

300.000

2.500.000

230.460

100.000

939.788

236.667

350.000

456.500

183.000

2.141.411

8.372.498

9.191.621

300.000

200.000

500.000

180.000

300.000

150.000

500.000

220.000

310.000

300.000

Investeringssom

0

0

0

196.215

115.076

52.626

113.988

0

132.727

0

1.738.979

0

2.487.846

2.547.024

0

189.655

300.000

91.539

300.000

51.456

500.000

308.660

300.000

Werkelijke
Uitgaven
2015

0

300.000

250.000

300.000

1.347.535

115.384

47.374

85.945

36.879

232.614

386.029

-1.808.726

2.109.958

1.981.040

-579.591

300.000

10.345

200.000

88.461

0

98.544

0

220.000

1.340

Resterend
budget

630

Sportpark Sloten kunstgrasveld 25 jr

Sportpark Spieringhorn kunstgrasveld 1 10 jr

Sportpark Spieringhorn kunstgrasveld 1 25 jr

Sportpark Spieringhorn kunstgrasveld 2 10 jr

Sportpark Spieringhorn kunstgrasveld 2 25 jr

Zeeburgereiland Sporthal 40 jr

56.15.0018

56.15.0019

56.15.0020

56.15.0021

56.15.0022

56.15.0023

Life Sciencefonds Amsterdam

Economie en cultuur

Duurzaamheid en water

Parkstad 2015

AD/OABB 2015

AD/OABB 2016

AD/OABB 2017

Duurzaam Het Breed

OBS Optimalisering

Ondergrondse afvalcontainers BA Postjesbuurt

PvE ondergrondse afvalinzamelingssystemen (OAIS) gebied Zuid

Vernieuwing oevervoorziening Amsterdam Rijnkanaal

008

63.14.1762

63.14.1794

63.14.1795

63.14.1796

83.15.0267

84.15.0436

85.15.0028

86.15.0014

95.14.0133

Totaal Economie en cultuur

56.14.0008

007

Totaal Welzijn, zorg en sport

Omschrijving investering

MIP nummer

2012

2012

nvt

2014

2009

2010

2010

2010

2014

2008

2015

2015

2015

2015

2015

2015

ja

nee

nee

nee

nee

ja

ja

ja

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

Verlenging
Kredietlooptijd
besluit
nodig?

4.500.000

16.300.000

3.000.000

5.000.000

125.844

6.500.000

7.000.000

5.000.000

2.700.000

2.900.000

2.900.000

40.318.499

3.500.000

250.000

300.000

200.000

300.000

200.000

Investeringssom

0

0

0

0

0

0

1.879.788

1.111.369

1.634.001

1.838.370

32.544

0

0

2.895.502

1.162.598

73.656

73.656

13.424.804

Werkelijke
Uitgaven
2015

675.358

14.953.706

1.062.717

1.832.884

307.403

6.500.000

7.000.000

2.104.498

1.537.402

570.186

570.186

13.646.071

3.500.000

250.000

300.000

200.000

300.000

200.000

Resterend
budget

631

2013

Walmuur Westerkanaal (WKN rak 0101) langs de Houtmankade ter hoogte van
Nova Zemblastraat

95.15.0018

Stedelijke ontwikkeling en wonen

Planex

Horizon

Nieuwmarkt 4 / de Waag / funderingsherstel

Recht Boomsloot 52 (799)

2055 Nieuwbouw UJ Klaren speeltuin

Grond Nieuwbouw Kraemerschool

Havikslaan 22 fundering

OKC Wingerdweg verbouw

Bongerdschool kinderopv en welz

Bongerdschool speeltuingedeelte

Bezaanjachtpl wijkcentr10

Bezaanjachtpl wijkcentr10

009

31.14.0017

31.14.0018

37.14.1191

81.15.0071

81.15.0290

82.15.0508

83.15.0047

83.15.0054

83.15.0126

83.15.0127

83.15.0274

83.15.0275

2010

2010

2011

2011

2012

2011

(leeg)

(leeg)

2013

2013

(leeg)

(leeg)

2013

Vernieuwen oevercontructies Kostverlorenvaart / 2e Kostverlorenkade en
Westerkanaal / Houtmankade

95.14.0143

Totaal Duurzaamheid en water

2014

BD2014-000911 VB Walmuur Kostverlorenvaart 210350

2015

Vernieuwen oevercontructies Kostverlorenvaart / 2e Kostverlorenkade en
Westerkanaal / Houtmankade

95.14.0142

2014

BD2014-000605 UV aanvul Walmuur Westerkanaal 222885 (nieuw MIP-nummer
aanvragen)

95.14.0134

(leeg)

(leeg)

(leeg)

(leeg)

(leeg)

(leeg)

nee

(leeg)

(leeg)

(leeg)

(leeg)

nee

nee

ja

ja

nee

ja

Verlenging
Kredietlooptijd
besluit
nodig?

Omschrijving investering

MIP nummer

1.275.103

8.159.570

197.172

1.858.063

1.476.330

65.375

507.238

124.877

432.450

5.100.000

300.000

5.000.000

55.245.844

900.000

1.320.000

300.000

1.900.000

700.000

Investeringssom

0

0

0

-70.171

0

0

0

0

0

482.709

0

0

11.868.156

210.334

306.625

86.737

273.032

437.255

Werkelijke
Uitgaven
2015

107.648

3.404.836

19.717

171.577

895.284

20.403

507.238

30.500

432.449

800.255

230.734

3.067.553

38.512.950

17.432

720.939

49.204

1.626.968

124.440

Resterend
budget

632

IKC Zuidas

Lizzy Ansinghstraat 86 Nieu

J. v. Campenstraat 59, Lift en C.V.

Olympiaschool bouw

Hygieaplein vrije peuterklas

Verbouwing buurthuis H'drecht

86.15.0021

86.15.0036

86.15.0691

86.15.0700

86.15.0701

87.15.0221

Totaal Stedelijke ontwikkeling en wonen

J. v. Campenstraat 59, energiebesprarende maatregelen

86.15.0013

(leeg)

2014

2014

2010

(leeg)

2012

2010

2008

2014

2013

2014

2014

Krediet 2013 OKC - JvdHH/Stand van zaken doorontwikkeling Brede School Jan
van der Heijdenhuis,investeringsvoorstel en tevens een kredietaanvraag
verbouwing t.b.v. OKC

Lidwina Brede School welzijnsdeel

84.15.0138

2014

2014

86.15.0009

De Kraanvogel Brede school welzijnsdeel

84.15.0104

2013

Buiksloterweg/Tolhuisweg

83.15.0289

2014

Parkeergarage de Hallen Noord Kwintijn 1

Buiksloterweg/Tolhuisweg

83.15.0288

2014

85.15.0523

Buiksloterweg/Tolhuisweg

83.15.0287

2013

Parkeergarage Hallen Nieuwbouw zuid incl. 11 extra plekken

Helling NDSM oost vastgoed

83.15.0284

2013

85.15.0002

Helling NDSM oost installaties

83.15.0283

2013

Frankendael Brede school welzijnsdeel

Helling NDSM oost Openbare ruimte

83.15.0282

2012

84.15.0140

Aldebaranpl.2-4 Vervanging dakwerk

83.15.0278

2011

De Kaap Brede school welzijnsdeel

Windturbines

83.15.0276

(leeg)

(leeg)

(leeg)

(leeg)

(leeg)

nee

(leeg)

nee

(leeg)

nee

nee

nee

nee

nee

(leeg)

(leeg)

(leeg)

(leeg)

(leeg)

(leeg)

(leeg)

(leeg)

Verlenging
Kredietlooptijd
besluit
nodig?

84.15.0139

Omschrijving investering

MIP nummer

69.667.110

1.742.000

200.000

2.740.000

135.000

738.124

5.872.732

365.000

648.728

5.925.000

8.229.664

343.979

1.074.003

343.979

670.084

2.900.000

1.100.000

8.100.000

665

6.123

3.291.242

261.141

483.469

Investeringssom

0

8.952.362

0

20.631

937

0

0

2.791.939

0

0

3.485.419

1.082.053

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.158.844

Werkelijke
Uitgaven
2015

21.050.934

1.155.321

8.698

2.739.063

135.000

718.307

653.914

358.540

119.469

1.277.775

883.451

343.979

1.074.003

343.979

670.084

0

24.444

67.500

0

0

464.028

130.571

194.614

Resterend
budget
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Bestuur en ondersteuning

Inrichting AFS en aankoop licenties

Vervangen Andreas

010

10.14.0001

10.15.0001

Overige materiele vaste activa

MAN

MAN

3250675-102010 REN BINNEPLAATS FASE

2010 UPGRADE VERGADER TRAININGSRUIMTEN

2010 VERV SLUITPLAN

2014 Implementatie Mobile management

2014 Digitale vastlegging projecten

Regulier uitbreiding data storage capaciteit

Vervanging datacenter terminalservers

Vervanging/uitbreiding applicatieservers

Vervanging desktops buitenlocaties

Dak nieuwe Achtergracht bouwdelen vervangen

11.15.0008

11.15.0009

23.14.0158

23.14.0857

23.14.0871

23.14.1098

23.14.1125

23.15.0110

23.15.0111

23.15.0112

23.15.0113

23.15.0115

Machines en apparaten

04.14.0010.2

04.14.0029

Bouwkunde

04.14.0004

Machines en apparaten

Openingstijden stadhuis (activering)

02.14.0006

04.14.0016

Bedrijfsvoering

011

Totaal Bestuur en ondersteuning

Omschrijving investering

MIP nummer

2015

2015

2015

2015

2015

2014

2014

2010

2010

2010

2013

2013

(leeg)

(leeg)

(leeg)

(leeg)

2011

2014

2014

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

ja

ja

nee

nee

nee

(leeg)

(leeg)

(leeg)

(leeg)

(leeg)

nee

nee

Verlenging
Kredietlooptijd
besluit
nodig?

200.000

80.000

50.000

40.000

110.000

60.000

90.000

65.000

48.000

210.000

3.950.156

2.653.550

291.880

277.440

559.030

222.496

280.000

9.100.000

1.600.000

7.500.000

Investeringssom

0

205.547

0

0

0

0

1.246

0

0

319

63.975

1.586.769

798.049

0

0

0

0

0

1.047.690

1.047.690

Werkelijke
Uitgaven
2015

194.453

0

0

0

1.094.255

0

0

65.000

37.503

0

174.112

416.332

71.046

264.050

546.075

8.900

78.131

2.123.960

307.485

1.816.475

Resterend
budget
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businesscase III Stadhuis

Elisabeth Wolffstraat

Elisabeth Wolffstraat

Elisabeth Wolffstraat

Elisabeth Wolffstraat

Stadspas overdracht 2014

2000 Digitaal pandenarchief

Upgrade Documentum SW 2015

Centrum in Beeld 2015 HW

31.14.0028

80.14.0001

80.14.0002

80.14.0003

80.14.0004

80.14.0007

81.15.0313

81.15.0329

81.15.0350

2009 Bouwkundig 3251060

23.15.0257

businesscase III Stadhuis

2009 Renovatie Gevels

23.15.0256

31.14.0027

2009 Fricitiehuisvesting

23.15.0255

businesscase I en II gem. huisvesting

2009 E- installatie

23.15.0254

31.14.0020

Ontwikkelkrediet informatisering

23.15.0122

Diverse investeringen

Aanschaf / doorontwikkeling afdelingsbreed EPD MGGZ

23.15.0121

31.14.0014

Aanschaf/doorontwikkeling Man. Informatiesysteem MGGZ

23.15.0120

Diverse investeringen

Valbeveiliging dak nieuwe achtergracht

23.15.0119

31.14.0011

Vervangen zonwering NA

23.15.0118

2009 Ontwerp, advies en begeleiding 3251062

Algemeen verbouwingskrediet nieuwe achtergracht

23.15.0116

23.15.0258

Omschrijving investering

MIP nummer

2013

2013

2013

2013

(leeg)

(leeg)

(leeg)

(leeg)

(leeg)

(leeg)

(leeg)

(leeg)

(leeg)

2009

2009

2009

2009

2009

2015

2015

2015

2015

2015

2015

nee

nee

nee

nee

(leeg)

(leeg)

(leeg)

(leeg)

(leeg)

(leeg)

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

nee

nee

nee

nee

nee

nee

Verlenging
Kredietlooptijd
besluit
nodig?

46.000

150.000

3.889.576

550.000

16.209

76.500

4.708.304

1.600.000

2.859.000

46.591.000

4.047.502

1.488.098

29.336.945

360.000

2.000.000

500.000

250.000

250.000

500.000

100.000

100.000

100.000

100.000

44.000

Investeringssom

0

0

653.983

191.364

0

0

0

0

164.040

1.110.349

186.400

200.861

2.411.152

31.230

34.511

154.940

2.409

15.865

221.317

0

0

0

0

36.208

Werkelijke
Uitgaven
2015

46.000

150.000

317.394

119.607

16.209

2.333

628.214

266.400

2.694.960

45.480.651

445.981

-49.847

1.494.081

317.183

1.953.327

345.060

246.963

224.855

281.464

0

338.740

0

0

36.795

Resterend
budget
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Centrum in Beeld 2015 SW

Centrum in Beeld 2016 SW

Vergunningenproces 2015 HW

Upgrade Documentum SW 2016

Upgrade Documentum HW 2015

Upgrade Documentum HW 2016

Vergunningenproces 2016 HW

81.15.0354

81.15.0355

81.15.0358

81.15.0363

81.15.0364

81.15.0365

81.15.0366

2012/int/557 Tuinstadhuis / reno + vb

Inrichting Stadsdeelhuis

DMS

Hoofdlijnenplanning &aansluiting Microsoft

Werkplekken ICT

Digitalisering archieven

Loket huisvesting 2014

Werf Luchtvaartstraat

Werf Luchtvaartstraat

Interne verbouwing stadsdeelkantoor

Interne verbouwing stadsdeelkantoor 2013

Interne verbouwing SDKntr 2013

4x tekstwagen op zonne-energie tbv Verkeersvoorzieningen

3x strooier tbv Gladheidbestrijding

83.15.0060

84.15.0447

84.15.0449

84.15.0451.1

84.15.0452

86.15.0694

86.15.0696

86.15.0697

87.15.0005

87.15.0212

87.15.0226

95.14.0197

95.14.0198

2012/int/557 Tuinstadhuis / bg1 meub en install

82.15.0490

82.15.0004

8227 TSH Renovatie 10e verdiepng

Centrum in Beeld 2016 HW

81.15.0351

82.15.0002

Omschrijving investering

MIP nummer

2014

2014

(leeg)

(leeg)

(leeg)

2012

2012

2012

2014

2014

2013

2012

2012

2012

nvt

nvt

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

nee

nee

(leeg)

(leeg)

nee

(leeg)

(leeg)

ja

nee

nee

nee

nee

(leeg)

(leeg)

(leeg)

(leeg)

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

nee

Verlenging
Kredietlooptijd
besluit
nodig?

165.000

45.000

483.115

210.000

1.613.925

9.294.157

3.923.000

451.000

130.000

550.000

220.000

649.424

7.888.000

730.000

950.000

95.000

15.000

10.000

80.000

95.000

89.500

189.500

25.300

Investeringssom

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64.639

4.654.226

184.155

0

0

79.616

0

310.795

0

316.388

413.853

Werkelijke
Uitgaven
2015

165.000

45.000

-129.634

154.591

120.989

1.549.286

1.499.661

504.833

451.000

130.000

316.927

26.172

-261.830

2.192.763

0

1.650

95.000

15.000

10.000

80.000

95.000

89.500

189.500

25.300

Resterend
budget
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18x schuiver tbv Gladheidbestrijding

uitbreiding calciuminstallatie tbv Gladheidbestrijding

uitbreiding calciuminstallatie tbv Gladheidbestrijding

95.14.0199

95.14.0200

95.14.0201

REWA en OGAGIS

31.14.0016

Eindtotaal

Totaal Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

012

Totaal Bedrijfsvoering

Omschrijving investering

MIP nummer

(leeg)

2014

2014

2014

nee

nee

nee

nee

Verlenging
Kredietlooptijd
besluit
nodig?

5.755.484.900

2.250.000

2.250.000

136.971.607

35.000

40.000

144.000

Investeringssom

0

0

0

478.190.737

0

0

14.094.206

Werkelijke
Uitgaven
2015

1.598.730.743

1.886.988

1.886.988

65.890.933

35.000

40.000

144.000

Resterend
budget
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638

D9

D1
0

OCW

D1

Departement

OCW

Nummer

OCW

Specifieke
uitkering

€ 1.997.494

Participatiewet

(Volwassenen)Onderwijs
(participatiewet) 2015-2017

Besteding (jaar T) aan
afspraken over voor- en
vroegschoolse educatie
met bevoegde
gezagsorganen van
scholen, houders van
kindcentra en
peuterspeelzalen
(conform artikel 167
WPO)

Aard controle R
Aard controle R
Aard controle R
Indicatornummer: Indicatornummer: D9 / Indicatornummer: D9 /
D9 / 01
02
03
€ 50.111.523
€ 5.831.076
€ 1.852.089
Verstrekte
Besteding (jaar T) van
Besteding (jaar T) van
uitkering (jaar T)
educatie bij roc's
educatie bij andere
aanbieders dan roc's

Besteding (jaar T) aan
overige activiteiten
(naast VVE) voor
leerlingen met een
grote achterstand in de
Nederlandse taal
(conform artikel 165
WPO)

€ 821.554

Opgebouwde reserve
ultimo (jaar T-1)
Aard controle R
Aard controle R
Indicatornummer: Indicatornummer: D1 /
D1 / 01
02

Besteding (jaar T)

Deze indicator is
bedoeld voor de
tussentijdse
afstemming van de
juistheid en
volledigheid van de
verantwoordingsinform
atie
Aard controle R
Indicatornummer: D9 /
04
€ 7.445.355
Besteding (jaar T) van
Ten minste 75%
educatie totaal
besteed aan roc’s
(automatisch)
ja/nee (automatisch)

Opgebouwde reserve
ultimo (jaar T-1)

I N D I C A T O R E N

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2015 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking SISA

Besteding (jaar T)
aan voorzieningen
voor voorschoolse
Besluit specifieke uitkeringen educatie die
voldoen aan de
gemeentelijk
onderwijsachterstandenbeleid wettelijke
kwaliteitseisen
2011-2014
(conform artikel
166, eerste lid
Gemeenten
WPO)

Gemeenten
Onderwijsachterstandenbelei
d 2011-2015 (OAB)

Besluit regionale meld- en
coördinatiefunctie voortijdig
schoolverlaten

Regionale meld- en
coördinatiecentra voortijdig
schoolverlaten

Juridische
grondslag

11.5 Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen (SISA-bijlage)

Ontvanger

639

E3

M&I

Departement

D1
1

Nummer

OCW

Specifieke
uitkering

Juridische
grondslag

Provincies, gemeenten en
gemeenschappelijke
regelingen (Wgr)

Subsidieregeling sanering
verkeerslawaai

Subsidieregeling sanering
verkeerslawaai (inclusief
bestrijding spoorweglawaai)

Gemeenten

Wet participatiebudget

Wet participatiebudget 2014
- overgangsrecht 2015
reservringsregeling deel
educatie

Contactgemeenten

Ontvanger

Aard controle R
Indicatornummer: D10
/ 07
€0
Baten in 2015 van
OCW-gelden educatie
binnen de grenzen van
de
reserveringsregeling.

Aard controle R
Indicatornummer: D10
/ 02
€ 3.611.403
Onttrekking besteding
van educatie in jaar T
voor volgend
kalenderjaar (jaar T+1 )

Aard controle R
Indicatornummer: D10
/ 03
€ 1.220.664

Aard controle R
Aard controle R
Indicatornummer: Indicatornummer: D11
D11 / 01
/ 02
€ 1.182.915
0
Hieronder per
Besteding (jaar T) ten
Overige bestedingen
regel één
laste van rijksmiddelen (jaar T)
beschikkingsnumm
er en in de
kolommen ernaast
de
verantwoordingsinf
ormatie

Aard controle R
Indicatornummer:
D10 / 01
€ 6.076.415
Reservering
besteding van
educatie in jaar T
voor volgend
kalenderjaar (jaar
T+1 )
Aard controle R
Indicatornummer:
D10 / 06
€ 1.244.348
Besteding in 2015
van OCW-gelden
educatie binnen de
grenzen van de
reserveringsregelin
g.

Besteding (jaar T) door
meerwerk dat o.b.v.
art. 126 Wet
geluidshinder ten laste
van het Rijk komt

Aard controle nvt
Indicatornummer: D10
/ 04
€ 4.832.067

I N D I C A T O R E N

Correctie over
besteding (jaar T-1)

Aard controle nvt
Indicatornummer: D10
/ 05
nee

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2015 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking SISA

640

Departement

M&I

Nummer

E1
1B

€0

€0

Aard controle R
Indicatornummer: E3 /
05

Juridische
grondslag

Specifieke
uitkering

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer:
E3 / 06
1
Ien M/BSK€0
€ 2.377.290
2014/237760
100
Hieronder per
Besteding (jaar T) ten
Besteding (jaar T) ten
Nationaal
regel één
laste van provinciale
laste van eigen
Samenwerkingsprogramma
beschikkingsnumm middelen
middelen
Luchtkwaliteit (NSL) SiSa
er en in de
tussen medeoverheden
kolommen ernaast
Provinciale beschikking en/of de
verantwoordingsinf
verordening
ormatie
Gemeenten en
gemeenschappelijke
regelingen (Wgr) (SiSa tussen
medeoverheden)

Besteding (jaar T) ten
laste van bijdragen
door derden =
contractpartners (niet
Rijk, provincie of
gemeente)

€0

Besteding (jaar T) ten
laste van rentebaten
gemeente op door
provincie verstrekte
bijdrage NSL

€0

Teruggestort/verrek
end in (jaar T) in
verband met niet
uitgevoerde
maatregelen

Nee

Cumulatieve overige
Cumulatieve Kosten
Eindverantwoording
bestedingen tot en met ProRail tot en met (jaar Ja/Nee
(jaar T)
T) als bedoeld in artikel
25 lid 4 van deze
Deze indicator is
regeling ten laste van
Deze indicator is
bedoeld voor de
rijksmiddelen
bedoeld voor de
tussentijdse
tussentijdse
afstemming van de
Deze indicator is
afstemming van de
juistheid en
bedoeld voor de
juistheid en
volledigheid van de
tussentijdse
volledigheid van de
verantwoordingsinform afstemming van de
verantwoordingsinform atie
juistheid en
atie
volledigheid van de
verantwoordingsinform
atie
Aard controle R
Aard controle n.v.t.
Aard controle n.v.t.
Aard controle n.v.t.
Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E3 /
Indicatornummer: E3 /
Indicatornummer: E3 /
Indicatornummer: E3 / Indicatornummer: E3
07
08
09
10
/ 11

Cumulatieve
bestedingen ten laste
van rijksmiddelen tot
en met (jaar T)

€0

N D I C A T O R E N
Aard controle R
Aard controle R
Indicatornummer: E3 /
Indicatornummer: E3 /
03
04

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2015 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking SISA

I
Aard controle n.v.t.
Aard controle R
Indicatornummer:
Indicatornummer: E3 /
E3 / 01
02
1
Ien M/BSK€ 2.377.290
2014/237760
Kopie
Kosten ProRail (jaar T)
beschikkingsnumm als bedoeld in artikel
er
25 lid 4 van deze
regeling ten laste van
rijksmiddelen

Ontvanger
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1
2
3

Kopie
beschikkingsnumm
er

Cumulatief
teruggestort/verrekend
in (jaar T) in verband
met niet uitgevoerde
maatregelen tot en met
(jaar T)
Deze indicator is
bedoeld voor de
tussentijdse

Cumulatieve besteding
ten laste van
rentebaten gemeente
op door provincie
verstrekte bijdrage NSL
tot en met (jaar T)
Deze indicator is
bedoeld voor de
tussentijdse

Als u kiest voor ‘ja’,
betekent dit dat het
project is afgerond en
u voor het komende
jaren geen bestedingen
meer wilt
verantwoorden

Eindverantwoording
Ja/Nee

Aard controle
Aard controle n.v.t.
n.v.t.
Indicatornummer: Indicatornummer: E11B Indicatornummer: E11B Indicatornummer: E11B
E11B / 07
/ 08
/ 09
/ 10
2009-74992
€ 20.827.966
€ 16.710.131
€0
282342-285002
€ 7.600.000
€0
€0

Cumulatieve besteding
ten laste van bijdragen
door derden =
contractpartners (niet
rijk, provincie of
gemeente) tot en met
(jaar T)Deze indicator is
bedoeld voor de
tussentijdse
afstemming van de
juistheid en
volledigheid van de
verantwoordingsinform
atie
Aard controle n.v.t.
Aard controle n.v.t.

Cumulatieve besteding
ten laste van eigen
middelen tot en met
(jaar T) Deze indicator
is bedoeld voor de
tussentijdse
afstemming van de
juistheid en
volledigheid van de
verantwoordingsinform
atie

N D I C A T O R E N
Aard controle R
Aard controle R
Aard controle R
Indicatornummer: E11B Indicatornummer: E11B Indicatornummer: E11B
/ 03
/ 04
/ 05
€0
€0
€0
€0
€0
€0

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2015 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking SISA

I
Aard controle n.v.t.
Aard controle R
Indicatornummer: Indicatornummer: E11B
E11B / 01
/ 02
1
2009-74992
€ 1.748.484
2
282342-285002
€ 7.600.000
3
62
Kopie
Cumulatieve besteding
beschikkingsnumm ten laste van
er
provinciale middelen
tot en met (jaar T) Deze
indicator is bedoeld
voor de tussentijdse
afstemming van de
juistheid en
volledigheid van de
verantwoordingsinform
atie

Ontvanger

Juridische
grondslag

Specifieke
uitkering

Nummer

Departement

Aard controle R
Indicatornummer:
E11B / 06
€0
€0

642

E2
7B

E2
6

Departement

M&I

Nummer

M&I

Juridische
grondslag

Specifieke
uitkering

Gemeenten en
Gemeenschappelijke
Regelingen

Provinciale beschikking en/of
verordening

Brede doeluitkering verkeer
en vervoer SiSa tussen
medeoverheden

Gemeenten

Regeling eenmalige
uitkeringen spoorse
doorsnijdingen

Spoorse doorsnijdingen,
tranche 1

1
2
9

Ontvanger

Aantal afgeronde
projecten
(jaar T)
Realisatie

Eindverantwoording
Ja/Nee

0

Hieronder per
Besteding (jaar T) ten
regel één
laste van provinciale
beschikkingsnumm middelen
er en in de
kolommen ernaast
de
verantwoordingsinf
ormatie

1

Overige bestedingen
(jaar T)

Nee

Indien de correctie
een vermeerdering
van bestedingen
betreft, mag het
alleen gaan over nog
niet eerder

Correctie ten opzichte
van tot jaar T
verantwoorde
bestedingen ten laste
van provinciale
middelen

Indicatornummer: E11B Indicatornummer: E11B
/ 13
/ 14
€0
Nee
€0
Nee

N D I C A T O R E N
afstemming van de
juistheid en
volledigheid van de
verantwoordingsinform
atie
Aard controle n.v.t.
Aard controle n.v.t.

Aard controle R
Aard controle R
Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: Indicatornummer: E26 / Indicatornummer: E26 /
E26 / 01
02
03

Afspraak

Aantal projecten
(waarvoor een
beschikking
ontvangen is)

I
afstemming van de
juistheid en
volledigheid van de
verantwoordingsinform
atie
Aard controle
Aard controle n.v.t.
n.v.t.
Indicatornummer: Indicatornummer: E11B
E11B / 11
/ 12
2009-74992
€0
282342-285002
€0

Indien de correctie
een vermeerdering
van bestedingen
betreft, mag het
alleen gaan over nog
niet eerder
verantwoorde

Correctie ten opzichte
van tot jaar T
verantwoorde overige
bestedingen
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643

Departement

SZW

Nummer

G1
A

Juridische
grondslag

Specifieke
uitkering

Aard controle
n.v.t.
Indicatornummer:
E27B / 06
1
461526/ 612451
Hieronder per
Wet sociale werkvoorziening
regel één
(Wsw)_totaal 2014
gemeente(code)
uit (jaar T-1)
Wet sociale werkvoorziening
selecteren en in de
(Wsw)
kolommen ernaast
Alle gemeenten
verantwoorden hier het totaal de verantwoordingsinformatie
(jaar T-1). (Dus: deel
voor die gemeente
Openbaar lichaam uit SiSa
(jaar T-1) regeling G1B + deel invullen
gemeente uit (jaar T-1) na
Aard controle n.v.t.
controle door de gemeente.
Indicatornummer:
G1A / 01
1 60363 Amsterdam

Aard controle n.v.t.

Als u kiest voor ‘ja’,
betekent dit dat het
project is afgerond en
u voor de komende
jaren geen bestedingen
meer wilt
verantwoorden

Aard controle R
Indicatornummer: E27B
/ 05
€0
Eindverantwoording
Ja/Nee

bestedingen

Indicatornummer: E27B Indicatornummer: E27B Indicatornummer: E27B
/ 08
/ 09
/ 10
Nee
€ 404.859
Het totaal aantal
gerealiseerde begeleid
werkenplekken voor
geïndiceerde inwoners
in (jaar T-1), uitgedrukt
in arbeidsjaren;

inclusief deel openbaar inclusief deel openbaar
lichaam
lichaam
Aard controle R
Aard controle R
Indicatornummer: G1A Indicatornummer: G1A
/ 02
/ 03
3.309,32
249.85

Indicatornummer: E27B
/ 07
€ 114.191
Het totaal aantal
gerealiseerde
arbeidsplaatsen voor
geïndiceerde inwoners
in (jaar T-1), uitgedrukt
in arbeidsjaren;

I N D I C A T O R E N
verantwoorde
bestedingen
Aard controle R
Aard controle R
Aard controle R
Indicatornummer: E27B Indicatornummer: E27B Indicatornummer: E27B
/ 02
/ 03
/ 04
€ 78.540
€ 278.460
€0
Cumulatieve besteding Cumulatieve overige
Toelichting
ten laste van
bestedingen tot en met
provinciale middelen
(jaar T)
tot en met (jaar T)
Deze indicator is
Deze indicator is
bedoeld voor de
bedoeld voor de
tussentijdse
tussentijdse
afstemming van de
afstemming van de
juistheid en volledigjuistheid en volledigheid van de verantheid van de verantwoordingsinformatie
woordingsinformatie
Aard controle n.v.t.
Aard controle n.v.t.
Aard controle n.v.t.
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Aard controle n.v.t.
Indicatornummer:
E27B / 01
1
461526/612451
Kopie
beschikkingsnumm
er

Ontvanger
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Nummer

G2

Departement

SZW

Juridische
grondslag

Specifieke
uitkering

Alle gemeenten
verantwoorden hier het
gemeentedeel over (jaar T),
ongeacht of de gemeente in
(jaar T) geen, enkele of alle
taken heeft uitbesteed aan
een Openbaar lichaam
opgericht op grond van de
Wgr

Aard controle R
Indicatornummer: G2 /
08
€ 1.431.736

€ 3.568.656

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

Gemeente

Aard controle R
Indicatornummer: G2 /
02
€ 14.223.101
Baten (jaar T) Bbz 2004
levensonderhoud
beginnende
zelfstandigen

Aard controle R
Indicatornummer:
G2 / 01
€ 570.473.378
Besteding (jaar T)
Bbz 2004
levensonderhoud
beginnende
zelfstandigen
Gemeente

I.1 Participatiewet
(PW)

I.1 Participatiewet
(PW)

€0

Aard controle R
Indicatornummer: G2 /
09

I.6 Wet werk en
inkomen kunstenaars
(WWIK)

Gemeente

I.2 Wet
inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte
werkloze werknemers
(IOAW)
Aard controle R
Indicatornummer: G2 /
03
€ 17.566.441
Baten (jaar T) WWIK
(exclusief Rijk)

€ 2.049.045

Aard controle R
Indicatornummer: G2 /
10

I.7 Participatiewet (PW)

Gemeente

Aard controle R
Indicatornummer: G2 /
04
€ 411.978
Besteding (jaar T)
Loonkostensubsidie
o.g.v. art. 10d
Participatiewet

I.2 Wet
inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte
werkloze werknemers
(IOAW)

Gemeente

Gemeente
Gemeente

Baten (jaar T) IOAW
(exclusief Rijk)

Baten (jaar T) algemene Besteding (jaar T)
bijstand (exclusief Rijk) IOAW

I N D I C A T O R E N

€0

Aard controle R
Indicatornummer: G2 /
11

I.7 Participatiewet (PW)

Gemeente

Aard controle R
Indicatornummer: G2 /
05
€ 2.065.205
Baten (jaar T)
Loonkostensubsidie
o.g.v. art. 10d
Participatiewet (excl.
Rijk)

I.3 Wet
inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte
gewezen zelfstandigen
(IOAZ)

Gemeente

Besteding (jaar T) IOAZ
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Besteding (jaar T)
Gebundelde uitkering op
algemene bijstand
grond van artikel 69
Participatiewet_gemeentedee
Gemeente
l 2015

2

Ontvanger

Ja

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer:
G2 / 12

I.3 Wet
inkomensvoorziening
oudere en
gedeeltelijk
arbeidsongeschikte
gewezen
zelfstandigen (IOAZ)
Aard controle R
Indicatornummer:
G2 / 06
€ 16.728
Volledig zelfstandige
uitvoering Ja/Nee

Gemeente

Baten (jaar T) IOAZ
(exclusief Rijk)
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H1

H3

VWS

G3

Departement

VWS

Nummer

SZW

Juridische
grondslag

Specifieke
uitkering

Seksualiteitscoördinatie- en
hulpverlening + aanvullende
curatieve SOA bestrijding
Subsidieregeling publieke
gezondheid
Gemeenten

Gemeenten

Ministeriële regeling
heroïnebehandeling

Besluit bijstandverlening
zelfstandigen 2004 (exclusief
levensonderhoud beginnende
zelfstandigen)_gemeentedeel
2015Besluit bijstandverlening
zelfstandigen (Bbz) 2004Alle
gemeenten verantwoorden
hier het gemeentedeel over
(jaar T), ongeacht of de
gemeente in (jaar T) geen,
enkele of alle taken heeft
uitbesteed aan een Openbaar
lichaam opgericht op grond
van de Wgr

Ontvanger

Besteding (jaar T)
kapitaalverstrekking
(exclusief Bob)

Aard controle R
Indicatornummer: G3 /
08
€0
Gerealiseerde
behandelplaatsen (jaar
T)
ealisatie
Aard controle D1
Indicatornummer: H1 /
02
151
Aantal gevonden
SOA's (jaar T) in het
verzorgingsgebied

Aard controle D1
Indicatornummer: H3 /
02
9.631

Besteding (jaar T)
levensonderhoud
gevestigde
zelfstandigen
(exclusief Bob)
Aard controle R
Indicatornummer:
G3 / 01
€ 5.482.685
Baten (jaar T) Bob
(exclusief Rijk)

Aard controle R
Indicatornummer:
G3 / 07
€0
Gerealiseerde
behandelplaatsen
(jaar T)
Afspraak
Aard controle D1
Indicatornummer:
H1 / 01
141
Aantal consulten
(jaar T)
seksualiteitshulpver
lening in het
verzorgingsgebied.
Aard controle D1
Indicatornummer:
H3 / 01
2.192

Aard controle R
Indicatornummer: G3 /
05
€ 569.025

Aard controle R
Indicatornummer: G3 /
04
€ 1.483.963

Aard controle D1
Indicatornummer: H3 /
03
53.163

Aard controle R
Indicatornummer: H3 /
04
€ 11.586.486

Aard controle R
Indicatornummer: H3 /
05
€ 461.514

Stand Egalisatiereserve
per 31 december (jaar
T)

Besteding (jaar T) aan
onderzoek als bedoeld
in artikel 56 Bbz 2004
(exclusief Bob)

E N
Baten (jaar T)
kapitaalverstrekking
(exclusief Bob)
(exclusief Rijk)

Aard controle R
Indicatornummer: H1 /
03
€ 2.504.090
Aantal SOABesteding (jaar T)
onderzoeken (jaar T) in
het verzorgingsgebied

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G3 /
09
Ja
Besteding (jaar T)

I N D I C A T O R
Baten (jaar T)
levensonderhoud
gevestigde
zelfstandigen (exclusief
Bob) (exclusief Rijk)
Aard controle R
Aard controle R
Indicatornummer: G3 / Indicatornummer: G3 /
02
03
€ 1.160.998
€ 2.022.435
Besteding (jaar T) aan
Volledig zelfstandige
uitvoeringskosten Bob
uitvoering Ja/Nee
als bedoeld in artikel
56 Bbz 2004
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Aard controle R
Indicatornummer:
G3 / 06
€0

Besteding (jaar T)
Bob

11.6 Bijlage bezuinigingsmonitor
Deze lijst omvat de nog openstaande maatregelen aan het eind van 2015.
Nr.

Maatregel

Besluit

Bedrag
gerealiseerd in
2015 (Bedragen
* € 1 miljoen)

1

ICT

Inzet op Herstel

12,40

2

1+4 – Sociaal domein

1 Stad, 1 Opgave

17,50

2,7

5

16 – Toezicht

4,50

0,65

6

Inkoop

1 Stad, 1 Opgave
Bestuursopdracht
2014 – 2018

Van der Burg,
Kukenheim
Burgemeester

17,90

7,10

Litjens
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Nog niet
gerealiseerd

Portefeuillehouder
9

(Taakstelling 2016)

Choho

1.

Inzet op Herstel / ICT: ICT Centraal & Applicatierationalisatie

Portefeuillehouder
Oorsprong maatregel
Status maatregel

Doel / korte
omschrijving van de
maatregel

Financiële taakstelling

Aanpak in stappen

Wethouder Choho
Inzet op Herstel
Extra aandacht vereist. Omvangrijke, complexe opgave;
Oranje
onzekere variabelen, grote maatschappelijke, politieke of
organisatorische impact
In het Programakkoord 2010-2014 staat dat in deze periode € 21,4 miljoen
moet worden bespaard. Het college van B en W heeft naar aanleiding van de
ICT-crisis op 14 juni 2011 gemeld dat de € 21,4 miljoen besparingen
opschuiven (van 2011-2014 naar 2013-2016).
In 2013 en 2014 is op de ICT-infrastructuur (businesscase ICT Centraal en
Microsoft, vaste telefonie, ALL IP, M@N (E-Net), mobiele telefonie en printers)
€ 7,8 miljoen bespaard. In 2015 en 2016 moet op het applicatielandschap
(personeel en besparingen door digitaliseringtrajecten) € 14,4 miljoen
bespaard worden, waarvan in 2015 € 5,4 miljoen op de planning stond.
2013/2014:
€ 7 miljoen
2015:
€ 12,4 miljoen
2016:
€ 21,4 miljoen
De € 7 miljoen taakstelling op de ICT-infrastructuur is in 2013 en 2014 ruim
gerealiseerd (totaal € 7,8 miljoen). Voor 2015 en 2016 zijn en worden de
besparingen op het applicatielandschap gerealiseerd door standaardisatie,
opschoning van de kleinere applicaties en door consolidatie van de grotere
applicaties. Daarnaast leveren besparingen naar aanleiding van
digitaliseringprojecten een ander deel van de taakstelling. Bij de consolidatie
wordt de verantwoordelijkheid voor de applicaties verschoven over de clusters
conform de huidige taak- en verantwoordelijkheidsverdeling. De € 14,4
miljoen taakstelling is verdeeld over de vier clusters en de stadsdelen conform
onderstaande verdeling:
(Bedragen * €1.000)
2015
2016
Totaal
Bedrijfsvoering
539
1.056
1.595
Dienstverlening &
916
1.791
2.707
Informatie
Ruimte & Economie
932
1.824
2.756
Sociaal
1.795
3.512
5.307
Stadsdelen
418
817
1.235
Reeds bespaard
800
0
800
(ICT-infrastructuur)
Totaal
5.400
9.000
14.400
Tot en met 2014 zijn besparingen gerealiseerd op de ICT-infrastructuur
oplopend tot ruim € 7,8 miljoen in 2014.
In 2015 is het aantal applicaties van circa 4.900 gereduceerd tot circa 3.500
door het opruimen van ‘laaghangend fruit’. Het doel voor 2015 (reductie tot
4.000 applicaties) is daarmee ruimschoots gerealiseerd. Het programma
Applicatierationalisatie ligt op koers om het einddoel (reductie tot 2.350
applicaties) te realiseren. Alle clusters hebben daarbij aangegeven hun deel
van de financiële taakstelling voor 2015 (€ 5,4 miljoen) gerealiseerd te hebben.
39

Behaalde resultaten

Wordt de taakstelling
2015 100%
gerealiseerd?
Indien nee, welk
bedrag niet en met
welke reden? En wat is
het alternatieve
bezuinigingsvoorstel?
Risico’s

39

Ja

Niet van toepassing

Risico’s voor de applicatierationalisatie betreffen:

Bij de Begroting 2014 is een extra besparing gerealiseerd op ICT infrastructuur van € 0,8 miljoen. Hierbij is door
het college besloten dat deze extra besparing ingeboekt mag worden als bijdrage aan de realisatie van de
taakstelling die via applicatierationalisatie gerealiseerd moet worden.

647

-

Beheersmaatregelen
Overige opmerkingen
Worden er
frictiekosten gemaakt?
Zo ja, hoeveel?
Zo ja, in welke
categorie?
(Licht de uitgaven toe)
1: Boventallig
personeel als gevolg
van..
2: Innovatiekosten als
gevolg van..
3. Algemene
proceskosten als
gevolg van..
Hoeveel kan hiervan
binnen uw budget
worden gedekt?
En door wat?

De Informatievoorzieningseenheden (IVE’s) zijn per 1 januari 2015 opgericht
en zijn op een aantal onderdelen nog bezig met het inrichten van hun
basisprocessen. Daarmee zitten de IVE’s nog midden in een
professionaliseringstraject (reallocatie applicaties, invoering IV-functiehuis etc).
Dat maakt het extra lastig om een opgave als applicatierationalisatie te
realiseren.
Realisatie van applicatierationalisatie parallel aan de implementatie van ICT
Centraal, dus in een complexe omgeving
Het programma applicatierationalisatie valt onder de regeling risicovolle
projecten waarbij er 4-maandelijks over de voortgang wordt gerapporteerd
aan het GMT, het college van B en W en de raadscommissie.
Niet van toepassing
Ja
€ 1,1 miljoen

€ 1,1 miljoen

Geheel, dekking uit frictiepot Deelplan Personeel – ICT Centraal.
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2.

1Stad 1Opgave / Maatregel 1+4 (sociaal domein)

Portefeuillehouders
Oorsprong maatregel
Status maatregel

Doel / korte
omschrijving van de
maatregel

Financiële taakstelling

Aanpak in stappen

Behaalde resultaten

Wethouders Van der Burg en Kukenheim
1Stad 1Opgave
Extra aandacht vereist. Omvangrijke, complexe opgave;
Oranje
onzekere variabelen, grote maatschappelijke, politieke of
organisatorische impact
De maatregel bestaat uit bezuinigingen in het sociaal domein, onder andere
de centralisatie van onderwijsbeleid en huisvesting, reorganisatie van de
OuderKindCentra en centralisatie van de Openbare Bibliotheek Amsterdam.
Voor het sportdomein worden scenario’s uitgewerkt voor exploitatie en
beheer van de basissportvoorzieningen.
2015: € 17,5 miljoen
2016: € 17,5 miljoen
2017: € 17,5 miljoen
2018: € 17,5 miljoen
Er wordt onderscheid gemaakt naar het sociaal domein (inclusief kunst en
cultuur) en sport. In het sociaal domein dient € 15,5 te worden bespaard. Bij
Sport dient € 2 miljoen te worden bezuinigd; € 0,3 miljoen is in 2014 en 2015
taakstellend opgenomen in de begroting. De resterende bezuiniging van € 1,7
miljoen maakt deel uit van de herinrichting sport.
Op 16 juni 2015 heeft het college besloten om het advies herinrichting sport
over te nemen, met uitzondering van het onderdeel sportstimulering.
Daaropvolgend heeft het college op 17 november 2015 een voorgenomen
besluit genomen tot reorganisatie van de sport en de financiële knelpunten uit
de stadsdelen op accommodaties door de stadsdelen zelf te laten financieren.
(Er is namelijk in het verleden structureel te weinig geld gereserveerd in
stadsdelen voor exploitatie en groot onderhoud. Het college heeft de
behandeling van de voordracht nu gepland op 8 maart 2016.
De feitelijke reorganisatie staat gepland in de tweede helft van 2016. Dit
betekent een latere start dan gepland, wat de realisatie van de taakstelling in
2016 tot een nog grotere opgave maakt.

Wordt de taakstelling
2015 100%
gerealiseerd?
Indien nee, welk
bedrag niet en met
welke reden? En wat is
het alternatieve
bezuinigingsvoorstel?

Risico’s

Beheersmaatregelen

Overige opmerkingen
Worden er
frictiekosten gemaakt?
Zo ja, hoeveel?

Nee, € 15,8 miljoen wordt in 2015 gerealiseerd.
De herinrichting sport heeft grote vertraging opgelopen, omdat er nog geen
definitief besluit is genomen tot reorganisatie. Dit besluit staat gepland op 8
maart 2016. Het gaat om een bedrag van € 1,7 miljoen van de totale
bezuiniging van € 2 miljoen. Hiervoor is een frictiekostenbudget toegekend
van € 1,7 miljoen voor het jaar 2015.
1. Een risico is dat de voorstellen voor organisatieverandering onvoldoende
zijn om de resterende taakstelling te realiseren. Er wordt uitgegaan van
‘schoon door de poort’. Stadsdelen die geen dekking hebben, voor
bijvoorbeeld achterstallig onderhoud, moeten zelf zorgen voor dekking. Echter
het zijn wel vaak de stadsdelen die deze middelen juist niet hebben. Sommige
stadsdelen hebben zelfs het inzicht niet.
2.Een risico is dat de financiële knelpunten uit de stadsdelen hoger uitvallen
dan geraamd.
1. Als de organisatievoorstellen van stad en stadsdelen niet leiden tot de
realisatie van de taakstelling dient gezocht te worden naar alternatieve
bezuinigingen binnen de sportbudgetten.
2. Als de financiële knelpunten hoger uitvallen zal dit uit de budgetten van de
stadsdelen worden gecompenseerd.
Niet van toepassing
Ja deze hebben we al in de Begroting 2015 ontvangen (€ 1,7 miljoen). Er
worden geen extra frictiekosten gemaakt, we blijven binnen de begroting.
Niet van toepassing
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Zo ja, in welke
categorie?
(Licht de uitgaven toe)
1: Boventallig
personeel als gevolg
van..
2: Innovatiekosten als
gevolg van..
3. Algemene
proceskosten als
gevolg van..
Hoeveel kan hiervan
binnen uw budget
worden gedekt?
En door wat?

Niet van toepassing

Niet van toepassing
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3.

1Stad 1Opgave/ Maatregel 16 (toezicht)

Portefeuillehouder
Oorsprong maatregel
Status maatregel
Doel / korte omschrijving
van de maatregel

Financiële taakstelling

Aanpak in stappen

Behaalde resultaten

Wordt de taakstelling 2015
100% gerealiseerd?
Indien nee, welk bedrag
niet en met welke reden?
En wat is het alternatieve
bezuinigingsvoorstel?
Risico’s

Beheersmaatregelen

Overige opmerkingen
Worden er frictiekosten
gemaakt?
Zo ja, hoeveel?

Zo ja, in welke categorie?
(Licht de uitgaven toe)
1: Boventallig personeel als
gevolg van..
2: Innovatiekosten als
gevolg van..
3. Algemene proceskosten
als gevolg van..
Hoeveel kan hiervan
binnen uw budget worden
gedekt?

Burgemeester Van der Laan
1Stad 1Opgave
Extra aandacht vereist. Omvangrijke, complexe opgave; onzekere
Oranje
variabelen, grote maatschappelijke, politieke of organisatorische impact
De handhavingscapaciteit wordt meer flexibel en efficiënt ingezet. De keten van de
‘wegsleep’ wordt verbeterd en meer kostendekkend gemaakt. De bezuiniging wordt
gerealiseerd door onder andere: betere samenwerking, informatie gestuurd handhaven
(IGH), bestuurlijke strafbeschikking (BSB), slimmer roosteren en
productiviteitsverhoging.
2015: € 4,5 miljoen
2016: € 4,5 miljoen
2017: € 4,5 miljoen
2018: € 4,5 miljoen
De bezuiniging wordt gerealiseerd door onder andere: betere samenwerking,
informatie gestuurd handhaven (IGH), bestuurlijke strafbeschikking (BSB), slimmer
roosteren en productiviteitsverhoging.
De totale besparing is in 2015 gerealiseerd, behoudens € 0,9 miljoen.
Aan deze bezuiniging hebben onder andere de volgende deelmaatregelen
bijgedragen:
- Wegslepen: € 1 miljoen
- Slimmer roosteren: € 0,3 miljoen
- Productiviteitsverhoging: € 0,3 miljoen
- Bestuurlijke boete wonen: € 0,2 miljoen
- Bezuiniging aan de clusters toegedeeld naar rato van de clusters: € 0,3 miljoen
Nee
€ 0,9 miljoen in 2015 oplopend tot € 1,4 miljoen in 2016 en verder door de afschaffing
van de pv-vergoeding per 1 januari 2015. Als alternatief is voorgesteld om te werken
met de bestuurlijke boete. In het kader van Slagvaardige Overheid (SO) is de
bestuurlijke boete overlast geïntroduceerd als alternatief en levert € 0,6 miljoen op met
de productie van 2014. Dit bedrag is echter opgevoerd bij SO.
Per 1 januari 2015 is de vergoeding voor de BSB door het Rijk afgeschaft. Hiermee
komt de bezuiniging onder deze maatregel te vervallen. Indien er bestuurlijk gekozen
wordt om het wegvallen van de pv-vergoeding op te vangen met de invoering van de
bestuurlijke boete overlast moet de productie ten opzichte van 2014 worden
verdubbeld om dit te kunnen realiseren.
Er is door de Regie-unit Handhaving een businesscase opgesteld voor stedelijke
invoering van de bestuurlijke boete. Uit de businesscase blijkt dat invoering van de
bestuurlijke boete haalbaar is. Na een positief bestuurlijk besluit over invoering
(voorjaar 2016) is minimaal een half jaar gemoeid met de implementatie. Daarnaast zijn
eenmalige investeringskosten nodig.
Niet van toepassing
Ja
Bij invoering van bestuurlijke boete overlast zijn investeringen van circa 0,15 miljoen
nodig voor inning & invordering en bezwaar en beroep. Is een gezamenlijke investering
van rve H&T en stadsdelen uit de boete-opbrengsten.

Implementeren van inning en invordering/ bezwaar en beroep voor de afhandeling van
de bestuurlijke boete overlast.

Ja, dit wordt gedekt door boete-opbrengsten.
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4.

Bestuursopdracht: Inkoop

Portefeuillehouder
Oorsprong maatregel
Status maatregel
Doel / korte omschrijving
van de maatregel
Financiële taakstelling

Aanpak in stappen
Behaalde resultaten
Wordt de taakstelling
2015 100% gerealiseerd?
Indien nee, welk bedrag
niet en met welke reden?
En wat is het alternatieve
bezuinigingsvoorstel?

Risico’s
Beheersmaatregelen
Overige opmerkingen
Worden er frictiekosten
gemaakt?
Zo ja, hoeveel?
Zo ja, in welke categorie?
(Licht de uitgaven toe)
1: Boventallig personeel
als gevolg van..
2: Innovatiekosten als
gevolg van..
3. Algemene
proceskosten als gevolg
van..
Hoeveel kan hiervan
binnen uw budget
worden gedekt?
En door wat?

Wethouder Litjens
Financiële bestuursopdracht coalitieakkoord 2014-2018
Extra aandacht vereist. Het inboeken en daadwerkelijk bewaken van
Oranje
realisatie van de besparing is complex gebleken.
Door inkoop geconcentreerd en efficiënter te organiseren bijvoorbeeld door
meer raamcontracten te sluiten en de juiste processen in te zetten, is het doel
om in 2018 € 55 miljoen structureel te besparen.
2015: € 25 miljoen besparing
2016: € 45 miljoen besparing
2017: € 50 miljoen besparing
2018: € 55 miljoen besparing
Er is voor 2015 een structureel taakstellend percentage opgelegd van 3,67%
op generieke materiele budgetten.
Er is € 17,9 miljoen gerealiseerd in 2015
De taakstelling is niet 100% gerealiseerd.
Er is € 2,1 miljoen niet gerealiseerd door een financieel-technische onvolkomenheid. Er
was een last geboekt op het centraal mobiliteitsfonds maar dit geld kan niet vrijvallen
naar de algemene middelen. Vanaf 2016 wordt dit anders opgelost waardoor dit
bedrag wel beschikbaar komt voor de algemene middelen. Het niet-realiseren is dus
incidenteel.
Er is € 5 miljoen niet gerealiseerd doordat een drietal budgetten ten onrechte zijn
aangemerkt als budget waarop de generieke taakstelling kan worden opgelegd. Het
gaat hierbij om een voorziening voor veren, rijksgeld voor uitvoering wet bijzondere
bijstand en dekkingsbronnen DIVV. Hier moet een structurele oplossing voor komen.
Er is door drie rve’s/ stadsdelen voor € 470.000 aangegeven dat zij de ingeboekte
besparing niet hebben gerealiseerd. Zij moeten dit binnen hun eigen begroting of
programma oplossen.
Er komt een alternatief voorstel in het college waarin de keuze wordt voorgelegd om
ofwel het generieke kortingspercentage te verhogen naar 4,56% of er voor te kiezen
om de inkooptaakstelling structureel lager te laten uitvallen omdat de som van de te
beïnvloeden budgetten ten bate van de algemene middelen lager is dan
oorspronkelijk uitgangspunt was.
Rve’s en stadsdelen ervaren een stapeling van besparingen die veelal op dezelfde
budgetten worden opgelegd.
Goede communicatie over besluitvorming en reden achter de opgelegde
maatregelen.
Nee

Niet van toepassing
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Afkortingen
A
AAGG
AB
ABC
ABP
ABM
ACAM
ACE
ACM
AcV
ADAM
ADW
AEB
AEB
AFK
AFS
AFWC
AGA
AGV
AGZ
AHK
AHTI
AIF
AKEF
AMC
AMI
AMHK
AMS
AMSYS
AOP
AOV
APG
APV
ARO
ASG
ASH
ASP
ASW
ATA
AWA
Awbz
AZ

Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht
Algemeen bestuur
Amsterdams Bureau voor Communicatie
Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
Amsterdamse burgermonitor
Accountancy en Advies Amsterdam
Amsterdam Center for Entrepreneurship
Autoriteit Consument & Markt
Actiecentrum Veiligheid
Amsterdamse Dierenhulp aan Minima
Amsterdamse digitale werkplek
Afval Energie Bedrijf
Amsterdam Economic Board
Amsterdams Fonds voor de Kunst
Amsterdams Financieel Systeem
Amsterdamse Federatie Woningcorporaties
Adviesgroep Amsterdam
Amstel, Gooi en Vecht
Algemene gezondsheidszorg
Amsterdamse Hogeschool voor de kunsten
Amsterdam Health Technology Institute
Amsterdams Investeringsfonds
Amsterdams Klimaat & Energiefonds
Academisch Medisch Centrum
Amsterdam Management Informatiesysteem
Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling
Amsterdam Metropolitan Solutions
Amsterdam Metro Systeem
Amsterdams Ondernemersprogramma
Aanvullend openbaar vervoer
Amsterdam Participatie Glasvezelnet Holding B.V.
Algemene Plaatselijke Verordening
Afval Regie-Orgaan
Algemene seksuele gezondheidsregeling
Afvalstoffenheffing
Amsterdam Science Park
Afvalservice West
Alarmering Thuiszorg Amsterdam
Algemeen werkgeverschap Amsterdam
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
Algemene Zaken

B
BBP
BBL
BBV
Bbz
BCF
BDA
BDU
BGT
BHG
BIE

Bruto binnenlands product
Beroepsbegeleidende leerweg
Besluit begroting en verantwoording
Besluit bijstandverlening zelfstandigen
BTW compensatiefonds
Bestuursdienst Amsterdam
Brede doeluitkering
Basisregistratie Grootschalige Topografie
Binnenhavengeld
Bouwgronden in exploitatie
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BIO
BIZ
BKP
BOB
BOL
BON
BREEAM
BSB
BTW
BVO
B&W
BWS

Beleidsregel Integriteit en Overeenkomsten
Bedrijveninvesteringszone
Beeldkwaliteitsplan
Bewust onbeschonken bestuurder
beroepsopleidende leerweg
Beheren op niveau
Building Research Establishment Environmental Assessment Method
Bestuurlijke Straf Beschikkingen
belasting over de toegevoegde waarde
Bruto vloeroppervlak
Burgemeester en wethouders
Besluit woninggebonden subsidies

C
CAN
CAO
CAWA
CBK
CBS
CCA
CCTR
CDA:
CIO
CMF
COELO
CPB
CTO
CTO
COR
CS
CSO
CVC

Centrum Amsterdam Noord
Collectieve arbeidsovereenkomst
Commissie voor Ateliers en (Woon)Werkpanden Amsterdam
Centrum voor Beeldende Kunst
Centraal Bureau voor de Statistiek
Contact Center Amsterdam
Centrale Cameratoezicht Ruimte
ChristenDemocratisch Appel
Chief Information Officer
Centraal Mobiliteitsfonds
Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden
Centraal PlanBureau
Centra voor Topsport en Onderwijs
Chief Technology Officer
Centrale Ondernemingsraad
Centraal Station
Chief Science Officer
Centrale Verkeerscommissie

D
3D’s
DB
DBGA
DC
DFA
DFM
DICT
DIVA
DIVV
DMB
DMC
DMO
DNB
DNO
DOA
DRO
DRIS
DUO
DWI
DWZS

Drie decentralisaties
Dagelijks Bestuur
Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam
Datacenter
Doorontwikkeling Financiële Administratie
Dienstverlening en Facilitair Management
Dienst ICT
Distributie vastgoedgegevens Amsterdam
Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer
Dienst Milieu en Bouwtoezicht
Directie Middelen en Control
Dienst Maatschappelijke Ondersteuning
De Nederlandsche Bank
De Nieuwe Ooster (begraafplaats)
Doelgericht op afstand
Dienst Ruimtelijke Ordening
Dynamische reisinformatiepanelen
Dienst uitvoering onderwijs
Dienst Werk en Inkomen
Dienst wonen, zorg en samenleven

E
E&I
ECN

Economie & Innovatie
Energieonderzoek Centrum Nederland
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EFRO
EGK
EMU
ESF
EW
EZ

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
Een gouden kans
Europese Economische en Monetaire Unie
Europees Sociaal Fonds
Educatie werkt
Economische zaken

F
FCA
FGV
FIN
FOM
FPU
FSC
Fte

Food Center Amsterdam
Fonds gevolgen vreemdelingenwetgeving
Raadscommissie Financiën
Fonds Ontwikkelingsmaatschappij
Flexibel pensioen en uittreden
Forest Stewardship Council
Fulltime-equivalent

G
G4
GAK
GBA
GCEI
GEM
GGD
GGZ
GHOR
GIOS
GKA
GNA
GNR
GMP
GMT
GOVV
GREX
GTL
GVB
GWL
GWW

de vier grootste steden in Nederland
Gemeenschappelijk administratiekantoor
Gemeentelijk Basisadministratie
Gemeentelijk Computercentrum Elektronische Informatieverwerking
Gemeenschappelijk exploitatie maatschappij
Geneeskundige Gezondheidsdienst
Geestelijke Gezondheidszorg
Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio
Groen in en om de stad
Gemeentelijke kredietbank Amsterdam
Glasvezelnet Amsterdam B.V.
Goois Natuurreservaat
Gemeentelijke monumentenproject
Gemeentelijk ManagementTeam
Gemeentelijke Organisatie voor Verzorging en Verpleging
Grondexploitatie
Gas to liquid
Gemeentelijk Vervoerbedrijf
Gemeentewaterleidingen
Grond- weg- en waterbouw

H
HA
HALT
HbA
HbH
HKG
HOV
HSV
H&T
HvA
HVV

Huurdersvereniging Amsterdam
Het ALTernatief
Havenbedrijf Amsterdam
Hulp bij het huishouden
Huisvesting kwetsbare groepen
Hoogwaardig openbaar vervoer
Herverdeling Stedelijke Vernieuwing
Handhaving & Toezicht
Hogeschool van Amsterdam
Huisvestingsvergunningen

I
I&A
IBA
IBC
IBOI
ID

Informatisering & Automatisering
Ingenieursbureau Gemeente Amsterdam
International Broadcast Congres
Index Bruto Overheidsinvesteringen
Raadscommissie Infrastructuur en Duurzaamheid

IDFA

International Documentary Festival Amsterdam

IFA

Intensieve Forensische Aanpak
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IGH
IKB
INL
IOAW

IPS
IPSV
ISV
IV
IVE
IVV

Informatiegestuurd handhaven
Individueel Keuzebudget
Instituut voor nanolithografie
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze
werknemers
Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen
zelfstandigen
Individual Placement en Support
Innovatieprogramma stedelijke vernieuwing
Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing
Informatievoorziening
Informatievoorzieningseenheden
Infrastructuur, Verkeer en Vervoer

J
JBRA
JC
JCFA
JGZ
JPT
JSF

Jeugdbescherming Regio Amsterdam
Raadscommissie Jeugd en Cultuur
Jongerencultuurfonds Amsterdam
Jeugdgezondheidszorg
Jeugdpreventieteam
Jeugdsportfonds

K
KDL
KET
KBA
KTA
KVA
KVO

Klimaat, Duurzaamheid en Luchtkwaliteit
Kermis Exploitanten Terrein
Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam
Kabel televisie Amsterdam
Kwaliteitsimpuls Voortgezet Onderwijs Amsterdam
Keurmerk veilig ondernemen

IOAZ

L
LAP
LHBTI
LIB
LSFA
LVB

Landelijk Afvalstoffenplan
Lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele, transgender en
interseksuelen
Luchthavenindelingsbesluit
Life Sciences Fund Amsterdam BV
Licht verstandelijke beperking

M
M&A
MADI
MBO
MFC
MIP
MIRT
MJOB
MKB
MKBA
MO
Mocca
MOP
MORA
(O)MPG
MPG
MRA
MVP

Monumenten & Archeologie
Maatschappelijke Dienstverlening
Middelbaar Beroepsonderwijs
Multifunctioneel centrum
Meerjareninvesteringsprogramma
Meerjarenprogramma infrastructuur, ruimte en transport
Meerjarenonderhoudsbegroting
Midden- en kleinbedrijf
Maatschappelijke Kosten Baten Analyse
Maatschappelijke opvang
Stichting Match Onderwijs en Cultuur Amsterdam
Meerjarenonderhoudsplan
Meldingen over de openbare ruimte
(Overlastgevende) Multiprobleemgezinnen
Meerjarenprognose grondexploitaties
Metropoolregio Amsterdam
Meerjarenvervangingsplan
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N
NCW
NDSM
NHG
Nibud
NIEGG
NIMK
NRF
NSL
NUG
NVL
NWB
NZK-veren
NZlijn/NZL

Netto contante waarde
Nederlandse Dok- en Scheepsbouw Maatschappij
Nationale Hypotheek Garantie
Nationaal Instituut voor budgetvoorlichting
Niet in exploitatie genomen gronden
Nederlands instituut voor mediakunst
Nationaal restauratiefonds
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
Niet-uitkeringsgerechtigen
Noordvleugel
Nederlandse waterschapsbank
NoordZeeKanaalgebied Veren
Noord/Zuidlijn

O
OBA
OBT
OCW
OD
OGA
OGGZ
OHP
OHW
OJZ
OKC
OKT
OLM
OLVG
OM
OMPG
O+S
OOV
OV
OZB

Openbare Bibliotheek Amsterdam
Organisatie Bestuurlijk Toezicht
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Omgevingsdienst
Ontwikkelingsbedrijf gemeente Amsterdam
Openbare Gezondheidszorg
Onderwijshuisvestingsprogramma
Onderhanden werk
Onderwijs, Jeugd en Zorg
OuderKindCentra
Ouder en Kind Teams
Ongeplande leveringsminuten
Onze Lieve Vrouwe Gasthuis
Openbaar Ministerie
Overlastgevende multiprobleemgezinnen
Onderzoek en Statistiek
Openbare Orde en Veiligheid
Openbaar Vervoer
Onroerende Zaakbelasting

P
P&C
P+R
PDA
PG
PGB
PIT
PMB
PMI
P&O
Po
POA
POA
POR
PRES
PRO

Planning en Control
Park and Ride
personal digital assistants
Parkeergebouwen
Persoonsgebonden budget
Preventief Interventie Team
projectmanagement bureau
Programma Maatschappelijke Investering
Personeel en Organisatie
Primair onderwijs
Publieke Omroep Amsterdam
Personeel en organisatieadvies
Plan openbare ruimte
Platform regionaal economische structuur
Platform ruimtelijke ordening

R
RAI
RAW
RBA
RBD

Rijwiel- en AutomobielIndustrie
Renovatie Amsterdamse Wegtunnels
Reïntegratiebedrijf Amsterdam
Rijksbelastingdienst
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R&D
R&E
REB
RMC
RMC
ROC
ROL
RPO
RRB
RRP
RTM
RvC
RVE
RVP

Ruimte & Duurzaamheid
Ruimte & Economie
Regionaal Economisch Bureau
Regionaal Meld- en Coördinatiepunt
Retail management center
Regionaal Opleidingscentrum
Renovatie Metro Oostlijn
Regionaal Plan onderwijsvoorzieningen
Roerende ruimtebelasting
Regeling risicovolle projecten
Regeling Tegemoetkoming Meerkosten
Raad van Commissarissen
Resultaatverantwoordelijke eenheid
Recreatieschap Vinkeveense Plassen

S
1S1O
SAA
SADC
SBL
SBO
SDF
Sdo
SER
SFV
SHP
SiSa
SMI
SNAB
So
SOAO
SP
SPA
SPP
SRA
SRON
SVB
SvdS
SW
SWOV
SZW

Één stad, één opgave
Stadsarchief Amsterdam
Schiphol Area Development Company
Stadsbank van Lening
Speciaal Basisonderwijs
Stadsdeelfonds
Stadsdeelorganisatie
Sociaal-Economische Raad
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting
Servicehuis Personeel
Single information, single audit
Sociaal-medische indicatie
Stichting Nieuw Amsterdams Bereik
Speciaal onderwijs
Stichting aanpak overlast Amsterdam
Socialistische Partij
Science Park Amsterdam
Strategische personeelsplanning
Stadsregio Amsterdam
Stichting Ruimte Onderzoek Nederland
Sociale Verzekeringsbank
Staat van de stad
Sociale Werkplaats
Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

T
TKI
TNO
TOV
TTO

Topconsortium voor Kennis en Innovatie
Nederlandse organisatie voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek
Taal- en Oriëntatieprogramma voor Vluchtelingen
Toegelaten Taxi-Organisaties

U
UAF
UAM
USI
UvA
UVO
UWV

Universitair Asiel Fonds
Uitvoeringsagenda Mobiliteit
Utrecht Sustainability Institute
Universiteit van Amsterdam
Uitvoerdersoverleg
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

V
VAT

Voorbereiding, administratie en toezicht
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VEF
VES
VGA
VGS
VenJ
VJN
VKM
VLOA
VMBO
VNG
VPA
Vpb
VrAA
VRI
(V)SO
VVD
VVE
VvE
VWS
Vo
V&OR
VROM

Vereveningsfonds
Vernieuwing erfpachtstelsel
Verzekeringsbedrijf Gemeente Amsterdam
Voorrang voor een Gezonde Stad
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Voorjaarsnota
Verkeersmanagement
Voorziening lokale onderwijsactiviteiten
Voorbereidend Middelbaar BeroepsOnderwijs
Vereniging Nederlandse Gemeenten
Verkeersplein Amsterdam
Vennootschapsbelasting
Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland
Verkeersregelinstallaties
(voortgezet) speciaal onderwijs
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie
Voor- en Vroegschoolse Educatie
Vereniging van Eigenaren
Volksgezondheid, welzijn en sport
Voortgezet onderwijs
Verkeer en Openbare Ruimte
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

W
WABO
Wajong
WB
WE
Wet bibob
Wet fido
Wet hof
WEW
Wgr
WIA
WKI
Wkpb
Wmo
WNT
WOZ
Wpg
WPW
W&R
WSP
Wsw
WSW
WVV
WW
Wwb

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht
Wet arbeidsondersteuning jonggehandicapten
Raadscommissie Wonen
Raadscommissie Werk en Economie
Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur
Wet financiering decentrale overheden
Wet houdbare overheidsfinanciën
Waarborgfonds Eigen woningen
Wet gemeenschappelijke regelingen
Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
Waterkwaliteitsindex
Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen
Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Wet Normering Topinkomens
Wet Waardering Onroerende Zaken
Wet publieke gezondheidszorg
Westpoort Warmte
Werk & Re-integratie
Werkgeversservicepunt
Wet sociale werkvoorziening
Waarborgfonds Sociale Woningbouw
Woon- en vervoersvoorzieningen
Werkloosheidswet
Wet werk en bijstand

Z
ZRM
ZS
ZWJ
Zzp

Zelfredzaamheidsmatrix
Raadscommissie Zorg en Sport
Zorg, werk en jeugdzorg
Zelfstandige Zonder Personeel
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Controleverklaring accountant
Het controleproces van de gemeentelijke accountant is op het moment van verschijnen van de
rekening nog niet afgerond. Wij kunnen op deze plek op dit moment nog niet de definitieve
controleverklaring opnemen.

Wij volstaan met een verwijzing naar het Generaal Verslag, dat u binnenkort zal worden
aangeboden.
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