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Leeswijzer 
Jaarverslag en jaarrekening 2006 
Het jaarverslag en de jaarrekening 2006 zijn in twee aparte boekwerken uitgegeven. Beide 
boekwerken zijn bedoeld voor uw Vergadering en vormen samen de verantwoording van ons College 
aan uw Vergadering. De jaarrekening 2006 is onderwerp van een accountantscontrole.  

Boek I: Jaarverslag 2006 

1. Inleidend hoofdstuk 
In de inleiding wordt kort geschetst welk soort informatie in het jaarverslag/de jaarrekening 2006 is 
opgenomen en hoe de verdere besluitvorming verloopt. De inleiding wordt gevolgd door het 
organigram van de gemeentelijke organisatie. Hierna vindt u een overzicht van de Collegeleden en 
hun portefeuilles in 2006. Het inleidende hoofdstuk wordt afgesloten met de kerngegevens (in 
grafiekvorm) en een overzicht van de diensten per resultaatgebied. 

2. De bestuurlijke hoofdlijnen 
In dit deel van het jaarverslag worden de beleidsinhoudelijke en financiële hoofdlijnen van het 
afgelopen jaar weergegeven. Het rekeningresultaat wordt onder andere besproken en er wordt 
ingegaan op de ontwikkeling van de reserves en voorzieningen. 

3. De resultaatgebieden 
De resultaatgebieden vormen de kern van het jaarverslag. De resultaatgebieden zijn onderverdeeld in 
twee of meer subresultaatgebieden. In de resultaatgebieden wordt aangegeven welke 
maatschappelijke effecten werden nagestreefd in 2006, in hoeverre voorgenomen doelstellingen en 
resultaten zijn bereikt en welke activiteiten en middelen daartoe zijn ingezet. Ieder resultaatgebied is 
onderverdeeld in vier paragrafen: 
§ 1 Bestuurlijk relevante hoofdlijnen 

• in deze paragraaf wordt aangegeven wat het resultaatgebied inhoudt, welke ontwikkelingen 
speelden, welke maatschappelijke effecten worden/werden nagestreefd en welke 
doelstellingen en resultaten zijn behaald. 

§ 2 Bereikte resultaten 
• hier wordt per subresultaatgebied aangegeven welke resultaten zijn behaald en welke 

activiteiten en middelen daartoe zijn ingezet. 
§ 3 Realisatie toegekende prioriteiten 

• hier is informatie opgenomen over de door uw Vergadering toegekende prioriteiten bij het 
jaarplan 2006 die nog niet zijn gerealiseerd. 

§ 4 Prestatiemeting 
• hier vindt u informatie over prestatiemeting. Deze kan bestaan uit benchmarks (vergelijkingen 

met andere gemeenten) of effectindicatoren (gegevens die aangeven in hoeverre 
nagestreefde effecten worden bereikt).  

 

4. Verplichte paragrafen/ gemeentebrede aspecten 
Wettelijk is voorgeschreven dat voor een aantal onderwerpen een paragraaf wordt opgenomen waarin 
een “dwarsdoorsnede” wordt gepresenteerd van de verschillende resultaatgebieden. Dit zijn de 
zogenaamde verplichte paragrafen. De onderwerpen zijn: risico’s en weerstandsvermogen, 
financiering, lokale heffingen, verbonden partijen, onderhoud van kapitaalgoederen, grondbeleid en 
bedrijfsvoering. 
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Boek II: Jaarrekening 2006 

1. Verantwoording financiële resultaten  

a. per resultaatgebied 
De resultaatgebieden in de jaarrekening zijn dienstoverstijgend. In de Jaarrekening worden de 
financiële resultaten per resultaatgebied weergegeven. Hierbij wordt vooral ingegaan op de afwijking 
tussen begroting en rekening. 
 
Mede naar aanleiding van de discussie over de presentatie van reserves en voorzieningen bij de 
jaarrekening over 2005 is hier dit jaar veel aandacht besteed. Per resultaatgebied zijn zowel de 
voorzieningen als de reserves ondergebracht in drie categorieën: 
 
• in 2006 afgewikkeld -> deze worden in beginsel niet toegelicht; 
• gehandhaafd -> deze worden toegelicht indien de omvang groter is dan € 0,5 miljoen.  
• in 2006 nieuw gevormd -> deze worden allen toegelicht. 
 

b. Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) 

2. Balans 
In dit hoofdstuk worden de belangrijkste ontwikkelingen van de balansposten gedurende het jaar 2006 
toegelicht. 
 

3. Cijfermatige overzichten 
Hierin wordt de rekening van baten en lasten weergegeven, het verloop van het saldo van de primaire 
begroting tot het uiteindelijke rekeningsaldo, het bruto-verloop van de vaste activa, het eigen 
vermogen en de voorzieningen. Ook vindt u hierin gegevens van het aantal medewerkers binnen de 
gemeente Amsterdam en het ziekteverzuim. 
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1 Inleidend hoofdstuk 
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Inleiding 
 
Ons College legt met het jaarverslag/de jaarrekening verantwoording af over het door ons in 2006 
gevoerde bestuur. De jaarstukken van de gemeente Amsterdam bestaan uit drie boekwerken: 
• Het jaarverslag 2006 van de centrale stad. 
• De jaarrekening 2006 van de centrale stad. 
• De gebundelde veertien jaarverslagen/jaarrekeningen van de stadsdelen. 
 
Voor u liggen de eerste twee boekwerken. Het derde zal uw Vergadering op korte termijn worden 
aangeboden. 

Jaarverslag en jaarrekening 
Conform de geldende Rijksvoorschriften is een scheiding aangebracht tussen het jaarverslag en de 
jaarrekening.  
 
Het jaarverslag omvat de bestuurlijke hoofdlijnen (zowel beleidsinhoudelijk als financieel) en de 
beleidsmatige paragrafen in de resultaatgebieden. De resultaatgebieden zijn als volgt opgebouwd: 1: 
Bestuurlijke hoofdlijnen, 2: Bereikte resultaten per subresultaatgebied, 3: realisatie toegekende 
prioriteiten en 4: prestatiemeting.  
De jaarrekening bestaat uit de financiële verantwoording per resultaatgebied, de financiële analyses 
van enkele afzonderlijke onderdelen, de balans en de toelichting op de balans en de cijfermatige 
overzichten. 

Diensten en bedrijven 
Het jaarverslag/de jaarrekening van de centrale stad is geschreven op basis van de 
jaarverslagen/jaarrekeningen van de afzonderlijke diensten en bedrijven. Het jaarverslag/jaarrekening 
heeft echter een dienstoverstijgend karakter: niet de individuele diensten, maar de 13 
resultaatgebieden zijn bepalend. De nadruk ligt daarbij op bestuurlijk relevante informatie. 
Detailinformatie en informatie die specifiek op één dienst/bedrijf betrekking heeft, is te vinden in de 
afzonderlijke jaarrekeningen en accountantsverslagen van diensten en bedrijven. Deze stukken zijn 
voor de raadscommissies ter inzage gelegd. 

Raadsgriffie, Ombudsman en Rekenkamer 
De budgetten met betrekking tot de Raadsgriffie, de gemeentelijke Ombudsman en de Rekenkamer 
maken onderdeel uit van de gemeentelijke begroting/rekening. Deze organisaties hebben echter een 
eigen, directe positie ten opzichte van uw Vergadering. Vandaar dat zij zich ook separaat 
verantwoorden ten opzichte van uw Vergadering. 

Besluitvorming 
Het onderdeel van het jaarverslag/de jaarrekening waarin wordt ingegaan op de financiële bestuurlijke 
hoofdlijnen bevat een aantal voorstellen die uw Vergadering ter instemming wordt voorgelegd. Deze 
voorstellen zijn vooruitlopend op de besluitvorming door uw Vergadering in financieel-administratieve 
zin in het jaarverslag/de jaarrekening verwerkt. 
 
Uw Vergadering stelt (alleen) de jaarrekening vast. Uw wijzigingen daarin, met name daar waar het 
gaat om de hiervoor genoemde voorstellen, worden opgenomen in het vaststellingsbesluit van uw 
Vergadering en zullen vervolgens financieel-administratief worden verwerkt in de aanvangssituatie 
voor de jaarrekening over 2006. De jaarrekening 2006 is onderwerp van een accountantscontrole.  
 
25 april 2007 
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Gemeente Amsterdam 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

College van burgemeester 
en wethouders 

Stadsdeelraden 

Dagelijkse besturen 

Rekenkamer 

Gemeentelijke 
Ombudsman 

Raadsgriffie 

Gemeenteraad 

Stadsdeelorganisaties 
Stadsdeel Centrum 
Stadsdeel Amsterdam-Noord 
Stadsdeel De Baarsjes 
Stadsdeel Amsterdam Oud-Zuid 
Stadsdeel Bos en Lommer 
Stadsdeel Geuzenveld/Slotermeer 
Stadsdeel Oost/Watergraafsmeer 
Stadsdeel Osdorp 
Stadsdeel Oud-West 
Stadsdeel Slotervaart 
Stadsdeel Westerpark 
Stadsdeel Zuidoost 
Stadsdeel ZuiderAmstel 
Stadsdeel Zeeburg 

Gemeentelijk diensten en bedrijven 
ACAM Accountancy en Advies * 
Afval Energie Bedrijf (AEB) 
Brandweer 
Dienst Advies en Beheer (dAB) 
Dienst Belastingen (DBA) 
Dienst Binnenwaterbeheer (BBA)  
Dienst Historische Musea 
Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer (dIVV) 
Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) 
Dienst Milieu en Bouwtoezicht (DMB) 
Dienst Onderzoek en Statistiek (O+S) 
Dienst Persoonsgegevens (DPG) 
Dienst Ruimtelijke Ordening (dRO) 
Dienst Stadstoezicht  
Dienst Verzekeringszaken (VGA) 
Dienst Werk en Inkomen (DWI) 
Dienst Wonen 
Economische Zaken (EZ) 
Facilitair Bedrijf Amsterdam (FBA) 
Gemeentearchief 
Gemeentelijkvervoersbedrijf (GVB) 
Geneeskundige- en Gezondheidsdienst (GGD) 
Gemeentelijke Ombudsman 
Haven Amsterdam 
Ingenieursbureau Amsterdam (IBA) 
Ontwikkelingsbedrijf (OGA) 
Projectmanagementbureau (PMB) 
Servicehuis ICT 
Servicehuis Personeel 
Stadsbank van Lening (SBL) 
Waternet 
 
 
 * Aansturing door College betreft bedrijfsvoering.  
Accountantscontrole vindt plaats in opdracht van 
Gemeenteraad. 

Zetelverdeling Amsterdam 2006 vanaf 
verkiezingen 
 
Partij Aantal zetels 
 
PvdA 20 
VVD 8 
GroenLinks 7 
SP 6 
CDA 2 
D66 2 
 
Totaal 45 

Bestuursdienst 
(BDA) 
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College van Burgemeester en Wethouders  
 
 

    
    
Burgemeester Job 
Cohen 
Verantwoordelijk voor: 
- Openbare Orde en 

Veiligheid 
- Algemene Zaken 
- Integraal 

veiligheidsbeleid 
- Communicatie 
- Juridische Zaken 
- Bestuurlijk Stelsel 
- Internationale 

Samenwerking 

Wethouder Lodewijk 
Asscher (PvdA) 
Loco-burgemeester. 
Als wethouder 
verantwoordelijk voor: 
- Financien 
- Economische Zaken 
- Lucht- en Zeehaven  

Wethouder Ahmed 
Aboutaleb (PvdA) 
Verantwoordelijk voor: 
- Werk en Inkomen 
- Educatie 
- Jeugdzaken 
- Diversiteit 
- Grote Stedenbeleid 

Wethouder Carolien 
Gehrels (PvdA) 
Verantwoordelijk voor: 
- Kunst en Cultuur 
- Lokale Media 
- Sport en Recreatie 
- Bedrijven 
- Deelnemingen en 

Inkoop 
 

    

 
 

  

    
Wethouder Tjeerd 
Herrema (PvdA) 
Verantwoordelijk voor: 
- Verkeer, Vervoer en 

Infrastructuur (incl. 
Noord-Zuidlijn) 

- Dienstverlening 
- Volkshuisvesting 
- Monumenten 
- Archeologie 

Wethouder Maarten 
van Poelgeest 
(GroenLinks) 
Verantwoordelijk voor; 
- Ruimtelijke Ordening 
- Grondzaken 
- Waterbeheer 
- ICT (incl. 

glasvezeldossier) 

Wethouder Marijke 
Vos (GroenLinks) 
Verantwoordelijk voor: 
- Zorg 
- Milieu 
- Personeel en 

Organisatie 
- Openbare Ruimte en 

Groen 

Gemeentesecretaris 
Erik Gerritsen 
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Kerngegevens

Bevolking 2001 2002 2003 2004 2005 2006
x 1.000
stand per 01/01/2006 735 735 736 739 743 743

Potentiële 
beroepsbevolking 2001 2002 2003 2004 2005 2006
x 1.000
stand per 01/01/2006 529 530 531 535 539 540

Woningvoorraad 2001 2002 2003 2004 2005 2006
x 1.000
stand per 01/01/2006 371 373 375 376 376 378

Bevolking x 1.000

720

725

730

735

740

745

2002 2003 2004 2005 2006

Potentiële beroepsbevolking x 1.000

520

525

530

535

540

545

2002 2003 2004 2005 2006

Woningvoorraad x 1.000

370

372

374

376

378

380

2002 2003 2004 2005 2006
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Werkgelegenheid 2001 2002 2003 2004 2005 2006
x 1.000
stand per 01/01/2006 409 414 414 410 410 414

Uitkeringen 2001 2002 2003 2004 2005 2006
x € 1.000
stand per 01/01/2006 112 109 108 112 112 104

fte's 2001 2002 2003 2004 2005 2006
x 1.000

14 15 15 15 15 13

Werkgelegenheid x 1.000

360

380

400

420

Uitkeringen x € 1.000

100
102
104
106
108
110
112
114

2002 2003 2004 2005 2006

fte's x 1.000

10

12

14

16

2002 2003 2004 2005 2006
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Onroerendzaakbelasting 2001 2002 2003 2004 2005 2006
x € 1 miljoen

133 147 159 165 172 129

Gemeentefonds 2001 2002 2003 2004 2005 2006
x € 1 miljoen

1051 1120 1166 1007 1035 1138

Weerstandsvermogen 2001 2002 2003 2004 2005 2006
x € 1 miljoen
stand per 31/12/2005 80 120 113 131 135 117

Onroerendzaakbelasting x € 1 miljoen

100

120

140

160

180

2002 2003 2004 2005 2006

Gemeentefonds x € 1 miljoen

900

950

1000

1050

1100

1150

1200

2002 2003 2004 2005 2006

Weerstandsvermogen x € 1 miljoen

80

120

160

2002 2003 2004 2005 2006
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Diensten per resultaatgebied 
Hier vindt u per resultaatgebied een lijst van de diensten die daaraan bijdragen. 

 

Openbare orde en veiligheid 
Brandweer 
Bestuursdienst 
Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer 
 

Werk en inkomen 
Bestuursdienst 
Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam 
Dienst Werk en Inkomen 

Zorg 
Geneeskundige- en Gezondheidsdienst 
Dienst Maatschappelijk Ontwikkeling (Zorg) 
Dienst Advies en Beheer (boedelbeheer) 

Educatie, jeugd en diversiteit 
Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (EJ&D) 

Verkeer en infrastructuur 
Binnenwaterbeheer Amsterdam 
Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer 
Dienst Advies en Beheer (parkeergebouwen) 
Dienst Stadstoezicht 

Openbare ruimte en groen, Sport en 
Recreatie 
Bestuursdienst 
Dienst Advies en Beheer (Westpoort) 
Dienst Ruimtelijke Ordening 
Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (S&R) 
Dienst Advies Beheer (Amsterdamse Bos) 
Dienst Advies Beheer (Sporthallen Zuid) 

Cultuur en monumenten 
Gemeentearchief  
Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (K&C) 
Amsterdam Historisch Museum 
Dienst Advies en Beheer (monumenten en 
archeologie) 

Milieu en water 
Dienst Milieu en Bouwtoezicht 
Afval Energie Bedrijf 
 
 
 

 
Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam 
Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam 
Waternet 

Economie en haven 
Economische Zaken 
Haven Amsterdam 

Facilitair en bedrijven 
Servicehuis Personeel 
Servicehuis ICT 
ACAM Accountancy en Advies 
Dienst Verzekeringszaken 
Stadsbank van Lening 
Dienst Stadstoezicht 
Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam 
Gemeentevervoerbedrijf 
Projectmanagementbureau 
Ingenieursbureau Amsterdam 
Dienst Advies en Beheer (Food Center 
Amsterdam) 
Dienst Advies en Beheer (facilitair centrum) 
Dienst Advies en Beheer (materiaaldienst) 
Dienst Advies en Beheer (ICT-beheergroep) 

Stedelijke ontwikkeling 
Dienst Ruimtelijke Ordening 
Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam 
Dienst Wonen 
Dienst Advies en Beheer (geo- en vastgoed 
informatie Amsterdam) 

Middelen 
Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam 
Bestuursdienst (ConcernFinanciën) 
Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam 

Bestuur en concern 
Bestuursdienst 
Facilitair Bedrijf  
Dienst Persoonsgegevens 
Dienst voor Onderzoek en Statistiek 
Gemeentelijke Ombudsman 
Gemeentearchief  
Servicehuis Personeel 
Griffie 
Rekenkamer
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Beleidsinhoudelijk 
 

2 Bestuurlijke hoofdlijnen beleidsinhoudelijk 19



 

20



Inleiding 

Hieronder vatten wij samen welke ontwikkelingen zich op beleidsmatig terrein hebben 
voorgedaan in 2006. Het jaar 2006 was een overgangsjaar. Dit was het laatste uitvoeringsjaar 
van het programakkoord ‘Alleen het resultaat telt’. Dit jaarverslag biedt vooral een 
verantwoording van het beleid van het vorige college. 2006 was een verkiezingsjaar; een 
nieuwe gemeenteraad en een nieuw college zijn geïnstalleerd.  

Algemeen 
De afgelopen jaren is veel gestart. De bouw van de Noord/Zuidlijn en de omlegging van het 
riooltransportstelsel zijn zichtbaar op vele plaatsen in Amsterdam. Aan de oostkant van de 
stad komt de woningbouwontwikkeling van IJburg goed op gang. Het vernieuwde stedelijk 
Museum en de nieuwe Openbare Bibliotheek gaan komen, de nieuwe Dienst Werk en 
Inkomen is gestart, de CITO scores van de Amsterdamse scholen zijn nagenoeg gelijk aan 
het landelijk gemiddelde en veel schoolgebouwen en sportaccommodaties zijn opgeknapt en 
vernieuwd. De omvang van de groep harde criminele kern en het gevoel van onveiligheid zijn 
afgenomen. Met I Amsterdam is en eenduidige citymarketingbeleid tot stand gebracht. De 
keuze voor het dokmodel voor de Zuidas betekent een stap op weg naar versterking van de 
internationale concurrentiepositie van Amsterdam. Ons College is tevreden op wat er bereikt 
is in de periode 2002-2006. Op vele terreinen is vooruitgang geboekt en zijn vooraf bepaalde 
doelen behaald. Dit neemt niet weg dat er nog veel werk te verzetten is. 

Openbare orde en veiligheid 
De objectieve veiligheidsindex is gedaald van 91 naar 87 (2003: 100). Dit kwam vooral door 
de afname van het aantal meldingen inzake drugsoverlast (-15), verkeer (-9) en geweld (-7). 
De meldingen overlast stegen daarentegen (+7). In 2003 waren van de 77 buurtcombinaties 
30 die bij de objectieve indexscore hoger scoorden dan het gemiddelde van 100. In 2006 
waren dat nog maar 13 buurtcombinaties. De subjectieve veiligheidsindex daalde met 5 
punten naar 76 (2003: 100). 
 
De aanpak van jongerenoverlast is één van de speerpunten in het Programakkoord uit 2006 
waarover ook met de stadsdelen afspraken zijn gemaakt. Een nieuwe methode is ontwikkeld 
waarbij jongeren die op straat in groepsverband overlast veroorzaken, direct worden 
aangesproken en waarbij de ouders worden geconfronteerd op het gedrag van hun kinderen.  
 
De screening van prostitutievergunningen is ter hand genomen. 37 vergunningen worden 
mogelijk niet verlengd.  
 
De CAO-onderhandelingen voor de nieuwe FLO (Functioneel Leeftijd Ontslag) regeling en de 
diverse rechtszaken over het arbeidstijdenbesluit hebben voor veel onrust bij de Brandweer 
gezorgd. In het kader van de vorming van de Veiligheidsregio is de regionalisering van de 
Brandweer en het samen gaan van de meldkamer van de politie, brandweer en ambulance in 
voorbereiding genomen 

Werk en inkomen 
Onder het motto ‘niemand aan de kant’ richt het beleid zich op maximale  arbeidsparticipatie: 
mensen die in staat zijn om te werken of een maatschappelijke bijdrage kunnen leveren, 
moeten in principe niet werkloos thuiszitten. In de afgelopen periode zijn er diverse 
ontwikkelingen geweest en zijn er hoopvolle resultaten geboekt. Een belangrijke 
organisatorische ontwikkeling is natuurlijk het per 1 januari 2006 formeel van start gaan van 
de Dienst Werk en Inkomen. 

2 Bestuurlijke hoofdlijnen beleidsinhoudelijk 21



Het kantenbestand van DWI met een re-integratiedoelstelling gedaald tot 40.122 in 2006 (was 
42.499 begin 2005), krijgen alle nieuwe klanten standaard een huisbezoek en zijn er 5.5.47 
mensen uitgestroomd naar werk (waarvan er 316 weer ingestroomd zijn naar een uitkering). 
Maar er is nog veel werk aan de winkel. Op het terrein van de re-integratie laten de rapporten 
van de Stichting Economische Onderzoek en de Rekenkamer Amsterdam zien dat er nog 
veel te verbeteren is. Mede daarom is de herijking van de huidige re-integratieaanpak al in 
2006 ingezet. Ook het nieuwe instrument ‘klantmanager’ moest zijn weg nog vinden.  
Er is gestart met een nieuwe pilot gestart met de Terugkeerbaan (i.c. Participatieplaats). Er 
zijn tot nu toe 241 plaatsingen gerealiseerd. Dit instrument wordt de komende periode verder 
ontwikkeld. 
 
Het armoedebudget is volledig benut. Nieuwe regelingen als de Knipkaart en de 
Scholierenvergoeding doen het goed. 88.000 Amsterdammers met een laag inkomen zijn 
goed én voordelig verzekerd met een brede dekking tegen ziektekosten. 

Zorg 
Per 1 januari 2006 is de gemeente verantwoordelijk voor de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (WMO) Om deze te kunnen implementeren hebben we in 2006 veel acties 
ondernomen. We zijn gestart met nieuwe taken. Zo zijn we conform het collegebesluit van 
maart 2006 nu verantwoordelijk voor de  ‘‘Hulp bij het Huishouden’‘ waarbij we 2007 als 
overgangsjaar hanteren. Ondersteuning aan mantelzorg is ook een verantwoordelijkheid die 
we hebben opgepakt. Ons College heeft in 2006 een nieuwe WMO-verordening vastgesteld 
en is eind november 2006 hebben we ingestemd met een voorstel voor WMO-beleidsregels. 
 
In februari 2006 hebben het Rijk en de vier grote steden, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en 
Den Haag (G4) voor een periode van zeven jaar het Plan van Aanpak Maatschappelijke 
Opvang afgesloten. Het plan is de volgende stap die het kabinet en de vier grote steden de 
afgelopen jaren hebben gezet richting een persoonsgerichte, minder vrijblijvende aanpak van 
daklozen. In het kader van het Plan van Aanpak heeft ons College op 26 september 2006 een 
uitvoeringsvoorstel opgesteld voor de Amsterdamse situatie. 

Educatie, Jeugd en Diversiteit 
Amsterdam wil zich inzetten voor de jeugd. Kinderen en jongeren waar het goed mee gaat, 
moeten zich kunnen ontwikkelen; kinderen die een extra steuntje in de rug nodig hebben, die 
moeten dat krijgen. 
Het plan Jong Amsterdam is de opvolger van het Lokaal Onderwijs & Jeugdplan. In Jong 
Amsterdam worden de speerpunten benoemd voor het onderwijs- en jeugdbeleid voor de 
periode 2006-2010. Het plan is in 2006 tot stand gekomen in samenwerking met 
schoolbesturen van het primair-, voortgezet en speciaal onderwijs, de stadsdelen, jeugd- en 
welzijnswerk, jeugdzorg en de centrale stad. Dit brede draagvlak voor de speerpunten van 
Jong Amsterdam waarborgt een integrale benadering en werkwijze op het gebied van 
onderwijs en jeugd. 
In 2006 is ook een eerste aanzet gegeven voor de invoering van de Brede School. Ook het 
Rijk erkend het belang van de Brede School en heeft daarvoor geld ter beschikking gesteld. 
Amsterdam heeft via de regeling Dagarrangementen & Combinatiefuncties hiervoor middelen 
ontvangen.  
 
2006 was een cruciaal jaar voor de invoering van een nieuw inburgeringsstelsel. De ambitie 
van Amsterdam strekt verder dan die van het rijk. In de hoofdlijnennotitie ‘Inburgering in 
Amsterdam, niemand aan de kant’ en het onderliggende businessplan Inburgering worden die 
ambities beschreven en wordt een aanvang genomen met de uitvoering daarvan. Het 
Transformatieplan Herinrichting Inburgering Amsterdam is in december 2006 vastgesteld 
door ons College en verwoordt de Amsterdamse aanpak Taal en Inburgering.  

Verkeer en Infrastructuur 
Het verbeteren van de bereikbaarheid en mobiliteit is de primaire doelstelling. Een indicatie 
voor bereikbaarheid is het aantal auto’s dat de stad inkomt (dalende trend, een lichte daling in 
2006 t.o.v. 2005) en verlaat (dalende trend, maar lichte toename voor Singelgrachtmeting in 
2006 t.o.v. 2005). 
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Ook de verkeersveiligheid verbeterde de laatste jaren, maar deze lijkt zich de afgelopen 
periode min of meer te stabiliseren. Voor wat betreft de wijze waarop Amsterdammers zich 
vervoeren zijn er geen grote wijzigingen. 
De veiligheid in het openbaar vervoer is duidelijk verbeterd door diverse maatregelen 
waaronder cameratoezicht. 
Ook een aantal (grote) ov-projecten, en daaraan gekoppelde besluitvormingstrajecten,  
vorderen gestaag zoals de Noord/Zuidlijn, Westrandweg/2e Coentunnel, renovatie metro-
oostlijn en planstudie Schiphol-Almere. 
 
In 2005 is gestart met onderzoek naar de tevredenheid van het fietsbeleid. M.n. de aanpak 
van fietsdiefstal wordt als onvoldoende ervaren. Ook het fietsparkeren wordt matig 
gewaardeerd m.n. door gebrek aan voldoende goede fietsparkeerplaatsen. Op dit terrein is 
nog veel winst te boeken. 

Openbare ruimte en Groen, Sport en Recreatie 
Op het veld van de openbare ruimte zijn acties, gericht op “schoon, heel en veilig” in 2006 in 
samenwerking met de stadsdelen, voortgezet. Ontwerp, uitvoering en beheer worden dichter 
bij elkaar gebracht door kwaliteit als uitgangspunt te nemen (Puccini-methode). Met de 
middelen van het Groenfonds, de nieuwe groengelden, zijn diverse projecten in uitvoering en 
gereed gekomen 
In 2006 is het programma van eisen voor de inrichting van de Westrand opgesteld en in de 
inspraak gebracht. Het plan “Tuinen van West” is in samenwerking met de stadsdelen 
opgesteld. Er is een begin gemaakt met het opstellen van het programma van eisen voor de 
inrichting van het Diemerbos, waarvoor Amsterdam namens de provincie het 
opdrachtgeverschap verkreeg. Voorts is deelgenomen aan het opstellen van een uitvoerings- 
en financieringsschema voor de projecten in de Groene Uitweg.  
Op het gebied van dierenbeleid is belangrijkste ontwikkeling in 2006 de start van de bouw van 
het nieuwe dierenasiel. In 2007 wordt het onderkomen opgeleverd. 
 
Conform de planning is het programma Jeugdsport in Beweging verder ontwikkeld. Meer dan 
15.000 kinderen tussen 6 en 12 jaar werden onder schooltijd in de gelegenheid gesteld 
kennis te maken met een breed scala van sporten. 
Ook het Topscoreprogramma is in 2006 verder ontwikkeld en, waar mogelijk, kwalitatief 
verbeterd. Circa 40 sportverenigingen werden bij de activiteiten betrokken. Circa 2500 
scholieren in het Voortgezet Onderwijs deden in topscoreverband wekelijks aan sport. 
Via het sportaccommodatiefonds werd een forse bijdrage geleverd aan de modernisering van 
de harde sportinfrastructuur. In 2006 werden de sportcentra Marnix en Mercator Plaza 
geopend en werd de eerste paal geslagen voor het sportcentrum Caland. Ook werd een 
nieuwe turnhal gerealiseerd op het sportpark Sloten. 
Via Topsport Amsterdam zijn 37 sportevenementen organisatorisch en financieel 
ondersteund. Meest in het oog springende daarbij zijn de Champions Trophy voor dames 
(hockey), Videoncup (cricket), WK Rolstoelbasketbal, WK Roeien junioren.  
In het kader van één van de programmalijnen uit de kabinetsnota “Tijd voor sport” werkt 
Amsterdam met negen sportbonden samen in het programma “Meedoen allochtone jeugd 
door sport” (‘Meedoen Amsterdam’). 

Cultuur en Monumenten 
Leidraad is de langetermijnvisie Cultuur 2015 waarvan de speerpunten zijn: de programma’s 
aandeelhouderschap, (inter)nationale cultuurstad en creatieve industrie. Alleen het de 
uitvoering van het programma aandeelhouderschap licht op schema. Het programma 
creatieve industrie is later van start gegaan (vanwege verschuiving uitvoering van 
Amsterdams Fonds voor de Kunsten naar de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling). Het 
programma Internationale Cultuurstad moest opnieuw worden gedefinieerd omdat er in 2005 
geen budget voor de uitvoering was 
 
Binnen de genoemde programmalijnen is het volgende bereikt. Het nieuwe stelsel voor 
cultuureducatie is geïmplementeerd. Veel aanvragers hebben een AFK-bijdrage/subsidie 
ontvangen waarmee een groot publiek bereikt is in het kader van diversiteit in cultuur. In het 
kader van het Broedplaatsenbeleid zijn enkele concrete projecten opgeleverd b.v. Pakhuis de 
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Zwijger en NDSM Kunststad. Er is zicht gekomen op de realisatie van het cultuurcluster 
binnen GETZ en de Musicdome in Zuidoost. Er is besloten tot de verkoop van 
Marnixstraattheaters en Bellevue en is een verbouwingssubsidie beschikbaar gesteld aan 
Cosmic Westergasfabriek. Ook is de continuïteit MTNL en FUNX gegarandeerd t/m 2008. 

Milieu en Water 
AEB is zeer concurrerend en zal door te groeien in capaciteit de kostprijs laag kunnen 
houden. Helaas heeft de bouw van de HR Centrale een forse vertraging opgelopen, waardoor 
de bouwkosten met 90 miljoen euro stegen. Uiteindelijk wordt de Centrale op 1 september 
2007 in gebruik genomen. Een nog samen te stellen externe onderzoekscommissie zal in 
opdracht van het College onderzoeken wat er niet goed is gegaan bij dit project. 
 
Vanwege onvoldoende capaciteit is voor enkele wettelijke taken het adequate niveau t.o.v. 
het jaarplan niet gehaald. Dit geldt ondermeer voor het afgeven van beschikkingen krachtens 
de Wet bodembescherming, en toezicht op en handhaving/naleving van regels. 
De sanering van de Volgermeerpolder is in uitvoering genomen en de bodemonderzoeken 
van de Zuidergasfabriek zijn gestart. 
 
In de nota ‘Waterstanden’ is uitgebreid verslag gedaan van de bereikte resultaten. In 2006 
zijn vele wrakken en/of verwaarloosde voertuigen na aanschrijving verwijderd dan wel 
opgeknapt. Ons College heeft ook een voorstel aangenomen waardoor de handhaving van 
het binnenhavengeld strenger wordt. 
 
Op 1 januari 2006 is stichting Waternet van start gegaan, een geïntegreerd waterketen-en 
watersysteembedrijf. Zij vervult de drinkwatertaak, de rioleringstaak en enkele taken op het 
gebied van (grond)waterbeheer. Hierdoor wordt effectiever gewerkt aan een duurzame 
watercyclus. 

Economie en Haven 
Amsterdam is een aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijven uit binnen- en buitenland, 
maar moet wel alle zeilen bijzetten om de concurrentie voor te blijven. Het aantal nieuwe 
buitenlandse bedrijven groeide van 63 in 2004 naar 73 in 2005 en 86 in 2006. De komende 
jaren valt een toename te verwachten van de contacten met China en met India, dat zich in 
recordvaart tot belangrijk ICT-land heeft ontwikkeld. In 2006 heeft EZ extra middelen 
beschikbaar gesteld om de acquisitie in deze twee landen te kunnen intensiveren. In 
Shanghai opende burgemeester Cohen een nieuw kantoor van Haven Amsterdam.  
 
Het College van B&W heeft in juli 2006 haar visie gepresenteerd om Amsterdam als 
vestigingslocatie weer terug te krijgen in de top-5 van Europese steden. Op 27 september 
2006 heeft de Gemeenteraad ingestemd met de notitie “Amsterdam Topstad: Metropool” 
waarin deze visie is vertaald naar een economische agenda voor de komende vier jaar. 
2006 was het laatste jaar van het economisch beleidsprogramma Hermez. In de 
collegeperiode 2002-2006 is via Hermez 45 miljoen euro in de Amsterdamse economie 
geïnvesteerd en zijn 176 projecten ondersteund.  
 
De goederenoverslag in Havens Amsterdam was het afgelopen jaar de op één na snelste 
groeier van alle havens in Noordwest Europa. Met een recordoverslag van ruim 85 miljoen 
ton zijn er 13 procent meer goederen overgeslagen dan in 2005. De stevige groei is vooral te 
danken aan de overslag van olieproducten en containers. Bijna ongemerkt heeft Amsterdam 
zich ontwikkeld tot wereldhub op de energiemarkt, waarbij het segment bio-brandstoffen 
nadrukkelijk in opkomst is. Bij de containers is in termen van twenty-foot equivalent units 
(TEU) meer dan 300 duizend TEU overgeslagen, tegen 50 duizend TEU in 2005. De China 
en Japan containerlijnen op Ceres ontwikkelen zich voorspoedig en inmiddels zijn er acht 
feederlijndiensten actief. 
 
Met een uitgifte aan haventerreinen van 80 hectare in 2006 is een uitzonderlijk positief 
reultaat geboekt. 
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Stedelijke ontwikkeling 
In 2006 heeft de Noordvleugel veel aandacht opgeëist. Cruciale projecten in dit gebied zijn 
onder andere de toekomst van Schiphol, gebiedsuitwerking Haarlemmermeer, planstudie weg 
Schiphol-Almere (A6-A9 verbinding), planstudie OV Schiphol-Lelystad en schaalsprong 
Almere/IJmeer. In augustus heeft het kabinet besluiten genomen die vervolgstappen mogelijk 
maken. Ook zijn afspraken gemaakt over de complexe bestuurlijke verhoudingen tussen Rijk, 
regio en partners. Tot slot is in 2006 veel werk gestoken in ‘groenblauwe kwaliteit’ als 
regionaal thema voor de conferentie van begin 2007. 
Binnen de Noordvleugel werkt Amsterdam mee aan Plabeka, het Platform Bedrijven en 
Kantoren. In september 2006 is tot de nota ‘Minder kantorenplannen’ gepresenteerd, waarin 
ons College voorstellen doet om kantorenplannen te schrappen en te temporiseren. 
Besluitvorming hierover vindt begin 2007 plaats. In juni is met de conferentie Hergebruik 
Kantoren de discussie over functieverandering van leegstaande kantoren geopend. Om 
ontwikkelingen te versnellen heeft de gemeente een kantorenloods aangesteld. 
Wat betreft wet- en regelgeving van het Rijk is in 2006 aandacht uitgegaan naar de nieuwe 
WRO, de omgevingsvergunning en de toekomst van het Investeringsfonds Stedelijke 
Vernieuwing. Vooral de huurprijswetgeving heeft afgelopen jaar de gemoederen verhit. Met 
de komst van het nieuwe kabinet werd definitief duidelijk dat de huurliberalisatie zoals deze 
was ingezet, niet door zal gaan. 
 
Naar aanleiding van de gebeurtenissen op het Bos en Lommerplein heeft ons College 
onderzoek laten doen naar het optreden van ontwerpfouten bij vergelijkbare gebouwen in 
Amsterdam. In de grootstedelijke gebieden die onder de verantwoordelijkheid van ons 
College vallen, bleek dat niet het geval. De stadsdelen zijn uitgenodigd om een vergelijkbaar 
onderzoek te doen. DMB is opgedragen de bouwprojecten van alle aannemers in het centraal 
stedelijk gebied met verhoogde inzet te controleren, totdat de bouwwereld het eigen 
bouwtoezicht heeft verbeterd. 
Ook is in 2006 veel aandacht uitgegaan naar de uitwerking van de Actieplan Ruimte Winnen 
en het verbeteren van de fondsen in de ruimtelijke sector. Het akkoord ‘Bouwen aan de stad’ 
van de gemeente en de Amsterdamse corporaties draagt hieraan bij. Met dit akkoord wordt 
ingezet op een ongedeelde stad. Afspraken zijn gemaakt over onder andere 
aanbiedingsafspraken van de corporaties, het vergroten van kansen op de woningmarkt voor 
doelgroepen, bouwdoelstellingen en grondsprijsafspraken.  
Tot slot is door de start bouw van 6494 woningen de productiedoelstellingen in 2006 
ruimschoots behaald. 

Bestuur en Concern 
De Eindrapportage Agenda 2006 laat zien dat de dienstverlening verbeterd is omdat veel 
werkprocessen slimmer zijn ingericht. De gemeente is beter bereikbaar en geeft sneller 
antwoord. Per 1 oktober 2006 is het nieuwe model rijbewijzen ingevoerd. 
Ons College heeft in juli 2006 ingestemd met de notitie “Van ongeduld naar actie”. Hiermee 
wordt in de gemeentelijke organisatie een intensievere samenwerking nagestreefd en de 
slagkracht vergroot.  
Per 1 januari 2006 is de Wet gemeenschappelijke Regelingen in werking getreden. Het ROA 
heet sindsdien Stadsregio Amsterdam. 
 
Met ‘Wij Amsterdammers II’ wordt een vervolg gegeven aan het verminderen van intolerant 
en onfatsoenlijk gedrag, het opleiden van mensen, en het investeren in sociaal kapitaal. Zo is 
eind augustus het Platform Amsterdam Samen gestart.  
Ook zijn er diverse coachings-en ontwikkelingsprojecten (o.a. projecten van Forum) gericht 
op jongeren gerealiseerd. 
 
De eerste elektronische verkiezingen van gemeenteraad en stadsdeelraden zijn goed 
verlopen. In drie weken is de extra verkiezing voor de Tweede Kamer omgezet van een 
elektronische stemming naar een stemming met ‘het rode potlood’. Ook die verkiezing verliep 
goed. 
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Financieel 
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In deze paragraaf gaat ons College in op de volgende onderwerpen:  
 
• het rekeningresultaat: 
       - een verklaring; 
       - bestedingsvoorstel: voorstel ten laste van het resultaat / te treffen voorzieningen; 
• de ontwikkeling van de reserves en voorzieningen; 
• presentatie reserves en voorzieningen per resultaatgebied; 
• bestedingstempo prioriteiten; 
• structurele onderschrijdingen n.a.v. verzoek raadslid van der Meer; 
• accountantscontrole; 
• ISV; 
• stadsdelen; 
• bestuurlijke behandeling. 
 
Rekeningresultaat 2006 
 
Naar aanleiding van de discussie bij de gemeenterekening 2005 daarover, is voor wat betreft 
de presentatie van het rekeningresultaat gekozen voor de presentatie van één resultaat, 
namelijk dat conform de rijksregelgeving daaromtrent. 
 
Dat leidt tot het volgende overzicht (bedragen x € 1 miljoen): 
 
Voordelig resultaat voor bestemming (onttrekkingen/toevoegingen 
aan reserves) 

  
121 

Onttrekkingen aan reserves       840  
Toevoegingen aan reserves -/- 961  
Per saldo  -/- 121 
Resultaat na bestemming (onttrekkingen/toevoegingen aan 
reserves) 

  
0 

 
In het rekeningresultaat van diensten is een tegenvaller € 17 miljoen verwerkt in de rekening 
van het OGA. Deze is een gevolg van correcties over voorafgaande jaren, afboeking van de 
post vorderingen op debiteuren en opschoning van tussenrekeningen en andere 
balansposten. 
 
De onttrekkingen en toevoegingen zijn in de jaarrekening als volgt toegelicht: 
• per resultaatgebied cijfermatig en inhoudelijk; 
• in een totaaloverzicht cijfermatig. 
 
Meer in algemene zin kan over de mutaties in de reserves het volgende worden opgemerkt. 
 
Reserve incidentele ruimte begroting 2008 € 60 mln 

 
Onderdeel van deze mutaties is de vorming van de reserve incidentele ruimte begroting 2008 
van € 60 miljoen. Dit bedrag komt daarmee bovenop de incidentele ruimte zoals berekend in 
het financieel meerjarenperspectief 2008 – 2011 en wordt (zoals gebruikelijk) betrokken bij de 
voorjaarsnota 2007. Daarnaast heeft voor een specifiek doel een dotatie aan het 
weerstandsvermogen plaatsgevonden. Nadere informatie hieromtrent is voor leden van uw 
Vergadering vertrouwelijk beschikbaar. 
 
Voor wat betreft de onttrekkingen en toevoegingen aan reserves – per saldo een toename 
van € 121 miljoen – betrof dat circa € 36 miljoen meer dan de geraamde toename van € 85 
miljoen. De saldotoename is wel fors lager dan over 2005, toen nog meer dan € 300 miljoen. 
 
Daarnaast is van belang dat van de toename van de reserves ad € 121 onderdeel uitmaakt 
de toevoeging aan de reserve afkoopsommen erfpacht van per saldo € 350 miljoen: de rente 
daarover dient als dekking voor de rentelast van de daarmee corresponderende 
grondwaarden. Gecorrigeerd daarvoor nemen de reserves af met zo’n € 229 miljoen. 
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Ongeveer € 100 miljoen daarvan komt voor rekening van de Noord/Zuidlijn. De reserves bij 
het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam zijn goed voor € 60 miljoen en de resterende 
€ 69 miljoen betreft met name de Dienst Wonen (€ 35 miljoen) en de Dienst Werk en Inkomen 
(€ 20 miljoen). 
 
Van de onttrekkingen ad € 840 miljoen betreft € 190 miljoen onttrekkingen aan in 2006 
vervallen reserves. De grootste daarvan is de in de rekening 2004 gevormde reserve 
incidentele ruimte 2006 van € 75 miljoen. Het resterende bedrag betreft zo’n 40 reserves die 
in 2006 volledig zijn afgewikkeld. 80% van dat bedrag betreft de volgende vijf reserves 
(bedragen x € 1 miljoen): 
 

Gevolgen invoering BTW Compensatiefonds 42,3  
Reserve 1e verstrating (naar aanleiding van 
rekenkamerrapport omgezet in een voorziening) 

22,8 

Vernieuwing Bijlmermeer 14,6 
Wet werk en bijstand 2005 Conjunctuurreserve 6,4 
Personeelsvoorzieningen Gemeentevervoerbedrijf 5,4 

 
In de financiële toelichting per resultaatgebied worden de posten voor zover relevant nader 
toegelicht. 
 
Van de dotaties ad € 961 miljoen betreft € 130 miljoen dotaties aan in 2006 gevormde 
reserves. De grootste daarvan is de reserve incidentele ruimte 2008 van € 60 miljoen. Het 
resterende bedrag betreft zo’n 50 reserves die in 2006 zijn gevormd. 80% van dat bedrag 
betreft de volgende reserves (bedragen x € 1 miljoen): 
 

Nieuw huisvesting Gemeente-archief 14,6 
Inburgeringstrajecten 8,4 
Dynamisch verkeersmanagement 4,0 
Algemene reserve Servicehuis ICT 3,7 
Nieuwe brandweerkazerne Stadsdeel Westerpark 3,5 
Nieuwbouw supportvoorzieningen Stadsdeel Zuidoost 3,5 
Gemeentelijke bijdrage tramlijn 5 2,5 
Evenementenfonds 2,4 
Opvoeden in de buurt 2,2 
Egalisatiereserve Wet voorzieningen gehandicapten 2,2 
Bedrijfsvoering Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam 2,0 

 
In de financiële toelichting per resultaatgebied worden de posten voor zover relevant nader 
toegelicht. 
 
Het resultaat voor bestemming (onttrekkingen/toevoegingen aan reserves) is € 36 miljoen 
hoger dan geraamd. Dit bedrag is als volgt opgebouwd (bedragen x € 1 miljoen): 
 

Beter resultaat deelnemingen (met name NUON: € 15 miljoen) 28 
Saldo van hogere uitkeringen uit het Gemeentefonds en het Stadsdeelfonds 24 
Resultaat rente-omslag 18 
Dotaties aan twee specifieke voorzieningen (zie hieronder) -80 
Saldo overige resultaten (inclusief mutaties overige voorzieningen en 
inclusief bedragen die via de resultaatbestemming leiden tot mutaties in 
reserves) 

46 

 36 
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Voor wat betreft de dotaties aan de voorzieningen zijn twee posten met name van belang: 
• jaarlijks wordt een financiële prognose Noord/Zuidlijn opgesteld. De conclusies van de 

prognose per 31 december 2006 zijn verwerkt in de paragraaf over het 
weerstandsvermogen. Onderdeel van die prognose zijn de risico’s. Ons College heeft 
besloten ter dekking daarvan een bedrag van € 44,5 miljoen toe te voegen aan de 
daarvoor reeds voor de Noord/Zuidlijn aanwezige voorziening; 

• een dotatie aan de voorziening juridische risico’s van € 35 miljoen. Nadere informatie 
hieromtrent is voor leden van uw Vergadering vertrouwelijk beschikbaar. 

 
De ontwikkeling van de reserves en voorzieningen 
 
Voor wat betreft de reserves en voorzieningen geeft ons College vanuit vier invalshoeken 
inzicht in het absoluut gezien forse bedrag van € 3,5 miljard ultimo 2006 1. 
 
De eerste is het formele onderscheid tussen algemene reserves, bestemmingsreserves en 
voorzieningen. De relevantie hiervan is gelegen in het feit dat de bestuurlijke vrijheidsgraden 
ten aanzien van voorzieningen geringer zijn dan ten aanzien van bestemmingsreserves en – 
uiteraard – algemene reserves. In het geval van voorzieningen wordt de omvang bij 
voorbeeld bepaald door comptabele voorschriften die verplichten een voorziening te treffen 
indien zich een bepaald concreet te kwantificeren risico voordoet of rijksbijdragen die ter 
beschikking worden gesteld om door het rijk vastgestelde resultaten te bereiken. Daarnaast is 
het onderscheid ook in meer formele zin van belang: voorzieningen zijn resultaatbepalend, 
reserves resultaatbestemmend. 
 
Bedragen x € 1 miljoen 2002 2003 2004 2005 2006
Algemene reserves 344 368 529 416 436
Bestemmingsreserves 1.785 1.308 1.214 1.302 1.041
Eigen vermogen 2.129 1.676 1.743 1.718 1.477
Voorzieningen 1.117 1.518 1.909 1.886 2.065
Totaal 3.246 3.194 3.652 3.604 3.542

 
Kijkend naar de ontwikkeling van het totaal van de reserves en voorzieningen in de afgelopen 
4 jaar 2 is sprake van een stijging van grofweg 10%. Het aandeel van de reserves in die 
periode is echter afgenomen van ruim 50% naar 40% en het aandeel van de voorzieningen 
van een kleine 50% naar 60%. 
 
Grafisch kan de ontwikkeling over de afgelopen tien jaar als volgt worden weergegeven. 
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1  Dit bedrag is exclusief de reserves afkoopsommen erfpacht bij het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente 
Amsterdam (€ 3.557 miljoen) en de Haven Amsterdam (€ 79 miljoen). 
2  De ontwikkelingen in 2003 werden voornamelijk bepaald door gewijzigde rijksregelgeving. 
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De tweede invalshoek betreft een meer inhoudelijke indeling. Uit deze doorsnede blijkt dat ten 
aanzien van belangrijke bedragen sprake is van 
• sterk richtinggevende rijksregelgeving, bij voorbeeld op het terrein van het openbaar 

vervoer; 
• belangrijke projecten die in uitvoering zijn. De Noord/Zuidlijn is daarvan een prominent 

voorbeeld, maar ook IJburg en overige verliesgevende grondexploitaties bij het 
Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam. 

 
bedragen x € 1 miljoen 2002 2003 2004 2005 2006
Rijksgelden (exclusief openbaar vervoer) 86 120 120 120 85
Stedelijke vernieuwing, woningbouw, volkshuisvesting 480 270 426 340 305
Openbaar vervoer en Gemeentevervoerbedrijf 300 329 351 314 283
Noord/Zuidlijn en busstation centraal station 290 313 287 396 339
Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam (OGA) 740 866 999 1.179 1.262
Overige voorzieningen 510 492 388 293 338
Overige algemene en bestemmingsreserves 840 804 1.082 963 930
 3.246 3.194 3.652 3.604 3.542

 
Kijkend naar de ontwikkeling van het totaal van de reserves en voorzieningen in de afgelopen 
5 jaar is sprake van een stijging van grofweg 10%. Van dit totaal maken de reserves en 
voorzieningen bij het OGA een substantieel deel uit (2002: 22,5%; 2006: 35%). Deze zijn in 
die periode met 70% gestegen. De overige reserves / voorzieningen zijn met zo’n 10% 
gedaald. 
 
De derde invalshoek betreft de verdeling van de reserves en voorzieningen over de 
resultaatgebieden. Grafisch ziet dat beeld er als volgt uit. 
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Een vierde invalshoek is een meer getalsmatige: de gemeente beschikt eind 2006 over een 
kleine 500 reserves en voorzieningen. Daarvan zijn er circa 90 met een totale omvang van € 
245 miljoen, in 2006 nieuw gevormd. 80 reserves en voorzieningen, totale omvang € 275 
miljoen, zijn in 2006 volledig tot besteding gekomen. 
 
 
Presentatie reserves en voorzieningen per resultaatgebied 
Mede naar aanleiding van de discussie daarover bij de jaarrekening over 2005 is dit jaar veel 
aandacht besteed aan de presentatie van reserves en voorzieningen. 
 
Per resultaatgebied zijn zowel de voorzieningen als de reserves ondergebracht in 3 
categorieën: 
• in 2006 afgewikkeld -> deze worden in beginsel niet toegelicht; 
• gehandhaafd -> deze worden toegelicht indien de omvang groter is dan € 0,5 miljoen. Het 

streven is deze categorie te splitsen in ‘bedrijfsmatig’ en ‘beleidsmatig’ en dan met name 
de laatste categorie toe te lichten; 

• in 2006 nieuw gevormd -> deze worden alle toegelicht. 
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Bestedingstempo prioriteiten 
Het College heeft bij een aantal prioriteiten toegekend bij de begroting 2006 die in 2006 niet 
of slechts gedeeltelijk tot besteding zijn gekomen reserveringen getroffen of is verplichtingen 
aangegaan waarmee deze uitgaven in 2007 en verder alsnog verricht kunnen worden.   
 
Hierbij moet worden opgemerkt dat een aantal prioriteiten is toegekend wetende dat de 
besteding niet in 2006 zou kunnen plaatsvinden. Als voorbeeld de prioriteit voor de “Rode 
Loper” waarvan het bestedingstempo afhankelijk is van de voorgang van de NoordZuidlijn. 
Daarnaast zijn een aantal bedragen weliswaar nog niet uitgegeven maar is ons College wel 
de financiële verplichting aangegaan. Als voorbeeld kan hierbij verwezen worden naar de 
nieuwe bibliotheek aan het Oosterdokseiland. 
 
Onderstaand is een overzicht toegevoegd van prioriteiten die in 2006 niet (geheel) tot 
besteding zijn gekomen en waarvoor reserveringen of verplichtingen zijn aangegaan: 
 
Onderwerp   Bedrag nog niet uitgegeven 
nieuwe bibliotheek     € 7.400.000  
supportvoorziening voor verslaafden in ZuidOost   € 3.500.000 
motie Olmer over de WMO (DZS)     €    965.000 
opstellen beheersplan kader en oevers      €      75.000  
garantiefonds evenementen     € 2.400.000  
vervangen of vernieuwen sportaccommodaties    €    431.000  
uitbreiding capaciteit afhandeling bouwaanvragen  
grootstedelijke projecten (DMB)     €      94.000  
tegengaan agressie tegen homo's      €    140.000  
polderweggebied     € 4.650.000  
achterstallig groot onderhoud sportpark en bosbaan   €      40.000  
achterstallig groot onderhoud Amsterdamse Bos   €      25.000  
de rode loper     € 1.000.000  
tijdelijk strand IJburg     €    695.000  
uitvoering motie Asscher “interculturele verhoudingen”    € 1.051.000  
circus Elleboog     €    300.000  
MFC West     €    700.000  
gemeentelijke middelen voor extra taaltrajecten    € 8.400.000 
 
Structurele onderschrijdingen n.a.v. verzoek raadslid van der Meer 
Naar aanleiding van een verzoek van het raadslid van der Meer heeft ons College over 
meerdere jaren onderschrijdingen bij gemeentelijke diensten en bedrijven in kaart gebracht. 
Onderstaande tabel geeft aan waar sinds 2004 sprake is van een structurele onderschrijding 
> € 0,5 miljoen.  
 
  onderschrijding als  % van de begroting Verschil 
       begroting - 
     Rekening 
  2004 2005 2006 2006 
Gemeentelijke Archiefdienst 0,42 7,60 5,80 579.283 
Geneeskundige en 
Gezondheidsdienst Amsterdam 

4,70 12,50 16,00 3.945.998 

Dienst Ruimtelijke Ordening 17,00 10,00 4,30 846.665 
Dienst Belastingen Gemeente 
Amsterdam 

1,20 1,80 1,00 1.626.371 

Projectmanagementbureau 219,00 71,00 121,00 963.190 
Dienst Binnenwaterbeheer 
Amsterdam 

4,60 4,70 10,40 840.808 

Dienst Stadstoezicht 50,00 7,50 54,00 2.050.818 
 
De oorzaken van deze onderbesteding lopen uiteen en vragen nog om nader onderzoek door 
ons College. Ons College zal hier bij de begroting 2008 nader op terug komen. 
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Accountantscontrole 
Op 26 maart j.l is in ons College de tussenrapportage van de ACAM over 2006 behandeld. 
Daarin stond naast de rechtmatigheid ook het onderwerp “Governance” centraal. In het 
bijzonder heeft ons College stil gestaan bij de grote en complexe projecten binnen onze 
gemeente. Ons College acht het van belang scherp te blijven sturen op de wijze waarop in 
Amsterdam grote projecten worden uitgevoerd en dan in het bijzonder de beheersing van de 
risico’s die daarmee onvermijdelijk gepaard gaan. Ons College zal medio 2007 uw 
Vergadering een notitie toezenden waarin wordt ingegaan op de huidige stand van zaken en 
verdere stappen inzake risicomanagement.  
 
ISV 
Ten aanzien van het ISV wil ons College het volgende opmerken. Het nettoresultaat binnen 
het ISV bedroeg in 2006 € 1,4 miljoen en dit bedrag is toegevoegd aan bestedingsruimte 
2008. In de jaarrekening 2004 van de dienst Wonen was het resultaat ten gunste van de 
algemene middelen € 3,8 miljoen te hoog opgenomen. De dotatie aan het ISV was € 3,8 
miljoen te laag. Deze fout is in de jaarrekening 2006 gecorrigeerd. Dit leidt tot een nadeel 
voor de algemene middelen van € 3,8 miljoen. 
 
Bij de dienst Wonen is er vrijval van € 3,1 miljoen uit BWS. Vanaf 2001 is deze vrijval 
consequent toegevoegd aan het ISV zonder dat hier rijksregelgeving dwingend aan ten 
grondslag lag. Vanaf de jaarrekening 2006 zal jaarlijks door ons College besloten worden hoe 
eventueel niet bestede BWS middelen zullen worden ingezet. In 2006 zijn deze niet bestede 
middelen ten gunste gekomen van het rekeningresultaat in algemene dienst. 
 
Stadsdelen 
De jaarrekeningen van de stadsdelen maken van onderhavige rekening geen onderdeel uit. 
De financiële en beleidsmatige verantwoording vindt immers plaats op stadsdeelniveau. In 
formele zin maken deze jaarrekeningen uiteindelijk wel onderdeel uit van de 
gemeenterekening van de gemeente Amsterdam, reden waarom zij in een later stadium- na 
de vaststelling door de respectievelijke stadsdelenraden- afzonderlijk aan de Gemeenteraad 
worden aangeboden.   
 
De stadsdelen ontvingen in 2005 € 19 miljoen meer uit het Stadsdeelfonds dan geraamd. In 
2006 is dat ongeveer € 5 miljoen meer. De totale omvang van het stadsdeelfonds bedroeg 
ongeveer € 536 miljoen. In de jaarlijks voor het zomerreces te verschijnen 
rekeningrapportage stadsdeelfinanciën zal nader worden ingegaan op deze voor de 
stadsdelen belangrijkste inkomstenbron. Daarnaast is er ook aandacht voor andere 
inkomstenbronnen zoals het investeringsbudget stedelijke vernieuwing, het betaald parkeren 
en de doeluitkeringen in de welzijns- en sportsector. Tevens geeft die rekeningrapportage 
inzicht in de ontwikkeling van de reserves en voorzieningen van de stadsdelen.  
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Resultaatgebied Openbare orde en veiligheid 

§ 1 Bestuurlijke hoofdlijnen 

1.1 Inleiding 
De hoofdlijn van het Amsterdamse sociale veiligheidsbeleid staat in het Veiligheidsplan Amsterdam. 
Dit richt zich op doelgroepen, gebieden en instrumenten voor toezicht en handhaving. Daarnaast is er 
aandacht voor de bestrijding van radicalisering en terrorisme. Ook de brandweer is onderdeel van dit 
resultaatgebied. Aan dit resultaatgebied leveren de volgende diensten een bijdrage: 
• Bestuursdienst, directie Openbare Orde en Veiligheid (OOV); 
• Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO), beleidsonderdeel Jeugd en veiligheid; 
• Brandweer. 

1.2 Gewenst effect 

Een veiliger stad 
De algemene doelstellingen voor het veiligheidsbeleid – ook voor justitie en politie – zijn: 
1. Amsterdam moet en zal veiliger worden door samen de criminaliteit en overlast naar een 

substantieel lager niveau te brengen; 
2. een afname van onveiligheidgevoelens. 
 
De belangrijkste resultaten voor 2006 zijn: 
• de objectieve veiligheidsindex1 is gedaald van 91 naar 87 (2003: 100). Dit kwam vooral door de 

afname van het aantal meldingen inzake drugsoverlast (-15), verkeer (-9) en geweld (-7). De 
meldingen overlast stegen daarentegen (+7); 

• in 2003 waren van de 77 buurtcombinaties 30 die bij de objectieve indexscore hoger scoorden 
dan het gemiddelde van 100. In 2006 zijn dat nog maar 13 buurtcombinaties;  

• de subjectieve veiligheidsindex daalde met 5 punten naar 76 (2003: 100). 

1.3 Externe ontwikkelingen 
De dreiging van terrorisme blijft onveranderd aanwezig. Deze manifesteert zich bij bepaalde plekken 
en momenten zoals bij evenementen, maar ook onder risicogroepen die vatbaar zijn voor radicale 
ideologieën en uiteindelijk gerekruteerd zouden kunnen worden voor terroristische activiteiten. Met 
beide aspecten is de stad de afgelopen jaren geconfronteerd. 

Veiligheidsregio’s  
Het kabinetsstandpunt over veiligheidsregio’s houdt in dat het beheer en beheersing van crises door 
de veiligheidsdiensten op regionaal niveau worden georganiseerd. De besturen van de RBAO 
(Regionale Brandweer Amsterdam en Omstreken) en de GHOR (Geneeskundige Hulpverlening bij 
Ongevallen en Rampen) worden samengevoegd tot één hulpverleningsbestuur. Dit bestuur moet 
samenwerkingsafspraken maken met het regionale bestuur van de politie om de gecoördineerde 
voorbereiding op gezamenlijk optreden tijdens een crisis te verbeteren. Een van de voorwaarden voor 
de vorming van een veiligheidsregio is congruentie met de politieregio. De minister van Binnenlandse 
Zaken (BZK) heeft medio 2006 besloten dat de gemeente Haarlemmermeer geen onderdeel zal 
uitmaken van de politieregio Amsterdam-Amstelland. De congruentie zal per 1-1-2008 een feit zijn.  

                                                     
1  Zie voor uitleg index §4 
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Brandweer 
De CAO-onderhandelingen voor de nieuwe FLO (Functioneel Leeftijd Ontslag) regeling en de diverse 
rechtszaken over het arbeidstijdenbesluit hebben voor veel onrust bij de Brandweer gezorgd. In het 
kader van de vorming van de Veiligheidsregio is de regionalisering van de Brandweer en het samen 
gaan van de meldkamer van de politie, brandweer en ambulance in voorbereiding genomen. Met de 
komst van de nieuwe commandant halverwege 2006 is het cultuurveranderingstraject “Brandweer 
Meester” ingezet voor de komende vijf jaar. 

1.4 Realisatie bestuurlijk relevante doelstellingen 
 
Programakkoord-afspraken Bereikt tot/met 2005 Te bereiken resultaten 2006 Bereikte resultaten 2006 
Significante daling van de 
jeugdcriminaliteit 

Intensivering aanpak harde 
kernjeugd criminaliteit 
 

Daling groep criminele harde 
kern met 20% t.o.v. 2001 
door verdere intensivering 
programma 2005 

Doelgroep is van 1.500 in 
2002 gedaald met 59% naar 
615 jongeren eind 2006 2 

Verbetering van de veiligheid 
in de buurt 

De planvorming van de 
stadsdelen over veiligheid is 
eenduidiger en sluit aan op 
de planvorming van anderen, 
zoals de driehoek 

Er zijn smart geformuleerde 
meerjarenprogramma’s 
veiligheid per stadsdeel 
opgesteld 
 

- Er is een gezamenlijk format 
actieprogramma’s veiligheid 
opgesteld 
- De informatievoorziening 
over veiligheid is verbeterd 
door de ontwikkeling van de 
buurtindex 
- Index van 100 (2003) naar 
87 eind 2006 

Tussen 2003 en 2006 
trendbreuk gebruik agressie 
en geweld 
 

- Verminderen wapenbezit 
door politiecontroles en 
preventief fouilleren 
- Bestrijding A&G tegen 
gemeentepersoneel  
- Alcoholmatiging door 
gerichte informatie 

Uitvoering actieprogramma 
Agressie en Geweld 

- Het actieprogramma is 
samengevoegd met het 
Veiligheidsplan Amsterdam  
- De uitvoering van de acties 
is in 2006 gecontinueerd 

Significante daling van het 
huiselijk geweld 
  

 - Aanvullende maatregelen 
m.b.t. de plegers van huiselijk 
geweld 
- Drempel verlagen om 
eerder meldingen en 
aangiften te doen 

- Er zijn trainers huiselijk 
geweld bij de reclassering 
opgeleid  
- De campagne huiselijk 
geweld  
- Dag tegen huiselijk geweld 

Significante afname van het 
gevoel van onveiligheid 

De subjectieve 
veiligheidsindex is tot 81 
gedaald in 2005 

Een verdere daling naar 77 Naar 76 (2003:100) 

- Vermindering agressie en 
zwartrijden OV 
- Significante toename van de 
veiligheid in en rond NS-
stations 
 

- De door reizigers ervaren 
overlast in en om het 
openbaar vervoer is 
afgenomen  
- Totstandkoming 
Veiligheidsarrangement  

- 5% minder slachtoffers 
- 4% minder mensen die zich 
onveilig voelen 
- Invoering OV-politie 

De percentages zijn 
gerealiseerd 
 Zwartrijden licht gedaald  
- Invoering OV-politie in 2007 
- Anti-terreurcampagne  

Ondersteuning slachtoffers 
criminaliteit 

Onderzoek Ideeën uit het onderzoek 
worden uitgewerkt door het 
bedrijfsleven met 
gemeentelijke ondersteuning 
 

De problematiek is op de 
landelijke politieke agenda 
gezet om te komen tot een 
noodzakelijke wetaanpassing 

§ 2 Bereikte resultaten per subresultaatgebied  
 
  Bedragen x € 1 miljoen 
  Lasten Baten Saldo
Openbare orde en veiligheid 30,6 19,1 11,5
Sociale veiligheid openbaar vervoer 11,6 0,2 11,4
Brandveiligheid en rampenbestrijding 2,7 0,1 2,6
Brandbestrijding 76,5 15,1 61,4
Totaal 121,4 34,5 86,9
 
 

                                                     
2 Resultaat van beleidsinspanning en van verbeterde informatie 
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In vorenstaande tabel is een cijfermatig overzicht opgenomen van de rekeningbedragen van dit 
resultaatgebied (onderverdeeld naar subresultaatgebieden). Hierna volgt een toelichting op de voor 
2006 bestuurlijk relevante ontwikkelingen. 

2.1 Subresultaatgebied Openbare orde en veiligheid 
Grote Steden Beleid III (GSB) 
Vanaf 2005 is de nieuwe GSB III-periode ingegaan. Deze loopt tot eind 2009. De Brede Doel Uitkering 
veiligheid en leefbaarheid bedraagt voor 2006 € 15,5 miljoen. € 5,3 miljoen daarvan is voor het 
beleidsterrein Openbare Orde en Veiligheid. Dat is € 2 miljoen meer dan in de begroting was voorzien. 
Centraal staat de uitvoering van het Veiligheidsplan Amsterdam. De resultaatgebieden daarvan 
komen grotendeels overeen met de rijksdoelstellingen.  
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Overlast 
De prioriteit “Aanpak van jongerenoverlast” is één van de speerpunten in het Programakkoord uit 
2006. Deze is verder uitgewerkt in de afspraken die de centrale stad en stadsdelen hebben 
vastgelegd in het Bestuursakkoord. In 2006 is een innovatieve aanpak van de overlast ontwikkeld. 
Enerzijds worden jongeren die op straat in groepsverband overlast veroorzaken, direct aangesproken. 
Anderzijds wil men de ouders confronteren met het gedrag van hun kinderen.  
 
Aanpak harde kern jeugd 
Deze aanpak wordt voortgezet in 2007 en geïntegreerd met de aanpak van overlast en de aanpak in 
het kader van het voorkomen criminele loopbaan allochtone jongeren. Voor die laatste aanpak krijgt 
Amsterdam tot 2010 van de minister van Justitie jaarlijks bijna € 2 miljoen. Het is gebleken dat 
allochtone jongeren oververtegenwoordigd zijn in de cijfers van politie en justitie. Daarnaast blijken 
maatregelen ook minder effect te hebben op juist deze doelgroep.  
 
Aanpak radicalisering 
De gemeentelijke aanpak van radicalisering is verdeeld over de brede aanpak van het programma Wij 
Amsterdammers en de specifieke aanpak via de Informatiehuishouding radicalisering.  
In 2006 is het beleidskader Informatiehuishouding opgesteld waarin de bestuurlijke, juridische en 
inhoudelijke afbakening van het beleid staat beschreven. In totaal is een twintigtal vragen en 
meldingen behandeld en zijn er enkele interventies uitgevoerd. Er is een netwerk opgebouwd van 
organisaties en personen die van belang zijn bij de vroegtijdige signalering en aanpak van 
radicalisering. Ook zijn er bijeenkomsten georganiseerd voor bestuurders en professionals.  
In opdracht van de gemeente Amsterdam heeft het Instituut voor Migratie en Etnische Studies (IMES) 
een rapport uitgebracht over het verschijnsel radicalisering: Processen van radicalisering. Waarom 
sommige Amsterdamse moslims radicaal worden. In stadsdeel Slotervaart is een 
radicaliseringsdeskundige aangesteld.  
 
Aanpak terrorisme 
Bij de aanpak van terrorisme zijn onder andere de volgende resultaten geboekt: 
• Draaiboek Vrede  

Het draaiboek Vrede is verder ontwikkeld. In juni zijn in een workshop de sterke en zwakke punten 
van het draaiboek doorgelicht. De uitkomsten worden nu verder uitgewerkt. Dit betekent 
bijvoorbeeld dat het netwerk waarop Amsterdam in tijden van crisis een beroep kan doen, nog 
verder wordt uitgebreid; 

• Publiekscampagne 
In 2006 is een vervolg gegeven aan de terrorismecampagne Alle ogen helpen. In overleg met de 
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb) is een Amsterdamse invulling gegeven van 
de landelijke campagne Nederland tegen terrorisme. In de stad (en regio) zijn onder meer posters 
opgehangen en spotjes vertoond; 

• Alertering 
Het lokale alerteringssyteem terrorismebestrijding, dat de NCTb landelijk opzet, is verder 
ontwikkeld. Met lokale vertegenwoordigers van de aangesloten sectoren zijn afspraken gemaakt 
over samenwerking en maatregelen in tijden van dreiging of crisis; 

• Oefenen 
Ook dit jaar is er verschillende keren – op verschillende niveaus – geoefend met 
terrorismescenario’s. Na bestudering van de ervaringen met de aanslagen in Londen heeft de 
vijfhoek besloten dat een deel van de crisisorganisatie meer opleiding en oefening moet krijgen. 

 
Bestuurlijke bestrijding (georganiseerde) criminaliteit 
Samen met onder meer de Belastingdienst zijn er integrale handhavingacties uitgevoerd op de 
zogenaamde vrijplaatsen; zoals de prostitutiebranche, illegale casino’s, woonwagencentra, belwinkels 
en specifieke gebieden in de stad. In de binnenstad zijn vier grote integrale gebiedsgerichte 
vrijplaatsacties uitgevoerd, waaronder rond het Damrak. 
De wet Bibob (Bevordering integriteitbeoordelingen door het openbaar bestuur) zal naast de 
beleidsterreinen horeca, prostitutie, speelautomatenhallen en milieu ook worden toegepast op de 
beleidsterreinen bouw, aanbestedingen en subsidies. De screening van prostitutievergunningen is ter 
hand genomen. Op basis van een “ernstig gevaar”-uitslag van het landelijk bureau Bibob is eind 2006 
besloten om 37 prostitutievergunningen niet te verlenen.  
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Het Meerjarenplan Westpoort 2003-2006 – met als hoofddoelstelling een veilig gebied met een integer 
en gezond ondernemersklimaat – is geëvalueerd. De resultaten daarvan worden uitgewerkt. Een 
groep grote bedrijven in Westpoort heeft het keurmerk “veilig ondernemen” gekregen. 
 
Te bereiken in 2006 Bereikt in 2006 Activiteiten Begroot 

(x € 1.000) 
Realisatie
(x € 1.000) 

Significante daling 
jeugdcriminaliteit 
 

Afname doelgroep naar 
615 jongeren (2002: 
1.500) 

Trajecten: 
- 815 Nieuwe Perspectieven; 40 

nazorg; 50 Resocialisatie en 
Begeleiding; 150 consulten 
persoonlijkheidsgestoorde jongeren; 
50 functionele gezinstherapie; 32 De 
Uitdaging 

- 1.100 aanhoudingen harde kern 
- Invoering ketenunits in de 5 

politiedistricten; alle werkprocessen in 
Ketenunit geïmplementeerd 

- 1300 Halt-afdoeningen 
- Verzelfstandiging Halt succesvol 

afgerond  

OOV 
2.375 

 
 

DMO 
2.312 

 
 
 
 
   

128 
 

 
2.314 

 
 
 

1.4523 
 
 
 
 
  

 265 

Verlagen groep 
verslaafde veelplegers 
met 50 waardoor 
criminaliteit en overlast 
afneemt 

Aantal 2002: 890 
Aantal 2006: 808, 
waarvan 163 in ISD 

- Ontwikkelen beleid voor de door APV-
veelplegers veroorzaakte overlast 

- Stedelijke toewijzingscommissie 
- Persoonsgerichte aanpak 
- Basale zorg 
- Verbetering diagnostiek 
- Uitbreiding dagbesteding 
- 1200 supporttrajecten voor sociale 

activering 
- 181 extra cellen ISD (+ 72 SOV) 
- Actieve nazorg 
- 75 extra plekken medische 

verstrekking heroïne 

  

Hotspots Binnenstad 
en Zuidoost veiliger 

Buurtindex 
aandachtsgebieden 
gemiddeld: 
Binnenstad van 172 
naar 151; 
Bijlmer van 129 naar 
113 

- Cameratoezicht 
- Uitbreiding van het Meldpunt Extreme 

Overlast 
- Preventief fouilleren 
- Bevorderen samenwerking 

behoud ondernemers 
- Goed werkend beheer 
- Supportaanpak verslaafden 

- Horecacontroles 
- Toezicht en handhaving 

  

Verhogen veiligheid in 
buurten en wijken 

Buurtindex daalt van 
100 in 2003 naar 87 in 
2006 

Stedelijke pool Medewerkers Toezicht 
en Veiligheid (MTV-ers) beschikbaar 
voor gerichte inzet 

3.300 3.308 

Tegengaan overlast 
jeugd 

- 119 jeugdgroepen in 
beeld gebracht 
- Specifieke 
overlastaanpak 
ontwikkeld gericht op 
straatcoaches en 
gezinsinterventies  
- Stichting Aanpak 
Overlast Amsterdam 
opgericht 

- Projectleiders stadsdelen 
- Coachingstrajecten 
- Ontwikkeling en uitvoering specifieke 
maatregelen gericht op groepen, 
individuen en domeinen 
- Alle stadsdelen hebben een 
jeugdveiligheidsplan 

  

Weerbaarheid tegen 
de georganiseerde 
criminaliteit door 
aanpak van gebieden 
en branches 
 
 
 
 
 
 
. 

- 3 panden verworven 
en 3 panden 
aangekocht met 
ontbindende 
voorwaarden Bibob  
- Vrijplaatsacties (o.a. 
damrak) 
- Integrale handhaving 
Weesper trekvaart 
- 
Prostitutievergunningen 
niet verleend 
- Screening en 
bewaking (SBA) 

- Verwerving panden 
 - Oprichting Bethanienoverleg met 
private partners (denktank Wallen) 

 - Bestuurlijke controle en 
handhavingsacties 

 - Toepassen wet Bibob (Bevordering 
Integriteitbeoordelingen door het 
Openbaar Bestuur) 

 - Actief integriteitbeleid en effectief 
samenwerken met overige 
overheidsinstanties 
- Screening van ondernemingen die in 
aanmerking willen komen voor de 
gunning van een (Europese) 

    857        4224   

                                                     
3 Verschil is te verklaren uit lagere kosten en hogere baten 
4 Verschil komt door positief resultaat SBA en vrijval 
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aanbesteding 
- Specifieke screeningen in opdracht van 
college B&W 

Ordelijk en ongestoord 
verloop grote 
evenementen en 
onvoorziene 
incidenten 
 

Geen bijzondere 
ordeverstoringen in 
2006 

- Zorgvuldige voorbereiding van: 
Koninginnedag, Marathon 
- Adequaat reageren op niet-
voorzienbare ordeverstoringen 
- Voorbereiding op terrorismedreiging 
- Evenementen begeleiden volgens het 
evenementendraaiboek en het 
veiligheidsplan 

    277       5815 

2.2 Subresultaatgebied Brandveiligheid, brandbestrijding en rampenbeheersing 

Arbeidstijdenbesluit(ATB) 
Per 1 juni 2006 is het gewijzigde ATB van kracht. Als gevolg van dit besluit mag een werkweek nog uit 
maximaal 48 uur bestaan. Daarnaast dient de tijd die brandweerpersoneel op de kazerne doorbrengt 
in zijn geheel als werktijd te worden beschouwd. Dit betekent dat het huidige rooster van 54 uur niet 
meer aan de wettelijke regeling voldoet. Een roosterwijziging is noodzakelijk. Dat heeft ingrijpende 
organisatorische gevolgen. De rechter in Rotterdam heeft dan ook bepaald dat de brandweer een 
redelijke termijn krijgt om een werkweek van 48 uur in te voeren. Om te voldoen aan het 
Arbeidstijdenbesluit is het noodzakelijk om de kazernes volledig te herbezetten. Dit betekent dat de 
brandweer 84 nieuwe repressieve medewerkers in dienst moet nemen. Werving en opleiding zullen 
naar schatting twee jaar in beslag nemen.  
De rechter in Den Haag heeft bepaald dat het loon niet gekort mag worden als de werkweek van 54 
uur naar 48 uur gaat. Daardoor worden de boven de 48 uur ingeroosterde uren vanaf 1 juni 2006  
aangemerkt als overuren.  
In G4-verband wordt druk over de gevolgen van het ATB gesproken. Ondanks de verschillen 
tussen de korpsen proberen ze zo veel mogelijk dezelfde strategie te volgen. 

Functioneel Leeftijdsontslag (FLO) 
Het FLO-akkoord van eind 2005 heeft zowel wat betreft de arbeidsvoorwaarden als de 
bedrijfsvoering en cultuur van de brandweer een enorme impact. Het akkoord is na bekendmaking 
nog vele malen aangescherpt en nog moet er een aantal zaken worden uitgewerkt. De brandweer 
speelt een voortrekkersrol in het aanscherpen van het akkoord en de uitwerking daarvan op 
korpsniveau, zowel in Amsterdam en regio als in G4-verband. De uitwerking van het akkoord vergt 
veel extra inzet. 
 
Te bereiken in 2006 Bereikt in 2006 Activiteiten Begroot 

(x € 1.000) 
Realisatie
(x € 1.000) 

  Brandweer: 55 miljoen 59 miljoen 
Brandweer is in 80% van  de 
norm ter plaatse. 6 minuten 
binnen de ring en8 minuten 
buiten de ring 

60% binnen 6 minuten 
en 82% binnen 8 
minuten ter plaatse 

24-uurs beschikbaarheid 
kazernes 

  

Controle op 
brandveiligheid/vergunningen 

Gebruiksvergunningen 
gecontroleerd (GV) 

- 3.237 controles GV 
- 1271 themacontroles  

  

Evenementen en grote 
projecten brandveilig 

Adviezen verstrekt aan 
stadsdelen en 
diensten 

- Adviezen op 18 evenementen 
- 316  loopbrieven 
- bereikbaarheidscommissies 
- NZ-lijn, Zuid-as, rijkswegen, 

spoorwegen, HSL  
- Voor alle LPG-installaties 

rampenbestrijdingsplannen 
- Evenementencontroles 

  

Verbetering brandveiligheid Verstrekken adviezen 
op vergunningen 

3.913 adviezen verstrekt   

Rampenbeheersing, pro-
actie en preventie 

Milieuadvisering Advisering BRZO (risico’s zware 
ongevallen), vuurwerk, vervoer 
gevaarlijke stoffen 

  

Preparatie Deskundigheid en 
geoefendheid 
verhoogd 

61 oefeningen, interne 
opleidingen 

  

Regionale samenwerking Bijdrage aan regionale 
brandweer 

   2.199   2.245 

                                                     
5 Hogere kosten o.a. voor beveiliging en kennisgevingen, overschrijding wordt binnen OOV gecompenseerd 
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Beschikbaar beleidscentrum Instanthouding 
beleidscentrum 
stadhuis 

      372     284 

§ 3 Realisatie prioriteiten en posterioriteiten 

3.1 Prioriteiten 
 
Prioriteiten die zijn opgenomen in het programakkoord 2002-2006 
Omschrijving prioriteit S/I* Beschikbaar 

gesteld 
bedrag  
(x € 1.000) 

Ultimo 2006 
betaald en 
verplicht  
(x € 1.000) 

Omschrijving 
gerealiseerd 
resultaat 

Prioriteit 
volledig 
uitgevoerd 
(J/N) 

Uiterste datum 
geplande 
uitvoering 

Vierde tranche Agressie & 
Geweld 

S             900           360 Actieprogramma 
uitgevoerd. Door 
hogere GSB 
bijdrage is budget 
niet uitgeput. 

      J  

Bureau Bibob S             280           280 Omgezet in 
formatie t.b.v. 
coördinatie bureau 
Bibob/Van Traa-
team 

     J  

Vierde tranche 
Jeugdcriminaliteit 

I          2.375        2.314 Harde kern jeugd 
gedaald 

      J  

Overige prioriteiten 
Voorzieningen 
Koninginnedag 

I            225          318 Ongestoord 
verloop 

      J  

Nazorg bij rampen I           200           63 Processen zijn 
ontworpen, 
daarmee is 
permanent 
centrum onnodig 

      J  

Aanpak vastgoedhandel I          100            5 - Samenwerkings-
convenant 
ondertekend met 
Financiën/Fiod 
Prototype  
Vastgoeddatabase 
opgezet en in 
testfase 

      N Uitloop uiterlijk 
2008 

Intensivering OOV I         100         100 Deel financiering 
t.b.v.Uitbreiding 
formatie OOV met 
de volgende 
functies: 
Crisismanagers 
3x; 
Ondersteuning 
subdriehoeken/ 
stadsdelen enz. 3x 

      J  

Brandweer oefenploeg I         400        400 Geoefendheid cf 
leidraad gestegen 
van 15% naar 
57% 

       J  

Verhoging paraatheid 
brandweer i.v.m. 
terrorismedreiging 

I         200        200 - Verbindingen  
- Oefeningen  
- Workshops 
- Informatie  
- Projectleiding 

      N Uitloop uiterlijk 
2007 

* structureel of incidenteel 

§ 4 Prestatiemeting  
Voor het meten van de voortgang op de hoofddoelstellingen van het Amsterdamse veiligheidsbeleid 
(een structurele daling van de onveiligheid) zijn er de volgende rapportages: 
• de Regionale Veiligheidsrapportage; 
• de Veiligheidsindex Amsterdam. 
  
De Regionale Veiligheidsrapportage rapporteert onder andere over de voortgang van het 
Veiligheidsplan Amsterdam. Deze richt zich primair op het in beeld brengen van de belangrijkste 
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ontwikkelingen rond veiligheid in relatie tot het gevoerde veiligheidsbeleid. Het gaat vooral om de 
vraag in hoeverre de hoofddoelstellingen van het veiligheidsbeleid – inclusief die van de dadergerichte 
en gebiedsgerichte aanpak – worden gerealiseerd. Op basis hiervan kan worden vastgesteld of de 
prioriteiten en doelstellingen van het veiligheidsbeleid aanpassing behoeven. De Regionale 
Veiligheidsrapportage bevat – met uitzondering van de benoemde gebieden uit het Veiligheidsplan 
Amsterdam – stadsbrede informatie. De Regionale Veiligheidsrapportage is gestoeld op verschillende 
informatiesystemen van de politie Amsterdam-Amstelland, gegevens van het OM over instroom en 
afhandeling van zaken, en op bevolkingsonderzoek (de Monitor Leefbaarheid en Veiligheid – MLV).  
  
De Veiligheidsindex Amsterdam geeft zowel de objectieve als de subjectieve veiligheid per 
buurtcombinatie van Amsterdam weer. De belangrijkste doelstellingen van de Veiligheidsindex zijn: 
eenheid aanbrengen in de veelheid van cijfers en ordening in de veiligheid van buurten. De 
Veiligheidsindex is gebaseerd op informatiesystemen van de politie Amsterdam-Amstelland 
(aangiftecijfers en meldingen) en op bevolkingsonderzoek (MLV). 
  
Om beleidsdoelstellingen preciezer te meten is de Monitor Leefbaarheid en Veiligheid geïntensiveerd 
van 5.000 naar 10.000 ondervraagden per jaar. Hierdoor kunnen zowel stadsbreed als op het niveau 
van politiedistricten, stadsdelen, wijkteams en buurtcombinaties uitspraken worden gedaan. De MLV 
bevat een groot aantal vragen over buurtproblemen, onveiligheidsgevoelens, vermijdingsgedrag en 
misdrijven. De gegevens van de MLV worden zowel voor de Regionale Veiligheidsrapportage als voor 
de Veiligheidsindex Amsterdam gebruikt. 
  
Voor onderdelen van het beleid, afzonderlijke acties en specifieke maatregelen, geldt de stelregel dat 
er consequent monitoring plaatsvindt op voortgang, doelbereik en resultaten. Op basis hiervan worden 
de verschillende activiteiten geëvalueerd en vindt bijsturing plaats. Dit gebeurt momenteel al op veel 
terreinen. In het kader van het Veiligheidsplan Amsterdam zal dit steeds meer in samenhang 
plaatsvinden. 
  
Een recente ontwikkeling op het snijvlak van informatie en communicatie is het project “Openheid voor 
Veiligheid”. Sinds mei 2006 worden buurtcijfers over veiligheid en leefbaarheid tweemaandelijks 
gepubliceerd. Amsterdammers krijgen daarmee de mogelijkheid om zelf te zien hoe hun buurt zich op 
deze terreinen ontwikkelt. De cijfers zijn geleverd door de regiopolitie Amsterdam-Amstelland, het 
Openbaar Ministerie en gemeentelijke instellingen als de Brandweer, de Directie Openbare Orde en 
Veiligheid en de Dienst Onderzoek en Statistiek. 
 

44



Resultaatgebied Werk en inkomen 

§1: Bestuurlijke hoofdlijnen 

1.1 Inleiding 
Het resultaatgebied Werk en inkomen beschrijft de doelen, activiteiten en resultaten in 2006 van de 
gemeente Amsterdam op het gebied van re-integratie van werkzoekenden, bijstandsverstrekking, 
sociale werkvoorziening en armoedebeleid. Het beleid van Werk en inkomen richt zich op de 
emancipatie en sociale mobiliteit van de Amsterdamse burgers die steun nodig hebben bij het 
benutten van kansen op werk en ontplooiing. Het gaat om een streng, maar rechtvaardig sociaal 
beleid: mensen die in staat zijn te werken of die een maatschappelijke bijdrage kunnen leveren, horen 
in principe niet werkloos thuis te zitten. Eind 2006 waren er 40.122 klanten van de Dienst Werk en 
Inkomen met een re-integratiedoelstelling. Daarvan hadden circa 5.000 mensen een (vorm van een) 
gesubsidieerde baan. Daarnaast zijn er ruim 2.900 mensen actief in de sociale werkvoorziening. In dit 
resultaatgebied gaat ruim 1,1 miljard euro om.  
 
Aan het resultaatgebied Werk en inkomen leveren de volgende diensten een bijdrage: 
• de Dienst Werk en Inkomen (DWI); 
• de Gemeentelijke Belastingdienst, kwijtscheldingen; 
• de Stichting Pantar Amsterdam (voorheen Werkvoorziening Regio Amsterdam, WRA-groep), 

uitvoering Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en in opdracht van DWI: uitvoering en afbouw oude 
Instroom/Uitstroombanen (ID-banen) en idem voor de banen in het kader van de voormalige Wet 
Inschakeling Werkzoekenden (WIW). De WRA-groep is geen onderdeel van de gemeentelijke 
organisatie; 

• de Dienst Maatschappelijke Ontwikkelingen (DMO), Stadspas, pilot WMO-WWB; 
• de dienst Wonen, woonlastenfonds. 
 
Partijen buiten de gemeentelijke organisatie waarmee op het terrein van Werk en inkomen wordt 
samengewerkt, zijn onder andere het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI), het Uitvoeringsinstituut 
Werknemersverzekeringen (UWV), het bedrijfsleven (MKB, Kamer van Koophandel, VNO/NCW) en 
het onderwijsveld (ROC’s). Deze samenwerking krijgt onder andere vorm in het Platform Arbeidsmarkt 
en Onderwijs. Op het terrein van leren en werken is een belangrijke partner op nationaal niveau de 
projectdirectie Leren en Werken van de Ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. 
 
De Dienst Werk en Inkomen is op 1 januari 2006 formeel van start gegaan. DWI is in de plaats 
gekomen van de Sociale Dienst Amsterdam, Maatwerk en de NV Werk. De transformatie liep nog het 
gehele jaar 2006 door, conform het Transformatieplan DWI dat in 2003 door uw Vergadering is 
vastgesteld. Dat betekende dat de organisatie in 2006 nog volop in (verdere) ontwikkeling was. In het 
subresultaatgebied werk wordt een element hiervan belicht (klantmanagers). Bij de meting van de 
tevredenheid bij de klanten heeft DWI over 2006 een 6,6 gekregen als algemene waardering. Bij de 
werkgevers was dit een 6,5. De “fine-tuning” van de organisatie zal in 2007 nog verder gaan, daarbij 
worden de resultaten uit het klanttevredenheidsonderzoek eveneens meegenomen.  
 
In 2006 zijn door uw Vergadering de kaders (2007-2010) voor het beleidsterrein Werk en inkomen 
vastgesteld via de meerjarenbeleidsplannen Werk, Participatie en Re-integratie, Inkomen en 
Armoedebestrijding en Dienstverlening. 
 
Het resultaatgebied Werk en inkomen in deze rekening volgt de indeling van de begroting 2006 (werk, 
inkomen, armoedebestrijding en zorg). In de begroting 2007 is voor de bestuurlijk/inhoudelijke 
hoofdlijnen een andere indeling geïntroduceerd: werk, inkomen en armoedebestrijding en 
dienstverlening.  
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1.2 Gewenst effect 
De gemeente Amsterdam stelt alles in het werk om haar inwoners aan betaald werk te helpen. 
Niemand aan de kant is het leidende motto. Mensen die in staat zijn om te werken of een 
maatschappelijke bijdrage kunnen leveren, moeten in principe niet werkloos thuiszitten. Participatie in 
de samenleving geeft mensen perspectief en draagt bij aan het functioneren van de stad. Is er (nog) 
geen uitzicht op werk, dan wordt zonodig een (tijdelijke) bijstandsuitkering versterkt. Het 
armoedebeleid is erop gericht te voorkomen dat mensen met een minimuminkomen op essentiële 
onderdelen onvoldoende kunnen deelnemen aan de samenleving. 

1.3 Externe ontwikkelingen 
Ontwikkeling Inkomensbudget 
Het Rijk stelt middelen ter beschikking voor uitkeringen (I-middelen). Het deelt die middelen toe op 
basis van een objectief verdeelmodel. In mei/juni en in september stelt het Rijk de budgetten op basis 
van dit model bij. Daardoor ontstaat onzekerheid voor de gemeente. In juni 2006 heeft een grote 
bijstelling plaatsgevonden, waardoor de gemeente Amsterdam over 2006 € 28,5 miljoen minder krijgt.  
 
Voedselbanken 
Hoewel de voedselbanken al langer bestaan, kwam er in 2006 veel meer (landelijke en lokale) 
aandacht voor dit onderwerp. Er zijn ook voedselbanken bijgekomen. De voedselbanken zijn private 
initiatieven. De gemeente Amsterdam richt zich in samenwerking met de voedselbanken op de klanten 
van de voedselbanken om die – voor zover ze daar recht op hebben – zo veel mogelijk te wijzen op of 
terug te geleiden naar voorzieningen (bijvoorbeeld zorg, instrumenten armoedebestrijding).  
 
Aangehouden wijziging Wet Werk en Bijstand (WWB) 
In de aanloop naar de verkiezingen en de komst van een nieuw kabinet zijn bepaalde besluiten 
aangehouden (controversieel verklaard) door de Tweede of Eerste Kamer. Dit betreft onder andere de 
wijziging van de WBB, die is aangehouden in de Eerste Kamer. In deze wijziging is de mogelijkheid 
opgenomen om aan de slag te gaan met de participatiebanen. De gemeente Amsterdam was 
vooruitlopend op deze wijziging al gestart met een pilot. Deze is doorgezet. Een andere wijziging is de 
mogelijkheid om vanuit de werk-middelen van de WWB mensen met een indicatie voor de Sociale 
Werkvoorziening (sw) die op de wachtlijst staan en onder de WWB vallen, alvast op een 
(bovenformationele) baan in de sw te plaatsen. Verwacht wordt dat over beide wijzigingen in 2007 
alsnog positief wordt besloten. 

1.4 Realisatie bestuurlijk relevante doelstellingen 
 
Programakkoord (2002-
2006)-afspraken 

Bereikt tot/met 2005 Te bereiken resultaten 2006 Bereikte resultaten 2006 

Het aantal huishoudens met 
een WWB-uitkering voor 
levensonderhoud (incl. WWB-
65+, -EV en BBZ) daalde van 
42.499 op 31 december 2004 
naar 41.235 op 31 december 
2005  

Op 1-1-2007 is het 
klantenbestand van de DWI 
gereduceerd tot maximaal 
40.000 WWB-uitkeringen  

Het klantenbestand DWI met 
een re-integratie-doelstelling is 
gedaald tot 40.1221 
 

n.v.t. Nieuwe klanten krijgen 
standaard een huisbezoek 

Nagenoeg elke aanvraag bij 
een instroomteam die na de 
administratieve intake in stand 
bleef, is gevolgd door een 
huisbezoek 

Iedere Amsterdammer die aan 
de kant staat wordt bemiddeld 
richting werk, en als dat niet 
zinvol blijkt: actie gericht op 
andere vormen van participatie 

n.v.t. 300 aan het OM overgedragen 
zaken leiden in 80% tot 
veroordeling 

291 processen-verbaal zijn 
overgedragen aan het OM; 
gezien de doorlooptijd bij het 
OM valt het percentage 
veroordelingen nog niet te 
geven 

 n.v.t. 4.645 mensen zijn uitge-
stroomd naar werk vanuit 
eerder gestarte trajecten 

5.547 mensen zijn 
uitgestroomd naar werk. 
Daarvan zijn er 316 later weer 
ingestroomd in de uitkering. Bij 
ca. 200 klanten gaat het om 

                                                     
1In tegenstelling tot de definitie zoals die gold in 2005 worden in 2006 alle DWI-klanten voor wie een re-
integratiedoelstelling geldt meegeteld: WWB/IOAW/IOAZ-werkzoekenden-uitkeringen, ondernemersinkomen 
(Wwik/Bbz), tijdelijke detacheringen, loonkostensubsidies, WIW-banen, ID-banen.  
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Programakkoord (2002-
2006)-afspraken 

Bereikt tot/met 2005 Te bereiken resultaten 2006 Bereikte resultaten 2006 

een WWB-detachering 
 2.545 klanten hadden eind 

2005 inkomsten uit deeltijd-
werk; dit betreft 6,9% van de 
werkzoekenden-uitkeringen  

Op 1-1-2007 hebben 4.750 
DWI-klanten parttimewerk 
naast hun uitkering 

Op 1-1-2007 hebben 2.679 
DWI-klanten parttimewerk 
naast hun uitkering  

 Een belemmering is bij 836 
mensen weggenomen 

In de loop van 2006 is voor 
5.000 klanten schuldhulp-
verlening, kinderopvang, 
taalscholing en/of sociale 
activering ingezet 

Voor 1.507 klanten is een 
randvoorwaardelijke 
belemmering om aan het werk 
te gaan weggenomen. 
Hiernaast lopen er voor 1.141 
Amsterdammers taaltrajecten 
en zijn ruim 3.800 klanten 
actief in het kader van 
maatschappelijke participatie  

  Van de nieuwe instroom in 
2004 en 2005 (14.296 
huishoudens) zijn 3.943 
uitkeringen binnen 12 maanden 
beëindigd  

Van alle nieuwe klanten heeft 
40% binnen een jaar geen 
uitkering meer 

Van de nieuwe instroom in 
2005 en 2006 (13.869 
huishoudens) zijn 3.944 
uitkeringen binnen 12 maanden 
beëindigd  

  Eind 2006 zijn klanten actief in 
hun traject, tenzij er uitzonde-
ringsredenen zijn 

57,5% van de klanten zonder 
ontheffing is actief op een 
traject 
 

Bedrijfsvoering GSD komt op 
orde 

De Dienst Werk en Inkomen is 
op 1 januari 2006 gestart 

DWI is operationeel en werkt 
volgens de beschreven en 
goedgekeurde processen  

DWI is m.i.v. 1-1-2006 
operationeel en werkt volgens 
de beschreven en 
goedgekeurde processen  

 n.v.t. Over 2006 wordt een 
goedkeurende 
accountantsverklaring 
afgegeven  

Pm eind maart 
 

 n.v.t. De meerjarenvisie ICT is 
samen met ketenpartners 
opgesteld 

De G4 hebben een 
samenwerkingsovereen-komst 
ICT ondertekend. De 
ontwikkelingen tussen de G4 
worden afgestemd met de 
ketenpartners CWI en UWV  

Het geld gereserveerd  
voor armoedebeleid komt 
terecht waar het hoort 

De Formulierenbrigades 
voerden 24.358 advies-
gesprekken  

Stedelijke dekking van de 
formulierenbrigade en 19.000 
adviesgesprekken 

Alle Marktpleinen hebben een 
formulierenbrigade; zij voerden 
20.446 adviesgesprekken  

 Er zijn 6.841 plusvoorzie-
ningen-65+ toegekend  

9.000 65+-huishoudens krijgen 
een plusvoorziening 

9.634 plusvoorzieningen 
toegekend  
  

 Er zijn 15.545 lang-
durigheidstoeslagen toegekend 

16.000 65-huishoudens krijgen 
langdurigheidstoeslag 

14.978 langdurigheids-
toeslagen toegekend  

 n.v.t. Er worden 8.000 
schuldhulptrajecten uitgevoerd 

8.800 mensen hebben zich 
aangemeld bij de 
schuldhulpverlening  

 57.139 minimahuishoudens zijn 
via het Amsterdamse 
collectieve contract verzekerd. 
Inclusief meeverzekerde part-
ners en kinderen gaat het om 
84.048 mensen 

55.000 mensen gebruiken de 
Aanvullende verzekering 

Eind 2006 deden 60.334 
premiebetalende verzekerden 
mee met de collectieve 
ziektekostenverzekering. 
Inclusief meeverzekerde 
kinderen waren er totaal 
88.197 mensen verzekerd  

  n.v.t. 6.000 mensen maken gebruik 
van een lening met 
rentesubsidie (cum.)2 

3.551 mensen maken gebruik 
van een lening met 
rentesubsidie 

 1.777 toegekende configuraties 1.100 12-jarigen in 
minimahuishoudens ontvangen 
een pc 

1.354 minimahuishoudens 
ontvangen een pc  

 Ongeveer 2.000 toekenningen 
in 2005 

1.500 jongeren krijgen een 
bijdrage sportdeelname 

1.800 aanvragen uit het 
Jeugdsportfonds gehonoreerd  

 n.v.t. 13.000 jongeren maken 
gebruik van de 
schoolkostenregeling3 

aan 22.174 leerlingen uit het 
basisonderwijs en voortgezet 
onderwijs is een 

                                                     
2 Dit resultaat was gebaseerd op een verhoging van het toetsinkomen van deze regeling. Deze is echter niet tot stand 
gekomen.  
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Programakkoord (2002-
2006)-afspraken 

Bereikt tot/met 2005 Te bereiken resultaten 2006 Bereikte resultaten 2006 

scholierenvergoeding 
toegekend; aan 1.401 
leerlingen zijn reiskosten 
vergoed  

 n.v.t. 10.000 cliënten gebruiken de 
knipkaart 

vanaf 1 oktober 2005 t/m 31 
december 2006 is aan 15.555 
klanten een knipkaart verstrekt  

 Eind 2005 kregen 2.512 
mensen een toeslag in verband 
met een chronische ziekte of 
handicap  

1.250 mensen krijgen een 
vergoeding i.v.m. een handicap 
of chronische ziekte 

3.100 mensen krijgen een 
vergoeding i.v.m. een handicap 
of chronische ziekte  

Bevorderen participatie en 
invullen maatschappelijke 
functies, gericht op door-
stroming naar regulier werk  

ID-banen liepen met 558 terug 
van 4.492 tot 3.934 

Eind 2006 is het aantal ID’ers 
3.700 

Het aantal ID’ers is eind 2006 
afgenomen tot 2.872  
 

 WIW-banen liepen in 2005 met 
552 terug, van 1.596 tot 1.044 

Het aantal mensen met een 
WIW-baan neemt af tot 750 

Het aantal mensen met een 
WIW-baan is eind 2006 
afgenomen tot 809 

 8.453 klanten hebben een 
voorziening gehad gericht op 
werk; verder zijn ingezet: 
- 3.277 stages, meest voor 
jongeren 
- 1.075 detacheringen 
- 208 loonkosten subsidies 
Tezamen 13.013  

Instroom nieuwe 
arrangementen:  
- 750 jongerenstages  
- 1.000 detacheringen  
- 250 loonkosten subsidies 

Instroom nieuwe 
arrangementen:  
- 532 jongerenstages  
- 890 detacheringen  
- 234 loonkostensubsidies 
 

 4.253 klanten zijn begeleid 
naar maatschappelijke 
participatie  

4.000 mensen zijn actief met 
maatschappelijke participatie 

3.867 mensen zijn actief met 
maatschappelijke participatie 
(prognose)  

 n.v.t. 2.724 fte SW-banen  2.628 fte SW-banen 
 

§2: Bereikte resultaten per subresultaatgebied  
 
  Bedragen x € 1 miljoen 
  Lasten Baten Saldo
Inkomen 657,9 559,6 98,3
Armoedebestrijding 65,4 9,1 56,3
Werk 295,3 280,2 15,1
Totaal 1.018,6 848,9 169,7

 
In vorenstaande tabel is een cijfermatig overzicht opgenomen van de rekeningbedragen van dit 
resultaatgebied (onderverdeeld naar subresultaatgebieden). Hierna volgt een toelichting op de voor 
2006 bestuurlijk relevante ontwikkelingen. 

2.1 Subresultaatgebied Werk 
Algemeen 
De doelstelling voor dit subresultaatgebied is “niemand aan de kant” te laten staan. Cliënten worden 
zo veel mogelijk begeleid naar regulier werk of, als dit (nog) niet mogelijk is, gesubsidieerde arbeid of 
sociale activering. Het kader voor de uitvoering vormt het beleidskader Werk, participatie en re-
integratie 2006 dat in december 2005 door uw Vergadering is vastgesteld. Financiering vindt 
voornamelijk plaats vanuit het “werk-deel” van de middelen die het Rijk verstrekt op grond van de Wet 
Werk en Bijstand. In totaal betreft dit circa € 200 miljoen. Daarnaast zijn er onder andere middelen 
ingezet vanuit het programma Ruim Baan en het Europees Sociaal Fonds. In totaal is circa € 203 
miljoen uitgegeven (en ruim € 13 miljoen toegevoegd aan het spaarsaldo). Daar komen nog de 
ongeveer € 68 miljoen bij – waarvan € 2,9 miljoen gemeentegeld – voor de sociale werkvoorziening. 
 
Te bereiken 2006 Bereikt 2006 Activiteiten Begroot 

(x € 1.000) 
Realisatie 
(x € 1.000) 

Op 1-1-2007 is het Het DWI- - Klanten op traject   

                                                                                                                                                                  
3 In de gemeenterekening van 2005 is al aangegeven dat de schatting van de doelgroep op 13.000 kinderen uit het voortgezet 
onderwijs te hoog is en het gaat om ca. 9.400 leerlingen. Verder is de regeling uitgebreid naar het basisonderwijs, met een 
doelgroep van ca. 12.750 leerlingen.  
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klantenbestand van de 
DWI gereduceerd tot 
maximaal 40.000 
WWB-uitkeringen  

klantenbestand met 
een re-integratie-
doelstelling is gedaald 
tot 40.122 (zie ook 
voetnoot 1 bij tabel 
1.4) 

- Invoering werkstraat 
- Inzet diverse 
instrumenten (stages, 
detacheringen e.d) 
- Handhaving 

Op 1-1-2007 hebben 
4.750 DWI-klanten 
parttimewerk naast 
hun uitkering 

Op 1-1-2007 hebben 
2.679 DWI-klanten 
parttimewerk naast 
hun uitkering  

Bemiddeling naar 
werk, scholing 

  

4.645 mensen uitge-
stroomd naar werk 
vanuit eerder gestarte 
trajecten 

Ca. 5547 mensen 
uitgestroomd naar 
werk. Daarvan zijn er 
316 later weer 
ingestroomd in de 
uitkering 

Bemiddeling naar 
werk, scholing (nb. niet 
direct terug te leiden 
naar activiteiten)  

  

Bevordering 
participatie 

2628 fte SW  
 
3867 
participatieplekken 

- Stichting Pantar 
Amsterdam 
- Inkoop sociale 
activering 

68.000  68.000 

Totaal   294.000 284.000 
 
Re-integratie 
De rapporten van de Stichting Economisch Onderzoek (SEO) en de Rekenkamer Amsterdam over het 
beleid en de uitvoering van de re-integratie in Amsterdam laten zien, dat er werk aan de winkel is als 
het om re-integratie gaat. De aanbevelingen uit beide rapporten worden grotendeels onderschreven. 
De herijking van de huidige re-integratieaanpak, is in overleg met alle re-integratiebureaus al in 2006 
ingezet.  
Realisme is ook geboden op basis van de indeling van klanten op de zogenaamde re-integratieladder 
– een instrument om de afstand van klanten tot de arbeidsmarkt mee uit te drukken. Bij trede 1 (Zorg) 
is die afstand zo groot dat deelname aan een re-integratietraject voorlopig niet mogelijk is. Bij 
inschaling op trede 5 is de inschatting dat de klant binnen een half jaar een baan gevonden heeft. De 
verdeling van de klanten op de ladder maakt duidelijk dat het overgrote deel van de klanten in trede 1 
(38%), 2 (29%) en trede 3 (21%) ingedeeld is. In trede 4 en 5, waarbij het zicht op uitstroom naar 
regulier werk reëel wordt, zit respectievelijk 8% en 4% van de 38.681 klanten op de ladder. Daarnaast 
zien we dat er 30.000 klanten ouder zijn dan 40 jaar, waarvan 20.000 ouder dan 50 jaar. De economie 
trekt dan wel aan, maar oudere werknemers zijn toch moeilijker te bemiddelen. Het merendeel van het 
bestand is vrouw. Onze trajecten zijn daar nog niet voldoende op afgestemd. Er moet met een ander 
oog naar het uitstroompotentieel van het klantenbestand van DWI worden gekeken. Dat maakt de 
keuze om duurzaam te investeren in het klantenbestand onontkoombaar.  
 
Klantmanager 
De klantmanager is de motor achter de re-integratie en de besteding van de W-middelen. De 
verwachting was dat bij de start van DWI op 1 januari 2006 het klantmanagement meteen volledig op 
niveau zou zijn. De realiteit is dat de motor van het klantmanagement een half jaar nodig heeft gehad 
om op gang te kunnen komen, waarbij de doorontwikkeling nog tot in 2007 voortduurt. Pas tegen de 
zomer waren de meeste klantmanagers wegwijs in het omvangrijke contractenaanbod van DWI. Bijna 
de helft van het aantal klantmanagers moest begin 2006 nog worden aangenomen en opgeleid. Ter 
ondersteuning van de klantmanager is na de zomer 2006 de Werkstraat “uitgerold”. De Werkstraat 
stroomlijnt de gang naar werk en de keuze van trajecten, zodat de klantmanager een beter inzicht 
heeft in de effectiviteit gerelateerd aan de mogelijkheden van de klant. Met de Werkstraat is de 
indeling van klanten op de re-integratieladder en de plaatsing op werk of een passend re-
integratietraject verbeterd. 
 
Nieuwe instrumenten 
In 2006 heeft ons College een aantal nieuwe instrumenten ingezet om klanten met een grotere 
afstand tot de arbeidsmarkt richting werk te begeleiden. Hierbij gaat het om het “duurzaam toevoegen 
van waarde” aan de klant. In trede 3 is hiervoor een pilot gestart met de Terugkeerbaan, die vanwege 
een naamswijziging door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in 2007 
Participatieplaats wordt genoemd. In de pilot zijn 241 plaatsingen gerealiseerd, waarbij klanten de 
eerste stappen op weg naar werk zetten door werknemersvaardigheden op te doen en in de praktijk 
langzaamaan beroepsvaardigheden trainen. Uitstroom naar een normale baan is voor deze 
klantgroep een kwestie van jaren. Dit instrument, dat door klanten en werkgevers goed gewaardeerd 
wordt, wordt komend jaar verder ontwikkeld en nog toegankelijker gemaakt. 
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Een nieuw project dat gericht is op het stimuleren van ondernemerschap, is het ketenproject 
EigenWerk voor 45+-klanten. Samen met de ketenpartners UWV en CWI worden in dit project klanten 
begeleid richting zelfstandig ondernemerschap. Het aantal aanmeldingen op dit traject is met 341 
aanmeldingen ruim boven verwachting. Ongeveer 50 klanten zijn inmiddels uitgestroomd naar werk. 
Deze aanpak wordt in 2007 voortgezet. Er is landelijk veel belangstelling voor EigenWerk.  
 
Werk en inkomen en Zorg  
In de pilot WMO-WWB worden 450 WWB-klanten met een verslavingsprobleem of psychische 
problemen begeleid naar een traject met dagactiviteiten. Inmiddels zijn 270 klanten aangemeld bij een 
instelling en 150 trajecten daadwerkelijk gestart. Ook krijgen klantmanagers vanuit de pilot 
ondersteuning, zodat ze deze problematiek vroegtijdig kunnen signaleren en zo een adequate 
doorverwijzing bevorderen. Iets wat bij deze kwetsbare klantgroep van groot belang is. 
In 2007 ontvangt uw Vergadering uitgebreidere informatie over de resultaten van de pilot.  

2.2 Subresultaatgebied Inkomen 
De Amsterdammer die zich financieel nog niet kan redden, kan naast re-integratieactiviteiten, een 
beroep doen op (gesubsidieerd) salaris, een uitkering of een voorziening. De verstrekking van een 
uitkering wordt pas overwogen nadat alle andere opties (werk, additioneel werk, et cetera) zijn 
afgevallen. Tegenover de verstrekking van een uitkering staat altijd de verplichting iets terug te doen 
voor de stad. 
 
Met dit doel voert DWI de WWB en een aantal verwante wetten uit, zoals het Besluit Bijstandverlening 
Zelfstandigen (BBZ) en de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte 
werkloze werknemers. De belangrijkste eis aan de uitvoering van die wetten is dat alleen mensen die 
daar recht op hebben een uitkering ontvangen. Dit vereist consequente handhaving: het voorkomen 
van misbruik en oneigenlijk gebruik van uitkeringsgelden (preventie); het toetsen van informatie die 
door de klanten is verstrekt of uit overige bronnen is verkregen (controle); het snel en adequaat 
vaststellen van voorkomend misbruik en oneigenlijk gebruik (opsporing) en het ondernemen van de 
wettelijk vastgelegde stappen als er misbruik of oneigenlijk gebruik is vastgesteld (afdoening). Onder 
handhaving valt ook het terugvorderen van te veel of ten onrechte verstrekte uitkeringen.  
 
Hieronder wordt ingegaan op de resultaten die op het gebied van inkomen zijn bereikt, en op de 
samenstelling van de groep klanten die voor een (aanvullend) inkomen aangewezen was op de 
Sociale Dienst Amsterdam. De totale (netto)uitgaven in het kader van de Wet werk en bijstand op het 
onderdeel inkomen waren in 2006 € 491 miljoen.  

 werkzoekenden-uitkering 36.745          36.118          35.464          34.720          
 inkomen sec (WWB 65+ / e.v.) 4.928            5.047            5.164            5.251            
 ondernemers-inkomen (Wwik/Bbz) 720               622               586               597               
 subtotaal uitkeringen 42.393         41.787         41.214         40.568         

 jongerenstages 655               728               599               532               
 tijdelijke detacheringen 636               907               864               890               
 loonkostensubsidie 115               234               234               234               
 WIW-baan 1.044            917               855               809               
 ID-baan 3.934            3.154            3.038            2.872            
 subtotaal gesubsidieerd werk 6.384           5.940           5.590           5.337           

 DWI-klantenbestand totaal 48.777          47.727          46.804          45.905          

dec. 2005 
realisatie

30-06-06 
realisatie

30-09-06 
realisatie

31-12-06 
realisatie

 

2.3 Subresultaatgebied Armoedebestrijding  
Het armoedebeleid wil voorkomen dat mensen met een minimuminkomen op essentiële onderdelen 
onvoldoende kunnen deelnemen aan de samenleving. De beschikbare financiële middelen die 
daarvoor zijn gereserveerd, dienen met een minimum aan bureaucratie te worden besteed. Binnen het 
armoedebeleid ligt het accent op mensen die niet meer in de positie zijn om zelf hun inkomen te 
verbeteren (bijvoorbeeld AOW’ers) en op de jongeren, c.q. gezinnen met kinderen.  
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Het armoedebudget is volledig benut. Het niet-gebruik is teruggedrongen en alle 
armoedevoorzieningen bereiken meer Amsterdamse huishoudens dan verwacht. Door de intensieve 
samenwerking met partners in de uitvoering doen ook de relatief nieuwe regelingen zoals de 
Knipkaart (15.555 deelnemers) en de Scholierenvergoeding (22.174 kinderen) het goed. De 
aanvraagprocedure voor beide regelingen is sterk vereenvoudigd, net als de declaratievoorwaarden. 
Aan de collectieve ziektekostenverzekering voor minima doen ruim 60.000 huishoudens mee. Met 
meeverzekerde kinderen erbij gerekend, betekent dit dat 88.000 Amsterdammers met een laag 
inkomen goed én voordelig verzekerd zijn met een brede dekking tegen ziektekosten.  
In 2006 is, in navolging van het Programakkoord, de uitbreiding van de doelgroep tot 110% van het 
Wettelijk Sociaal Minimum doorgevoerd in het instrumentarium voor armoedebestrijding. Verder zijn, 
in samenwerking met de stadsdelen, de problemen met wachtlijsten voor de schuldhulpverlening 
opgelost.  
 
In de tabel in paragraaf 1.4 zijn de resultaten opgenomen van het armoedebeleid 
(Programakkoordafspraak: ‘‘het geld gereserveerd voor armoedebeleid komt terecht waar het hoort’‘). 
In totaal is voor armoedebestrijding € 58,9 miljoen aan uitgaven gerealiseerd (zie tabel 
Armoedebestrijding). Het gemeentelijke saldo is € 49,8 miljoen.  
 
Armoedebestrijding  

bedragen x € 1 miljoen   rekening 2005 begroting 2006
actualisatie 

2006 rekening 2006 
Bijzondere bijstand  DWI 20,2 13,7 17,2 21,9 

Armoedebeleid DWI 15,8 27,2 27,8 24,8 

Flankerend bijstandsbeleid DWI 0,2 0,2 0,2 0,4 
Kwijtschelding 
OZB/afvalstoffenheffing BDA 

12,8 6,5 7,7 6,8 

Stadspas DMO 2,3 1,8 1,8 1,6 

Woonlastenfonds DW 1,3 2,5 2,5 2,3 

Vangnetregeling huursubsidie DW 2,7 0,6 0,6 1,1 

Dekking vangnetregeling door Rijk DW -2,7 -0,6 -0,6 -1,1 
Dekking langdurigheidtoeslag uit 
WWB DWI 

-5,0 -5,0 -5,0 -5,0 

Rijksbijdrage schuldhulpverlening  DWI - - - -0,8 

Inkomsten DWI/DMO  DWI/DMO -1,8 -1,2 -1,0 -2,3 

Gemeentelijk saldo (excl. toerekening 
apparaatskosten) 

45,7 45,7 51,2 49,8 

2.4 Subresultaatgebied Zorg  
De Dienst Werk en Inkomen beheert een pension waar personen die hun woning kwijt zijn geraakt 
door brand of andere calamiteiten tijdelijke opvang kunnen krijgen (ook wel het gemeentelijk 
noodverblijf genoemd). Daarnaast verzorgt zij de uitvaart en het beheer van eventuele boedel van 
lijken waarvoor zich geen nabestaanden hebben gemeld (buro uitvaarten). Ten slotte verstrekt de DWI 
nog aan 15 personen een ROA/Vvtv-uitkering. Deze personen zijn door het Centraal Orgaan 
Asielzoekers nog niet opgenomen in de nieuwe vreemdelingenwet.  
DWI wordt ingezet bij rampen of grote calamiteiten om de noodopvang te verzorgen. In 2006 heeft 
DWI voor de opvang gezorgd na de ontruiming van het Bos en Lommerplein.  

§3: Realisatie prioriteiten en posterioriteiten 

3.1 Prioriteiten 
 
Prioriteiten die zijn opgenomen in het Programakkoord 2002-2006 
Omschrijving prioriteit S/I* 

 
Beschikbaar 
gesteld 
bedrag  
(x € 1.000) 

Ultimo 2006 
betaald en 
verplicht  
(x € 1.000) 

Omschrijving 
gerealiseerd 
resultaat 

Prioriteit 
volledig 
uitgevoerd 
(J/N) 

Uiterste datum 
geplande 
uitvoering 

Armoedebestrijding I 14.800 14.800 Zie tabel 1.4 J n.v.t. 
* structureel of incidenteel 
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§4: Prestatiemeting  
Indicatoren 
De tabel in paragraaf 1.4 geeft de resultaten over 2006 weer op het terrein van Werk en Inkomen. Per 
kwartaal wordt uw Vergadering via de factsheets geïnformeerd over de voortgang op de belangrijkste 
indicatoren.  
 
Benchmark 
De afgelopen jaren heeft de Sociale Dienst Amsterdam/DWI deelgenomen aan een landelijke 
benchmark. De benchmark maakt prestaties van sociale diensten zichtbaar door deze met elkaar te 
vergelijken aan de hand van kengetallen op vier invalshoeken van de balanced scorecard : 
 financiën (gemiddelde uitkering); 
 klant (bestandsontwikkeling, in- en uitstroom); 
 inkomen (gemiddelde doorlooptijd afhandeling aanvraag); 
 bedrijfsvoering (kosten per klant, klanten per fte en ziekteverzuim). 

 
Benchmarking is het vergelijken van organisaties op kerngetallen. Dat houdt in dat deze kerngetallen 
de karakteristieken van een organisatie wel benaderen, maar nooit volledig representeren. De 
kerngetallen dienen als indicatoren voor een complexe en snel veranderende werkelijkheid. 
De gemeente Amsterdam maakt deel uit van de kring ‘‘grote gemeenten’‘. Deze bestaat naast 
Amsterdam uit: Breda, Tilburg, Nijmegen, Utrecht, Arnhem, Enschede en Groningen.  
De tabel Benchmark geeft enkele resultaten weer. De jaarrekening van DWI gaat uitgebreider in op de 
benchmark. De gegevens voor de benchmark zijn gebaseerd op de gegevens tot en met het derde 
kwartaal.  
 
Tabel: Benchmark  
 
indicator toelichting Amsterdam Kring ‘‘beste’‘ score 

kring 
‘‘minste’‘ score 
kring 

Financiën  Saldo budget en 
uitgaven 
inkomensdeel in 
percentage 

2,5% 
(budgetoverschot) 

-4,2% 
(budgettekort) 

25,7% -14,6% 

Ontwikkeling 
bestand WWB 18-
65 jaar 

31-12-2005 = 100 
(index). Lagere 
index is grotere 
afname 

97,2 95,2 88,4 98,4 

Uitstroom klanten 
WWB 18-65 jaar 

Percentage 
uitstroom uit 
klantenbestand 
18-65. Hoger % is 
grotere uitstroom 

8,9% 10,0% 18,4% 6,6% 

Instroom klanten 
WWB 18-65 jaar 

Percentage 
instroom tussen 
18-65 jaar. Lager 
% is lagere 
instroom 

6,2% 7,6% 4,9% 15% 

Doorlooptijd 
afhandeling 
aanvraag 

Gemiddelde 
doorlooptijd 
aanvragen WWB 
levensonderhoud. 
Lager cijfer is 
kortere 
doorlooptijd 

19,7 36 19,7 49,5 

Aantal klanten per 
fte 

Gemiddeld aantal 
klanten per fte. 
Hoger aantal is 
meer klanten per 
fte 

33,4 27,4 34,5 17,8 
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Resultaatgebied Zorg 

§1: Bestuurlijke hoofdlijnen 

1.1 Inleiding 
Aan dit resultaatgebied leveren de volgende diensten een bijdrage: 
• de Dienst Zorg en Samenleven (DZS); 
• de Geneeskundige en Gezondheidsdienst (GGD); 
• dienst Wonen. 
 
Het resultaatgebied kent de volgende subresultaatgebieden: 
• maatschappelijke zorg; 
• gehandicapten; 
• maatschappelijke opvang; 
• ouderen; 
• overige maatschappelijke zorg. 
  
Voor alle Amsterdammers goede en toegankelijke zorg 
De centrale opgave is om de zorg toegankelijk, kwalitatief goed en betaalbaar te houden voor alle 
Amsterdammers. De maatschappelijke opvang wordt de komende vier jaar verder verbeterd, door 
uitbreiding van de opvang, verbetering van de ketenaanpak en maatwerk bij het bieden van 
hulptrajecten. 

1.2 Gewenst effect 
Voor alle Amsterdammers is toegankelijke, goede en betaalbare zorg beschikbaar. Het accent ligt op 
het behouden en bevorderen van de gezondheid van alle Amsterdammers.  

1.3 Externe ontwikkelingen  
WMO 
Per 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) landelijk van kracht. Om deze 
wet binnen de gemeente Amsterdam te kunnen realiseren, zijn in 2006 veel acties ondernomen. 
Conform ons College besluit van maart 2006 is de ‘‘Hulp bij het Huishouden’‘ aan de Wvg-keten 
toegevoegd. Ons College heeft eind november 2006 ingestemd met een voorstel voor WMO-
beleidsregels. Ook is een verdelingsvoorstel voor het jaar 2007 opgesteld. 
 
Plan van Aanpak Maatschappelijke Opvang 2007-2013 
Het Rijk en de G4 
In februari 2006 hebben het Rijk en de vier grote steden, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den 
Haag (G4) voor een periode van zeven jaar het Plan van Aanpak Maatschappelijke Opvang 
afgesloten. Het plan is de volgende stap die het kabinet en de vier grote steden de afgelopen jaren 
hebben gezet richting een persoonsgerichte, minder vrijblijvende aanpak van daklozen. Omdat hun 
vaak overlastgevend en crimineel gedrag het gevolg is van hun dakloosheid, psychische en/of 
verslavingsproblemen, zal een verbetering van hun leefomstandigheden overlast en criminaliteit 
tevens sterk doen verminderen. In de vier grote steden gaat het in totaal om 21.800 kwetsbare 
personen. In Amsterdam bestaat deze groep uit circa 10.000 personen. In het kader van het Plan van 
Aanpak heeft ons College op 26 september 2006 een uitvoeringsvoorstel opgesteld voor de 
Amsterdamse situatie. Het uitvoeringsvoorstel kent vier programma’s: 
1) voorkomen dakloosheid; 
2) wijkgerichte geestelijke gezondheidszorg/verslavingszorg koppelen aan signalerings/ 

zorgnetwerken en welzijnsvoorzieningen in stadsdelen (realiseren maatschappelijke 
steunsystemen); 

3) in zorg krijgen en houden van cliënten en aanbieden van integrale trajecten; 
4) levering/uitbreiding van samenhangende voorzieningen en diensten. 
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Regionalisering Openbare Gezondheidszorg 

Geneeskundige hulpverlening bij rampen (GHOR) en de veiligheidsregio 
De ministerraad heeft op voorstel van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in 
november 2006 ingestemd met het wetsvoorstel Veiligheidsregio’s, waarmee de veiligheidsregio wordt 
ingesteld. Het wetsvoorstel ligt nu voor advies bij de Raad van State, waarna het bij de Tweede 
Kamer ingediend kan worden. 
In een veiligheidsregio werken brandweer, geneeskundige diensten en politie samen bij de 
hulpverlening aan de burger en zijn deze op dezelfde schaal georganiseerd. Ook is in geval van een 
ramp of crisis het optreden van gemeentelijke en andere diensten in samenwerking met de 
hulpverleningsdiensten geregeld.  
In 2006 is bepaald dat de gemeente Haarlemmermeer, inclusief Schiphol, niet tot de veiligheidsregio 
Amsterdam-Amstelland in oprichting zal gaan behoren. De gemeenten uit de regio Zaanstreek-
Waterland zijn in 2006 verder gegaan met de oprichting van hun eigen veiligheidsregio Zaanstreek- 
Waterland. Zij zullen dus ook geen deel uitmaken van de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. Wel 
zal de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland via een convenant de uitvoering van bijna alle GHOR-
taken (Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen) de komende jaren inkopen bij de 
veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. 

(GSB) III (2005-2009) 

Implementatie JUMP-In op basisscholen in Amsterdam 
In navolging van het effectief gebleken project Jump-In (gefinancierd door het OGZ-Fonds) is in juni 
2005 een start gemaakt met JUMP-In 2. Het is een interventiemix met als doel dat kinderen meer 
gaan bewegen zodat ze aan de norm voldoen.  
 
Tegengaan overgewicht bij kinderen 
Dit project richt zich op het tegengaan van overgewicht bij kinderen en dan met name op het 
bevorderen van gezonde voedingsgewoonten onder de schoolgaande jeugd.  
 
Uitbreiding preventie activiteiten SOA/HIV voor risicogroepen – bevorderen seksuele gezondheid 
Na de preventieactiviteiten in Zuidoost in 2004-2005 kregen zelforganisaties uit de gehele stad de 
mogelijkheid om projectvoorstellen in te dienen die zich richtten op de preventie van SOA/HIV onder 
allochtone risicogroepen. Er zijn in 2006 37 projectvoorstellen ingediend, waarvan 24 zijn 
gehonoreerd. Uit de tussentijdse procesevaluatie in 2005 blijkt dat de gehanteerde benadering – het 
laten ontwikkelen en uitvoeren van preventie activiteiten door de doelgroepen zelf – succesvol is 
gebleken in het bereik van de beoogde doelgroepen.  
 
Seksuele voorlichting aan kinderen met een leerachterstand 
In het schooljaar 2006-2007 zal er materiaal verspreid worden onder alle scholen met leerlingen met 
een taalachterstand. 

1.4 Realisatie bestuurlijk relevante doelstellingen 
 
Programakkoord-afspraken Bereikt tot/met 2005 Te bereiken resultaten 2006 Bereikte resultaten 2006 
 
Iedere Amsterdammer heeft recht op het laagdrempelige en integrale zorgaanbod 
Iedere Amsterdammer heeft 
recht op het laagdrempelige 
en integrale zorgaanbod. Dat 
geldt specifiek voor 
(allochtone) ouderen en 
mensen met een handicap 

- Woonruimteverdeling is 
herijkt 
- Er is een kader voor 
woonservicebuurten 
- Behoefte 
welzijnsvoorzieningen 
gekoppeld aan wonen en 
zorg is gepeild 
 

- Stadsdelen en welzijnswerk 
ontwikkelen passend sociaal 
cultureel aanbod voor 
hoogbejaarden, 43.000 
oudere migranten en 17.000 
mensen met een handicap 
- Methodieken en ervaringen 
vanuit programmering-pilots 
zijn naar de overige 
stadsdelen overgedragen en 
ingevoerd 

- Programmerings-pilots in 
Zuideramstel, Bos en 
Lommer en Noord maken 
welzijnsaanbod t.a.v. diverse 
groepen transparant 
 

 In 3 stadsdelen loket Wonen, 
Zorg en Welzijn actief 

 Alle stadsdelen hebben per 1-
1-2007 een loket zorg en 
samenleven met een 
onafhankelijk adviseur 

 Er zijn 46.000 Toegangsregeling voor de - Herziene toegangsregeling 
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Programakkoord-afspraken Bereikt tot/met 2005 Te bereiken resultaten 2006 Bereikte resultaten 2006 
alarmaansluitingen 
gerealiseerd  

alarmering opnieuw 
vastgesteld en ingevoerd 

voor de alarmering 
vastgesteld en ingevoerd 
- Er zijn 46.547 
alarmaansluitingen 
gerealiseerd. Het aantal 
aansluitingen dreigt de 
beschikbare financiën te 
overschrijden, een onderzoek 
naar de efficiency en de 
effectiviteit van de stedelijke 
alarmering is gestart  

Verbetering van de kwaliteit van (opvang)voorzieningen in de stad, effectieve preventie van dakloosheid, adequate 
hulp aan dak- en thuislozen, verslaafden en vrouwen 

 Tijdelijke 24 
uursopvangvoorziening met 
40 plaatsen in Zuidoost is 
geopend 

- Start uitbreiding 34 plaatsen 
(i.p.v.) 40 medio december 
2006 
- Projectgroep Flierbosdreef 
gestart, er is een 
locatieadvies van het 
stadsdeel, er is een eerste 
conceptprogramma van eisen

 Zorg- en doorstroomplan voor 
totaal 750 cliënten in 17 MO-
instellingen 

- 150 personen extra zijn 
doorgestroomd  
- Doorstroomplannen maken 
deel uit van 
subsidieafspraken met 
instellingen 

Inzichtelijk maken 
cliëntenstromen en 
kwartaalrapportages over de 
veldregie 

Instellingen in de MO werken 
met eenvormig 
registratiesysteem 

In 2006 is bij de instellingen 
in de MO een eenvormig 
registratiesysteem ingevoerd. 
De VO werkt met een uniform 
landelijk systeem 

 Nieuwe 
bekostigingsprocedure voor 
producten van de MO 2007 
en verdere jaren wordt 
vastgesteld  

- In juni 2006 is het voorstel 
betreffende de 
bekostigingsprocedure 
aangenomen door ons 
College 
- Instellingen hebben de 
begroting 2007 aangeleverd 
conform nieuwe 
bekostigingssystematiek 

11 meldpunten zorg en 
overlast zijn actief 

13 meldpunten zorg en 
overlast functioneren in alle 
stadsdelen, inzichtelijke 
rapportages van de resultaten

- Eind 2006 zijn 13 
meldpunten zorg en overlast 
operationeel 
-Rapportages over resultaten 
zijn nog niet beschikbaar 
wegens verlate start 

 1.200 supportklanten1 in zorg - 1.557 chronisch verslaafden 
opgenomen in Support 
- Capacitieitsonderzoek is 
afgerond en gepresenteerd 
aan de commissie Zorg 

 - Opvang 180 zwerfjongeren 
18- tot 23-jarigen heringericht 
onder gemeentelijke 
verantwoordelijkheid 
- Opvangcapaciteit afgestemd 
op de vraag, levert een 
verbetering van de kwaliteit 
van de opvang/zorg op 

- Uitbreiding opvangplaatsen 
zwerfjongeren met 30 
gerealiseerd (Alexandria)  
- Uitbreiding met nog 40 
plaatsen (24 Elandsstraat, 16 
Volksbond) wordt voorbereid  

Zicht op cliëntenstromen in 
de Maatschappelijke Opvang 
(MO), de Vrouwenopvang 
(VO) en Verslavingszorg (VZ) 

 - Sluitende aanpak 150 
chronische problematische 
verslaafden, doelgroep (200 
personen ) gerichte preventie 
en eerstelijnszorg in 
stadsdelen 
- Zorgprogramma voor 150 
dubbele diagnoses cliënten 

- 187 plekken gerealiseerd. 
Uitstroom van 50 personen 
uit de ISD naar Zorg 
- Gemeente en AGIS hebben 
gezamenlijk extra capaciteit 
ingekocht; 23 klinische 
bedden voor dubbele 
diagnose in Amsterdam. 
Daarnaast is realisering van 
60 klinische bedden vanaf 
2007 geregeld 

                                                     
1 Supportklanten zijn verslaafden met multiproblematiek, waarmee een traject is afgesproken voor het realiseren 
van vijf levensdomeinen: wonen, inkomen, dagbesteding, gezondheid en veilig gebruik. 
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Programakkoord-afspraken Bereikt tot/met 2005 Te bereiken resultaten 2006 Bereikte resultaten 2006 
 - Onderzoek naar spreiding 

voorzieningen voor inloop 
dak- en thuislozen en 
veldwerk vanuit centrum 
(omvang doelgroep in 
centrum 240 
harddruggebruikers) 
- Gespreid wonen 40 
problematisch verslaafde 
vrouwen 

- Ons College heeft op 4 juli 
2006 ingestemd met 
capaciteitsonderzoek. Meer 
capaciteit is gewenst op 
opvang, inkomensbeheer en 
schuldhulpverlening. 
Extra opvangcapaciteit en 
doorstroomhuis worden 
gerealiseerd.  
- Er is een intensief ambulant 
team gestart voor 40 
verslaafde vrouwen 

Omvorming Steunpunten 
ambulante hulpverlening voor 
vrouwen naar steunpunten 
Huiselijk Geweld 

 - Evaluatie proef Osdorp 
moet leiden tot andere 
organisatie van de 
hulpverlening 
- Aansluiting steunpunten 
regio Amstel- en Meerlanden 
op frontoffice Amsterdam  

- Ons College stemt in met 
omvorming steunpunten 
ambulante hulpverlening 
vrouwenopvang naar 5 à 6 
steunpunten Huiselijk Geweld 
- Ouderenadviseurs zijn 
getraind in herkennen 
Huiselijk Geweld 
- Verdere uitwerking 
procesbeschrijving leidt tot 
een routekaart voor 
betrokkenen bij Huiselijk 
Geweld 
- Aansluiting steunpunten 
frontoffice Amsterdam 

Pilot WWB-Wmo 
Het einddoel is 450 cliënten 
(300 verslaafden en 150 
chronisch psychiatrische 
patiënten) toe te leiden naar 
een passend traject van 
dagbesteding, 
maatschappelijke participatie 
of arbeidsmarkttoeleiding 

 - Er is een overzicht en 
ordening van het aanbod van 
dagactiviteiten 
- Er is een nieuw aanbod 
ontwikkeld op basis van  
cliëntprofielen 
- Er is een systematiek voor 
inkoop en toewijzing van 
diensten dagbesteding 
ontwikkeld 
- De inzet van geldstromen is 
inzichtelijk 

De eerste 80 kandidaten zijn 
doorverwezen naar een 
passende vorm van 
dagbesteding 

Behouden en bevorderen van de gezondheid van Amsterdammers 
Het voorkomen van 
gezondheids- en 
maatschappelijke schade 
door het bevorderen van 
gezonde leefgewoonten en 
terugdringen van het 
(overmatig) gebruik van 
roken, alcohol en andere 
genotmiddelen 

Op 1 december 2003 is de 
Nota Volksgezondheidsbeleid 
2004-2007 uitgekomen. 
Hierin heeft ons College 
vastgesteld dat er een 
samenhangend gemeentelijk 
beleid ten aanzien van 
genotmiddelen ontbreekt en 
aangekondigd een Nota 
genotmiddelen op te stellen 

Ontwikkelen van stedelijk 
preventiebeleid 
genotmiddelen (deze activiteit 
is opgenomen in de Nota 
Volksgezondheidsbeleid 
2004-2007) dat gericht is op 
een samenhangend beleid ter 
preventie van roken, 
(excessief) alcoholgebruik en 
andere genotmiddelen 

In 2006 heeft ons College 
gewerkt aan het opstellen van 
de Nota Preventie 
Genotmiddelen voor de jaren 
2007-2010. Deze zal voorjaar 
2007 gereed zijn 

Kinderen staan op de eerste 
plaats. Amsterdamse 
kinderen moeten weerbaar 
zijn op het gebied van 
alcohol, roken, drugs, 
voeding en seksuele omgang  

1) Gezonde School en 
Genotsmiddelen 
Op 1 juli 2005 namen 30 
scholen voor voortgezet 
onderwijs in Amsterdam deel 
aanhet project ‘‘De Gezonde 
School en Genotmiddelen’‘ 
 
2) Alcoholmonitor 
In het najaar van 2004 heeft 
ons College onderzoek 
gedaan naar het 
genotmiddelengebruik onder 
eerstejaarsleerlingen van het 
MBO in Amsterdam  
 
3) Methode Rooksignaal 
Ons College is gestart met de 
implementatie van dit nieuwe 
rookpreventieprogramma 
voor leerlingen in het 
basisonderwijs in groep 8  

1) In het schooljaar 2006-
2007 zullen in totaal 56 van 
de 75 scholen voor 
voortgezet onderwijs 
deelnemen aan het project  
 
 
 
2) De GGD en de Jellinek 
Preventie zullen 
preventieprogramma’s 
ontwikkelen om riskant 
cannabis- en alcoholgebruik 
onder MBO-leerlingen terug 
te dringen 
 
3) Ons College streeft ernaar 
dat het aantal basisscholen 
dat deelneemt aan het 
programma in het schooljaar 
2005/2006 16 is  

1) Op 1 juli 2006 namen er 42 
scholen voor voortgezet 
onderwijs deel aan het 
project. Op 13 andere 
scholen loopt het 
wervingsproces voor 
deelname  
 
2) In het schooljaar 
2005/2006 zijn lessen over 
cannabis en (afhankelijk van 
de samenstelling van de 
leerlingenpopulatie) alcohol 
uitgevoerd onder 
Amsterdamse MBO’s  
 
3) In het schooljaar 
2005/2006 namen 16 
Amsterdamse basisscholen 
aan dit project deel met 22 
klassen  

De Ouder en Kind-centra 
(OKC’s) in de stadsdelen 

1) Dertien van de veertien 
stadsdelen hebben de 

1) In 2006 hebben alle 
stadsdelen een 

1) Stadsdeel ZuiderAmstel 
heeft de intentieverklaring 
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Programakkoord-afspraken Bereikt tot/met 2005 Te bereiken resultaten 2006 Bereikte resultaten 2006 
signaleren problemen in de 
opvoeding van kinderen en 
ondersteunen bij die 
opvoeding 

intentieverklaring OKC 
getekend (alleen 
ZuiderAmstel niet) 
 
2) In alle OKC’s zijn 
protocollen gemaakt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) Eind 2005 waren er zeven 
OKC- locaties  

intentieverklaring OKC 
ondertekend of hieromtrent 
afspraken gemaakt 
 
2) De implementatie van de 
protocollen zal zijn voltooid. 
TNO meet deze 
samenwerkingsprotocollen op 
hun effecten voor de klant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) In 2006 zullen acht nieuwe 
OKC-locaties gereed zijn  
 

nog niet getekend omdat de 
oplevering van de locatie is 
uitgesteld 
 
2) Een eerste 
implementatieronde van alle 
protocollen heeft 
plaatsgevonden. Het protocol 
Direct verwijzen wordt echter 
alleen in stadsdeel Noord 
uitgevoerd en is ook landelijk 
aan de orde. 
De effectevaluatie van vijf 
protocollen geeft aan dat de 
protocollen over het 
algemeen effectief zijn.2 Wel 
is er op een aantal punten 
verbetering mogelijk. 
 
3) Eind 2006 zijn er 14 OKC-
locaties in 9 stadsdelen 
gerealiseerd. In de overige 
stadsdelen doen vooralsnog 
de huidige gebouwen van de 
jeugdgezondheidszorg 
(consultatiebureaus) dienst 
als OKC   

§2: Bereikte resultaten per subresultaatgebied  
 
  Bedragen x € 1 miljoen 
  Lasten Baten Saldo
Zorg en welzijn 128,9 41,3 87,6
Gezondheidszorg 103,8 81,0 22,8
Totaal 232,7 122,3 110,4

 
In vorenstaande tabel is een cijfermatig overzicht opgenomen van de rekeningbedragen van dit 
resultaatgebied (onderverdeeld naar subresultaatgebieden). Hierna volgt een toelichting op de voor 
2006 bestuurlijk relevante ontwikkelingen. 
 
De producten die in paragraaf 1.4 genoemd zijn, hebben we in onderstaande tabel in een andere 
volgorde gepresenteerd. Vanwege de overzichtelijkheid zijn de producten als volgt in de tabel 
verwerkt: 
• maatschappelijke zorg, met daarbij maatschappelijke opvang, zwerfjongeren en verslaafden (in de 

vorm van verslavingszorg; 
• ouderen en gehandicapten; 
• overige maatschappelijke zorg. 

2.1 Subresultaatgebied Product Maatschappelijke Zorg, inclusief maatschappelijke opvang, 
zwerfjongeren en verslaafden 

 
Te bereiken 2006 Bereikt 2006 Activiteiten Begroot 

(x € 1.000) 
Realisatie 
(x € 1.000) 

Verbetering 
bouwkundige kwaliteit 
van de 
maatschappelijke 
opvanggebouwen 

- Start uitbreiding 34 
plaatsen (i.p.v.) medio 
december 2006 
- Projectgroep 
Flierbosdreef gestart, er 
is een locatieadvies van 
het stadsdeel, er is een 
eerste 

- Afronding proces om tot 
bouw te komen 
- Selectie exploiterende 
instelling 
- Selectie te plaatsen 
overlastgevende 
drugsverslaafden 
- Opening in 2007 

Lasten 359 
Baten 0 

Saldo 359 

Lasten 299 
Baten 0 

Saldo 299 

                                                     
2 Zo is de overdracht van Verloskunde naar Kraamzorg en vervolgens naar JGZ toegenomen. Verloskundigen 
vragen vaker hulp aan Vangnet Jeugd. De doorstroomtijd bij Vangnet Jeugd is verkort; de ondersteuning aan 
risicogezinnen is daardoor sneller geregeld. Meer kinderen worden terecht doorverwezen naar de 
tweedelijnszorg. Meer kinderen hebben gerichte preventieve taalstimulering gekregen. 
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conceptprogramma van 
eisen 

Instellingen in de MO 
werken met eenvormig 
registratiesysteem 

In 2006 is bij de 
instellingen in de MO 
een eenvormig 
registratiesysteem 
ingevoerd. De VO werkt 
met een uniform 
landelijk systeem 

- Controle op de uitvoering 
eerste jaar 
- Voorbereiding 
presentatie gegevens eind 
2006 
 

Lasten 10 
Baten 0 

Saldo 10 

0 
(gegevens 

verwerking nog niet 
gestart) 

Zorg- en 
doorstroomplan voor 
totaal 750 cliënten in 
17 MO-instellingen  

- 150 personen extra 
zijn doorgestroomd  
- doorstroomplannen 
maken deel uit van 
subsidieafspraken met 
instellingen  

Begeleiding door 
doorstroomfunctionarissen 
in de voorzieningen, 
waardoor in 2006 ook een 
extra doorstroom is 
gerealiseerd van 150 
personen boven op de 
geplande uitstroom (750 
personen) naar 
zelfstandig of beschermd 
wonen (AWBZ) 

Lasten 728 
Baten 0 

Saldo 728 
 

Lasten 728 
Baten 0 
Saldo 0 

Nieuwe 
bekostigingsprocedure 
voor producten van de 
MO 2007 e.v. jaren 
vaststellen 

- In juni 2006 is het 
voorstel door ons 
College aangenomen 
- MO-instellingen 
hebben de begroting 
2007 aangeleverd 
conform nieuwe 
bekostigingsytematiek  

-Ontwikkeling en invoering 
kostprijssystematiek 
-Verwerking in 
subsidieafspraken 2007-
2010 met MO-instellingen  

Ambtelijke capaciteit 
(AC) 

 

13 Meldpunten zorg 
en overlast 
functioneren in alle 
stadsdelen, 
inzichtelijke 
rapportages van de 
resultaten 

- Eind 2006 zijn 13 
meldpunten 
operationeel 

Ondersteuning bieden bij 
functioneren meldpunten, 
betrekken in voorbereiding 
WMO, aansluiten op 
lokale en centrale 
zorgnetwerken 

AC  

- Omvorming 
steunpunten 
ambulante 
hulpverlening voor 
vrouwen naar 
steunpunten Huiselijk 
Geweld 
- Aansluiting 
steunpunten regio 
Amstel- en 
Meerlanden op 
frontoffice Amsterdam  

- Ons College stemt in 
met ombouw 
Steunpunten 
ambulante 
hulpverlening naar 5 à 
6 steunpunten Huiselijk 
Geweld 
- Ouderenadviseurs zijn 
getraind in herkennen 
van huiselijk geweld 
- Verdere uitwerking 
procesbeschrijving leidt 
tot een routekaart voor 
betrokkenen bij huiselijk 
geweld 
- Aansluiting 
steunpunten op 
frontoffice Amsterdam 

- Bespreking evaluatie 
proef huiselijk geweld met 
VWS 
- Afspraken over 
uitbreiding toepassing 
methodiek 
- Regelen financiële 
bijdrage aan regio 
- Vormgeven 
samenwerking frontoffice-
backoffice Amstel- en 
Meerlanden   

Lasten 178 
Baten 178 

Saldo 0 

Lasten 178 
Baten 178 

Saldo 0 

1.200 supportklanten 
in zorg 

- 1.557 chronisch 
verslaafden 
opgenomen in Support 
- Capaciteitsonderzoek 
is afgerond en 
gepresenteerd aan de 
commissie Zorg 

- 1.557 chronisch 
verslaafden krijgen 
ondersteuning op 5 
levensdomeinen3 
- Bepalen 
capaciteitsbehoefte 5 
levensdomeinen 
- Verwerken in financiële 
afspraken 2007-2010  

AC  

- Opvang 180 
zwerfjongeren 18- tot 
23-jarigen heringericht 
onder gemeentelijke 
verantwoordelijkheid 
- Opvangcapaciteit die 
afgestemd is op vraag, 
levert een verbeterde 
kwaliteit van de 
opvang/zorg op 

Uitbreiding 
opvangplaatsen 
zwerfjongeren met 30 
gerealiseerd 
(Alexandria). 
Uitbreiding met nog 40 
plaatsen (24 
Elandsstraat, 16 
Volksbond) wordt 
voorbereid 

- Inrichten systeem voor 
opvang van 180 
zwerfjongeren van 18-23 
jaar  
- Afstemming 
opvangcapaciteit, 
begeleiding en zorg  

Lasten 1.730 
Baten 0 

Saldo 1.730 

Lasten 1.830 
Baten 0 

Saldo 1.830 

- Sluitende aanpak - 187 plekken - Afstemmen capaciteit AC  
                                                     
3 De vijf levensdomeinen zijn: wonen, inkomen, dagbesteding, maatschappelijke- en gezondheidszorg. 

58



150 chronisch 
problematische 
verslaafden, doelgroep 
(200 personen) 
gerichte preventie en 
eerstelijnszorg in 
stadsdelen 
- Zorgprogramma voor 
150 dubbele 
diagnoses cliënten 

gerealiseerd. Uitstroom 
van 50 personen uit de 
ISD naar zorg 
- Gemeente en AGIS 
hebben gezamenlijk 
met G4-middelen extra 
capaciteit ingekocht: 23 
klinische bedden voor 
dubbele diagnose in 
Amsterdam. Daarnaast 
is realisering van 60 
klinische bedden vanaf 
2007 geregeld  

Support en capaciteit 
justitie en GGZ 
- Regelen trajecttoewijzing 
in stedelijke 
toewijzingscommissie  

- Onderzoek naar 
spreiding 
voorzieningen voor 
inloop dak- en 
thuislozen en veldwerk 
vanuit centrum 
(omvang doelgroep in 
centrum is 240 
harddruggebruikers) 
-Gespreid wonen 40 
problematisch 
verslaafde vrouwen 

- Ons College heeft op 
4 juli 2006 ingestemd 
met een 
capaciteitsonderzoek. 
Meer capaciteit is 
gewenst op opvang, 
inkomensbeheer en 
schuldhulpverlening. 
Extra opvangcapaciteit 
en doorstroomhuis 
worden gerealiseerd 
- Er is een intensief 
ambulant team gestart 
voor 40 verslaafde 
vrouwen 

-Onderzoek naar 
spreiding woonplaats 
Supportklanten en nieuwe 
druggebruikers en dak- en 
thuislozen over 
stadsdelen 
- Afspraken over spreiding 
inloop en veldwerk met 
(metro-)stadsdelen en 
instellingen   

AC  

2.2 Ouderen en gehandicapten 
 
Te bereiken 2006 Bereikt 2006 Activiteiten Begroot 

(x € 1.000) 
Realisatie 
(x € 1.000) 

- Zorg- en 
welzijnsinfrastructuur 
vaststellen 
- Realisatie 
woonservicebuurten 
- Monitor wonen-zorg- 
dienstverlening 
gekoppeld aan 
geografische systeem 

- Er is een informatiepakket 
woonservicewijken vastgesteld 
- Er is een nieuw 
woonruimteverdelingsvoorstel 
aangenomen in het 
Amsterdams 
Volkshuisvestingsoverleg 
- In 2006 is er een quickscan 
gemaakt van het aantal 
woonvoorzieningen voor 
allochtone ouderen 
- In het kader van de herijking 
van het basispakket is de 
eerste fase van het onderzoek 
naar de maaltijdvoorziening 
afgerond  
 

- Overleg met 
woningcorporaties, dienst 
Wonen, stadsdelen en 
zorgverzekeraars-
aanbieders  
- Opzetten van 
bijeenkomsten en 
conferenties 
- Geven van presentaties/ 
voorlichtingsbijeenkomsten 
- Opzetten/onderhouden 
website 

154   78 

7.500 beschikkingen 
voor een 
woonvoorziening, 
waarvan 3.600 voor 
een 
woonruimteaanpassing  

7.508 beschikkingen voor een 
woonvoorziening, waarvan 
3.587 voor een 
woonruimteaanpassing 

Het nemen van besluiten 
door uitvoering van de Wet 
voorziening gehandicapten 

32 40 
 

WVG: 
Procesvoering in het 
kader van de overgang 
van Wvg naar Wmo 
voor individuele 
voorzieningen en 
voorbereiding 
invoering HBH in 2007 
 

- Implementatie van herijking 
overige vervoersvoorzieningen 
- Oplevering eerste 
deelresultaten van Wmo/ICT-
projecten 
- Implementatie van HBH-
keten als voorziening naast 
Wvg-keten 

- Uitvoering van 
Raadsbesluit Wvg van 
december 2005 
- Start uitvoering van 
collegebesluit Wmo-ICT 
van maart 2006 
- Uitvoering van 
collegebesluit Hulp bij 
Huishouden (HBH) van 11 
juli 2006 
 

AC  

WVG: 
Ombuigingsdoelstelling 
op apparaatskosten 
realiseren 

Taakstelling en opdracht 
gerealiseerd 

Overname en 
reorganisatie afdeling Wvg 
van SDA door Wmo-
Servicecentrum 
 

AC  
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WVG: 
Uitvoering geven aan 
voortgangsnotitie 2005 
 
 
Resultaten in deze 
producten zijn sterk 
afhankelijk van de 
fluctuaties in de vraag 
 

Aantal ritten: 
Geraamd: 1.003.000 
Gerealiseerd: 870.936 

AOV: 
de gemeente heeft zaken 
gecoördineerd en 
uitgevoerd 
 

16.597 15.685 

 Aantal rolstoelen en 
vervoersvoorzieningen: 
Geraamd: 11.587 
Gerealiseerd: 11.163 

Zorgvoorzieningen: 
de gemeente heeft zaken 
gecoördineerd en 
uitgevoerd 
 

21.264 19.684 

 Aantal woonvoorzieningen: 
Geraamd: 6.280 
Gerealiseerd: 5.823 

Woonvoorzieningen:  
de gemeente heeft zaken 
gecoördineerd en 
uitgevoerd 

14.808 12.429 

 Aantal indicaties 
Geraamd 14.793 
Gerealiseerd 13.427 

   

4600 beoordelingen 
voor indicatie 
1700 begeleide 
voorrangskandidaten 
200 
verblijfsgerechtigden 
naar 
Een woning begeleid 
 

4726 beoordelingen voor een 
indicatie 
1759 begeleide 
voorrangskandidaten 
367 verblijfsgerechtigden naar 
Een woning begeleid 
 

  3,584.460  
 

3.370.320  

  Overige kosten Wvg 3.625  3.898 

2.3 Overige maatschappelijke zorg 
 
Te bereiken 2006 Bereikt 2006 Activiteiten Begroot 

(x € 
1.000) 

Realisatie
(x € 
1.000) 

- Maatschappelijke opvang; 10 
instellingen 
- Verslavingszorg; 8 
instellingen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Er is voldaan aan de 
subsidievoorwaarden en er 
zijn regelmatig rapportages 
geleverd 

- Afspraken voor 1 jaar (2006) met 
MO- en VZ-instellingen 
- Beoordelen van aanvragen en 
zonodig voorbereiden 
besluitvorming 
- Afronden onderhandelingen over 
prijs- en productieafspraken 2007 
per 31-12-2006 
- Verlening subsidies 
- Periodiek overleg met instellingen 
- Controle op resultaat 
- Vaststellen subsidies 2005 
 

7.558 7.617 

Vrouwenopvang; 3 instellingen Er is voldaan aan de 
subsidievoorwaarden en er 
zijn regelmatig rapportages 
geleverd 

- Afspraken voor 1 jaar (2006) met 
VO instellingen 
- Beoordelen van aanvragen en 
zonodig voorbereiden 
besluitvorming 
- Verlening subsidies 
- Afronden onderhandelingen over 
prijs- en productieafspraken 2007 
per 31-12-2006 
- Periodiek overleg met instellingen 
- Controle op resultaat 
- Vaststellen subsidies 2005 

3.393 3.388 

Stedelijke maatschappelijke Er is voldaan aan de - Beoordelen van aanvragen en 1.123 1.128 
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dienstverlening; 10 instellingen subsidievoorwaarden en er 
zijn regelmatig rapportages 
geleverd 

zonodig voorbereiden 
besluitvorming 
- Verlening subsidies 
- Controle op resultaat 
- Vaststellen subsidies 2005 

Geestelijke Gezondheidszorg; 
4 instellingen 

Er is voldaan aan de 
subsidievoorwaarden en er 
zijn regelmatig rapportages 
geleverd 

- Beoordelen van aanvragen en 
zonodig voorbereiden 
besluitvorming 
- Verlening subsidies 
- Controle op resultaat. 
- Vaststellen subsidies 2005 

120 121 

- Bekostiging Alarmering 
Thuiszorg 
- Toegangsregeling voor de 
alarmering opnieuw vaststellen 

-Herziene toegangsregeling 
voor de alarmering 
vastgesteld 
-Er zijn 46.547 
alarmaansluitingen 
gerealiseerd. Het aantal 
aansluitingen dreigt de 
beschikbare financiën te 
overschrijden. Een onderzoek 
naar de efficiency en de 
effectiviteit van de stedelijke 
alarmering is gestart 

- Een onderzoek naar de efficiency 
en effectiviteit van de stedelijke 
alarmering is gestart  

724 730 

Subsidiebeleid: 
Overgangsmaatregelen voor 
het jaar 2006 
(patiënten/consumentenbeleid) 
uitvoeren 

Gerealiseerd Afspraken voor 1 jaar (2006) met 
30 
patiënten/consumentenorganisaties 

AC  

Subsidiebeleid: 
Herziene beleidskaders die in 
2007 ingaan (patiënten-
/consumenten en ouderen 
beleid) implementeren. 

Gerealiseerd - Herijking van bestaande 
subsidierelaties aan de hand van 
het vastgestelde nieuwe beleid 
- Maken van nieuwe 
resultaatafspraken voor de 
vastgestelde beleidsperiode 
- Inbedding in Wmo realiseren 

AC  

Proces van Subsidiebeheer Uitgevoerd - Beoordelen van aanvragen en 
zonodig voorbereiden 
besluitvorming 
- Bewaken van realisatie 
goedgekeurde projecten 
- Controle op resultaat 

AC  

 Subsidie verlenen aan 4 
koepelorganisaties op het 
terrein van 
patiënten/consumentenbeleid, 
die zich inzetten voor 
belangenbehartiging, 
informatieverstrekking, 
ondersteuning en 
beleidsontwikkelingen op basis 
van verlengde 
meerjarenafspraken 2002-
2006 

- Ombuigingstaakstelling 
conform amendement Reuten 
voor jaar 2007 in 
besluitvorming gerealiseerd 
- Er is voldaan aan de 
subsidievoorwaarden en er is 
regelmatig gerapporteerd 
over de uitgevoerde 
activiteiten en geleverde 
diensten 

Subsidieverlening aan 4 koepels 
van 
patiënten/consumentenorganisaties 
 

1.073 1.076 

Subsidie verlenen aan 
verenigingen van 
patiënten/consumenten in de 
zorg op basis van verlengde 
meerjarenafspraken 2002-
2006 
 

Er is voldaan aan de 
subsidievoorwaarden en er is 
regelmatig gerapporteerd 
over de uitgevoerde 
activiteiten en geleverde 
prestaties 

Subsidieverlening aan 20 
patiënten/consumentenorganisaties 
en gehandicaptenorganisaties 

334  336 

Subsidie verlenen aan 
centraalstedelijke instellingen 
voor ouderen op basis van 
verlengde meerjarenafspraken 
2003-2006 t.b.v. vergroting 
participatie 

Ombuigingstaakstelling 
conform amendement Reuten 
voor jaar 2007 in 
besluitvorming gerealiseerd 

Subsidieverlening aan 11 
ouderenorganisaties 

798  785 

Stimuleringsbudget Het stimuleringsbudget 2006 
is aangewend voor het 
installeren van liften in de 
Arena en voor de verbetering 
van de toegankelijkheid van 

De liften in de Arena zijn 
gerealiseerd in 2006. De middelen 
voor circus Elleboog zijn 
gereserveerd voor realisatie in 
2007 

500 500 
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Circus Elleboog 

Uitvoering WIBO-verordening Er zijn voor 5.778 van de 
8.000 geplande woningen 
dienstverlening/zorgpakketten 
gerealiseerd 

Zie ook wonen/zorg/dienstverlening 1.827  1.519 

Aanwending stelpost DZWO 
 

Met de stelpost DZWO zijn op 
basis van besluitvorming 
diverse innovatieve 
activiteiten voor ouderen 
gerealiseerd 

Beoordeling subsidieaanvragen, 
voorbereiding besluitvorming, 
verlening 

209 196 
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§3: Realisatie prioriteiten en posterioriteiten 

3.1 Prioriteiten 
 
Prioriteiten die zijn opgenomen in het programakkoord 2002-2006 
Omschrijving prioriteit S/I* Beschikbaar 

gesteld 
bedrag  
(x € 1.000) 

Ultimo 2006 
betaald en 
verplicht  
(x € 1.000) 

Omschrijving 
gerealiseerd 
resultaat 

Prioriteit 
volledig 
uitgevoerd 
(J/N) 

Uiterste datum 
geplande 
uitvoering 

Supportvoorziening voor 
verslaafden in Zuidoost 

I 3.500 0 Bouw van de 
opvangvoorziening 
nog niet gestart, 
wel de 
voorbereiding 

N 2007 

Verbetering 
toegankelijkheid van 
gebouwen met een 
publieksfunctie 

I 500 200 Liften Arena 
(2006); Circus 
Elleboog (2007) 

J/N 2006/2007 

Versterken en 
ondersteunen 
maatschappelijke 
organisaties en structuren 
in het kader van invoering 
van de Wmo  

I 1.000 35 Motie Olmer; 
besluitvorming 
over de 
bestedingsrichting 
van de middelen 
heeft 
plaatsgevonden 

N 2007 

Huisvesting GGD S 1.211 De uitgaven 
vinden plaats 

conform 
planning 

 N Is onderdeel 
van een 
meerjarenplan 
dat loopt tot 
medio 2008 

a) Versterking 
drughulpverlening/support
aanpak in stadsdelen: 
verstrekking van heroïne 

S 300 495 (hier zijn 
ook de 
uitgaven 
behorend bij B 
opgenomen) 

Het verbeteren 
van de kwaliteit 
van leven van 
dakloze chronisch 
verslaafden en het 
terugdringen van 
de door hen 
veroorzaakte 
overlast in de 
maatschappij  

N Zie toelichting 
hieronder 

b) Opening tweede 
heroineverstrekkingspost 
in Zuidoost op 
Flierbosdreef voor 75 
extra plaatsen. Daarnaast 
garanderen dekking 
kosten inkoop heroïne  

S 310 De uitgaven 
zijn 

opgenomen 
onder A 

Het verbeteren 
van de kwaliteit 
van leven van 
dakloze chronisch 
verslaafden en het 
terugdringen van 
de door hen 
veroorzaakte 
overlast in de 
maatschappij  

  

* structureel of incidenteel 
 
Toelichting bij a) en b) 
In 2004 is een structureel bedrag van € 300.000 toegekend en in 2005 een structureel bedrag van  
€ 310.000. Hiermee komt het totaal in 2006 op € 610.000. In het laatste kwartaal van 2006 kon de 
instroom van cliënten starten en daarmee dus de uitbreiding van de heroïneverstrekking. Het doel 
daarvan is de kwaliteit van leven te verhogen van minstens 75 dakloze chronische verslaafden en de 
door hen veroorzaakte overlast te verminderen. Inclusief de reservering van € 50.000 voor het GGD-
aandeel in de kosten van de Stedelijke Coördinator Veelplegers, komen de totale kosten in 2006 op € 
495.000. Eind 2004 beschikte het Rijk dat  er voor drie jaar € 1.961.325 voor deze activiteit 
beschikbaar kwam. Deze inkomsten zijn als volgt verdeeld: 2005, € 177.621; 2006 € 902.518;  
2007 € 881.186.  
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Voor 2006 wordt het resultaat dan: 
   Rijksinkomsten  902.000 
   Kosten   495.000   
   Voordeel  407.000 
   Prioriteiten  610.000  
   Totaal voordeel           1.017.000  
   Ombuiging 2006 315.000 
   Urban Health congres   75.000 
   Vrijval   602.000 

Ons College stelt voor om deze vrijval van € 602.000 te reserveren voor de komende 
(ver)bouw(ings)kosten van de te plannen geïntegreerde voorzieningen. 

3.2 Posterioriteiten 
 
 
Nr. 

Omschrijving Bedrag  
(x € 1.000) 

Gerealiseerd 

1 Incidentele taakstelling begroting 2006 (reeds verwerkt in suppletoire 
begroting) 

444.950 448.950 

§4: Prestatiemeting  

Maatschappelijke Opvang 
Bij de Maatschappelijke Opvang is in 2006 een onderzoek gedaan naar de opvangcapaciteit voor dak- 
en thuislozen en zwerfjongeren. Deze meting zal als referentie gelden voor de prestatiemeting in de 
MO in de komende jaren. 

Amsterdamse gezondheidsmonitor 
De Amsterdamse gezondheidsmonitor is in 2004 uitgevoerd onder 1.736 Amsterdammers, waarbij in 
het bijzonder aandacht is besteed aan Amsterdammers van Nederlandse, Turkse en Marokkaanse 
afkomst. De resultaten zijn in januari 2006 gepubliceerd. 

Monitor Veldregie 
Over de eerste twee kwartalen van 2006 zijn de gegevens van de Amsterdamse OGGZ-cliënten4 
beschreven die in de loop van dat kwartaal gebruikmaken van de Amsterdamse hulpverlening van de 
GGD, Maatschappelijke Opvang, Verslavingszorg, Geestelijke Gezondheidszorg en 
daklozenafdelingen van de Dienst Werk en Inkomen. 

Inspectierapport Legionella 
Eind januari 2007 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) haar rapport uitgebracht over het 
onderzoek naar de legionella-uitbraak in juli 2006 te Amsterdam naar aanleiding van meerdere 
meldingen van legionella-pneumonie. De IGZ heeft geconcludeerd dat de GGD Amsterdam en het 
Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM adequaat hebben gehandeld bij deze legionella-
uitbraak. 
 
  
 

                                                     
4 De Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) wordt gedefinieerd als ‘‘alle activiteiten op het terrein van 
de geestelijke gezondheidszorg die niet worden uitgevoerd op geleide van een vrijwillige en individuele 
hulpvraag’‘. Onder OGGZ-cliënten verstaat de gemeente Amsterdam cliënten die getypeerd worden door de 
volgende kenmerken: 
- aanwezigheid van een psychische stoornis 
- tegelijkertijd aanwezigheid van meerdere problemen op andere leefgebieden 
- leidend tot het onvoldoende in staat zijn om in de eigen bestaansvoorwaarde te voorzien 
- gebrek aan mogelijkheden om problemen op te lossen 
- afwezigheid van een adequate hulpvraag 
Het gaat in Amsterdam om een groep van circa 10.000 personen, waaronder ongeveer 2.600 dak- en thuislozen.  
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Resultaatgebied Educatie, jeugd en diversiteit 

§1: Bestuurlijke hoofdlijnen 

1.1 Inleiding 
Dit resultaatgebied richt zich op de beleidsterreinen Educatie, Jeugd en Diversiteit. Onder het 
beleidsterrein Educatie vallen Onderwijs, Educatie en Inburgering.  
 
Aan dit resultaatgebied leveren de volgende diensten een bijdrage: 
• Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO); 
• Gemeentelijk Pedologisch Instituut (GPI); 
• Bestuursdienst. 
 
Het resultaatgebied kent de volgende subresultaatgebieden: 
• Educatie; 
• Bibliotheken; 
• Diversiteit; 
• Jeugd. 

1.2 Gewenst effect 
Educatie, jeugd en diversiteit investeert in burgers, zodat zij op verschillende niveaus in de 
samenleving kunnen participeren. Doel van dit resultaatgebied is onder meer het vergroten van de 
mogelijkheden van kansarme Amsterdammers. 

Educatie 
Investeren in goed onderwijs, in mooie gebouwen en voldoende, deskundige leerkrachten; dat is de 
inzet op het terrein van onderwijs. Daarnaast moeten er goede, over de stad verspreide, 
mogelijkheden zijn voor nieuw- en oudkomers om in te burgeren. 

Jeugdbeleid 
Het jeugdbeleid is gericht op het ondersteunen van een gezond en positief spannend opvoed- en 
leefklimaat voor kinderen, jongeren en hun opvoeders. 

Diversiteit 
Iedereen in Amsterdam moet het gevoel hebben erbij te horen en mee te doen. Het diversiteitsbeleid 
levert daaraan een belangrijke bijdrage door de samenhang te bevorderen tussen de zeer diverse 
inwoners van Amsterdam. 

1.3 Externe ontwikkelingen 

Educatie 
Op onderwijsgebied zijn er in 2006 een paar belangrijke ontwikkelingen ingezet die consequenties 
hebben voor Amsterdam. De verschuiving van verantwoordelijkheden van gemeente naar 
schoolbesturen is een van die ontwikkelingen. Ondanks deze verschuiving, die vooral van invloed is 
de financieringsstromen, heeft de gemeente haar regierol bestendigd.  
Vanaf 1 augustus 2006 zijn de onderwijsachterstandsmiddelen opgenomen in de brede doeluitkering 
(bdu) van het Grote Steden Beleid. Het Rijk heeft binnen de bdu prioriteit gegeven aan de voor- en 
vroegschoolse educatie. 
Door de Regeling Dagarrangementen & Combinatiefuncties kan de gemeente in het primair en 
voortgezet onderwijs een belangrijke stap zetten in de ontwikkeling van brede scholen. 
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Inburgering 
In 2006 zijn al de nodige voorbereidingen getroffen voor de aangekondigde nieuwe Wet Inburgering 
(WI). Begin 2006 is de hoofdlijnennotitie “Niemand aan de kant” door B&W vastgesteld. In de loop van 
2006 is deze uitgewerkt in het transformatieplan Herinrichting Inburgering Amsterdam (HIA). Deze 
plannen – waarin DMO, DWI en de stadsdelen de krachten en middelen bundelen – heeft Ons  
College op 19 december 2006 vastgesteld. 
 
De gemeente Amsterdam heeft gepleit voor het opwaarderen van de gemeentelijke rol; de 
oorspronkelijke wettekst is in die richting flink bijgesteld. Gemeenten kunnen redelijk uit de voeten met 
de nieuwe wet, met de kanttekening dat de Amsterdamse ambitie verder gaat dan die van het kabinet. 
Amsterdam wil meer mensen inburgeren en wil bovendien aandacht voor hen voor wie het 
inburgeringsexamen te hoog gegrepen is, én voor hen voor wie het inburgeringsexamen slechts een 
tussenstation is voor een verder liggend doelperspectief. Ook hebben gemeenten gepleit voor een 
overgangsperiode om het nieuwe regime op behoorlijke wijze te kunnen invoeren. De nieuwe wet is 
eind november door de Eerste Kamer geaccordeerd en is per 1 januari 2007 van kracht geworden. 

Jeugd 
Mede dankzij de extra rijksgelden voor het bestrijden van de wachtlijstproblematiek, zijn er geen 
wachtlijsten meer in de jeugdzorg.  

Diversiteit 
In 2006 is een herijking van het integratiebeleid uitgevoerd. De raadsvoordracht Perspectief en 
kansen bieden is op 13 juli 2006 door Uw Vergadering vastgesteld. De inzet was niet een nieuw 
beleidskader te presenteren, maar accenten in de bestaande praktijk voor te stellen en de samenhang 
te bewaken. De stedelijke strategie van “erbij horen en meedoen” blijft richtinggevend en is geheel in 
lijn met het “niemand aan de kant”-beleid binnen de Amsterdamse aanpak Taal & Inburgering. 
Maatschappelijk rendement komt vooral van langetermijnmaatregelen gericht op werk, scholing, 
wonen en gezondheid.  
Diversiteit is in belangrijke mate facetbeleid en ingebed in onderwijsbeleid, cultuurbeleid, sport, 
inburgering et cetera. Ter versterking van de coördinatie op diversiteitsbeleid is binnen DMO in 2006 
een Unit Diversiteit en Integratie opgezet. Voor het overige is de uitvoering van het actieprogramma 
Wij Amsterdammers een aanvulling en intensivering van de inzet op diversiteit. De verslaglegging 
over Wij Amsterdammers is te vinden in het resultaatgebied Bestuur en Concern. 

1.4 Realisatie bestuurlijk relevante doelstellingen 
 
Programakkoord-afspraken Bereikt tot/met 2005 Te bereiken resultaten 2006 Bereikte resultaten 2006 
De gegevens over de 
prestaties van scholen zijn 
voor iedereen toegankelijk 

- Drie voorstellen voor de 
ouderbelangenorganisatie 
zijn geselecteerd 
- Gemiddeld 300 hits per dag 
op de onderwijswebsite  

 
 
 
- 300 hits per dag op de 
website 
www.onderwijs.amsterdam.nl 
- Het OCO is operationeel 

 
 
 
Gemiddeld 300 hits per dag 
op de onderwijswebsite 

Halveren van de vroegtijdige 
uitval 

- Wettelijk relatief verzuim: 
3,5% 
- Vermoedelijk absoluut 
verzuim voor het schooljaar 
2004/5: 1,4% 

- Relatief verzuim: 2,8% 
 
- Vermoedelijk absoluut 
verzuim: 1,4% 

- Het relatief verzuim is 
gestegen naar 4%. Dit vloeit 
voort uit het betere 
meldgedrag van scholen 
a.g.v. de inzet van de 
leerplicht- en RMC-
consulenten 
- Bij het absoluut verzuim is 
een dalende tendens te zien 
naar 1,1% 

Voldoende taalbeheersing 
van de Nederlandse taal voor 
iedereen 

- Er zijn 86 voorscholen 
gerealiseerd. Ultimo 2005 
nemen 7.888 
doelgroepkinderen deel aan 
de voorschool  
- Via de bestaande kop- 
voetklas (resp. Pieter 
Nieuwland College en 
Berlage) zijn 31 leerlingen 
doorgestroomd naar 

- 9.700 voorschoolplaatsen, 
waarvan 7.500 doelgroep 
 
 
 
- Minimaal 20 leerlingen 
stromen via kop-voetklas 
door naar HAVO/VWO 
 
 

- Per 31 juli 2006: 8.714 
doelgroepkinderen op de 
voorschool 
 
 
- 15 leerlingen zijn 
doorgestroomd naar 
HAVO/VWO 
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Programakkoord-afspraken Bereikt tot/met 2005 Te bereiken resultaten 2006 Bereikte resultaten 2006 
HAVO/VWO 
 
 
 
 
 
- Nieuwkomers: 2.919 
(vaststellende 
beschikkingen), 1.990 
(onderwijsovereenkomsten) 
 
- Oudkomers: 3.928 trajecten 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Educatietrajecten:  
NT2/NT1: 5.364 trajecten 
gestart; VAVO: 1.294 
trajecten gestart. 

 
- Per augustus 2006 zijn 4 
pilots schakelklassen 
uitgevoerd 
 
 
- Nieuwkomers: 1.500 
trajecten 
 
 
 
- Oudkomers: minimaal 4.000 
trajecten 
 
 
 
 
 
 
 
- Nieuw- en oudkomers: 
minimaal 10.000 
taal/inburgeringstrajecten 

 
- Er zijn 4 pilots 
schakelklassen met succes 
afgerond. In augustus 2006 
zijn 25 schakelklassen gestart
 
- Ruim 2.600 nieuwkomers 
zijn met hun 
inburgeringsprogramma 
begonnen 
 
- Er zijn in 2006 3.700 
oudkomerstrajecten 
gerealiseerd. Hiermee is de 
doelstelling zoals door het rijk 
gehanteerd (2.223 trajecten) 
ruim gehaald. Eind vorig jaar 
is prioriteit gegeven aan de 
actie PaVEM   
 
- Afgesproken was om 10.000 
extra 
taal/inburgeringstrajecten te 
realiseren. Met 11.000 is dit 
ruim gehaald 

Betere aansluiting onderwijs-
arbeidsmarkt: door 
verbeteren aanbod van vmbo 

- VSV: cijfers niet voorhanden
 
 
 
 
 
 
- Stabiliseren 
instroomtechniek op 1407 
leerlingen 

- 40% zit op een traject 
35% is in bemiddeling 
25% moet in kaart gebracht 
zijn 
 
 
 
- Verhoging doorstroom 
VMBO-MBO voor alle 
sectoren met 25%. 
Verhoging doorstroom 
techniek leerlingen in TL naar 
niveau 4MBO via technoroute 
met 25% 
 
 
- Realisering leeroefenbedrijf 
voor praktijkonderwijs in West

- Eind oktober waren er 8179 
vsv’ers, waarvan ca. 75% op 
traject of bemiddeling zit. 
Amsterdamse Aanval op de 
uitval en Redesign 
leerplicht/RMC in gang gezet 
 
- Verhoging doorstroom met 
25% is gerealiseerd 
 
 
 
 
 
 
 
- Leeroefenbedrijf in West is 
operationeel 

Verbetering kwaliteit 
onderwijs 

Citoscore Amsterdam: 536,4; 
Landelijk: 535,5 
 
 
 

- Citoscores Amsterdam zijn 
op niveau landelijk 
gemiddelde 
 
- Er is onderzoek gedaan 
naar de specifieke groep 
leerlingen met LWOO/PRO-
indicatie. Indicatoren m.b.t. 
deze groep zijn in 
ontwikkeling 
 
- DSC-PO: schoolbesturen 
breiden in 2005/6 de DSC-
aanpak uit naar andere 
scholen met veel 
achterstandsleerlingen 
 
- Implementatie DSC-aanpak 
naar alle VO-scholen 

- Citoscore Amsterdam 
(536,8) ligt boven het landelijk 
gemiddelde(536) 
 
- Onderzoek is i.s.m. 
schoolbesturen in 
voorbereiding 
 
 
 
 
- De schoolbesturen zijn 
verantwoordelijk voor de 
verdere doorvoering van DSC

Randvoorwaarden onderwijs 
zijn op peil 

Oplevering van: Hervormd 
Lyceum West, Open Sgs 
Bijlmermeer, Amstellyceum, 
Esprit Nova, 4e Gymnasium, 
gymnastiekzalen MLA, Altra 
College Centrum, Caland 
Lyceum, Hervormd Lyceum 
Zuid 
 
 
 
 

- Voorbereiden 
huisvestingsplan 2007 
- Aanpassing, 
uitbreiding/renovatie, 
vervangende nieuwbouw, 
nieuwbouw van o.a.: 
Amstellyceum; Sweelinck; SG 
Buitenveldert; Parnassia; B. 
Nieuwentijt College; 
Zuiderlicht; 
Comenius/Meridiaan; De 
Meer; Kingmaschool in 

- Opgeleverd: 
renovatie Kingmaschool, 
aanpassing Amstellyceum, 
renovatie 1e gebouw 
Sweelinck, 
tijdelijke huisvesting De Meer,
uitbreiding Islamitisch college, 
Montessori College Oost, 
tijdelijke huisvesting IJburg 
College, 
tijdelijke huisvesting zmok-
autistenafdeling Altracollege, 
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Programakkoord-afspraken Bereikt tot/met 2005 Te bereiken resultaten 2006 Bereikte resultaten 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- De stichting CIAO en de 
stichting ABC zijn 
samengegaan in STAMPEI 
 
 

Zuidoost 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Start STAMPEI met 
marktconforme werkwijze 
 
 
 

tijdelijke huisvesting so-zmok 
O. Heldringh, 
PO-afdeling AICS 
 
- Gestart: 
uitbreiding G.v.d.Veen 
College, 
1e fase nieuwbouw De Meer, 
nieuwbouw Zuiderlicht, 
nieuwbouw 
Comenius/Meridiaan, 
vervangende huisvesting De 
Wissel, 
renovatie 2e gebouw 
Sweelinck 
 
- In november gestart met 
laatste besprekingen voor 
overgang naar 
marktconforme werkwijze en 
beëindiging van 
subsidierelatie per 31 
december 2006 

Jongeren meer recreatieve 
voorzieningen bieden 
 

- Pilot publiek-private 
samenwerking rondom 
stedelijke 
jongerenvoorziening 
uitgevoerd  
- De samenwerking met MTV 
is voortgezet  
- Ook in Zeeburg is er met Da 
Bounce een publiek-private 
samenwerking ontstaan  
- Het Stedelijk Jongerenwerk 
Amsterdam is een publiek-
private samenwerking 
aangegaan met Pathé 
 
 

- Realisatie minimaal 1 
multifunctioneel centrum 
(Zuidoost) 
- Prestatieafspraken met 
multifunctionele 
jongerencentra (MFC’s) 
- Verbouwing huisvesting 
Elleboog 
 

- Er zijn vijf MFC’s gestart 
- Er zijn met de MFC’s 
meerjarenafspraken gemaakt 
- Het beschikbare budget 
voor Elleboog is 
doorgeschoven 

Bijdragen aan opheffing van 
het personeelstekort in de 
collectieve sector 

- Geen structureel 
openstaande vacatures 
- 5 directeuren PO in 
opleiding 
- 37 niet-bevoegden in 
opleiding VO 
- 13 ID-medewerkers in 
opleiding tot 
onderwijsassistent VO 
- Ca. 150 studenten in 
opleiding in de school VO 
- 20 leraren (PO en VO) zijn 
opgeleid tot coaches voor 
begeleiding nieuw personeel 
- 14 fte in bovenbestuurlijke 
vervangingspool VO 
- 588 leerlingen opgevangen 
i.s.m. NEMO bij ziekte leraren 
en geen vervanging 
- 225 projecten: kunstenaars 
vervangen zieke leraren 
- Project Vooruit Aanstellen: 
te bereiken resultaat gehaald 
- 100 woningen verdeeld 
onder nieuw aangesteld 
onderwijspersoneel 

- Via het project “Vooruit 
aanstellen” 81 pas 
afgestudeerden aanstellen in 
PO en VO en beoordelen op 
hun functioneren 
- Aan onderwijspersoneel 100 
huurwoningen toewijzen 
- Het APO werkplan 2006 
opstellen en de daarin 
opgenomen projecten in 
uitvoering nemen 

- Via het project “Vooruit 
Aanstellen” zijn 81 pas 
afgestudeerden aangesteld 
- Er zijn ca. 100 
huurwoningen toegewezen 
- 10 startende directeuren zijn 
begeleid 
- 475 dagprojecten in het PO 
zijn gerealiseerd 
 

Verhogen toegankelijkheid 
kennis en informatie 

Bouwproces Oplevering nieuwe 
bibliotheek eind 2006 

De ruwbouw van de nieuwe 
centrale vestiging van de 
OBA is eind 2006 vrijwel 
afgerond. Inmiddels is de 
inbouw van het interieur 
gestart.  
Opening nieuwe bibliotheek 
op 7 juli 2007 
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§2: Bereikte resultaten per subresultaatgebied  
 
  Bedragen x € 1 miljoen 
  Lasten Baten Saldo
Educatie 178,5 132,9 45,6
Bibliotheken 16,3 0,0 16,3
Diversiteit 4,6 0,2 4,4
Jeugd 27,1 6,6 20,5
Totaal 226,5 139,7 86,8

 
In vorenstaande tabel is een cijfermatig overzicht opgenomen van de rekeningbedragen van dit 
resultaatgebied (onderverdeeld naar subresultaatgebieden). Hierna volgt een toelichting op de voor 
2006 bestuurlijk relevante ontwikkelingen. 

2.1 Subresultaatgebied Educatie 

Algemeen 
Extra investeren in jonge kinderen levert een hoog rendement op. Het uitbreiden van het aantal 
doelgroepkinderen dat deelneemt aan de Voorschool was daarom een belangrijk streven in 2006. De 
Voorschool vormt de start van het taaloffensief. De aansturing van het project Voorschool is vanaf 
augustus 2006 volledig onder verantwoordelijkheid van de stadsdelen uitgevoerd. 
 
Naast de inzet op jonge kinderen is het van belang, dat de doorstroom van kinderen en jongeren van 
basisonderwijs naar voortgezet en hoger onderwijs goed wordt bewaakt. Bestaande programma’s 
voor voortijdig schoolverlaten (VSV) en het regionaal arrangement beroepskolom Amsterdam (RABA) 
zijn gecontinueerd, om de leerlingen die uitvallen te begeleiden naar vervolgopleiding of werk. 
 
Het programma Veilig in en om School (VIOS), de verbetering van de huisvesting en de ontwikkeling 
van brede scholen verstevigen de positie van de school in de buurt. 
 
Te bereiken 2006 Bereikt 2006 Activiteiten Begroot 

(x € 1.000) 
Realisatie 
(x € 1.000) 

300 hits per dag op de 
onderwijswebsite 

Gemiddeld 300 hits per 
dag op onderwijssite 

- Beheer website 
- Verbeteren actualiteit 
van de prestatiegegevens 

Lasten 25 
Baten 0 

Saldo 25 

Lasten 0 
Baten 0 
Saldo 0 

 
VSV: 
Relatief verzuim 2,8%; 
Vermoedelijk absoluut verzuim 
1,4%; 
Voortijdig VO verlaten 3% per 
jaar  

VSV 2005/6: 
40% VSV-ers zit op 
traject; 
35% is in bemiddeling; 
25% dient in beeld 
gebracht te worden 

Uitvoeren van het plan 
“Zo doen we dat” door en 
met de stadsdelen, o.a.: 
- Uitvoering van 
bestuurlijke opdracht voor 
terugdringen voortijdig 
schoolverlaten 
- Doorontwikkelen van 
eenduidige werkwijze 
leerplicht en RMC 
casemanagement, en van 
de samenwerking op deze 
terreinen 
- Koppeling 
informatiesystemen 
 

Lasten 1.930 
Baten 1.930 

Saldo 0 

Lasten 1.473 
Baten 1.930 

Saldo 457 

- RABA-afspraken 
Verhoging doorstroom 
techniekleerlingen in TL naar 
niveau 4MBO via technoroute 
met 25% 
 
- 150 leerlingen halen diploma 
op niveau 1 in flexzone 
 
 
 
- 100 risicoleerlingen via 
transferium doorgestroomd 
naar vervolgopleiding of werk 

- Is gerealiseerd 
 
 
 
 
 
- 125 leerlingen hebben 
in de flexzone een 
diploma gehaald 
 
 
- 131 risicoleerlingen 
zijn via het transferium 
doorgestroomd naar 

Regievoering op 
implementatie stedelijke 
en regionale programma’s 
gericht op doorstroom 
vmbo naar mbo, te weten:  
- Doorstroom op sectoren 
die prioriteit hebben: 
techniek, kunst en cultuur 
en zorg/welzijn d.m.v. 
oriëntatie en 
begeleidingsprogramma’s 
- Realisatie flexzone  
- Inrichting 
onderwijsschakelloketten 

Lasten 2.500 
Baten 1.609 

Saldo 891 

Lasten 2.284 
Baten 1.369 

Saldo 888 
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- 70% van VMBO-scholen met 
MBO-vestiging werkt met KP-
2, doorstroom via elektronisch 
loket 
 
 
- Realisering leeroefenbedrijf 
in West 
 

vervolgopleiding 
 
- 70% van de VMBO 
scholen en MBO 
vestigingen werkt met 
KP-2; ELKK is vanaf 
februari 07 operationeel 
 
- Leeroefenbedrijf is 
operationeel 

vmbo-mbo tot 18 jaar 
 

 
- Inzet tot 1 aug. 2006: 
9.700 voorschoolplaatsen, 
waarvan 7.500 doelgroep 
 
 
 
 
 
- Minimaal 20 leerlingen 
stromen via kop-voetklas door 
naar HAVO/VWO 
 
 
 
 
 

 
- Per 31 juli 2006: 8.714 
doelgroepkinderen op 
de voorschool 
 
 
 
 
 
- 15 leerlingen zijn 
doorgestroomd 

 
- Implementeren 4e 
jaarplanningsperiode 
2002/6. Controle via 
activiteitenverslag of de 
doelstellingen van de 
planning door stadsdelen 
worden gehaald 
 
- Subsidiëring voor kop-
voetklas. Beoordelen van 
verantwoording en 
evaluaties 
 
 

 
Lasten 13.407 
Baten 13.039 

Saldo 368 
 
 
 
 
 

Lasten 193 
Baten 193 

Saldo 0 
 
 
 
 

 
Lasten 11.966 
Baten 13.532 

Saldo 1.566 
 
 
 
 
 

Lasten 141 
Baten 141 

Saldo 0 

Primair Onderwijs tot 01-08-
2006 
 
- Citoscores Amsterdam zijn 
op niveau landelijk gemiddelde 
 
 
 
- Er is onderzoek gedaan naar 
specifieke groep leerlingen 
met LWOO/PRO indicatie. 
Indicatoren zijn in ontwikkeling 
 
 
- DSC-PO: schoolbesturen 
breiden in 2005/6 de DSC-
aanpak uit naar andere 
scholen met veel 
achterstandsleerlingen 
 
 
- Project DSC-VO is afgerond, 
m.u.v. 2 scholen 
 

 
 
 
- Citoscore Amsterdam 
ligt boven landelijke 
gemiddelde 
 
 
- Onderzoek naar 
LWOO/PRO-leerlingen 
is i.s.m. schoolbesturen 
in voorbereiding 
 
 
- DSC-PO: 
schoolbesturen breiden 
aanpak uit naar scholen 
met veel achterstanden 
 
 
 
- Continuering van 
DSC-aanpak op twee 
VO-scholen om 
achterstand op 
Amsterdams 
gemiddelde in te lopen 

 
 
 
- Opdrachtverlening aan 
bureau voor onderzoek; 
interpretatie van 
uitkomsten t.b.v. nieuw 
beleid van 2006 e.v. door 
werkgroep monitoring 
 
 
 
 
 
- Uitbreiding DSC-PO: 
volgen en stimuleren van 
schoolbesturen via 
overleggen en 
jaarverslagen stadsdelen 
 
 
- Continuering van 
aanpak DSC op 2 VO-
scholen 
 
 

 
 
 

Lasten 5.649 
Baten 5.649 

Saldo 0 

 
 
 

Lasten 6.298 
Baten 6.298 

Saldo 0 

Veiligheid in en om de school 
(VIOS) 

Opgenomen in het 
structureel 
schoolveiligheidsbeleid 
 

Uitvoeren programma 
VIOS door de scholen 

Lasten 1.400 
Baten 400 

Saldo 1000 

Lasten 1.400 
Baten 400 

Saldo 1000 

Oplevering van verschillende 
projecten uit het 
huisvestingsprogramma 2006 
43 van de ca. 60 grotere 
projecten uit het IHP in 
uitvoering of opgeleverd 

- Opgeleverd: 
Kingmaschool, 
Amstellyceum, 
Sweelinck, De Meer, 
Islamitisch College, 
Montessori Oost, IJburg 
College, Altra College, 
O.Heldringh, AICS. 
- Gestart: G.v.d. Veen 
College, Zuiderlicht, 
Comenius/Meridiaan, 
De Wissel, Sweelinck 

- Begeleiden van 
projecten in uitvoering en 
het bewaken van 
bouwbudgetten 
- Voorbereiden, samen 
met schoolbesturen, van 
bouwprojecten 
- Programma 2007 
voorbereiden 
- Voorbereiden van de 
overige 17 projecten 

Lasten 24.067 
Baten 404 

Saldo 24.067 
   

Lasten 26.014 
Baten 404 

Saldo 25.610 
 

- Op alle 11 k leurrijke lycea 
zijn brede schoolplannen 
De scholen hebben zich met 
brede schoolactiviteiten 

- Integrale uitvoering 
van brede 
schoolactiviteiten zijn 
op 10 van de 11 lycea 

- Onderhoud netwerk van 
de 11 kleurrijke lycea 
Evaluatie van de brede 
schoolplannen 

Lasten 672 
Baten 35 

Saldo 637 

Lasten 637 
Baten 0 
Saldo 0 
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geprofileerd en gezorgd voor 
een sterkere binding tussen 
leerling en school 
 
 
 
- Continuering van de 
uitvoering van de 2 pilots 
brede school op 2 SO-scholen 
in REC3 en REC4. Het betreft 
het tweede uitvoeringsjaar 

ingezet.  
Er wordt gewerkt aan 
verdieping en 
verbreding van de 
activiteiten 
 
- REC3: uitbreiding 
project “Intensief IBL-
groepen”; 
REC4: realisatie 
naschoolse opvang 
 

Ondersteuning van de 
scholen 
 
 
 
 
- Voortgangsoverleg met 
de coördinatoren REC3 
en REC4 over de 
uitvoering van de beide 
pilots gedurende het 
tweede jaar 
 

- Verdergaande verspreiding 
van voorlichtingsmateriaal 
 
  
 
- 
Ouderconsumentenorganisatie 
voor het onderwijs (OCO) is 
opgericht 

- Alle 3 de gidsen zijn in 
gebruik en worden 
periodiek opnieuw 
geproduceerd 
 
- OCO is op 6 
december 2006 
gepresenteerd 
 
 
 

- Stimulering van 
verdergaande 
verspreiding 
 
 
- Opdrachtverlening aan 
extern bureau voor 
realisatie OCO 
 
 

Lasten 311 
Baten 0 

Saldo 311 

Lasten 455 
Baten 0 

Saldo 455 

Scholen voor bijzonder 
onderwijs beschikken over 
gelijke middelen alle openbare 
scholen voor personeel en 
materiële kosten 

- Uitvoering loopt. 
Specifieke actie wordt 
uitgevoerd om de 
stadsdelen achterstand 
te laten inhalen  
- Overzichten werkelijke 
uitgaven t/m 2000 bij 
ACAM ingeleverd 
 

Financiële gelijkstelling 
onderwijs 

Lasten 3.382 
Baten 3.382 

Saldo 0 

Lasten 3.382 
Baten 3.382 

Saldo 0 

Nieuwkomers: 1500 trajecten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oudkomers: 4000 trajecten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volwasseneneducatie: ca. 
4500 trajecten 

- Ondanks de invoering 
van het 
inburgeringsexamen in 
het land van herkomst 
en de verzwaarde 
inkomenseis voor 
gezinshereniging en 
gezinsvorming, is de 
instroom van 
nieuwkomers in 
Amsterdam 
onverminderd hoog. 
Ruim 2.600 
nieuwkomers zijn met 
hun 
inburgeringsprogramma 
begonnen. 
 
 
Er zijn in 2006 3.700 
oudkomerstrajecten 
gerealiseerd. Hiermee 
is de doelstelling, zoals 
door het Rijk 
gehanteerd (2.223 
trajecten), ruim 
gehaald. Eind vorig jaar 
is prioriteit gegeven aan  
actie PaVEM:   
met 6000 vrouwen is 
een overeenkomst 
gesloten om een 
taaltraject te gaan 
volgen    
 
 
4500 taaltrajecten zijn 
gerealiseerd in de 
reguliere 
volwasseneducatie bij 
het ROCvA 

- Selectie en werving 
kandidaten voor 
taal/inburgeringstrajecten 
 
- Inkoop van trajecten 
 
 
- Voortgangsbewaking en 
monitoring 

Lasten 12.200 
Baten 12.200 

Saldo 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lasten 14.547 
Baten 14.547 

Saldo 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lasten 15.042 
Baten 14.238 

Saldo 804 

Lasten 19.592 
Baten 19.592 

Saldo 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lasten 27.600 
Baten 27.600 

Saldo 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lasten 21.687 
Baten 20.881 

Saldo 806 

Toelichting 
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De overschrijdingen op Cito en Huisvesting zijn in een actualisatie van de begroting vastgelegd (zie 
ook jaarverslag DMO).  
Doordat de invoering van de Wet Inburgering met een halfjaar is uitgesteld vallen de aantallen en dus 
de inkomsten en uitgaven hoger uit. De oude regelingen zijn gecontinueerd en hebben geleid tot 
aanvullende bevoorschotting. De hogere inkomsten bij oudkomers zijn het gevolg van PaVEM-
voorschotten.  

2.2 Subresultaatgebied Jeugd 

Algemeen 
Het gemeentelijk jeugdbeleid wil investeren in alle Amsterdamse kinderen. De centrale stad is 
verantwoordelijk voor het jongerenwerk dat de stadsdelen overstijgt. De stadsdelen zijn primair 
verantwoordelijk voor het preventief jeugdbeleid. De gemeente kiest ervoor om jongeren zo veel 
mogelijk te laten participeren. Zo heeft de gemeente Jongeren Actief voor Amsterdam (JAA!) 
aangespoord gevraagd en ongevraagd advies te geven over actuele beleidskwesties. Ook stimuleert 
de gemeente de Amsterdamse jongeren hun talenten naar beste vermogen te ontwikkelen. 
 
Te bereiken 2006 Bereikt 2006 Activiteiten Begroot 

(x € 1.000) 
Realisatie 
(x € 1.000) 

- Realisatie publiek-
private 
samenwerking 
- Realisatie minimaal 
1 multifunctioneel 
centrum 
- Prestatieafspraken 
MFC’s 
- Integraal plan van 
aanpak 
cultuureducatie, 
sport, jongerenwerk 
en onderwijs 

- Er zijn vijf MFC’s 
gestart 
- Er zijn met de 
MFC’s 
meerjarenafspraken 
gemaakt 
 

- Ontwikkelen 
strategische aanpak 
stadsdelen/welzijn-
sportorganisaties 
- Meerjarenafspraken 
maken 
- Stimuleren van 
projecten in 
samenwerking met 
Buurt en Onderwijs 

Lasten 3.551 
Baten 0 

Saldo 3.551 

Lasten 3.503 
Baten 0 

Saldo 3.503 

Jeugdparticipatie:  
- Stadsdelen nemen 
jongerenparticipatie 
structureel op in 
jeugdbeleid 
- Jongerenplatform 
JAA! geeft gevraagd 
en ongevraagd 
advies en krijgt 
betaalde 
adviesopdrachten 
van externen 

- JAA! heeft ruim 20 
adviestrajecten 
uitgevoerd; de helft 
daarvan is door 
opdrachtgevers 
gefinancierd 
- 13 stadsdelen 
hebben met 
ondersteuning van de 
centrale stad 
projecten uitgevoerd 
ter verankering van 
jongerenparticipatie 

- Stimuleren en 
ondersteunen 
ontwikkeling 
jongerenparticipatie in 
stadsdelen 
- Stimuleren JAA! om 
politiek en 
organisaties te 
adviseren 
- Initiëren van 
onderzoek 

Lasten 246 
Baten 0 

Saldo 246 

Lasten 285 
Baten 0 

Saldo 285 

Vrijetijdsbesteding 
kinderen en jongeren 

“Jouw idee, maak het 
waar”, 52 voorstellen 
ontvangen: 30 
beschikt, 22 
afgewezen en 14 in 
voorbereiding 

Jongeren informeren 
over 
subsidiemogelijkheden 
en het laten uitvoeren 
van hun eigen ideeën 

Lasten 478 
Baten 0 

Saldo 478 

Lasten 416 
Baten 0 

Saldo 416 

Programma 
risicojongeren 
 

Er zijn in totaal 799 
trajecten afgerond. 
De resultaten van het 
Vangnet worden pas 
duidelijk in het kader 
van GSB-convenant 
met de stadsdelen. 
De verantwoording 
hiervan gebeurt in 
mei 2007  

300 trajecten CATch, 
108 Edutainment-
initiatieven, 240 
mentoraten GOAL, 54 
trajecten 
Tienermoeders, 20 
trajecten En Nu Iets 
Positiefs, 77 trajecten 
Sport-it  

Lasten 2.868 
Baten 2.868 

Saldo 0 

Lasten 5.993 
Baten 4.974   
Saldo 1.019 

Streetcornerwork: 
veldwerk t.b.v. 1800 
jongeren, 
dienstverlening t.b.v. 
550  

1800 contacten, 850 
jongeren begeleid, 
150 jongeren 
doorverwezen naar 
geïndiceerde zorg 

Prestatie-afspraken 
maken en subsidie 
beschikken 

Lasten 1.577 
Baten 0 

Saldo 1.577 

Lasten 1.560 
Baten 0   

Saldo 1.560 

Hulp bij onbedoelde 
en ongewenste 
zwangerschap 
(FIOM) 

Jarenlange groei van 
hulpvraag bij 
onbedoelde en 
ongewenste 
zwangerschap 

Prestatie-afspraken 
maken en subsidie 
beschikken 

Lasten 629 
Baten 0 

Saldo 629 

Lasten 598 
Baten 0 

Saldo 598 
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stabiliseert zich: 
1.100 contacten 

Gezins- en 
opvoedondersteuning 
 

- Implementatie 
project Sprint voltooid 
- Ondersteuning van 
571 jongeren 
 

- Voortgangsoverleg 
met uitvoerende 
instellingen 
- Periodieke toetsing 
met G4 

Lasten 1.365 
Baten 1.365 

Saldo 0 

Lasten 1.365 
Baten 1.365 

Saldo 0 

 
Toelichting 
De begrote middelen voor het programma risicojongeren zijn geactualiseerd (zie jaarverslag DMO) in 
verband met de verwerking van de gemeentelijke prioriteiten, de ESF-middelen en de reservering voor 
latere instroom. Dit verklaart het verschil in bovenstaande tabel.  
 

2.3 Subresultaatgebied Diversiteit 
De activiteiten op het gebied van Diversiteit betroffen voornamelijk de behandeling van subsidie-
aanvragen rond Integratie en Participatie, en het onderhouden van (subsidie)contacten met vrouwen-, 
homo-, vluchtelingen- en vrijwilligersorganisaties. Er zijn in 2006 extra activiteiten (campagne) 
uitgevoerd met het Meldpunt Discriminatie Amsterdam. 
 

Te bereiken 2006 Bereikt 2006 Activiteiten Begroot 
(x € 1.000) 

Realisatie 
(x € 1.000) 

75 stedelijke vrijwilligers- 
en zelforganisaties voeren 
activiteiten uit op het 
gebied van integratie en 
participatie 

SIP (Bijzondere 
Subsidieverordening Integratie en 
Participatie):   
Aan 73 vrijwilligers- en 
zelforganisaties is subsidie 
verleend voor de uitvoering van 
activiteiten op het gebied van 
integratie en participatie. 
Toelichting: van de 50 aanvragen 
voor periodieke subsidies (op 
jaarbasis) zijn er 39 gehonoreerd. 
Van de 55 aanvragen voor 
projectsubsidies zijn 34 
gehonoreerd 

- Afhandeling van 
subsidieaanvragen 
- Bijdrage aan de 
voorbereiding van de 
beleidslijn voor subsidies in 
het kader van BIBOB 
- Werkbezoeken 
 
 
 
 
 

lasten        939 
baten             0 

 

saldo         939 

lasten   
937 

baten   
0 
 

saldo   
937 

 Vanaf 2006 is DMO 
verantwoordelijk voor de 
subsidiëring van projecten in het 
kader van het MGI (Meldpunt 
Goede Ideeën), onderdeel van 
het actieprogramma Wij 
Amsterdammers. De projecten 
bevorderen burgerschap, 
integratie en participatie 
- Er zijn 79 aanvragen ingediend, 
waarvan 28 zijn gehonoreerd en 
51 afgewezen of doorverwezen 

MGI: 
- Afhandeling van 
subsidieaanvragen 
- De beleidsregels 
(subsidievoorwaarden) van 
het MGI zijn aangepast 
 

lasten            0 
baten             0 

 

saldo             0 

lasten   
500 

baten   
0 
 

saldo   
500 

- 10 à 20 organisaties 
maken gebruik van 
Wereldpand 
- Nieuwe 
samenwerkingsverbanden 

- 17 vluchtelingenorganisaties zijn 
vaste gebruikers (waaronder 8 
starters) 
 

- Afspraken verdere 
prestatieafspraken zoals 
bezettingsgraad van het 
pand, aandeel starters en 
vrouwen onder gebruikers en  
samenwerkingsprojecten 
- De ontwikkeling van nieuwe 
samenwerkingsverbanden is 
gestart 

lasten        438 
baten             0 

 

saldo         438 

lasten  
429 

baten   
0 
 

saldo   
429 

- In 2005 loopt de extra 
meerjarige subsidie aan 
de VCA  
(Vrijwilligerscentrale) af 
voor de uitvoering van de 
maatregelen uit de Notitie 
Vrijwilligerswerk. VCA 
heeft voor 2006 weer een 
extra subsidie gevraagd 
voor nieuwe projecten.  
De reguliere subsidie voor 
2006 met prestaties voor 
het basisaanbod wordt 

Vrijwilligerswerk: 
- Bijdragen aan maatschappelijke 
stages (onderwijs), For Free 
(jeugdmagazine) , DWI 
(reïntegratie), diversiteit (infopunt 
allochtone organisaties),  
promotie (i.s.m. Concern 
Communicatie/WA), WMO.  
 
De reguliere dienstverlening van 
de VCA is toegenomen: 
- Bemiddeling (in 2005: 3492, 

- Onderhouden subsidierelatie 
VCA en stichting Hart voor 
Amsterdam 
- Ondersteunings- en 
adviespunt 
vrijwilligerswerkbeleid 
 

lasten        317 
baten             0 

 

saldo         317 

lasten   
314 

baten   
0 
 

saldo   
314 
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voortgezet  
- Gerichtere inzet voor 
uitvoering 
beleidsmaatregelen 
gekoppeld  aan 
(bijvoorbeeld): MWO, HIA, 
burgerschap en 
jongerenparticipatie- 
Handhaving 
dienstverlening VCA 
en inzet maatschappelijk 
ondernemen (extra 
projectsubsidie eindigt 
2005) 

waarvan 2180 via internet),  
- Organisatieondersteuning: in 
2005 onder meer 30% meer 
websitebezoekers (=55.000) 
- (Beleids)advisering: in 2006 
hernieuwde contacten met 
beleidssectoren en de stadsdelen  
- Maatschappelijk ondernemen: 
Beursvloer is in 2006 niet 
gerealiseerd. VCA en Stichting 
Hart voor Amsterdam bevorderen 
inzet van bedrijfsleven 

Homo- en 
vrouwenemancipatie: 
Met de homo-organisaties 
wordt eind 2005 een 
nieuwe agenda voor 2006 
en verder voorbereid. Dat 
gebeurt ook voor de 
emancipatie van 
allochtone vrouwen. De 
uitkomst hiervan bepaalt 
de acties voor 2006 

(Homo)emancipatie: 
- Voortzetting 
“zichtbaarheidsproject” (met 12 
bijeenkomsten en exposities) om 
agressie tegen homo’s tegen te 
gaan 
- Amendement Flos is uitgevoerd: 
om homodiscriminatie via het 
onderwijs tegen te gaan heeft het 
COC met vrijwilligers voorlichting 
gegeven. Ook is er een 
“kwartiermaker””voor het VO 
aangesteld, die homoseksualiteit 
bespreekbaar gaat maken en 
voor inbedding in het 
veiligheidsbeleid zorgt 
(Vrouwen)emancipatie: 
 SAMMAS: door problemen met 
de huisvesting zijn niet alle 
geplande activiteiten uitgevoerd  

Emancipatie: 
- Onderhouden van de 
subsidierelaties voor de 
samenwerkingsverbanden 
vrouwen- en homo-
organisaties 
- Advies en 
ondersteuningspunt homo- en 
vrouwenemancipatie 
 
Homo-emancipatie: 
preadvisering op de Notitie 
Flos: Amsterdam Gay Capital 
(begin 2007 in B&W) 
 
 
 
 
 

lasten        457 
baten             0 

 

saldo         457 
 
 

lasten   
461 

baten   
0 
 

saldo   
461 

Meldpunt Discriminatie 
Amsterdam (MDA): 
Nieuwe 
prestatieafspraken in 
2005 bepalen de acties 
voor 2006 

Discriminatie: 
- Verdere toename met 10% van 
meldingen bij MDA (in 2005: 
toename met 40%), waaronder 
de aandachtsgroepen homo’s, 
moslims, jongeren en joden 
- Wegens succes verlenging van 
de Publiekscampagne van 
Meldpunt Discriminatie 
Amsterdam en gemeente 
(november) 

- Onderhouden subsidierelatie 
met MDA,  
(waaronder beleidsmatige 
afstemming met OOV) 
- Opdracht voor extra 
publiciteitscampagne 
- Voorbereiding aanvullende 
rijkssubsidie voor 
antidiscriminatievoorzieningen 

lasten        261 
baten             0 

 

saldo         261 

lasten   
268 

baten   
0 
 

saldo   
268 

§3: Realisatie prioriteiten en posterioriteiten 

3.1 Prioriteiten 
 
Prioriteiten die zijn opgenomen in het programakkoord 2002-2006 
Omschrijving prioriteit S/I* Beschikbaar 

gesteld 
bedrag  
(x € 1.000) 

Ultimo 2006 
betaald en 
verplicht  
(x € 1.000) 

Omschrijving 
gerealiseerd 
resultaat 

Prioriteit 
volledig 
uitgevoerd 
(J/N) 

Uiterste datum 
geplande 
uitvoering 

Sectorale 
doorstroomprogramma’s 
VMBO en MBO/RABA 

S 800 800 Uitvoering 
programma 
beroepsonderwijs: 
doorgaande 
leerlijn 

J 31-12-2006 

Uitvoering motie Kinderen 
Eerst 

S 1800 1800 Vier preventieve 
programma’s 
gestart 

N 31-12-2007 

 
Overige prioriteiten 
Omschrijving prioriteit S/I* Beschikbaar 

gesteld 
bedrag  
(x € 1.000) 

Ultimo 2006 
betaald en 
verplicht  
(x € 1.000) 

Omschrijving 
gerealiseerd 
resultaat 

Prioriteit 
volledig 
uitgevoerd 
(J/N) 

Uiterste datum 
geplande 
uitvoering 

MFC I 700.000 0 Wordt in 2007 N 31-12-2007 
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gerealiseerd 
Circus Elleboog I 300.000 0 Wordt in 2007 

gerealiseerd 
N 31-12-2007 

BTR I 2.300 2.300 ESF-trajecten 
risicojongeren 

J 31-12-2007 

Aanpak 
kindermishandeling 

I 1.700 1.700 108 zorgtrajecten 
voor mishandelde 
kinderen gestart 

J 01-07-2007 

Gemeentelijke middelen 
voor extra taaltrajecten 

I 10.000 1.600 Realisatie 2.085 
trajecten taal en 
ouderbetrokkenheid. 
Subsidiering SVA, 
ABC, ETV 

N 2007 

* structureel of incidenteel 
 

§4:  Prestatiemeting  

Educatie 
Kinderen die naar het praktijkonderwijs (PRO) of het leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) gaan, 
nemen niet langer verplicht deel aan de CITO-toets. Dit betekent dat zij niet langer meetellen in de 
berekening van de CITO-score. Deze systematiek, die ook door Rotterdam wordt gehanteerd, is in 
overleg met de schoolbesturen vastgesteld. Deze andere manier van berekenen brengt het 
Amsterdamse niveau boven het landelijk gemiddelde. De slagingspercentages in het Amsterdamse 
voortgezet onderwijs zijn minder stabiel; met name de resultaten in het HAVO wisselen sterk. 
86% procent van de leerlingen sluit het schooljaar succesvol af. Het percentage dat de school zonder 
diploma verlaat, is het afgelopen jaar gestegen.  
 
In het bestuursakkoord is over de onderwijshuisvesting afgesproken dat de centrale stad ervoor zorgt 
dat alle schoolgebouwen van het VO en (V)SO een aangename werk- en leeromgeving bieden, in 
goede staat van onderhoud verkeren en aangepast zijn aan de laatste onderwijskundige inzichten. 
Eind 2006 zouden deze verbeteringen voor 70% zijn gerealiseerd. Door de voorbereidingstijd die er 
voor een dergelijk project nodig is, konden de voorzieningen niet in 2006 worden opgeleverd. 
 
Ter bestrijding van het lerarentekort heeft Amsterdam een convenant afgesloten met de 
schoolbesturen, opleidingsinstellingen en het Ministerie van OCW Het Amsterdams Platform 
Onderwijsarbeidsmarkt (APO) is opgericht om tijdig een onderwijsarbeidsmarktbeleid te voeren en zo 
het te verwachten lerarentekort in het onderwijs te voorkomen of te minimaliseren. 
 
Het ROCvA en de andere taalaanbieders worden afgerekend op behaald resultaat. Bij minder 
instroom en meer uitval volgt een lagere afrekening. De gemeente gaat dit na met het 
cliëntvolgsysteem EDISA. De prestaties worden kwantitatief gemeten in aantallen deelnemers en 
trajecten. Kwalitatief gebeurt dat via de behaalde niveaustijging en via de werkgroep Taalbeleid, dat 
onder voorzitterschap staat van de hoogleraar Nederlands als Tweede taal die van gemeentewege is 
aangesteld bij de UvA. In de nieuwe aanpak wordt via het instrument van onderzoek en evaluatie door 
onder meer Universiteit en Hogeschool ook op een prestatiemeting in “outcome” ingezet. Het 
onderzoek zal zowel vanuit taalkundig als sociaalwetenschappelijk perspectief gestalte krijgen. 
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Resultaatgebied Verkeer en Infrastructuur 

§1: Bestuurlijke hoofdlijnen 

1.1 Inleiding 
Het resultaatgebied verkeer en infrastructuur omvat alle activiteiten die bijdragen aan het verbeteren 
van de bereikbaarheid en mobiliteit, zowel binnen de stad als in relatie tot de regio. Het gaat daarbij 
om het verbeteren van het openbaar vervoer, het optimaliseren van het gebruik van de wegcapaciteit, 
faciliteren van vervoer te water en het aanleggen en onderhouden van de benodigde infrastructuur.  
 
Aan dit resultaatgebied leveren de volgende diensten een bijdrage: 
• het grootste gedeelte van het resultaatgebied verkeer en infrastructuur valt onder de Dienst 

Infrastructuur Verkeer en Vervoer (DIVV). DIVV zorgt ervoor dat de bewoners en bezoekers van 
Amsterdam zich veilig en efficiënt kunnen verplaatsen in een bereikbare en aantrekkelijke stad. 
DIVV ontwikkelt verkeers- en vervoersbeleid en voert dit uit door het realiseren en beheren van 
infrastructuur. Hiertoe heeft de dienst een centrale regiefunctie en is DIVV het Amsterdamse 
kenniscentrum op het gebied van verkeer en vervoer; 

• het Gemeentevervoerbedrijf (GVB) verzorgt als opdrachtnemer het openbaar vervoer binnen de 
gemeente inclusief het personenvervoer over water. 

 
Bij parkeren zijn vier diensten betrokken:  
• DIVV voor het parkeerbeleid op straat en in gebouwde voorzieningen (Park+Ride en garages); 
• de dienst Amsterdam Beheer afdeling Parkeergebouwen is sinds maart 2006 eigenaar van de 

gebouwde parkeervoorzieningen. Parkeergebouwen doet het beheer en de exploitatie van de 
gebouwde parkeervoorzieningen in Amsterdam; 

• de dienst Stadstoezicht richt zich op het innen van inkomsten uit het parkeren, het verstrekken 
van vergunningen, wegslepen en naheffingsaanslagen in opdracht van de stadsdelen. 

1.2 Gewenst effect 
 
De bereikbaarheid 
Een indicatie voor de bereikbaarheid vormt de permanente telling van het aantal personenauto’s die 
de stad inkomen en verlaten. De onderstaande weergave geeft een beeld van het verkeer de stad in.   
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Hier aanvankelijk een dalende trend die het meest opvallend is langs de Singelgracht en het IJ. De 
vorig jaar geconstateerde opgaande lijn vanaf 2004 lijkt zich overigens weer te corrigeren. 
Onderstaande grafische weergave geeft het aantal passeringen de stad uit weer. 
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75%

80%

85%

90%

95%

100%

105%

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

3 - j a a r s  g e mi d d e l d e

SINGELGRACHT: RINGWEG A10:

 
Er is sprake van een dalende trend, zowel op het cordon rond de Singelgracht en het IJ, als het 
cordon op de ringweg A10. Opmerkelijk is de opgaande lijn voor 2006 voor de Singelgrachtmeting. 
 
De verkeersveiligheid 
Op dit moment kan worden geconstateerd dat de trend in het aantal verkeersslachtoffers zich lijkt te 
stabiliseren. 
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Ten aanzien van het aantal dodelijke slachtoffers kan worden geconstateerd dat sinds de 
eeuwwisseling een dalende trend is ingezet. De conclusie is dat de aanpak van de verkeersveiligheid 
in Amsterdam effect heeft. De dalende trend neemt echter af. 
 
De keuze van vervoer (modal split) 
Ten aanzien van de ontwikkelingen in de keuze van vervoer (modal split) hebben zich in vergelijking 
met het afgelopen jaar een aantal zaken gewijzigd die van directe invloed zijn geweest op de 
modeluitkomsten. De werkgelegenheid binnen de agglomeratie Amsterdam is drastisch bijgesteld. 
Oorzaak is dat de komende jaren tenminste 45.000 minder arbeidsplaatsen zullen worden 
gerealiseerd dan werd aangenomen. In de tweede plaats is met het Amsterdamse verkeersmodel, 
voor het jaar 2005 een nieuw basismodel berekend en getoetst aan de bestaande situatie van 2004. 
Bij de prognoses 2015 is rekening gehouden met de in gebruik name van de Noord/Zuidlijn. Dat heeft 
geleid tot de volgende resultaten binnen de agglomeratie: 
 
MODAL SPLIT AGGLOMERATIE 2005 2010 2015
Auto 45% 43% 41%
Fiets 19% 19% 18%
Openbaar vervoer 36% 38% 41%
 
Op basis van de huisenquêtes komt de volgende verdeling van de keuze van vervoermiddel naar 
voren. Dit is dus, in tegenstelling op bovenstaande modal-split, gebaseerd op de verplaatsingen 
binnen Amsterdam door Amsterdammers. 

Modal split inwoners van Amsterdam Inclusief lopen Exclusief lopen
Auto 29,3% 39,3%
Fiets 28,1% 37,7%
Openbaar vervoer 17,2% 23,0%
Lopen 25,4% -
 
Er zijn geen grote verschuivingen in de vervoerkeuze door Amsterdammers. Dit is conform de 
verwachting omdat in zowel het op mobiliteit gerichte beleid als in de uitvoering daarvan geen grote 
wijzigingen hebben plaatsgevonden (het gebied voor betaald parkeren is bijvoorbeeld niet flink 
uitgebreid en de tarieven voor het openbaar vervoer en parkeren zijn ook niet drastisch veranderd). 

1.3 Externe ontwikkelingen 
Luchtkwaliteit 
Het wetsvoorstel Luchtkwaliteit is in 2006 vastgesteld door de Tweede Kamer en wacht op 
behandeling in de Eerste Kamer. Kern van het wetsvoorstel is het Nationaal Samenwerkingsverband 
Luchtkwaliteit (NSL) Het programma houdt rekening met nieuwe ontwikkelingen zoals bouwprojecten 
of de aanleg van infrastructuur. Projecten die passen in het programma, hoeven niet meer te worden 
getoetst aan de Europese normen (grenswaarden) voor luchtkwaliteit. Hiermee introduceert het rijk 
een “flexibele regeling” waardoor bouwprojecten binnen Amsterdam kunnen worden gerealiseerd.  
 
Nota Mobiliteit/ anders betalen voor mobiliteit 
Het rijk heeft de Nota Mobiliteit vastgesteld. Belangrijk punt daaruit is het streven om een landelijke 
kilometerprijs in te voeren die naar tijd, plaats en milieukenmerken gedifferentieerd kan worden. De 
financiële lasten voor de weggebruiker verschuiven van bezit naar gebruik. Voor de Noordvleugel is 
afgesproken om voor 2010 te komen tot een gezamenlijke pilot in het kader van Anders Betalen voor 
Mobiliteit.  
 
Noordvleugelprogramma 
Het is de Noordvleugel samenwerking gelukt om op de meeste dossiers een eensgezind standpunt in 
te nemen. Alle dossiers met een regionaal karakter werden bestuurlijk afgerond. Het voornemen is 
uitgesproken om in de volgende kabinetsperiode door te gaan met dit Noordvleugelprogramma. De 
volgende projecten zijn daarin opgenomen: 
• de wegstudie Schiphol-Amsterdam-Almere; 
• ijmeer verbinding; 
• ov –planstudie SAAL; 
• verstedelijking en landschap en milieu; 
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• landzijdige bereikbaarheid Schiphol; 
• infrastructuur voor de Zuidas. 
 
Regionet 
Voor Regionet is overeenstemming over de openstelling van een vijftal NS-stations waarvan drie in 
Amsterdam, één in Zaanstad en één in Almere. Het Hemboogstation zal in april 2007 in exploitatie 
worden genomen, Holendrecht zal in mei 2007 gereed zijn en Watergraafsmeer in mei 2008. 
 
2e Coentunnel- Westrandweg 
In samenwerking met de regionale bestuurlijke partners zijn afspraken vastgelegd in een 
bestuursovereenkomst die de basis vormt voor de financiering en scope van de beide projecten. Als 
alles volgens plan verloopt, kan de bouw in 2008 van start gaan. De oplevering is gepland in 2012. 
 
Dynamisch Verkeersmanagement (DVM) 
De intenties voor DVM zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst die eind 2006 is 
ondertekend door de Noordvleugelpartijen. Op rijksniveau is besloten tot een grootschalige proef met 
DVM waarbij Amsterdam als pilot is uitgekozen. 
 
Zuidas 
Het kabinet en het college van B&W van Amsterdam hebben besloten tot het oprichten van een 
Zuidas onderneming. Op 31 januari 2006 hebben alle betrokken partijen een bestuurlijke 
overeenkomst Zuidas-Dok getekend. Hierin zijn zowel afspraken over de financiële bijdragen als 
procesafspraken over de oprichting van de Zuidas Onderneming vastgelegd.  

1.4 Realisatie bestuurlijk relevante doelstellingen 
 

Programakkoord 
(2002-2006) 

Bereikt tot/met 2005 Te bereiken resultaten 
2006 

Bereikte resultaten 2006 

Openbare orde en veiligheid 

Vermindering agressie 
en zwartrijden 

 
    

 Controledruk op tramlijnen 
zonder conducteur (5, 16, 24) 
gelijk aan realisatie 2004 

 Extra preventieve controles in 
trams zonder conducteur, extra 
aanpak overlast hangjongeren bij 
bushaltes en extra repressieve 
kaartcontroles tegen zwartrijden. 

Een veilig openbaar 
vervoer; conducteurs 
op alle trams 

 In 2006 5% minder 
slachtoffers van criminaliteit 
in ov dan in 2004; 

Doelstellingen zijn in 2005 al 
bereikt. 

  

Verder ontwikkelen van 
integraal veiligheidsbeleid 

In 2006  4% minder mensen 
die zich onveilig voelen in 
het ov dan in 2004; 

Doelstellingen zijn in 2005 al 
bereikt 

  

Invoering van 
veiligheidsconvenant 
Stationeiland en veiligheids-
arrangement station 
Nieuwmarkt tot Amstel. 

Opstellen 
veiligheidsarrangementen. 

Verlenging Veiligheidsarrangement 
metrostations Nieuwmarkt t/m 
Amstel (hot spot 2) van 1-4-2006 
tot 1-1-2007 

  
Ingebruikname cameratoezicht 
Eye on You 

  Uitbreiding cameratoezicht op de 
metro- en ringlijnstations 

  Principebesluit tot vorming van 
OV-politie 

Invoering OV-politie Definitief besluit vastgesteld, 
invoering voorzien in 2007 

Tourniquets in gebruik 
per 1/1/2004 

    

Toepassing landelijke 
chipkaart 

Principebesluit genomen over 
handhaving koppeling 
tourniquets aan chipkaart 

Invoeren chipkaart tram en 
bus; 

Invoering is voorzien in 2007 

  Beschikking is 8 juli 2005 
verkregen. 

Poortjes gereed  Alle 52 stations zijn voorzien van 
poortjes en betaalautomaten 

 

Alle stations zijn voorzien van 
poortjes of in-uitscheckpalen 
(en andere appartuur)  

Chipkaart  in metro De gefaseerde invoering loopt 
volgens planning. 

Verkeer en infrastructuur 
Verbetering 
bereikbaarheid 
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Programakkoord 
(2002-2006) 

Bereikt tot/met 2005 Te bereiken resultaten 
2006 

Bereikte resultaten 2006 

Voltooiing 
Noord/Zuidlijn in 2011 

  Uitstel voltooiing naar 2013 

 Bouwactiviteiten met betrekking 
tot alle stations, 
verkeersmaatregelen ter 
beperking van de overlast. 

Bouwactiviteiten aan de drie 
diepe stations en bouwput 
CS en aan de stations RAI, 
Buikslotermeerplein en Van    
Hasseltweg 

Bouwactiviteiten aan de drie diepe 
stations en bouwput CS en aan de 
stations RAI, Buikslotermeerplein 
en Van Hasseltweg 

  Aanbesteding/gunning stations 
Noord, Nieuwe Leeuwarderweg 
en in situ tunnel 

Caisson 1 (startschacht) op 
diepte 

Caisson 1 (startschacht) op 
diepte.caisson 3 op diepte 

Verbetering regionale 
bereikbaarheid 

 
  

  

 Verbetering regionale 
infrastructuur en 
openbaar vervoer 

2e en 3e fase IJ-tram zijn 
tijdelijk stil gelegd 

Voorlopig  ontwerp gereed 
IJtram 2e fasevoorbereiding  

Vanwege herziening 
bestemmingsplan IJburg 2e fase 
zijn er geen activiteiten uitgevoerd 

    Aanleg nieuw eindpunt lijn 5 Programma van Eisen (PvE), Voor 
Ontwerp (VO) en Definitief 
Ontwerp (DO) zijn gereed 

  procedures in het kader van de 
tracéwet. 

Vaststelling tracébesluit 2e 
Coentunnel/Westrandweg; 

Tracébesluiten zijn bij het Rijk 
vertraagd ivm voldoen aan Besluit 
Luchtkwaliteit 2005. 

  Convenant structurele regeling 
vervangingonderhoud en MVP 
metro vastgesteld, opstellen 
financiële kadernota. 

Uitvoering urgent 
onderhoud stations Oostlijn; 

DO bovengrondse perrons. 
Ontwerpfase tunnel-
werkzaamheden afgerond. 
Spoorvervanging bij ROL 

  Start bouw noordelijke 
tunnelbuis. 

Uitvoering auto-
onderdoorgang. 

Autotunnel noord gereed, werk aan 
autotunnel zuid gestart. 

  Gunning bouw overkapping. 
(busstation CS) 

Start ruwbouw busstation 
IJsei. 

Voorbereidingskrediet inrichting en 
dynamisering vastgesteld. 

  Voorbereiding busstation en 
stalling Buikslotermeerplein 

Variantenstudie heeft plaats-
gevonden. Ontwerpkeuze in 2007. 

   Uitwerking doortrekken NZL Vervoerwaardestudie en 
kostenraming 

   Uitwerking netwerkvisie 
wegennet Noord Holland; 

Plan van aanpak fileproof in 
samenwerking met RWS 

  Startnotities, studies, analyses 
en vertegenwoordiging 
verbinding Shiphol-Almere 

Bijdrage planstudie 
Schiphol-Almere; 

Bestuurlijke reactie op voornemen 
van minister over besluitvorming. 

   Uitwerking betaald rijden in 
regionaal verband. 

Initiatieffase, voorttrekkende rol in 
werkgroep 

Leefbare en  
bereikbare stad 

    

1 of 2 
bezoekersgarages in 
Singelgrachtzone 

PvE opgesteld. Besluitvorming 
begin 2006 

Voorbereiding Singelgracht-
garages (ontwerpen en 
bestek garage op 
Westeinde) 

PvE Westeinde afgerond, 
vooralsnog geen vervolgactie ivm 
nieuw programakkoord 

   
Start bouw garage 
Haarlemmerplein 

Kredietaanvraag vastgesteld. 
Bouw gestart 

Transferia aan de 
Ringweg; 

P+R Sloterdijk is opnieuw 
ingericht en aangevuld met een 
Park + Bike-faciliteit;  

Start opstellen verbeterplan ism 
DAB/Parkeergebouwen 

  

Realisatie tijdelijke P+R-
voorziening op Zeeburgereiland 
ca. 200 pp. tot 2008  

  

   Uitvoering evaluatie 
parkeerbeleid 

Analyse gereed, evaluatie in 2007 
voltooid 

   Voorbereiding nieuwe 
betaalvormen; 

Parkeer en bel is in mei 
geïntroduceerd. 

  Parkeerverordening en 
parkeerbelastingverordening 
vastgesteld. 

Parkeerverordening en 
parkeerbelastingverordening 
vastgesteld. 

   Implementeren bestuurlijke 
boete; 

Voorbereidingen invoering 
bestuurlijke boete. 

Vernieuwing Wibautas  Stedelijke randvoorwaarden, 
profiel en kredietbesluiten 
voorbereid, kwaliteitschouwen 
uitgevoerd, black spots 
aangepast, optimalisering 
verkeersregel installaties Mr. 
Visserplein 

Uitvoering herinrichting Mr. 
Visserplein (Wibautas) 

Met de reconstructie van het Mr. 
Visserplein is nog geen aanvang 
gemaakt. Nader onderzoek bleek 
noodzakelijk  inzake een optimaal 
ontwerp i.r.t. tot een goede 
doorstroming en 
verkeersveiligheid. 

Opstapper Opstapper voortgezet Opstapper voortzetten Exploitatie voortgezet 
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Programakkoord 
(2002-2006) 

Bereikt tot/met 2005 Te bereiken resultaten 
2006 

Bereikte resultaten 2006 

  

Businessplan Opstapper 
gereed voor besluitvorming 

Businessplan opstellen. Businessplan is opgesteld. Op 
basis van dit plan is besloten de 
frequentie en de exploitatietijd te 
veranderen. Tevens is besloten de 
exploitatie van de Opstapper aan 
te besteden. 

Meer en beter 
openbaar vervoer door 
het GVB in de stad 

     

  Jaarcontracten opgesteld; Opstellen jaarcontracten; 

  
Uitvoering dienstregeling 
gemonitord 

Monitoren uitvoering 
dienstregeling 

 Opdrachtgeverschap is overgaan 
naar het ROA. 
  

Veiliger en goed 
onderhouden  wegen. 

    

Onderhoud 
hoofdinfrastructuur 

15 projecten in voorbereiding; 1 
projecten in uitvoering; 9 
projecten technisch gereed. 

Uitvoering nieuw 
meerjarenprogramma 
hoofdnet auto; 

9 projecten Groot Onderhoud (GO) 
gereed, 2 reconstructies gereed, 
10 wegen opnieuw geasfalteerd, 2 
wegen Zeer Open Asfalt (ZOA) 
vervangen, 9 knelpunten 
doorstroming aangepakt 

   Uitvoering beheerplannen 
voor hoofdnet auto, voor 
sluizen, tunnels en bruggen 

Beheerplannen uitgevoerd 

  Nota stedelijke infrastructuur 
opgesteld, bevoegdheden 
stadsregisseur vastgesteld 

Vaststellen nieuwe nota 
stedelijke infrastructuur 

Nota stedelijke infrastructuur 
vastgesteld 

  Beleidskader Hoofdnetten 
vastgesteld 

Besluitvorming over 
stedelijke infrastructuur; 

  

  46 blackspots kruisingen 
aangepakt, 39 blackspots in 
uitvoering 

Aanpak duurzaam veilig 
fase 2; wegwerken 
verkeersonveilige situaties; 

34 kleine en 5 complexe black-
spots aangepakt 

  

 Veilige school-thuisroutes in 
alle stadsdelen. 

87 amsterdamse basisscholen met 
2700 leerlingen deden mee aan 
het fietsexamen 

Publieke werken 
veroorzaken zo min 
mogelijk overlast 

     

Effectief voorkomen 
en beperken van 
overlast. 

Beleidkader en 
uitvoeringsprogramma DVM 
opgesteld 

Inzet speciaal team op 4 
corridors 

Het Verkeersteam Corridors is bij 
ca. 130 incidenten geweest 
 

 Verkeersmodellen t.b.v. 
toekomstscenario 
Fusie stadsregie en 
verkeersmanagement afgerond 
Formulering strategisch kader 
en meerjarenprogramma 

Uitvoering maatregelen 
Zuidoost  (Rosita),  
Westpoort, corridors en 
centrum 

Bestek voor aanbesteding 
maatregelen Rosita Zuidoost is 
voorbereid. 
Systemen voor Corridors 
aanbesteed (onderdeel maatregel). 
Aanleg monitoringssystemen in 
voorbereiding en deels uitgevoerd. 
Onderzoek naar rijksvisie ring A10 
in uitvoering. 

  Afstemming projecten 
voorbereiding en uitvoering op 
basis Masterplan 

Coördinatie Stationseiland 
op basis van regieplan; 

Veilig en bereikbaar stationseiland 
Draagvlak voor de projecten en de 
overlast op het stationseiland. 

§ 2 Bereikte resultaten per subresultaatgebied  
 
  Bedragen x € 1 miljoen 
  Lasten Baten Saldo
Exploitatie openbaar vervoer 7,5 68,2 -60,7
Infrastructuur 276,8 127,3 149,5
Verkeers- en vervoersbeleid 7,0 1,7 5,3
Parkeren 170,8 180,0 -9,2
Kapitaallasten activa algemene dienst 42,6 0,0 42,6
Kapitaallasten activa openbaar vervoer 30,7 27,0 3,7
Totaal 535,4 404,2 131,2
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In vorenstaande tabel is een cijfermatig overzicht opgenomen van de rekeningbedragen van dit 
resultaatgebied (onderverdeeld naar subresultaatgebieden). Hierna volgt een toelichting op de voor 
2006 bestuurlijk relevante ontwikkelingen. 

2.1 Subresultaatgebied Exploitatie openbaar vervoer (inclusief openbare orde en veiligheid) 
 

Begroot Realisatie Te bereiken 2006 Bereikt 2006 Activiteiten 

Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Exploitatie openbaar 
vervoer 

    185.813 221.696 -37.973 40.999 85.465 -44.466

Jaarcontracten  Niet meer van 
toepassing 
 

Opdrachtgeverschap 
per 1 januari 2006 
ROA. 

       

Sociale veiligheid  Zie realisatie bestuurlijk relevante 
doelstellingen: 
 ‘Vermindering agressie en 
zwartrijden.’ 

   

11.867 547 -11.320
Poortjes en chipkaart  Zie realisatie bestuurlijk relevante 

doelstellingen: 
 ‘Tourniquets in gebruik per 
1/1/2004.’ 

            

Toegankelijkheid                 
In 2010 kan 80% van 
de doelgroep gebruik 
maken van het ov (nu 
17%) 

Opdracht voor 
ophogen van 41 
tramhaltes 

   
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

Opstapper   Zie realisatie bestuurlijk relevante 
doelstellingen: 
 ‘Opstapper.’ 

            

Veren                
Uitvoering 
dienstregeling 
Buiksloterwegveer 
Uitvoering 
dienstregeling 
IJpleinveer 

Uitvoering conform 
dienstregeling 
Uitvoering conform 
dienstregeling 

Opstellen 
raamcontract 2007-
2011 
Opstellen verordening 
op de veerdiensten 

  
  

  
  

  
   

  
  

  
  

  
  

2.2 Subresultaatgebied Infrastructuur: Noord/Zuidlijn 
 

Begroot Realisatie Te bereiken 2006 Bereikt 2006 Activiteiten 

Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Noord/Zuidlijn     248.016 88.836 -159.180 168.884  168.884 0 
Start bouw station 
Buikslotermeerplein. 

Westelijke viaducten, 
landhoofden gereed 

              

Start bouw station Van 
Hasseltweg. 

 1e deel wanden/dak 
gestort. 

Uitvoering       
      

Start verlaging Nieuwe 
Leeuwarderweg 

  Uitvoering       
      

Uitvoering alternatieve 
Sixhaven. 

Moot 1,2 en 3: 
wandbekisting gereed 
en kopschotten 
geplaatst.  

        

      
Uitvoering De 
Ruijterkade-Voorplein 
CS/Passage CS.  

Constructies onder CS 
75% gereed, voorplein: 
diepwanden deel A 
gereed. 

Uitvoering       

      
Uitvoering 
tunnelconstructie/ 
opbouw boor. 

 boormachines 
opgebouwd exclusief 
volgwagens. 

        

      
Uitvoering bouw 
station Rokin. 

dak diepe station 
gestort, 2/3 van het 
aantal stempels 
geplaatst, vloer 
verdeelhallen gestort. 

Uitvoering       
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Begroot Realisatie Te bereiken 2006 Bereikt 2006 Activiteiten 

Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Uitvoering bouw 
station Vijzelgracht. 

Diepwanden westzijde 
gereed, tramsporen 
teruggelegd. 

Uitvoering       

      
Uitvoering 
maatregelen 
Ceintuurbaan:  

 rijbanen teruggelegd         

      
Uitvoering bouw 
station Ceintuurbaan. 

Diepwanden en dak 
gereed. 

        
     

Uitvoering tijdelijke 
maatregelen 
Europaplein. 

Kabels, leidingen en 
wegen omgelegd. 

        

      
Start bouw station RAI. Damwanden geplaatst.               
uitvoering kruising 
A10. 

A10 en oprit 
omgelegd. 

        
      

2.3 Subresultaatgebied Infrastructuur: Ontwikkeling 
 

Begroot Realisatie Te bereiken 2006 Bereikt 2006 Activiteiten 

Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo

Overige ov projecten:      41.119 25.043 -16.076 14.816 14.816 0
IJtram 2e fase: opstellen 
definitief ontwerp en 
bestek 

geen activiteiten       

      
IJtramstalling 2e fase: 
opstellen PvE 

Vanwege herziening 
bestemmingsplan 
IJburg 2e fase zijn er 
geen activiteiten 
uitgevoerd 

geen activiteiten       
     

Verlegging lijn 5: 
opstellen programma 
van eisen. 

PvE, VO en DO zijn 
gereed. 

Voorbereiding en 
subsidieaanvraag. 

      

      
Ombouw Amstelveenlijn: 
opstellen nota van 
uitgangspunten en PvE. 

Rapportage 
Probleem en 
alignement 
verkenning 
Amstelveenlijn en 
afgerond. 

Begeleiding 
probleemverkenning 
en alignement 
verkenning. 

      

      
Renovatie metro-oostlijn 
(ROL). 

Definitief ontwerp 
bovengrondse 
perrons. 
Ontwerpfase 
tunnelwerkzaamhede
n afgerond. Extra 
spoor-vervanging in 
de tunnel. 

DO+bestek 
werkpakketen 1,2 en 3 
afgerond, PVE's 
tunnelveiligheid 
afgerond, 
voorbereiding 
Tunnelverlichting 
afgerond en 
aanbesteed. 
Kredietaanvraag 
uitvoering 
werkpakketen 1,2 en 3 
en Tunnelverlichting. 

      

      
Zuidtangent Voorkeursbesluit 

door Stadsregio 
Overdacht stadsregio 
naar gem. Amsterdam 
in voorbereiding 

      

      
Vervoersknoop-
punten:      33.075 32.375 -700 17.558 17.558 0

Busstation/auto-
onderdoorgang (IJsei). 

Aanvaarbescherming
, kistdam, kade en 
autotunnel noord 
gereed, werk aan 
autotunnel zuid 
gestart. 
Voorbereidings-
krediet inrichting en 
dynamisering 
vastgesteld. 

Bouwrealisatie. Project 
en 
procesmanagement. 
Toezicht op uitvoering. 
Voorbereidingskrediet 
inrichting en 
dynamisering 
opgesteld. 

      

      
Vervoersknoop 
Buikslotermeerplein: 
opstellen definitief 

Variantenstudie naar 
inpassing van 
busstation in 

Variantenonderzoek 
busstation 
Buikslotermeerplein. 
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Begroot Realisatie Te bereiken 2006 Bereikt 2006 Activiteiten 

Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
ontwerp busstation en 
fietsenstalling 

geactualiseerde 
stedenbouwkundige 
visie heeft 
plaatsgevonden.  

Actualisatie 
centrumgebied heeft 
tot 
ontwerpaanpassingen 
geleid.  

NS/busstation Bijlmer 
Arena. 

Busstation Bijlmer 
ArenA in december 
2006 opgeleverd. 
NS-station: 
Ruwbouw is gereed.  

Bouwrealisatie. 
Toezicht op uitvoering. 
Afbouw NS-station is 
in uitvoering. 

      

      
Wegprojecten/overige 
projecten/derden    

4.922 1.830 -3.092 425 425 0

IJweg-west. DO afgerond + 
besteksfase 
opgestart + 
uitvoeringskrediet 
Westerdoksdijk 
vastgesteld 

Ijweg-west loopt 
parallel met 
stedenbouwkundige 
ontwikkeling en gaat 
volgens planning 

      

      
Westrandweg / 2e 
Coentunnel. 

Tracébesluiten zijn 
bij het Rijk vertraagd 
ivm voldoen aan 
Besluit Luchtkwaliteit 
2005. 

Voorbereiding van 
bestuurlijke 
besluitvorming 

      

      
Muntbergweg uitvoeringsfasering  

en - planning, BLVC-
plan Uitvoeringsfase 

Uitvoeringsvoorbereidi
ng reconstructie + 
capaciteitsuitbreiding 
Muntbergweg 

      

      

2.4 Subresultaatgebied Infrastructuur: Beheer 
 

Begroot Realisatie Te bereiken 2006 Bereikt 2006 Activiteiten 

Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo

Hoofdnet auto     13.996 1.486 -12.510 9.834 6.409 -3.425
Uitvoering 
meerjarenplan 
hoofdnet auto 

Uitvoering ggo- en 
vervangingsprojecten 

Uitvoering 
meerjarenplan 
hoofdnet auto 

Uitvoering ggo- en 
vervangingsprojecten 

5 GGO gereed. 
2 Reconstructies 
gereed. 
4 GGO in 
voorbereiding. 
9 Reconstructies in 
voorbereiding. 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

Bestedingsvoorstel 
Groot Onderhoud 2006 
en vervanging ZOAB 

10 Wegen/wegvakken 
geasfalteerd en op 2 
wegen ZOAB 
vervanging 

10 Wegen/wegvakken 
geasfalteerd en op 2 
wegen ZOAB 
vervanging 

   

   
Aanpak knelpunten in 
de doorstroming 

9 knelpunten in de 
doorstroming op de 
hoofdnetten 
aangepakt. 

9 knelpunten in de 
doorstroming op de 
hoofdnetten 
aangepakt. 

   

   
Voorbereiding 
herinrichting Mr. 
Visserplein (Wibautas) 

Met de reconstructie 
van het Mr. Visserplein 
is nog geen aanvang 
gemaakt.  Nader 
verkeerskundig 
onderzoek bleek 
noodzakelijk voor een 
goede doorstroming en 
verkeersveiligheid.   

Capaciteits- en 
verkeersveiligheidsond
erzoeken.  

      

      
Besluitvorming over 
stedelijke infrastructuur 

Vaststelling Stedelijke 
Randvoorwaarde Bm. 
De Vlugtlaan.  
Uitvoeringsbesluiten 
m.b.t. de Jan van 
Galenstraat en de 
Mauritskade. 
Vaststelling 
Bestedingsvoorstel 

Bestuurlijke 
besluitvorming 
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Begroot Realisatie Te bereiken 2006 Bereikt 2006 Activiteiten 

Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
2006   

Vaststellen nieuwe 
nota stedelijke 
infrastructuur 

De Nota Stedelijke 
Infrastructuur is in 
2006 vastgesteld. 

Bestuurlijke 
besluitvorming 

      

      
Hoofdnet openbaar 
vervoer     67.744 3.444 -64.300 64.607 2.648 -61.959

Uitvoering beheer cf 
contract, monitoren 
onderhoud en 
vervanging 

Opdracht voor 20 
vervangingsprojecten 
traminfrastructuur 
Regulier onderhoud 
conform contract 
uitgevoerd 
5 % van de 
metrosporen 
vervangen 
10% van de wissels 
vervangen. 

Onderhoud 
Metrokunstwerken 
Contractbeheer 
Toetsing projecten 
Onderhoud database 
railinfra 
Begeleiding 
nieuwbouwprojecten 

      

Bruggen     7.681 159 -7.522 9.906 3.436 -6.470
Uitvoering beheerplan 
bruggen  

Beheerplan 
uitgevoerd. 
Actualisatie 
inspectieplan 
opgestart. 
Actualisatie 
onderhoudsplan 
opgestart 

6 bruggen technisch 
gereed. 
9 bruggen in 
voorbereiding. 
1 brug in uitvoering. 

  
  

  
 

  
  
  

    
  

  
 

Tunnels     2.327 94 -2.233 2.663 1.299 -1.364
Uitvoering beheerplan 
tunnels 

Uitvoering beheerplan 
tunnels 
Aanbesteding project 
beheerplan tunnels 
2007-2011. 
Aanbesteding en 
uitvoering software 
beheer tunnels gestart 
Aanbesteding opzet 
veiligheidsdossier 
Aanbesteding opzet 
calamiteiten plan 

Inventarisatiefase 
actualisatie beheerplan 
tunnels is afgerond, 2e 
fase gestart. 
Toezichtsplan 
optimaliseren 
Uitvoering van 
verbetervoorstellen in 
2007.Vervanging 
beeldschermen 
IJtunnel. 
 

       

Waterwerken     3.127 0 -3.127 2.789 1.375 -1.414
Uitvoering beheerplan 
oevers 
  
  
  
  

Inventarisatie staat van 
onderhoud van 
walmuren in de 
stadsdelen 
Onderhoud uitgevoerd 
conform 
beheerplannen 

3 sluizen technisch 
gereed. 
2 sluizen In 
voorbereiding. 
1 sluis en 2 kades In 
uitvoering. 

  
  
  
 

  
  
  
  

  
  
 

  
  
 

  
  
 

  
 
  

Verkeersregelinstalla
ties     10.140 2.080 -8.060 9.794 6.178 -3.616

Uitvoering bestek 
onderhoud en 
projecten, uitvoeren 
inspecties, 
uitvoerenpreventief en 
correctief onderhoud 

Uitvoering bestek 
conform planning. 
Uitvoering preventief 
en correctief 
onderhoud conform 
planning. 

Uitbreiding installaties:
Westpoortweg  
Vervanging / wijziging 
5 locaties. 

      

      
Openbare verlichting     31.966 5.908 -26.058 27.476 19.086 -8.390
Uitvoering beheer en 
onderhoud en 
projecten, opstellen 
meerjaren-
vervangingsprogramm
a, inspectiebeleid en 
objectbeheersysteem 

Uitvoering beheer en 
onderhoud conform 
beleidsplan. 
Aanschaf 
objectbeheersysteem. 
Verlichting belangrijke 
fietsroutes verbeterd. 

Opstellen meerjaren-
vervangingsprogramm
a is in voorbereiding. 
Beheerplan in 
voorbereiding. 
Verlichting belangrijke 
fietsroutes verbeterd. 

      

      
Klokken, reclame en 
illuminatie     1.339 1.510 -171 1.198 1.878 -680

Uitvoering 
meerjarenprogramma’

Uitvoering 
meerjarenprogramma's 

Uitbreiding installaties 
illuminatie 5 
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Begroot Realisatie Te bereiken 2006 Bereikt 2006 Activiteiten 

Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
s  conform planning. gebouwen. 

Overige objecten 
/opdrachten derden     

1.349 693 -656 792 540 -252

2.5 Subresultaatgebied Infrastructuur: Benutting 
 

Begroot Realisatie Te bereiken 2006 Bereikt 2006 Activiteiten 

Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Dynamisch 
verkeersmanagement 

    2.056 842 -1.214 2.125 1.008 -1.117

Uitvoering beheer en 
onderhoud, uitvoering 
maatregelen Zuidoost 
(Rosita), Westpoort, 
corridors en centrum: 
aanleggen monitoring-
systemen;bijdragen 
aan rijksvisie verkeers-
management op 
Rijkswegen 

Uitvoer beheer en 
onderhoud conform 
planning. 
Operationeel Visie 
Verkeers-management 
Amsterdam opgesteld. 
Bestek voor 
aanbesteding 
maatregelen Rosita 
Zuidoost is voorbereid. 
Systemen voor 
Corridors aanbesteed.  
Aanleg monitorings-
systemen in 
voorbereiding  

Maatregelen voor 
centrum in 
voorbereiding. 
Verschuiving van 
maatregelen t.b.v. 
Westpoort door 
opstellen visie.  
Deelname aan 
onderzoek en overleg 
m.b.t. rijksvisie ring 
A10. 

            

Verkeersleiding   2.830 905 -1.925 2.994 1.012 -1.982
Uitvoering 
incidentenbeheer 

350 à 400 voertuigen 
geborgen 
(weggesleept)  
Incidentmanagement-
proces van signalering 
tot wegslepen 
voertuig(en) 90 - 95% 
uitgevoegd binnen 
gestelde normtijden. 

O.b.v. meldingen 
politiemeldkamer 
versneld wegslepen 
van voertuigen. 

   

Uitvoering regulier 
toezicht 
afwikkeling plm. 5.000 
incidenten 

ruim 7200 incidenten 
voorgedaan. 

De verkeersleiding is 
in 2006 24/7 bezet 
geweest.  

   

Inzet speciaal team op 
4 corridors 

Het Verkeersteam 
Corridors is bij ca. 130 
incidenten geweest 
3000 weggebruikers 
aangesproken op hun 
gedrag  
50 werkzaamheden 
geconstateerd welke 
niet waren aangemeld  
150 overige zaken  

Monitoring 
doorstroming corridors; 
Incident gerelateerd 
(zelfstandig en i.s.m. 
anderen afhandelen 
van incidenten) en 
niet-incident 
gerelateerd  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

Uitvoerings-
coördinatie 

    4.680 1.060 -3.620 2.647 89 -2.558

Coördinatiestelsel 
uitvoering, fusie 
bureau Stadsregie en 
team; invoeren 
stadscoördinatiesystee
m op intranet 

Het team Uitvoerings- 
coördinatie is 
gefuseerd met het 
oude BSR. 
Het stadcoördinatie-
systeem (SCS) is nog 
niet afgebouwd.  

Registratie en mutaties 
van planningen van 
alle infrastructurele 
projecten.  
Testen SCS. 

            

Coördinatiewerk-
zaamheden 

    2.960 310 -2.650 189 189 0
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Begroot Realisatie Te bereiken 2006 Bereikt 2006 Activiteiten 

Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Coördinatie 
Stationseiland 

Veilig en bereikbaar 
stationseiland. 
Afstemming tussen 
projecten en oplossen 
van knelpunten. 
Draagvlak voor de 
projecten en de 
overlast op het 
stationseiland.  

Analyse instrumenten 
voor activiteiten op het 
stationseiland 
Actieve handhaving. 
(schoon, heel, veilig) 
Open dag 
stationseiland    
Inzet communicatie-
middelen. Deels 
realisering 2.000 extra 
fietsparkeerplaatsen 

            

Programmamanageme
nt omgevingsprojecten 
NZL 

Omgevingsprojecten 
zijn gestructureerd en 
georganiseerd.  
Subsidie verkregen 
voor een aantal 
projecten. 

Subsidieaanvragen bij 
BonRoute en 
Stadsregio 
Periodieke afstemming 
van projecten met 
betrokkenen 

            

2.6 Subresultaatgebied Verkeers- en vervoersbeleid 
 

Begroot Realisatie Te bereiken 2006 Bereikt 2006 Activiteiten 

Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Beleidskaders en 
studies 

    3.501 1.852 -1.649 4.022 2.433 -1.588

Gebiedsgewijs 
uitwerken RVVP; 
uitwerken doortrekken 
NZL (CASH)   

Reactie en bijdrage 
aan nota CASH op 
rubber (bussen) 

Geen activiteiten voor 
uitwerking RVVP 
ondernomen 

            

Uitwerken 
Diemertak/Zuidtangent 

Planstudie Deelname aan 
werkgroepen. 

            

 Overeenkomst 
Rijk/Regio omlegging 
A9 Badhoevedorp 

Deelname aan 
werkgroepen. 

            

Vervolgstudies 
Regionetprojecten; 
uitwerken netwerkvisie 
wegennet NH;  

Overeenkomst met NS 
over openstelling 3 
stations in regio.  
Plan van aanpak 
fileproof.  

              

Bijdrage planstudie 
Schiphol - Almere 

Resultaat voornemen 
van minister tot besluit 
conform Amsterdamse 
wensen. 

              

Studie 
IJmeerverbinding;  

Verkennende studie 
ism Stadsregio 
opgeleverd.  

             

Voorbereiding betaald 
rijden in regionaal 
verband 

Initiatieffase 
 

Voorttrekkende rol in 
werkgroep 

            

Overig 
verkeersbeleid / 
opdrachten derden 

    
3.107 2.210 -897 4.397 2.902 -1.494

Studie gevolgen 
exploitatie 
Noord/Zuidlijn 

SPvE materieel is 
bestuurlijk vastgesteld. 
Metrovisie is voor de 
helft gereed 

SPvE opstellen, 
voorbereiding 
bestuurlijke 
besluitvorming  

            

Afronding studie 
netoptimalisatie 

Start studie 
netoptimalisatie  

              

Uitvoering actieplan 
taxi 

PvE Keurmerksysteem 
Amsterdamtaxi 
vastgesteld 
Kwaliteitsniveau 
verbeterd 
 

Overleg met branche 
en coördinatie met 
partners 
Toezicht op CS 
Repressief optreden 
tegen het weigeren 
van korte ritten 

            

Verkeersveiligheid     603 485 -118 1.086 493 -593
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Begroot Realisatie Te bereiken 2006 Bereikt 2006 Activiteiten 

Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Vermindering in 2010 
met 15% van het 
aantal  verkeersdoden 
en met 7,5% van het 
aantal ziekenhuis 
gewonden  

De doelstelling voor 
het aantal 
verkeersdoden is 
bereikt, de doelstelling 
voor 
ziekenhuisgewonden 
is gestegen tov 2002. 

Eerste concept MJP 
verkeersveiligheid 
opgesteld 

            

Duurzaam veilige 
inrichting in 2010  van 
80 à  90% van het 
wegennet   

 Subsidies aan 
stadsdelen verstrekt 

              

Veilige 
schoolthuisroutes in 
alle stadsdelen in 2006 

87 amsterdamse 
basisscholen deden 
mee aan het 
fietsexamen 

              

Blackspots     2.200 2.200 0 892 892 0
Aanpak 40 blackspots 
en bijna blackspots; 

 34 black-spots 
aangepakt  

              

Aanpak complexe 
black spots. 

In 2006 zijn 5 grote 
blackspots aangepakt. 

Aanpak van 5 grote 
blackspots. 8 
blackspots in 
voorbereidingen. 

            

Fiets     422 350 -72 440 129 -311
Uitvoering jaarplan 
2006 

Nieuw Meerjarenplan 
Fiets en Beleidskader 
Fietsparkeren gereed 
voor inspraak 

              

Fietsprojecten      2.470 1.897 -573
Voorbereiding 
fietspassage CS: 
afronden ontwerp 
;uitvoerings- en 
kredietbesluit 

Starten 
subsidieaanvragen 
RWS, BonRoute en 
SRA. 
PvE afgerond.  
Voorbereiding 
projectbesluit 

Programma van Eisen 
Langzaamverkeerspas
sage CS afgerond. 
Projectbesluit in 
voorbereiding, 
financiën en 
besluitvorming in 
voorbereiding. 

            

Langzaamverkeer-
verbinding Mosplein 

Integraal Programma 
van Eisen in 
voorbereiding 

DIVV heeft opdracht 
van Stadsdeel Noord. 

            

Fietsdiefstalpreventie: 
vermindering aantal 
fietsdiefstallen in 2006 
met 4 pp tot maximaal 
12 % (2001 16%) 

Fietsdiefstalrisico 
teruggebracht naar 
10%. 

Registreren, 
controleren, graveren 
en verwerken van 
fietsen, aanpak 
beunhazen. Opstellen 
werkprogramma 2007-
2010. 

1.092 1.092 0 1.209 636 -573

Beheer fietsstallingen: 
blijvende inzet mobiele 
fietsenstalling; 
realisatie 
fietsparkeerbedrijf; 
realisatie 2 
maaiveldstallingen; 
realisatie 5-10 
buurtstallingen. 

De mobiele 
fietsenstalling is 
ingezet bij de grote 
evenementen en 
particulier verhuurd. 
Een fietsparkeerbedrijf 
is niet geraliseerd, 
maaiveldstallingen ook 
niet. Er is aan 11 
buurtstallingen een 
subsidie verstrekt voor 
renovatie/ realisatie 

Lockerstallingen 
beheerd en 
optimalisatie 
bedrijfsvoering. 
Stalling Beursplein 
heropend. verkenning 
realisatie stallingen en 
fiets-parkeerbedrijf 
gestart. Uitvoeren 
subsidie-verordening 
fietsenstallingen. 

4.461 4.461 0 1.669 1.311 -358

2.7 Subresultaatgebied Parkeren 
 

Begroot Realisatie Te bereiken 2006 Bereikt 2006 Activiteiten 

Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Parkeerbeleid     1.013 793 -220 452 306 -147
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Begroot Realisatie Te bereiken 2006 Bereikt 2006 Activiteiten 

Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Evaluatie effecten 
parkeerbeleid 

Analyse parkeerdata 
van alle stadsdelen 
gereed. 

Verzamelen, 
verwerken data en 
analyse 

            

Voltooien afspraken uit 
convenant 
Zorgparkeren 

Alle 
convenantafspraken 
zijn voltooid 

             

Voorbereiden 
invoering bestuurlijke 
boete. 

Voorbereiden 
invoering bestuurlijke 
boete. 

Participatie in 
stedelijke werkgroep. 

            

Implementatie 
menukaart 
parkeerregelingen 

Menukaart vastgesteld 
en geïmplementeerd.  

             

Voorbereiding nieuwe 
betaalvormen 

Parkeer en Bel is in 
mei geïntroduceerd. 

              

Parkeerprojecten     8.000 8.000 0 696 696 0
Voorbereiding 
parkeergarages 
Singelgracht. 

PvE Westeinde 
afgerond, geen 
vervolgactie ivm nieuw 
programakkoord 

Conceptbeleidskader 
parkeergarages in 
voorbereiding. 

            

Start bouw garage 
Haarlemmerplein 

Kredietaanvraag 
vastgesteld. Bouw 
gestart 

Opstellen 
overeenkomst en 
kredietaanvraag 

            

Beheer parkeer-
voorzieningen 

    2.275 2.125 -150 1.458 1.458 0

opdrachtgeverschap 
beheer 

Overdracht aan 
DAB/Parkeergebouwe
n 

              

Verhogen 
bezettingsgraad en 
exploitatiesaldo 

opstellen verbeterplan 
ism 
DAB/Parkeergebouwe
n 

              

§3 Realisatie prioriteiten en posterioriteiten 

3.1 Prioriteiten 
 
Omschrijving prioriteit S/I* Beschikbaar 

gesteld 
bedrag (x € 

1000)

Ultimo 2006 
betaald en 
verplicht (x 

€ 1000)

Omschrijving gerealiseerd resultaat Prioriteit 
volledig 
uitgevoerd 
(J/N) 

Uiterste 
datum 
geplande 
uitvoering

Exploitatie Distelwegveer S 450 450 Exploitatie Distelwegveer in 2006 in de vaart 
gehouden.

J - 

Omgevingsmanagement 
Noord/Zuidlijn 

I 1.000 907 Bijdrage aan stadsdelen t.b.v. diverse 
maatregelen betreffende de NZ-lijn 

J - 

Taxibeleid I 500 498 Toezicht taxistandplaatsen J - 

Verbeteringsacties 
tunnelveiligheid 

I 150 150 Maatregelen m.b.t. invoering wet 
tunnelveilligheid 

J - 

Verbeteracties veiligheid 
viaducten en bruggen 

I 75 75 Coördinatie acties en afstemming met RWS J - 

Groot onderhoud van kades 
en oevers stadsdelen 

I 75 75 Advisering en opzet beheerplan Kades & 
Oevers.

J - 

Fietsdiefstalpreventie I 573 573 Uitvoering werkplan 2002-2006, fietsendiefstal 
percentage gedaald van 16% naar 10%. 

J - 

Bijdrage metrowachten I 750 750 Extra metrowachten t.b.v. implementatie 
chipkaart. 

J - 

Versterken en verbeteren van 
de toezichts- en 
handhavingorganisatie in het 
openbaar vervoer 

I 1.000 959 Extra controle 'open-tramlijnen', extra controle 
bussen in Noord, extra toezicht bushalte 
B'meerplein. Bijdrage aan Bestuursdienst voor 
implementatie OV-Politie 

J - 
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Programmamanagement 
Noord/Zuidlijn 

I 95 95 Omgevingsprojecten zijn gestructureerd en 
projectmatig georganiseerd. Subsidie 
verkregen voor een aantal projecten 

J - 

3.2 Posterioriteiten 
 
Omschrijving taakstelling Jaar S/I* Opgelegd 

bedrag (x € 
1000)

Ultimo 2006 
behaald(x € 

1000)

Posterioriteit 
volledig 
uitgevoerd 
(J/N) 

Uiterste datum 
geplande 
uitvoering 

Opheffen Distelwegveer 2005 S 1400 774 N 2008

Taakstelling apparaat 2006 S 650 650 J -

Taakstelling apparaat extra 2006 S 183 183 J -

Taakstelling apparaat Pontveren 2006 S 39 39 J -

 
In het kader van de ombuigingen 2002-2006 is een taakstelling opgelegd van € 1,4 mln. voor het 
stopzetten van het Distelwegveer. De raad heeft echter bij motie bepaald dat het Distelwegveer pas 
mag worden opgeheven als er een alternatief voor de verbinding wordt geboden. De taakstelling is 
opgelegd maar het veer vaart echter nog wel.  
 
De taakstelling is gebaseerd op de gemiddelde kapitaallasten voor het materieel. Dit materieel heeft 
inmiddels de eindfase van de levensduur bereikt met als gevolg dat de kapitaallasten fors lager zijn 
dan het gemiddelde. De directe besparing voor het opheffen van het Distelwegveer bedraagt hierdoor 
dus geen € 1,4 mln. maar € 724.000. 
 
Bij de begrotingsbehandeling is een structurele prioriteit toegekend voor een uitbreiding van het 
NDSM-veer voor frequentieverhoging en een extra stop. Deze uitbreiding heeft echter nog niet in 2006 
plaatsgevonden waardoor de prioriteit kon worden ingezet voor het Distelwegveer. De Dienst IVV 
heeft het GVB opdracht gegeven om te onderzoeken of met ombuigingen en efficiencymaatregelen 
het mogelijk is om de taakstelling van € 1,4 miljoen alsnog te behalen. Het veerbedrijf heeft daartoe 
een reorganisatie gestart die in de jaren 2006, 2007 en 2008 aanzienlijke besparingen oplevert zonder 
dat dit ten koste gaat van de dienstverlening. Dit is in de actualisatie van de begroting 2006 en 
begroting 2007 reeds verwerkt. 

§4 Prestatiemeting  

Evaluatie fietsbeleid 
In oktober 2005 is gestart met het onderzoek naar de tevredenheid van Amsterdammers over de 
fietsvoorzieningen in de stad. Voor dit onderzoek zijn 1217 Amsterdammers van 16 jaar en ouder 
ondervraagd. De totale respons is verdeeld over drie metingen: oktober 2005, maart 2006 en juni 
2006. Om een representatief beeld te krijgen is de respons gewogen naar leeftijd en opleidingsniveau. 
De mening van de fietsers is uitgedrukt in een rapportcijfer. In de tabel zijn de resultaten per 
onderwerp te zien. 
 
De belangrijkste resultaten uit de enquête    
Wat vindt u van:     Rapportcijfer 
    
Amsterdam als fietsstad     7,0 
    
Fietsparkeren:      
In uw buurt   6,3 
Bij treinstations   5,7 
Bij metrostations   5,3 
In het centrum   5,1 
    
Aanpak van fietsdiefstal     5,6 
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Fietsennetwerk:      
Aantal fietspaden   6,8 
Breedte fietspaden   6,7 
Onderhoud fietspaden   6,5 
Gemak waarmee fietsroutes worden gevonden   7,0 
    
Verkeersveiligheid (gevoel van veiligheid)     6,3 
Bron: O+S, 2006   
 
Het fietsparkeren krijgt op de meeste plaatsen een krappe voldoende of een onvoldoende. Als 
belangrijkste reden noemt men het gebrek aan voldoende goede fietsparkeerplaatsen op straat. 28% 
van de fietsers geeft aan meer parkeervoorziening als belangrijkste onderwerp voor verbetering in het 
fietsbeleid te zien. Het gaat hier vooral om meer fietsparkeerplekken op straat. 
In Amsterdam worden jaarlijks zo’n 80.000 fietsen gestolen. De fietsers geven de gemeente, politie en 
justitie een 5,6 voor hun aanpak van de fietsendiefstal. Een kwart van de fietsers is van mening dat er 
meer gedaan moet worden aan de bestrijding van fietsendiefstal. 
 
Amsterdammers vinden makkelijk de snelste of meest eenvoudige weg. Ruim 20% van de fietsers is 
van mening dat de gemeente meer zou moeten doen aan het onderhoud van het netwerk. 
De verkeersveiligheid krijgt een voldoende. Dit is opvallend gezien de complexe verkeerssituatie in 
Amsterdam. De waardering wordt positief beïnvloed door het grote aantal fietspaden. Op de vraag 
waar de gemeente aandacht aan zou moeten besteden noemt slechts een kleine percentage van de 
geënquêteerden de verkeersveiligheid. 

Resultaten uit de enquête bij Amsterdamse bedrijven 
De waardering van de Amsterdamse bedrijven over de bereikbaarheid wordt jaarlijks gemeten.  
 
Mening over het belang van bereikbaarheid (% [zeer] belangrijk) 

 2004 2005 

Parkeergelegenheid 79 82 

Autobereikbaarheid klanten 70 72 

OV-bereikbaarheid personeel 61 70 

OV-bereikbaarheid klanten 61 66 

Autobereikbaarheid personeel 55 60 

 
Door de jaren heen wordt aan parkeergelegenheid het meeste belang gehecht. Het oordeel over 
parkeergelegenheid is het minst positief en verslechtert bovendien vanaf 2002. In 2002 vond bijna één 
op de drie bedrijven (32%) de kwaliteit van parkeergelegenheid matig of slecht. Vanaf dat jaar stijgt 
het aandeel ontevredenen tot 45% in 2005. 
Na parkeergelegenheid wordt autobereikbaarheid voor klanten het belangrijkst gevonden (rond de 
70%). In de onderzoeksjaren schommelt het percentage bedrijven dat de kwaliteit matig of slecht vindt 
rond de 25%. Uitschieters zijn in 2003 en 2005: dan is tegen de 30% ontevreden.  
 
In alle onderzoeksjaren vindt meer dan 80% van de bedrijven en instellingen bereikbaarheid via het 
openbaar vervoer redelijk tot goed. Tussen 2002 en 2004 is dit aandeel het hoogst en is rond de 90% 
positief over de bereikbaarheid via het openbaar vervoer.  

Rijsnelheden binnen de ringweg A10 
In 2003 is een start gemaakt met het meten van de rijsnelheden van de verkeerssoorten fiets, 
openbaar vervoer en auto binnen de ring. Eén van de doelstellingen ten aanzien van het functioneren 
van de hoofdnetten is dat de te realiseren gemiddelde snelheden niet lager worden.  
 
De resultaten over 2006 laten zien dat deze doelstelling is gehaald voor elk onderscheiden 
vervoermiddel.  
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Vergelijkbare rijsnelheden binnen de ringweg 
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Luchtkwaliteit 
De luchtkwaliteit was in 2005 niet zo goed als in 2004, maar net als dat jaar veel beter dan in 2003. 
De geconstateerde overschrijdingen zijn voor stikstofdioxide, maar vooral voor zwevende deeltjes 
(PM10) veel minder in aantal dan in vergelijking met 2003. De gunstige klimatologische 
omstandigheden zijn de belangrijkste oorzaak van de verbetering van de luchtkwaliteit ten opzichte 
van het jaar 2003. De verbetering op het terrein van PM10 tussen 2004 en 2005 is mede toe te 
schrijven aan de aftrek van zeezout. Voor stikstofdioxide is de plandrempel ten opzichte van 2004 
scherper geworden. Voor zwevende deeltjes is per 2005 de plandrempel komen te vervallen en geldt 
de grenswaarde.  
 
Overschrijdingen als percentage van het totaal aan wegvakken 
 Stikstofdioxide (NO2) Zwevende deeltjes (PM10) Zwevende deeltjes (PM10) 
 

Overschrijding grenswaarde 
(jaargemiddelde) 

Overschrijding grenswaarde 
(jaargemiddelde) 

Overschrijding grenswaarde 
(24 uurwaarde) 

Jaar (40 μg/m3) (40 μg/m3) (meer dan 35 dagen) 

2005 50% 0% 41% 

2005 A n.v.t. 1% 59% 

2004 46% 1% 57% 

2003 76% 67% 100% 
Bron: Rapportage Luchtkwaliteit 2005 (uit september 2006, opdrachtgever DMB, uitvoering DIVV) 

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 
Uit de Monitor  Leefbaarheid en Veiligheid blijkt dat de sociale veiligheid in en om het openbaar 
vervoer zich positief blijft ontwikkelen (een beter veiligheidsgevoel, minder slachtoffers, minder 
overlast). De doelstellingen uit de collegeperiode 2002-2006 zijn ruimschoots overtroffen. 
 

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid Amsterdam 
Onveiligheidsgevoelens 2003 2004 2005 2006

OV-totaal 43,7% 38,7% 34,1% 31,0%

slachtofferschap     
OV-totaal 4,0% 3,3% 2,4% 2,0%

overlast     
overlast in het OV 38,5% 34,7% 28,1% 27,2%

overlast om het OV 30,7% 26,5% 20,5% 17,8%

Reizigerstevredenheid veren 
De klantentevredenheid wordt tweemaal per jaar door een onafhankelijk bureau gemeten. Dit gebeurt 
op basis van een enquête onder reizigers waarbij de reizigers kunnen aangeven of ze criteria als 
uitstekend, goed, onvoldoende of slecht beoordelen. Als score wordt de optelling van het percentage 
uitstekend en goed gehanteerd. 
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Over het algemeen scoort de klanttevredenheid bij de veerdiensten goed en substantieel hoger dan 
de tevredenheid bij de openbaar vervoerdiensten. De scores uit de zomermeting was marginaal hoger 
dan bij vorige meting. 

Ontwikkeling gewogen totaalscore

77,1

81

86

88,3

88,6
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Gebruik P+R 
Automobilisten vinden steeds makkelijker hun weg naar P+R terreinen. Dit komt door de hoge 
parkeertarieven in de binnenstad, de files tijdens de spitsuren en de aandacht voor P+R terreinen via 
o.a. de bereikbaarheidscampagne. In 2005 parkeerden 168.403 bezoekers van de hoofdstad hun 
voertuig op één van de vier P+R-locaties. In 2004 kozen 130.660 automobilisten voor deze manier 
van reizen. Dit betekent een stijging van 37.743 gebruikers (29%). 
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Resultaatgebied Openbare ruimte,  groen, sport 
en recreatie 

§1: Bestuurlijke hoofdlijnen 

1.1 Inleiding 
In dit resultaatgebied zijn de beleidsterreinen ondergebracht die bijdragen aan de Openbare ruimte en 
groen, sport en recreatie. Ook Dierenbeleid valt onder dit resultaatgebied. 
Het is een divers resultaatgebied. Onze sportstimuleringsprogramma’s richten zich met nadruk op de 
jeugd van 6 tot 18 jaar. In de (vereniging)sport dragen duizenden vrijwilligers een steentje bij. De 
openbare ruimte vervult voor Amsterdam een bijzondere rol. De stad wil een gezonde en succesvolle 
plaats zijn waar mensen graag willen wonen en werken. Dit vraagt om een systeem van bereikbare, 
goed ingerichte en goed beheerde openbare ruimte en groengebieden.  
 
Aan dit resultaatgebied leveren de volgende diensten een bijdrage: 
• De Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO); 
• De Dienst Advies en Beheer (DAB), de onderdelen Amsterdamse Bos/Sporthallen Zuid en 

Westpoortbeheer; 
• De Dienst Ruimtelijke Ordening (DRO); 
• Hortus en Artis: Per 1 januari 2007 is de verantwoordelijkheid hiervan overgegaan van de 

Bestuursdienst naar DMO. 
 
Het resultaatgebied kent de volgende subresultaatgebieden: 
• openbare ruimte, groen, Artis; 
• sportdeelname en stimulering; 
• topsport; 
• sportvoorzieningen en -accommodaties; 

1.2 Gewenst effect 
De maatschappelijke effecten van het resultaatgebied heeft ons College als volgt geherformuleerd: 
• een sportieve samenleving waarin veel wordt gesport en van sport genoten; 
• kwaliteit van leven door groen en natuur in de buurt en in de regio; 
• een vitale en leefbare openbare ruimte waar niemand buitenspel staat. 

1.3 Externe ontwikkelingen 

Investeringsbudget Landelijk Gebied 
Met het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) heeft het Rijk diverse geldstromen voor 
investeringen in het landelijk gebied gebundeld en gedecentraliseerd naar de provincies. Doel van het 
ILG is om de relatie stad-land te verbeteren. De verloedering van het platteland door het afnemen van 
de economische drager landbouw is een bedreiging voor deze gebieden. In de nieuwe 
verdelingssystematiek kennen provincies budget toe via gebiedscommissies. In 2006 is veel werk 
gaan zitten in voorbereidingen. Per 1 januari 2007 is het ILG ingevoerd.  

Dierenwelzijn 
De maatschappelijke belangstelling voor dierenwelzijn neemt toe. Burgers houden zich in toenemende 
mate bezig met dierenwelzijn en meer specifiek de overheidstaak daarbij. De wettelijke taken zijn min 
of meer gelimiteerd tot de “verplichte” opvang. De maatschappelijke tendens noodzaakt het bestuur 
na te denken over de vraag of de overheidstaken ruimer opgevat zouden moeten worden, 
bijvoorbeeld het verlengen van opvang of de verzorging van meer dan alleen zwerfdieren. 
De nota Amsterdams dierenwelzijnsbeleid die de Raad op 1 maart 2006 vaststelde, bevat een aantal 
actiepunten die de wettelijk en morele verantwoordelijkheid van de gemeente genoemd kunnen 
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worden. In de loop van 2006 is een aantal van deze actiepunten verder ingevuld. Een van de 
belangrijkste vragen hierbij is hoe kan worden omgegaan met het verdwijnen van ID-banen in het 
dierenwelzijn. 

Uitvoeringsprogramma Tijd voor Sport 
In 2006 is een uitvoeringsprogramma verschenen van de kabinetsnota “Tijd voor Sport”. Daarin zijn de 
verschillende programmalijnen uit deze nota inhoudelijk uitgewerkt. In februari 2006 is een convenant 
getekend tussen de G4, vier sportbonden en het Rijk naar aanleiding van de programmalijn “Meedoen 
allochtone jongeren door sport”. Binnen het kader van het GSB zijn de prestatie-indicatoren 
vastgelegd, waarop de gemeente Amsterdam wordt afgerekend voor haar aandeel in de te bereiken 
resultaten. Het Rijk heeft gekozen voor een systematiek waarbij het merendeel (78%) van de 
beschikbare middelen voor de periode 2006-2010 via de sportbonden gaat. Wel is vastgelegd dat de 
lokale programma’s per tak van sport samen met de gemeente worden opgesteld, waarbij de 
gemeente zich kan uitspreken over de verenigingen die bij de programma’s betrokken worden en de 
te kiezen aanpak. In 2006 heeft ons College aan de volgende programma’s gewerkt: Sportstimulering, 
Accommodaties, Sportverenigingen, Topsport. Zie verder paragraaf 1.4.  

Centraal Secretariaat Recreatieschappen 
Amsterdam is participant in en financier van zes recreatieschappen. De behoefte aan geld groeit bij de 
schappen, terwijl er nauwelijks voorzieningen zijn getroffen voor vervangingsinvesteringen. In 2006 is 
een poging gedaan om de financiën van de schappen beter op orde te brengen en zo de risico’s te 
beheersen. Ons College houdt hier ook de komende jaren oog op.  
Amsterdam wordt in de schappen vertegenwoordigd door raadsleden. In 2006 zijn de nieuwe 
Amsterdamse vertegenwoordigers uit de Raad voorgelicht over hun taken hierbij.  

Aanleg Westrandweg en 2e Coentunnel 
De werkzaamheden in Westpoort rondom de aanleg van de Westrandweg, de 2e Coentunnel en de 
verplaatsing van het busstation op het Orlyplein vallen voor een belangrijk deel onder het beheer van 
DAB/Westpoortbeheer. Om de activiteiten in het gebied te coördineren en de verkeersdoorgang in het 
gebied te waarborgen, is het wenselijk gebiedsregie in te stellen. Hiervoor zijn in 2006 de eerste 
stappen gezet. 

Metropolitaan groen 
De betekenis van het metropolitane landschap als economische factor wordt bestuurlijk breder 
onderkend. Het landschap zal daarom nadrukkelijk deel uitmaken van het metropolitane 
ontwikkelingsbeeld dat in 2007 wordt opgesteld. Het groenbeleid is gericht op het versterken van de 
stedelijke en regionale groenstructuur. Hierbij wordt ook een relatie gelegd met (doelen van) 
Amsterdam Topstad en het Noordvleugelprogramma. Acties zijn gericht op transformatie van het 
ommeland zodat dit meer functie voor de stedelijke bevolking krijgt, waarbij de kernkwaliteiten van het 
landschap behouden blijven.   

1.4 Realisatie bestuurlijk relevante doelstellingen 
 
Programakkoord-afspraken Bereikt tot/met 2005 Te bereiken resultaten 2006 Bereikte resultaten 2006 
Amsterdam blijft een leefbare 
en duurzame stad 

1) Uitvoering Vondelpark: 
jaarlijks ca. 10% renovatie 
van de paden, oevers, 
weiden en beplantingen 
2) Uitvoering Nieuwe Ooster 
3) Uitvoering projecten 
binnen de scheggen 
4) Start uitvoering project 
rondje Sloterplas 
5) De Stichting Laag Holland 
is in voorbereiding 
6) Definitief plan fase 3 
Frankendael wordt afgerond 
7) Amstelscheg: De meeste 
projecten zijn in uitvoering  
8) Diemerscheg: aanpak met 
provincie, inrichtingsplan 
opstellen en besluitvorming. 
Toetsingskader vaststellen  

1) Uitvoering overige delen 
Vondelpark jaarlijks ca. 10%  
2) Nieuwe Ooster: renovatie van 
ca. 10% van de paden, 
beplantingen en grafvelden, 
aanleg nieuwe entree 
6) Start uitvoering Frankendael 
3e en laatste fase  
7) De Amstelschegprojecten 
afronden  
8) Besluitvorming Diemerscheg 
gereed en voorbereiding 
uitvoering starten van 
inrichtingsplannen door 
Landinrichtingsdienst  
9) Starten met de uitvoering van 
de 1e fase van het Centrale Park 
Noord 

1) Uitvoering Vondelpark: 
jaarlijks ca. 10% renovatie 
van de paden, oevers, 
weiden en beplantingen 
2) Uitvoering Nieuwe 
Ooster: aanleg vijver en 
urnenmuur, renovatie van 
ca. 10%  
3) PvE opgesteld voor de 
Westrand en in inspraak 
gebracht. Start gemaakt 
met het PvE voor het 
Diemerbos 
4) Rondje Sloterplas is 
uitgevoerd 
5) Stichting Laag Holland 
gestart   
6) Uitgevoerd  
7) Amstelschegprojecten 
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Programakkoord-afspraken Bereikt tot/met 2005 Te bereiken resultaten 2006 Bereikte resultaten 2006 
9) Centrale Park Noord: 
voorbereiding 1e fase 
bestekken 

zijn uitgevoerd 
8) Opdrachtgeverschap 
Diemerbos geregeld en 
opstellen PvE gestart  
9) Uitvoering gestart 

Alle Amsterdammers hebben 
toegang tot een breed pakket 
aan sportvoorzieningen 

Topscore: 
- Bereik circa 35.000 
jongeren. Dat is de gehele 
beoogde doelgroep 
- Wekelijks 203 trainingen in 
16 sporten tijdens het 
schoolseizoen 2004-2005: 
ruim 26.000 deelnemers 
- Dit jaar nemen 43 scholen 
deel aan het Topscore 
aanbod (uitbreiding met 6 
nieuwe scholen) 
- 32 verenigingen participeren 
in Topscore, plus 7 anders-
georganiseerde 
sportaanbieders 

Topscore:  
- Aanbod in 14 stadsdelen. 
- 40.000 jongeren informeren 
over Topscore 
- 10.000 jongeren onder school-
tijd kennis laten maken met 
Topscore 
- 2.500 jongeren in Topscore-
verband wekelijks aan sport 
laten deelnemen 
- 3 VO-scholen certificeren als 
sportactieve school 

Topscore: 
- Aanbod in 12 stadsdelen 
- 35.000 jongeren zijn 
geïnformeerd over 
Topscore 
- 7.500 jongeren hebben 
onder schooltijd kennis 
gemaakt met Topscore 
- Meer dan 2500 jongeren 
hebben met Topscore 
wekelijks aan sport 
gedaan 
- 5 maal 
TopscoreXXXperience  
- 40 sportverenigingen zijn 
betrokken 
- 2 VO-scholen zijn 
gecertificeerd als 
sportactieve school 

JIB: Jeugd in beweging - In totaal 27.150 deelnemers 
- 15 doorstromingsmodules 
zijn uitgevoerd: 3 in het 
basisonderwijs + 6 (via 
prisma) in het ZMLK + 6 op 
JUMP-in scholen. Hiermee 
worden 225 kinderen 
begeleid naar 
verenigingslidmaatschap 
 

- 12.000 kinderen onder 
schooltijd kennis laten maken 
met sport 
- 15 nieuwe basisscholen laten 
werken volgens JUMP-in 
interventiepakket (totaal 8 plus 
15 = 23 scholen) 
- 200 jeugdigen (6 tot 18 jaar) via 
jeugdsportclubs betrekken bij 
structurele sportbeoefening en 
verenigingslidmaatschap  

- 25.000 deelnemers 
(waarvan sommige 
meerdere keren) 
- Meer dan 15.000 
kinderen hebben onder 
schooltijd kennisgemaakt 
met sport  
- 23 nieuwe basisscholen 
zijn gaan werken volgens 
het JUMP-in 
interventiepakket 

 Informatieverstrekking: 
- Aantal sporters met een 
beperking dat georganiseerd 
sport, is gemeten in de telling: 
“Sporters met een beperking 
tellen 2004”. Hun aantal is 
8.584. Het aantal sporters dat 
ongeorganiseerd sport, is 
hierin niet opgenomen 
- Via Jippie Speciaal: atletiek 
bij Phanos, Judo aan de A. 
Laudyschool, basketbal bij 
BV Lely 
 

Aangepast sporten: 
- Stijging van het aantal sporters 
naar 9.400 wekelijkse 
deelnemers 
- 6 nieuwe sportmogelijkheden 

Aangepast sporten: 
- In 2006 is geen telling 
uitgevoerd  
- Schaatsen: 11 scholen 
speciaal onderwijs hebben 
deelgenomen aan het 
project Schoolschaatsen  
- Zit- en flexvolleybal zijn 
bij VV Amsterdam 
geïntroduceerd 
- Sportvereniging voor 
kinderen met een 
(ernstige) visuele 
beperking opgericht 
- Meer dan 30 buurt- en 
gezondheidscentra 
hebben sport- en 
beweegaanbod voor 
mensen met beperking 

Sportverenigingen en locaties 
zijn goed geëquipeerd 

- Toekenning middelen aan 
de Ookmeerhal heeft al in 
2004 plaatsgevonden. In 
2005 zijn middelen toegekend 
aan de herinrichting sportpark 
Amsterdamse Bos en het 
honkbalstadion Ookmeer. 
Over een aanvullende 
bijdrage voor het 
indoorbeach-centrum heeft 
Uw Raad besloten 

- Toekenning van resterende 
middelen voor vervangende 
nieuwbouw sporthallen en 
zwembaden 
(sportaccommodatiefonds)  
- Uitvoering geven per 
stadssector aan voorstellen uit 
rapportage 
“sportaccommodatieplan”  

- Bijdragen aan 
multifunctioneel 
sportcentrum Osdorp, 
nieuwbouw Jan van 
Galensporthal en de Jaap 
Eden IJsbanen  
- Bereikt is dat de 
begroting voor 2007 
aanvullende middelen 
voor andersoortige 
sportvoorzieningen bevat 

Amsterdam blijft Capital of 
sports 

- WK Roeien < 23 jaar 
- WK Honkbal 
- 38 (inter)nationale 

- Minimaal 2 grote evenementen 
(niveau EK, WK) en minimaal 35 
(inter)nationale 

- De geplande 
evenementen hebben 
plaatsgevonden. Via 
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Programakkoord-afspraken Bereikt tot/met 2005 Te bereiken resultaten 2006 Bereikte resultaten 2006 
kampioenschappen en 
toernooien; plus WK 
Dammen; EK Squash voor 
landenteams 
- Opzet evaluatie in concept 
gereed 

topsportevenementen in 
Amsterdam 
- Ontwikkeling van een 
toporganisatie per kernsport 

Topsport Amsterdam zijn 
37 evenementen gesteund
- In vijf sportclusters 
organisatorische en 
sporttechnische 
samenwerking  

Amsterdam heeft een beter 
onderhouden Amsterdamse 
Bos 

Ongeveer 35% van het 
achterstallig onderhoud is 
weggewerkt 

- Van het achterstallig 
onderhoud 50% uitvoeren 
 
 
 
- De kleine gebouwen (kiosken, 
toiletten etc.) vernieuwen 

- Ongeveer 55% van het 
achterstallig onderhoud is 
weggewerkt, 5% is 
voorbereid, uitvoering 1e 
helft 2007 
- Acht nieuwe kleine 
gebouwen gerealiseerd, 
kanoverhuur in uitvoering 

Sportverenigingen en locaties 
in het Amsterdamse Bos zijn 
goed geëquipeerd 

Ongeveer 45% van het 
achterstallig onderhoud is 
weggewerkt 

Van het achterstallig onderhoud 
45% uitvoeren 

- Ongeveer 60% van het 
achterstallig onderhoud is 
weggewerkt 
- De cricketaccommodatie 
voldoet aan nieuwe 
internationale eisen 

Amsterdam blijft Capital of 
sports 

Bosbaan, Sportpark en 
Sporthallen Zuid geschikt 
voor internationale 
evenementen 

- WK Rolstoelbasketbal 2006 
- WK Roeien junioren 2006 
- WK Kanopolo 2006 

- Champions Trophy 
hockey dames 
- Videoncup (cricket)  
- WK Rolstoelbasketbal  
- WK Roeien junioren  
- WK Kanopolo  
- NK Judo 

 
 
Overige bestuurlijke 
aandachtspunten, o.a. 
nieuwe bestuursakkoord 
2006-2010 

Bereikt tot/met 2005 Te bereiken resultaten 2006 Bereikte resultaten 2006 

Bescherming en 
modernisering van 
volkstuinen 

In 2005 is inspraak gehouden 
en verwerkt waarna ons 
College de nota volkstuinen 
heeft vastgesteld 

Stimuleren van de uitvoering 
van pilotproject 
Modernisering Volkstuinen 

Pilotproject wordt 
geïntegreerd in aanpak 
Westrand 

Amsterdam schoon, heel en 
veilig 

De openbareruimte-acties zijn 
in 2005 verder uitgevoerd 

- Afronding actie openbare 
ruimte 
- Evaluatie acties 

- Acties zijn uitgevoerd  
- Voorstel voortzetting 2007 
aangenomen 

Groen: samenhangend 
stelsel van groen en water in 
en om de stad 
 

- Met uitzondering van het 
project Woonboten Ringvaart 
Haarlemmermeer zijn 
groengelden besteed of 
vrijgevallen  
- De uitvoering van de 
herinrichting van het gebied 
de Lange Bretten en het 
Geuzenbos is gestart  
- Voor knelpunten Teleport is 
nog geen duidelijke oplossing 

- Ecologische knelpunten 
Brettenzone (ter hoogte van 
Westpoort) oplossen 
-uitvoeren inrichtingsplan 
Geuzenbos 
- Nota Amsterdam groene 
metropool opstellen als 
uitwerking ambitie 
programakkoord 
 

- Meeste knelpunten bij de 
Brettenzone zijn opgelost 
- Inrichting Geuzenbos 
afgerond. Projecten in 
Groene As uitgevoerd 
- Gerealiseerd. Is onderlegger 
voor Noordvleugel-
conferentie begin 2007 

Dierenbescherming - De nieuwbouw van het 
dierenasiel is vertraagd tot 
begin 2006 
- Begin 2006 vindt 
bestuurlijke afhandeling 
plaats van de 
dierenwelzijnsnota 

- Budgettaire afronding van 
nieuwbouw en verhuizing 
Dierenasiel 
- Uitvoering acties centrale 
stad dierenwelzijnsnota 

- Bouw dierenasiel gestart  
- Budgetten zijn geregeld 
- Concept- 
subsidieovereenkomst met 
instellingen, op basis van 
nieuw beleid is gereed 
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Centraal Secretariaat 
Recreatieschappen 

- Dankzij een toegekende 
prioriteit is er voldoende 
budget om de uitgaven te 
dekken. Er is een ombuiging 
in het investeringsbeleid van 
Spaarnwoude ingezet 
 
- Annotaties voor 14 
vergaderingen zijn geleverd. 
Bestuurlijk zijn de 
vergaderingen slecht bezocht 
Er is in een 
bestuursconferentie gekozen 
voor een continuering van het 
sturings- en organisatiemodel 
van de recreatieschappen. 
De oplossing voor de 
aansturing van landschap 
waterland is in de 
besluitvormingsfase. 
Een fusie tussen Twiske en 
Waterland wordt verkend 

1) Haarlemmermeer groen 
Start gemeenschappelijke 
regeling 
2) Landschap Waterland 
Overdracht financiële 
verantwoordelijkheid van 
centrale stad aan stadsdeel 
A’dam Noord   
3) Twiske, Spaarnwoude en 
Amstelland: Aansturing 
verbeterd; vermindering 
uitputting fondsen; inzicht in 
gebruikerswensen, voldoen 
aan veiligheidsnormen.  
Spaarnwoude: aanleg 
Schoteroog gestart 
4) Twiske: Betaald parkeren 
ingevoerd; exploitatie van 
camping aanbesteed; besluit 
over sanering van de 
educatieboerderij 
5) Amstelland: financiële 
situatie verbeterd; projecten 
toekomst Amstelland 
opgenomen in exploitatie; 
toevoeging hoogwaardige 
horeca; monitoring van 
recreatie  
6) Vinkeveen: bezuinigingen 
leiden niet tot verschraling 
van aanbod  
7) Gooi: Project “de 
natuurbrug” afgerond; besluit 
over recreatiemonitoring  

1) Regeling is nog niet rond, 
nog geen overeenstemming 
met de stadsdelen 
2) Overdracht aan Noord nog 
niet rond, Noord heeft aanbod 
nog niet geaccepteerd 
 
3) Amsterdamse 
vertegenwoordigers zijn 
ondersteund door 
voorbereiding van 
vergaderingen. Ze krijgen 
instructies bij hun aantreden 
 
 
 
4) Betaald parkeren 
ingevoerd. 
Camping nog niet 
aanbesteed. Overig 
gerealiseerd 
5) Alle resultaten bereikt 
 
 
 
 
 
6) Langetermijndoelstelling; 
nog geen verschraling 
opgetreden. 
Natuurbrug gerealiseerd  
7) Besluit over monitoring nog 
niet genomen 

Verbeteren sportaccommoda-
ties 

Het wegwerken van het 
achterstallig onderhoud bij 
sporthallen en zwembaden is 
afgerond 

Invulling van de nieuwe 
systematiek met betrekking 
tot specifieke uitkering  

De gemeenteraad heeft in 
maart besloten tot een 
versleuteling per 1 januari 
2007 van de uitkering voor 
sporthallen en zwembaden in 
het stadsdeelfonds 

Infrastructuur: een beter 
onderhouden, beter 
functionerend en 
verkeersveiliger wegennet 

Groot onderhoudsprogramma 
is geactualiseerd en GO-
projecten uitgevoerd 

Jaarlijkse actualisatie groot 
onderhoudsprogramma en 
uitvoering 2006 

Groot onderhoudsprogramma 
is geactualiseerd en projecten 
zijn uitgevoerd 

Herstructurering 
bedrijventerreinen  

Revitalisering geheel 
Sloterdijk II 

Voorbereiding revitalisering 
Sloterdijk I Noord (bij 
honorering subsidie-
aanvraag) 

Gestart met uitvoering 
Elementenstraat en 
Contactweg 

Amsterdamse Bos: 
Versterking communicatie 
met bezoekers 

In 2005 50.000 bezoekers. 
Waardering is 7,2 

Realisatie discussieplatform1 
met bezoekers van het bos 

In 2006 47.000 bezoekers. 
De website trok 144.827 
bezoekers. Discussieplatform 
is niet opgezet.  

Meer grote tot middelgrote 
sportevenementen in 
Sporthallen Zuid 

 15 grote tot middelgrote 
sportevenementen in 
Sporthallen Zuid 

21 grote tot middelgrote 
evenementen in Sporthallen 
Zuid 

 

  

                                                     
1 De ontwikkeling van een discussieforum met bezoekers is niet van de grond gekomen, vanwege 
prioriteit voor de paviljoens entreegebied.  
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§2: Bereikte resultaten per subresultaatgebied  
 
  Bedragen x € 1 miljoen 
  Lasten Baten Saldo
Beheer openbare ruimte 37,3 26,0 11,3
Groengebieden in en nabij de stad 16,2 2,0 14,2
Sportdeelname en -stimulering 4,3 2,1 2,2
Topsport 1,4 0,0 1,4
Sportvoorzieningen en -accommodaties 12,1 0,9 11,2
Dieren 6,8 0,2 6,6
Totaal 78,1 31,2 46,9

In vorenstaande tabel is een cijfermatig overzicht opgenomen van de rekeningbedragen van dit 
resultaatgebied (onderverdeeld naar subresultaatgebieden). Hierna volgt een toelichting op de voor 
2006 bestuurlijk relevante ontwikkelingen. 

In de presentatie van begroting en realisatie zijn lasten, baten en saldo opgenomen. Op plekken waar 
slechts één getal staat, is alleen het saldo relevant.  

2.1 Subresultaatgebied Openbare ruimte, Groen, Artis 
 
Te bereiken 2006 Bereikt 2006 Activiteiten Begroot 

(x € 1.000) 
Realisatie 
(x € 1.000) 

1) Uitvoering overige 
delen Vondelpark 
jaarlijks ca. 10%  
2) Nieuwe Ooster: 
renovatie van ca. 10% 
van de paden, 
beplantingen en 
grafvelden, aanleg 
nieuwe entree 
6) Start uitvoering 
Frankendael 3e en 
laatste fase  
7) De 
Amstelschegprojecten 
zijn afgerond  
8) Besluitvorming 
Diemerscheg gereed 
en voorbereiding 
uitvoering gestart van 
inrichtingsplannen 
door 
Landinrichtingsdienst  
9) Gestart met de 
uitvoering van de 1e 
fase van het Centrale 
Park Noord 
 
 
Naar aanleiding van 
het nieuwe 
programakkoord 
verdelingsvoorstellen 
nieuwe groengelden 
opstellen 
 

1) Uitvoering 
Vondelpark: jaarlijks ca. 
10% renovatie van de 
paden, oevers, weiden 
en beplantingen 
2) Uitvoering Nieuwe 
Ooster: aanleg vijver en 
urnenmuur, renovatie 
van ca. 10%  
3) PvE opgesteld voor 
de Westrand en in 
inspraak gebracht. Start 
gemaakt met het PvE 
voor het Diemerbos 
4) Rondje Sloterplas is 
uitgevoerd 
5) Stichting Laag 
Holland gestart. 
Amsterdam draagt bij  
6) Uitgevoerd  
7) Amstelschegprojecten 
zijn uitgevoerd 
8) Opdrachtgeverschap 
Diemerbos geregeld en 
opstellen PvE gestart  
9) Uitvoering gestart 
 
 
Gerealiseerd, in college 
vastgesteld en 
opgenomen in begroting 
2007 

- Monitoren Groenfonds 
en Groengelden: 
Controle en 
verantwoording; 
afrekenen in 
jaarrekening en 
financiële administratie 
- Monitoren GIOS: 
Prioriteren 
meerjarenperspectief; 
Ambtelijk en bestuurlijk 
overleg met stadsdelen 
en Rijk 
- Afrekenen en 
terugkoppelen projecten 
ISVI naar het Rijk 
7) Oplevering van de 16 
geselecteerde 
projecten. Onderzoeken 
welke projecten een 
vervolg c.q. start 
kunnen krijgen 
- Afronden bestuurlijk 
traject Inrichtingsplan 
Westrand 
- Uitvoeren extra acties 
aanvullende financiering 
en opstarten projecten 
- Begeleiden ontwerp 
casco 
8) Opstellen inrichtings-
/uitvoeringsplan 
Diemerbos 
- Coördinatie 
investeringsgelden 

130 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

168 

Stimuleren van de 
uitvoering van 
pilotproject 
Modernisering 
Volkstuinen 

Pilotproject wordt 
geïntegreerd in aanpak 
Westrand 

- Vaststellen 
beleidsvoorstel 
- Uitvoeren 
monitoringsprogramma 
volkstuinen  
- Starten modernisering 
volkstuinen 
- Inzetten 
standaardisering met 

50 38 
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stadsdelen 
- uitvoeren 
inrichtingsplan 
Geuzenbos 
- Nieuw 
programakkoord: 
Nota Amsterdam 
groene metropool 
opstellen als 
uitwerking ambitie 
programakkoord 
 
1) Haarlemmermeer 
groen 
Start 
gemeenschappelijke 
regeling 
2) Landschap 
Waterland 
Overdracht financiële 
verantwoordelijkheid 
van centrale stad aan 
stadsdeel A’dam 
Noord   
3) Twiske, 
Spaarnwoude en 
Amstelland: 
Aansturing 
verbeteren; 
verminderen uitputting 
fondsen; inzicht in 
gebruikerswensen, 
voldoen aan 
veiligheids-normen.  
Spaarnwoude: aanleg 
Schoteroog starten 
4) Twiske: Betaald 
parkeren invoeren; 
exploitatie van 
camping 
aanbesteden; besluit 
over sanering van de 
educatieboerderij 
5) Amstelland: 
financiële situatie 
verbeteren; projecten 
toekomst Amstelland 
opnemen in 
exploitatie; toevoegen 
hoogwaardige horeca; 
monitoring van 
recreatie  
6) Vinkeveen: 
bezuinigingen moeten 
niet leiden tot 
verschraling van 
aanbod  
7) Gooi: Project “de 
natuurbrug” afronden; 
besluit over recreatie-
monitoring 

- Inrichting geuzenbos 
afgerond. Projecten in 
groene as uitgevoerd 
 
 
 
 
 
 
- Gerealiseerd. Is 
onderlegger voor 
Noordvleugelconferentie 
begin 2007 
 
 
 
 
1) Regeling is nog niet 
rond, nog geen 
overeenstemming met 
de stadsdelen 
2) Overdracht aan Noord 
nog niet rond, Noord 
heeft aanbod nog niet 
geaccepteerd 
3) Amsterdamse 
vertegenwoordigers zijn 
ondersteund door 
voorbereiding van 
vergaderingen. En 
instructie bij hun 
aantreden 
4) Betaald parkeren 
ingevoerd. 
Camping nog niet 
aanbesteed. Overig 
gerealiseerd 
5) Alle resultaten bereikt 
6) 
Langetermijndoelstelling; 
nog geen verschraling 
opgetreden. 
Natuurbrug gerealiseerd  
7) Besluit over 
monitoring nog niet 
genomen 

- Onderzoek naar 
mogelijkheden van 
groen ter verbetering 
van de luchtkwaliteit en 
inbreng in actieplan 
luchtkwaliteit.  
 
 
- Opmaken balans 
hoofd-groenstructuur 
t.b.v. nieuw 
programakkoord  
 
 
 
 
De volgende activiteiten 
zijn ondernomen voor 
de verschillende 
resultaten voor de 
recreatieschappen: 
- Bijdrage aan het 
Nationaal Landschap 
Laag Holland (i.o) 
- Richten 
Investeringsbudget 
Landelijk gebied (ILG) 
ten gunste van 
Amsterdam  
- Annotaties ten 
behoeve van bestuurlijk 
overleg diverse 
overheden 
- Overleg bestuursleden 
recreatieschappen  
- Bijdrage zesde 
Noordvleugelconferentie 
- Afbakenen van de 
regionale 
groenstructuur, karteren 
van regionale 
groenfuncties, 
signaleren van 
overschotten/tekorten: 
recreatie, waterberging, 
natuur, landschap 
(identiteit), milieu  

197 221 

- Budgettaire 
afronding van 
nieuwbouw en 
verhuizing Dierenasiel 
- Uitvoering acties 
centrale stad 
dierenwelzijnsnota 

- Bouw Dierenasiel 
gestart. Budgetten zijn 
geregeld. 
- Concept 
subsidieovereenkomst 
met instellingen, op 
basis van nieuw beleid is 
gereed 

- Bestuurlijke 
vaststelling notitie 
dierenbeleid 
- Implementatie richting 
subsidieontvangers 
- Aanspreekpunt voor 
uitvoering acties 
dierenwelzijnsnota 
- Uitvoering wettelijke 
taken 

84 68 

Ecologische 
knelpunten 
Brettenzone (ter 
hoogte van 

De meeste ecologische 
knelpunten in de 
Brettenzone zijn 
opgelost 

- Aanleg stepping 
stones Arlandaweg 
- Knelpunten 
opgenomen in PvE 

Lasten  125 
 
 
 

Lasten   125 
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Westpoort) oplossen 
 

-  Ecologisch beheer in 
waterbeheerplan 
- Werkzaamheden 
Geuzenbos 

Lasten    640 
Baten      260 
Saldo      380 

Lasten    780 
Baten      400 
Saldo      380 

Jaarlijkse actualisatie 
groot onderhouds-
programma en 
uitvoering 2006 

Groot onderhouds-
programma is 
geactualiseerd en GO-
projecten zijn uitgevoerd 

Groot onderhoud aan: 
- Orlyplein (voorplein 
station Sloterdijk) 

- Bornhout 
- Geuzenbos 
- Noordelijke parallelweg 
Transformatorweg 

- Elementenstraat 
- Accumulatorweg 

900 900 

Voorbereiding 
revitalisering Sloterdijk 
1 Noord (bij 
honorering subsidie-
aanvraag) 

Gestart met uitvoering 
Elementenstraat en 
Contactweg 

Voorbereiding, 
aanbesteding en 
uitvoering projecten 

500 500 

Het Amsterdamse Bos 
moet een intensief 
gebruikt en 
gewaardeerd 
recreatiegebied zijn 

Het bos is intensief 
gebruikt. Er is in 2006 
geen onderzoek naar de 
waardering gedaan 

Dagelijks beheer en 
onderhoud, surveillance 
met 6 boswachters, en 
samenwerking met de 
politie 

Bezoekers en 
potentiële bezoekers 
goed informeren over 
het bos en de 
recreatiemogelijk-
heden 

- In 2006 zijn er 47.000 
bezoekers in het 
bezoekerscentrum 
ontvangen 
 
- Website trok 144.827 
bezoekers 

- Informatievoorziening 
en aanbieden 
tentoonstellingen in het 
Bezoekerscentrum 
- Educatie en 
voorlichting d.m.v. 
folders, excursies, 
website en activiteiten 

Realisatie discussie-
platform met 
bezoekers van het bos 

Discussieplatform niet 
gerealiseerd 

 

Het Amsterdamse Bos 
is een kerngebied en 
schakel in de 
regionale ecologische 
infrastructuur 

Schinkelbos ontwikkelt 
zich voorspoedig. 
De ringslangen- 
populatie bij de Poel is 
toegenomen 

Beheer en onderhoud 
van de natuurgebieden 

Het Amsterdamse Bos 
biedt ruimte aan een 
diversiteit aan 
evenementen en 
activiteiten 

75 grotere en kleinere 
evenementen trokken in 
totaal ongeveer 60.000 
bezoekers (exclusief 
sportpark en 
openluchttheater)  

Begeleiding van 
evenementen en het 
bieden van ruimte aan 
anderen om activiteiten 
te ontplooien 

Exploitatie 
begroting 
volgnr. 560.1.03 

exploitatie 
begroting 
volgnr. 560.1.03 

Herstel gebreken 
gebouwen 
entreegebied 

Herstel gebreken in 
uitvoering 

Onderzoek, overleg, 
planvorming, 
voorbereiding en 
uitvoering van herstel 

Niet begroot Lasten 1.360 

 

2.2 Subresultaatgebied Sportdeelname en stimulering 
Te bereiken 2006 Bereikt 2006 Activiteiten Begroot 

(x € 1.000) 
Realisatie 
(x € 1.000) 

Topscore: 
- Aanbod in 14 
stadsdelen 
- 40.000 jongeren komen 
in aanraking met 
Topscore 
- 10.000 jongeren maken 
onder schooltijd kennis 
met Topscore 
- 2.500 jongeren doen in 
topscoreverband 
wekelijks aan sport 
- sportverenigingen actief 
betrekken bij Topscore 

- Aanbod in 12 
stadsdelen  
- 35.000 jongeren zijn 
geïnformeerd over 
topscore 
- 7.500 jongeren hebben 
onder schooltijd kennis 
gemaakt met Topscore 
- meer dan 2500 
jongeren hebben met 
topscore wekelijks aan 
sport gedaan 
- 5 maal 
TopscoreXXXperience 
- 40 sportverenigingen 
zijn betrokken 

- 217 Topscore-
trainingen per week 
- Aanbod in 18 
sporten (8 
kernsporten) 
- Beweegmanagers en 
sportcoördinatoren 
leggen actief nieuwe 
relaties met 
verenigingen rondom 
Topscore-scholen 
 

lasten        586 
baten           76 

saldo         510 

lasten      815 
baten         37 

saldo       778 
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- 2 VO-scholen zijn 
gecertificeerd als 
sportactieve school 

- 12.000 kinderen (6-12 
jaar) maken onder 
schooltijd kennis met 
sport  
- 600 kinderen begeleid 
naar 
verenigingslidmaatschap 
- 15 nieuwe basisscholen 
werken volgens JUMP-in 
methode  
- 200 jeugdigen (6 tot 18 
jaar) zijn via jeugd-
sportclubs betrokken bij 
structurele sport-
beoefening en 
verenigingslidmaatschap 

- Meer dan 15.000 
kinderen hebben onder 
schooltijd kennisgemaakt 
met sport 
- Meer dan 40 
doorstromingsmodules 
zijn uitgevoerd waarmee 
meer dan 600 kinderen 
zijn begeleid naar 
verenigingen  
- In 2006 zijn 23 nieuwe 
basisscholen gaan 
werken volgens het 
JUMP-in 
interventiepakket 
- In de negen 
toegekende 
jeugdsportclubs zijn 
tussen de 180 en 220 
kinderen actief 

- Makelaarsfunctie 
tussen scholen en 
sportaanbieders 
- Afspraken gemaakt 
over besluitvorming 
door DB in de 
stadsdelen inzake 
Jump-in, dit zorgt voor 
betere verankering 
van het beleid en de 
activiteiten 
- Stadsdelen en 
sportverenigingen  zijn 
gestimuleerd te 
komen met goede 
initiatieven 
 

lasten        198 
baten           27 

saldo         171 
 
 

lasten      273 
baten         21 

saldo       252 
 
 

Aangepast sporten: 
- Stijging van het aantal 
sporters in het aangepast 
sporten tot 9.400 
wekelijkse deelnemers 
- 6 nieuwe 
sportmogelijkheden in 
het aangepast sporten 

- In 2006 is telling 
uitgevoerd 
- Zit- en flexvolleybal zijn 
bij VV Amsterdam 
geïntroduceerd  
- Sportvereniging voor 
kinderen met een 
(ernstige) visuele 
beperking opgericht 
- Uitbreiding van Jippie 
Speciaal in het (Z) MLK-
onderwijs van twee naar 
vier sporten  
- Het project 
“Kwartiermaken sport in 
Amsterdam”: het 
toegankelijk maken van 
reguliere 
sportorganisaties voor 
mensen met een 
psychiatrische 
achtergrond is gestart 

- Ondersteunen van 
bestaande 
sportverenigingen 
- Ondersteuning en 
samenwerking met 
organisatie van WK 
Rolstoelbasketbal, 
Masters 
Rolstoeltennis, Face 
to Face 
Handboogschieten  
- Intensivering van de 
samenwerking met 
landelijke en 
gemeentelijke 
organisaties om te 
komen tot structurele 
activiteiten voor 
mensen met een 
beperking of 
chronische 
aandoening  

lasten          69 
baten             0 

saldo           69 

lasten      126 
baten           0 

saldo       126 

 

2.3 Subresultaatgebied Topsport 
- Minimaal 2 grote 
evenementen (niveau EK, 
WK) en minimaal 35 
(inter)nationale 
topsportevenementen in 
Amsterdam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Ontwikkeling van een 
toporganisatie per 
kernsport 

- Via Topsport 
Amsterdam zijn 37 
evenementen 
organisatorisch en 
financieel ondersteund, 
waaronder:  
- Champions Trophy, 
dames (hockey)  
- Videoncup (cricket) 
- WK Rolstoelbasketbal  
- WK Roeien junioren  
- WK Kanopolo  
- NK Judo 
- NK Indoorroeien  
- NK Handbal  
- Internationaal  
- handboogtoernooi 
 
- Vijf sportclusters 
waarbinnen 
organisatorische en 
sporttechnische 

Rond de Daviscupwedstrijd 
Nederland-Rusland, het WK 
Rolstoelbasketbal en het WK 
Rolstoeltennis zijn diverse clinics 
en andere randactiviteiten 
georganiseerd, in het bijzonder 
gericht op (sportstimulering van) 
scholieren 

lasten        444 
baten             0 

saldo         444 

lasten      439 
baten           0 

saldo       439 
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samenwerking centraal 
staat 

 

2.4 Subresultaatgebied Sportvoorzieningen en accommodaties 
De gebouwen in het entreegebied Amsterdamse Bos vertoonden ernstige gebreken. In oktober 2006 
is gestart met de ingrijpende werkzaamheden. De totale kosten bedragen € 1,36 miljoen. Dit bedrag is 
opgevangen binnen nog openstaande kredieten, binnen de begroting van het Amsterdamse Bos en 
door een overschrijding op de rekening van € 900.000. Ons College heeft in september 2006 van 
deze overschrijding kennis genomen. 
 
Te bereiken 2006 Bereikt 2006 Activiteiten Begroot 

(x € 1.000) 
Realisatie 
(x € 1.000) 

Beter gebruik 
gymnastieklokalen door 
de sport 

Pas aan het einde van 
het schooljaar 2006-
2007 is een beeld te 
geven in welke mate 
scholen en stadsdelen 
een beroep doen op 
deze verordening 

Uitvoeren van de bijzondere 
subsidie-verordening 
buitenschools gebruik 
gymnastieklokalen door de sport 

lasten        208 
baten             0 

saldo         208 

lasten      206 
baten           0 

saldo       206 

Gezonde exploitatie van 
de Jaap Eden. Hal: 
100.000 bezoekers en 
ijsbaan: 375.000 
bezoekers. 

- Toekenning van € 1,5 
miljoen als bijdrage 
onderhoudsituatie  
- IJsbaan: 407.311 
bezoekers, ijshal 
109.788 

- Onderhouden van de 
subsidierelatie 
- Uitvoeren van besluit gericht 
op de oplossing voor de 
onderhoudsproblematiek 
 

lasten     1.294 
baten             0 

saldo      1.294 

lasten   2.448 
baten           0 

saldo    2.448 

Minimaal 20 verenigingen 
ontvangen ondersteuning 

Bij 54 verenigingen zijn 
ondersteunings-
projecten afgerond 
 

Continueren van het 
ondersteunen van 
sportverenigingen met 
verenigingsondersteuners 

lasten        151 
baten             0 

saldo         151 

lasten      195 
baten           0 

saldo       195 

Handhaving van 
gesubsidieerd werk voor 
de sportsector 

Er zijn 170 personen via 
gesubsidieerd werk 
actief bij meer dan 100 
sportverenigingen 

Bijdrage leveren aan de 
handhaving van het 
gesubsidieerde werk voor de 
sport 

lasten        460 
baten             0 

saldo         460 

lasten      455 
baten           0 

saldo       455 

- Faciliteren en stimuleren 
van fusies in de sport 
- Realiseren van grote(re) 
verenigingen 

Bijdrage toegekend voor 
de fusie van de 
handbalverenigingen 
OrienTo en Volewijckers 

Uitvoeren van de bijzondere 
subsidieverordening stimuleren 
van fusies bij sportverenigingen  

lasten          67 
baten             0 

saldo           67 

lasten        56 
baten           0 

saldo         56 

- Besluitvorming B & W 
over bijdragen aan de 
vervangende nieuwbouw 
van sporthallen en 
zwembaden 
- Voltooiing van 
sportcentrum Marnix, 
sportcentrum Ookmeer, 
Bijlmersportcentrum en 
sporthal Caland 

- Bijdragen aan Osdorp, 
Bos en Lommer  en de 
stichting Jaap Eden 
IJsbanen. Er resteert 
nog een budget van € 
431.127 
- Het sportcentrum 
Marnix is voltooid. Start 
bouw van het Caland 
sportcentrum en 
Bijlmersportcentrum. 
Nog geen start bouw 
Sportcentrum Ookmeer 
en de Jan van Galen 
sporthal 

Uitvoeren van de bijzondere 
subsidieverordening bijdragen 
sportaccommodaties 

lasten     4.134 
baten             0 

saldo      4.134 
 
 

lasten   1.872 
baten           0 

saldo    1.872 
 
 

10 sportverenigingen 
hebben hun club- en 
kleedaccommodatie 
verbeterd 

- Aan 13 verenigingen 
zijn bijdragen toegekend  
- 12 verenigingen 
hebben hun club- en 
kleedaccommodatie 
verbeterd 

- Uitvoeren van de bijzondere 
subsidieverordening 
aanpassingen 
verenigingsaccommodaties 

lasten        509 
baten             0 

saldo         509 

lasten          0 
baten           0 

saldo           0 

Aanbod van meer 
ongebonden vormen van 
sportbeoefening op 
sportparken De 
Eendracht en Ookmeer 

Het college heeft een 
bijdrage geleverd aan 
Slotervaart voor de 
ontwikkeling van een 
sportcentrum nieuwe stijl 
op sportpark Sloten 

- Onderhouden van de 
subsidierelatie met stichting 
Sportcentrum Nieuwe Stijl 
- Monitoren van de ontwikkeling 
van het concept sportcentrum 
nieuwe stijl op de sportparken 
Ookmeer en De Eendracht 

lasten          81 
baten             0 

saldo           81 

lasten        80 
baten           0 

saldo         80 
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1.500 kinderen maken 
gebruik van 
regeling/verhoging 
sportdeelname 

Gegevens zijn pas aan 
het einde van het 
schooljaar 2006-2007 
beschikbaar 

De (sport)contributie 
kortingsregeling is opgegaan in 
de beleidsregel 
Scholierenvergoedingen 2006  

lasten          37 
baten             0 

saldo           37 

lasten        37 
baten           0 

saldo         37 

- Verhoging 
sportdeelname/meer 
jeugdleden 
- Voorstel voor eventueel 
vervolg 

- In de periode 2004-
2006 hebben 23 
verenigingen de 
regeling gebruikt 
- Na evaluatie is 
besloten de regeling in 
2007 voort te zetten 

Uitvoeren en evalueren van het 
experiment met de 
vervoersregeling voor 
jeugdsportteams 

lasten            0 
baten             0 

saldo             0 

lasten        6 
  baten         0 

saldo          6 

Optimaliseren marathon 
van Amsterdam 

- Marathon 2006 kende 
een recordaantal 
deelnemers (ca. 22.000) 
- Sportief handhaafde de 
Marathon zich in de top 
5 van de wereld 

- Leiding geven aan ambtelijke 
werkgroep marathon 
(vergunning) 
- Organiseren van 
randactiviteiten voor 
schoolkinderen 

lasten        214 
baten             0 

saldo         214 

lasten      241 
baten           0 

saldo       241 

- Sportcontinuüm binnen 
vijf kernsporten (honkbal, 
zwemmen, basketbal, 
roeien en atletiek) 
realiseren 
- Continuering en uitbouw 
van een sportexperti-
secentrum, onder te 
brengen bij de stichting 
Topsport Amsterdam 

- Er zijn plannen van 
aanpak ontwikkeld in 
samenwerking met de 
verenigingen en de 
betrokken sportbonden 
- Expertisecentrum is via 
de website operationee  

- Realiseren van 
samenwerkings-verbanden 
binnen vijf kernsporten: honkbal, 
zwemmen, atletiek, roeien en 
basketbal 
- Bewaken van de uitvoering van 
de nota Koersen op resultaat en 
de afspraken uit het 
subsidiekader voor de stichting 
Topsport Amsterdam 

lasten            0 
baten             0 

saldo             0 

lasten          0 
baten          0 

saldo          0 
 
 

Het ontwikkelen van een 
stedelijke visie gericht op 
de mogelijkheden van 
een sportieve inrichting 
van de openbare ruimte 

Hieraan is nog geen 
uitvoering gegeven 
omdat de uitwerking van 
sportaccommodatieplan 
deel 2 is verschoven 
naar voorjaar 2007 

Analyse van onder meer de 
uitkomsten van 
sportaccommodatieplan deel 2 
en “best practices” in 
Amsterdam en daarbuiten 

lasten            0 
baten             0 

 

saldo             0 

lasten          0 
baten           0 

 

saldo           0 

Sportverenigingen en 
locaties in het 
Amsterdamse Bos zijn 
goed geëquipeerd 

- Ongeveer 60% van het 
achterstallig onderhoud 
is weggewerkt 
- Cricketaccommodatie 
voldoet aan nieuwe 
internationale eisen 

- Herstel luifel botenloods  
- Afronding herstel veld 18/19 en 
parkeerterrein  
- Herinrichting sportpark 

Het sportpark 
Amsterdamse Bos 
intensief benutten voor 
trainingen en competities 

Het sportpark is intensief 
benut 

Dagelijks beheer en onderhoud 
Sportpark 

Bosbaan laten 
functioneren als regionaal 
en nationaal 
trainingscentrum 

Bosbaan is intensief 
benut 

Dagelijks beheer en onderhoud 
Bosbaan 

Minimaal 15 grote tot 
middelgrote 
sportevenementen in 
Sporthallen Zuid 

21 grote tot middelgrote 
evenementen in 
Sporthallen Zuid 

Dagelijks beheer en onderhoud 
Sporthallen Zuid 

exploitatie 
begroting 
volgnr. 
530.1.06/07 
Zie tevens  
Inleiding  
 

exploitatie 
begroting 
volgnr. 
530.1.06/07  
Zie tevens 
inleiding  
 

 

§3: Realisatie prioriteiten en posterioriteiten 

3.1 Prioriteiten 
Prioriteiten die zijn opgenomen in het programakkoord 2002-2006 
Omschrijving prioriteit S/I* Beschikbaar 

gesteld 
bedrag  
(x € 1.000) 

Ultimo 2006 
betaald en 
verplicht  
(x € 1.000) 

Omschrijving 
gerealiseerd 
resultaat 

Prioriteit 
volledig 
uitgevoerd 
(J/N) 

Uiterste datum 
geplande 
uitvoering 

Achterstallig groot 
onderhoud  
Sportpark en Bosbaan 
530.1.07 

 
I 
 

Incidenteel 
2003: 151 
2004: 250 
2005: 125 
2006: 125 
        € 651 

 
 
€ 611 

Ongeveer 60% 
van het 
achterstallig 
onderhoud is 
weggewerkt 

 
N 

 
31-12-2007 

Achterstallig groot 
onderhoud Amsterdamse 
Bos 

 
I 

Incidenteel 
2003:    930 
2004: 1.387 

 
 
 

Ongeveer 55% 
van het 
achterstallig 

 
N 
 

 
31-12-2007 
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560.1.03 2005:    675 
2006:    677 
       € 3.669 

€ 3.644 onderhoud is  
weggewerkt 

De uitvoering van het achterstallig groot onderhoud heeft een doorlopend karakter. Voor projecten die 
in het kader van het achterstallig groot onderhoud zijn aangepakt, is aanvullende provinciale subsidie 
verkregen (in totaal ongeveer € 1,5 miljoen). Het resterende deel van de prioriteiten wordt, in 
samenhang met de door de provincie toegezegde subsidie, in 2007 besteed.  
 
Overige prioriteiten 
Omschrijving prioriteit S/I* Beschikbaar 

gesteld 
bedrag  
(x € 1.000) 

Ultimo 2006 
betaald en 
verplicht  
(x € 1.000) 

Omschrijving 
gerealiseerd 
resultaat 

Prioriteit 
volledig 
uitgevoerd 
(J/N) 

Uiterste datum 
geplande 
uitvoering 

Subsidiëring van nader te 
bepalen accommodaties 
die toe zijn aan 
vervanging of vernieuwing 

I € 1.875 € 1.444 Er zijn door B & W 
bijdragen verstrekt 
aan Osdorp en de 
stichting Jaap 
Eden IJsbanen. 
Het resterende 
budget wordt in 
2007 betrokken bij 
het sportaccom-
modatieplan 

N April 2007 

Grote groenprojecten I 1.870 Ultimo 2007 
betaald en 
verplicht 

Renovatie 
Vondelpark en 
Oosterbegraafplaa
ts en bijdrage aan 
regionale 
groenprojecten 

Vondelpark en 
Oosterbegraaf-
plaats gehele 
budget 2004 
en gedeelte 
van 2005 
besteed 

2007 

Fonds projecten met 
grootstedelijke allure –  de 
rode loper 

S 1.000 1.000 Aantrekkelijk 
ingerichte 
openbare ruimte 
met grootstedelijke 
allure,  wat 
bijdraagt aan een 
goed 
vestigingsklimaat 

Toegevoegd 
aan 
bestemmingsre
serve 

Planning 
afhankelijk 
van uitvoering 
NZ-lijn 

* structureel of incidenteel 
 
In bovenstaande tabel zijn alleen de bij het jaarplan 2006 toegekende prioriteiten opgenomen die níet 
conform planning zijn gerealiseerd. Voor alle overige toegekende prioriteiten geldt dat dit wél het geval 
is. 

§4: Prestatiemeting  

Sportmonitor 
In het najaar is voor de derde maal de sportmonitor 2006 gehouden conform de landelijke richtlijnen 
(RSO). De resultaten uit deze monitor zijn in het eerste kwartaal van 2007 beschikbaar.  

Westpoortbeheer 
Vier keer per jaar wordt de kwaliteit van de Amsterdamse bedrijven gemeten op de volgende punten: 
zwerfvuil, onkruid, objecten, begroeiing en verharding. In 2005 heeft Westpoortbeheer de ORAM-prijs 
gekregen voor best onderhouden bedrijventerrein. In 2006 was er een eervolle vermelding “wegens 
het uitstekende beheer van Sloterdijk I, II en III, evenals Teleport”. Sinds de metingen medio 2006 
verricht worden door een ander bureau zijn de scores voor de Sloterdijken sterk gedaald. De reden 
hiervoor is onduidelijk. Het beheerregime van Westpoortbeheer is niet gewijzigd, er zijn veranderingen 
in budgetten of aannemers geweest. Met het nieuwe bureau is geen nadere analyse voorzien. Meer 
informatie, evenals gegevens over de gladheidsbestrijding en klachten bij Westpoortbeheer zijn 
opgenomen in het jaarverslag van DAB. 

Amsterdamse Bos 
• Ongeveer 60% van het achterstallig onderhoud in het Amsterdamse Bos is weggewerkt. 
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• 60% van de Amsterdammers bezoekt het Amsterdamse Bos en waardeert dit bezoek met een 
7,5. In 2007 wordt een Omnibusonderzoek naar het aantal bezoeken en de tevredenheid van de 
bezoeker gedaan. 

• Het bezoekerscentrum telde 47.000 bezoekers. Het aantal bezoekers van de website in 2006 was 
144.827. 

• In 2006 is onderzoek gedaan naar de natuurontwikkeling in het Schinkelbos en de oeverlanden 
van de Amstelveense Poel. Het Schinkelbos vervult in toenemende mate zijn functie als schakel 
tussen het Amsterdamse Bos en de bovenlanden langs de Ringvaart. Zeven van de 20 
gidssoorten van de Groene AS komen inmiddels in dit gebied voor. Het onderzoek in de 
Amstelveense Poel geeft aan, dat de vegetatie in het proefgebied na het afplaggen weer tot 
ontwikkeling komt. Het aantal eieren van ringslangen in de Amstelveense Poel neemt toe. 

Sporthallen Zuid 
In de sportaccommodaties hebben meerdere kampioenschappen plaatsgevonden. De bezetting van 
de hallen van Sporthallen Zuid in 2006 was over het gehele jaar genomen 63%, in het sportseizoen 
meer dan 75%.  
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Resultaatgebied Cultuur en monumenten 

§1: Bestuurlijke hoofdlijnen 

1.1 Inleiding 
Amsterdam is een internationale cultuurstad met een groot en veelzijdig aanbod van cultureel erfgoed 
en actuele kunst, muziek en beeldende kunst, fotografie en film, dans, theater en musea. Voor het 
resultaatgebied Cultuur en monumenten ligt de kracht van Amsterdam in de monumentale binnenstad, 
de Amsterdamse School en het klimaat voor culturele instellingen en creatieve ondernemers. De mate 
waarin Amsterdammers en de vele Nederlandse en buitenlandse bezoekers gebruikmaken van de 
mogelijkheden van de stad, versterken het culturele klimaat. 
 
Aan dit resultaatgebied leveren de volgende diensten een bijdrage: 
• Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (Afdeling Kunst en Cultuur); 
• Dienst Historische Musea (Amsterdams Historisch Museum en Museum Willet Holthuysen); 
• Dienst Advies en Beheer (Bureau Monumenten en Archeologie); 
• Gemeentearchief. 
 
1.2 Gewenst effect 
 
De langetermijnvisie Cultuur 2015 is leidraad van het kunst- en cultuurbeleid. Speerpunten in de 
langetermijnvisie zijn de programma’s Aandeelhouderschap, Nationale en Internationale Cultuurstad 
(inclusief het programma Erfgoed onderhouden en tonen) en Creatieve Industrie. De uitvoering van 
het programma Aandeelhouderschap ligt op schema. Het programma Creatieve Industrie is later 
gestart doordat de uitvoering verschoof van het Amsterdams Fonds voor de Kunst naar de Dienst 
Maatschappelijke Ontwikkeling, afdeling Kunst en Cultuur. Het programma Internationale Cultuurstad 
moest opnieuw worden gedefinieerd omdat er in 2005 geen budget voor de uitvoering was. De 
resultaten binnen deze speerpunten staan in tabel 1.4 en paragraaf 2. 
 
Een van de afspraken uit het Programakkoord 2006-2010 was het binnen zes maanden beoordelen 
van de systematiek van het Kunstenplan in verband met het Kunstenplan 2009-2012. Dit heeft 
geresulteerd in een nieuwe verantwoording- en beoordelingstructuur. Deze heeft uw Vergadering op 
14 maart 2007 vastgesteld.  
 
1.3 Externe ontwikkelingen 
 
Vanaf 1 februari 2006 geldt de nieuwe instandhoudingsregeling voor rijksmonumenten (BRIM). Vóór 1 
september van dit jaar konden eigenaren van monumenten rechtstreeks bij het Rijk een 
subsidieaanvraag indienen. Daarnaast kwam er 33 miljoen beschikbaar voor het wegwerken van de 
restauratieachterstand.  
Door de beperkende voorwaarden zijn alle Amsterdamse aanvragen afgewezen. Daardoor zijn 
knelpunten ontstaan op het gebied van subsidies. Hierover heeft de wethouder in november 2006 
namens het College een brief gestuurd naar de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en 
Monumenten. 
 
Door de nieuwe wetgeving ter bescherming van het bodemarchief is het uitvoeren van archeologisch 
onderzoek verplicht bij bodemverstorende (bouw)activiteiten. Dit betekent dat archeologische 
belangen meewegen bij ruimtelijke ontwikkelingen en een rol gaan spelen in het bouwproces. Bureau 
Monumenten en Archeologie (BMA) heeft daartoe een systeem van waardestellingen ontwikkeld met 
digitale waardenkaarten. Met de stadsdelen zal over dit systeem overlegd worden. 
 
Voor de aanwijzing van de Amsterdamse grachtengordel tot Unesco-monument is in 2006 gewerkt 
aan het samenstellen van een nominatiedossier en een zogenoemd gebiedsdocument. Beide 
documenten zijn afgerond. 
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1.4 Realisatie bestuurlijk relevante doelstellingen 
 
Programakkoord-afspraken Bereikt tot/met 2005 Te bereiken resultaten 2006 Bereikte resultaten 2006 
Transparante 
begrotingsmethodiek 

• 120 beschikkingen 
vastgesteld 

• Vier bezwaarschriften 
wachten op afhandeling 

• 110 instellingen zijn 
beoordeeld en ontvingen 
een definitieve beschikking 
voor 2005  

• Met 10 instellingen wordt 
nog overlegd 

Kunstenplan 2005-2008:  
- Reguliere beschikkingen en 
monitoring  
- 120 instellingen verzorgen 
aanbod in de stad 
- Besluit van de Raad geen 
prestatieafspraken te maken 
 
 

• 120 beschikkingen 
vastgesteld 

• Van de tegen het 
Kunstenplan 2005-2008 
ingediende 
bezwaarschriften vergen 
nog twee technische 
afhandeling 

 

Internationaal toonaangevend 
museum voor moderne kunst 

• Definitief ontwerp 
vastgesteld 

• Locatie depot aan de 
Deccaweg 

• Aanvraag 
uitvoeringskrediet in 
voorjaar 2006, op basis 
van het bestek 

• Aanbesteding vindt plaats, 
waarna in juli 2006 de 
bouw start 

• Aanbestedingstraject 
ingezet 

• Aanbesteding later 
afgerond dan verwacht 
door veranderende 
omstandigheden op de 
bouwmarkt; besluitvorming 
begin 2007 

Diversiteit in cultuur  • 7 buurttheaters ontvingen 
een bijdrage voor 
professionalisering en 
culturele programmering 
voor jongeren en nieuwe 
Amsterdammers; 
publieksbereik:  
2004: 14.596 
2005: 30.948 
 
 

 
• De serie ‘Schatten van 

Amsterdam’, uitgezonden 
door AT5 en RTV Noord 
Holland (hoge 
kijkdichtheid) 

• Het Amsterdams Fonds 
voor de Kunst (AFK) voert 
dit onderdeel uit van het 
Kunstenplan, programma 
Aandeelhouderschap in het 
zgn. ’Plus-programma’ 

 
 
 
 
 
 
 
• Landelijke vertaling van 

‘Schatten van Amsterdam’ 
in samenwerking met o.a. 
OCW 

• 9 buurttheaters ontvangen 
een AFK-bijdrage; 
publieksbereik: ca. 37.200. 

• 40 aanvragers ontvingen 
subsidie i.h.k.v. de AFK-
regeling ‘Nieuwe makers, 
nieuw publiek’; 
publieksbereik: ca. 195.940 
(2005: 40.970); aantal 
deelnemers: ca. 2.392 
(2005: 2.081). 

 
 
• Presentatie ‘Met je koffertje 

naar ’t Schip’ 
• Educatieproject ‘Expeditie 

Straatbeeld’ 

Extra internationaal 
toonaangevend museum 

• Financiering Hermitage is 
rond door een besluit van 
de Tweede Kamer tot een 
bijdrage van het Rijk van € 
9 mln. Start verbouw de 
Amstelhof in 2007 

• Definitieve duidelijkheid 
financiering 

Start nieuwbouw 
waarschijnlijk in tweede helft 
2007 

Stimuleren nieuwe 
kunstuitingen 

• Project Broedplaatsen1: 
• 210 ateliers in 2004 

gerealiseerd 
 

• Cumulatief aantal ateliers 
t/m 2006: 954 

Oplevering van o.a.: Pakhuis 
de Zwijger, NDSM Kunststad; 
ongeveer 300 werkruimten 
toegevoegd2 aan voorraad 
 
Uitwerking nieuwe 
systematiek voor toewijzing 
en handhaving van 
werkruimten voor 
kunstenaars en 
broedplaatsgroepen in een 
concept verordening; 
definitieve besluitvorming in 
2007 

Financiering projecten, 
instrumenten 
 
 
 

• Investeringsfonds: 
ondersteunt Kunstenplan-
instellingen bij financiering 
nieuwbouw- en 
verbouwprojecten 

• Incidentele aanwending 
Investeringsfonds  

 
 
 

Bijdragen uit fonds aan o.a. 
de ontwikkelingskosten van 
het Filmmuseum, de nieuwe 
zaal van Rialto en 
verbouwingskosten van 
Likeminds, ZO en Over ’t IJ-

                                                     
1 Zie verder Resultaatgebied Stedelijke Ontwikkeling. 
2 De commissie ROW en KSB  zal separaat over het jaarverslag 2006 worden geïnformeerd. 
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Programakkoord-afspraken Bereikt tot/met 2005 Te bereiken resultaten 2006 Bereikte resultaten 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. Investeringsfonds 
B. Publiek private 
samenwerking 

 
 
  
• GETZ: definitieve 

bestemmingsplan, inclusief 
‘Cultuurcluster’ vastgesteld 
in uw Vergadering 

 
 
• Ontwikkelingsovereen-

komst tussen Filmmuseum 
en ING voor bouw van 
museum op Shellterrein in 
Amsterdam Noord; een 
architect is geselecteerd; 
oplevering gepland in 2009 

 
• Marnixstraat: start van de 

bouw is vertraagd o.a. door 
aanpassing van de 
bouwplannen; start wellicht 
in tweede helft 2006;. plan 
om technische reden 
teruggebracht tot twee 
zalen 

 
 
• GETZ: bestemmingsplan  

definitief goedgekeurd in 
Gemeenteraad 

 
 
 
• Filmmuseum: financiële 

besluitvorming. 
 
 
 
 
 
• Besluitvorming over 

verkoop  Marnixstraat en 
Theater Bellevue 

 
 
 
 
 
 
• Besluitvorming over 

Cultureel beleggen 
 
 
 
 

festival 
 
 
Zicht op realisatie 
GETZ/Cultuurcluster (incl. 
popzaal 2.500 bezoekers) en 
Musicdome (besluitvorming 
begin 2007) 
 
Filmmuseum 
(publieksgebouw en depot): 
in januari 2006 presentatie 
van schetsontwerp waarin de 
kantoren van het Filmfonds 
zijn opgenomen  
 
 
Definitief besluit verkoop 
Marnixstraattheaters en 
Bellevue 
 
 
 
 
 
 
In juni 2006 stemde uw 
Vergadering in met start van 
Cultureel beleggen, waardoor 
de (her)financiering van 
diverse culturele 
bouwprojecten voor ca 150 
miljoen euro mogelijk is i.s.m. 
de Triodosbank 

Herhuisvesting 
Gemeentearchief 

VO en DO vastgesteld; 
aanbesteding en renovatie 
gestart 

Verhuizing en inrichting 
gepland in zomermaanden 
2007; officiële opening in 
oktober 2007 

De verbouwing en restauratie 
van de Bazel is voor ruim 
90% gerealiseerd 

 
 
Overige bestuurlijke 
aandachtspunten 

Bereikt tot/met 2005 Te bereiken resultaten 2006 Bereikte resultaten 2006 

Uitwerking van de 
beleidsnota Monumenten en 
Archeologie 2005-2010 

Nota is in april 2005 door 
Gemeenteraad vastgesteld 
 
Concept eindrapportage pilot 
ruimtelijk planoverleg klaar 

Nieuwe gemeentelijke 
subsidie-
/financieringsregeling 

Startnotitie nog in bewerking 

Archeologische begeleiding 
Noord/Zuidlijn. 

Actualisatie projectopdracht 
archeologie NZ-lijn 
 
Afronden bestekken 
deelprojecten 
 
Opstellen communicatieplan 
 
Uitvoering archeologisch 
onderzoek caisson 1 Damrak 
augustus-december 2005 
 
Proefonderzoek en 
waarnemingen Rokin 
verdeelhallen 
 
Opstellen communicatieplan 
en verzorgen van PR in 
media en in 
bezoekerscentrum 

- Voorbereidend werk op m.n. 
Stationsplein en Rokin 
- Start onderzoek (onder dak) 
eind 2006 Rokin 
 
 
 
 
- Onderzoek caisson 1, fase 
2, en caisson 3 Damrak 

 
 
 
 
 
 
 
 
Veldwerk Damrak caisson 3 
en caisson 1 fase 2 
uitgevoerd 
 
Tentoonstellingen van eerste 
vondsten ingericht in 
Amsterdams Historisch 
Museum en in Noord/Zuidlijn 
bezoekerscentrum 
 
Basis gelegd voor 
vondstcatalogus Damrak en 
conserveringsprogramma 
gestart 

Aanwijzing van Bureau  Eindrapport pilot Ruimtelijk Eindrapportage aangeboden 
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Overige bestuurlijke 
aandachtspunten 

Bereikt tot/met 2005 Te bereiken resultaten 2006 Bereikte resultaten 2006 

Monumenten & Archeologie 
tot Steunpunt Cultuurhistorie 

Planoverleg 
 
 
 
Archeologisch 
uitvoeringsbeleid voor alle 
stadsdelen 
 
Inlopen kwaliteitsachterstand 
bij beschermde monumenten 
met € 30 miljoen 
 
BMA is dé vraagbaak op het 
gebied van cultuurhistorie 
voor stadsdelen en burgers 

aan subsidiegever, de 
Rijksdienst; ruimtelijk 
planoverleg gestart 
 
Convenanten met de 
stadsdelen op het gebied van 
archeologie in voorbereiding 
 
In november is, namens het 
College, een brief gestuurd 
naar het Rijk 
 
Vier Ambtelijke Platforms 
hebben plaatsgevonden 
 

Opzetten gemeentelijk 
archeologiebeleid 

Start Malta-regulering in pilot 
met stadsdeel Amsterdam 
Centrum met archeologische 
paragraaf in 
bouwvergunningen 

Integratie archeologie in 
ruimtelijke 
ordeningsprocedures 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ontwikkeling van 
archeologisch 
waarderingssysteem. 

Toename aan archeologisch 
beleidswerk betekent bijna 
verdubbeling van hoeveelheid 
adviezen en quickscans in 
vergelijking met 2005 
 
70 schriftelijke 
archeologische adviezen bij 
bouwprojecten gegeven 
 
16 archeologische 
quickscans en 8 
archeologische paragrafen 
voor bestemmingsplannen 
gerealiseerd 
 
Gegevens voor de 
bouwhistorische waarden-
kaart geïnventariseerd 
 
Doorlopende activiteit: 
ontwikkeling basisversie van 
14 archeologische attentie-
gebiedenkaarten stadsdelen; 
vaststelling hangt af van een 
convenant of 
samenwerkingsovereenkomst 
met stadsdelen 

 

§ 2 Bereikte resultaten per subresultaatgebied  
 
  Bedragen x € 1 miljoen 
  Lasten Baten Saldo
Cultureel erfgoed 6,3 1,4 4,9
Cultuureducatie en -participatie 10,1 1,3 8,8
Musea 24,9 2,6 22,3
Theaters en concertzalen 53,0 5,7 47,3
Lokale media 5,2 2,2 3,0
Overige kunsten 16,4 2,6 13,8
Totaal 115,9 15,8 100,1

 
In vorenstaande tabel is een cijfermatig overzicht opgenomen van de rekeningbedragen van dit 
resultaatgebied (onderverdeeld naar subresultaatgebieden). Hierna volgt een toelichting op de voor 
2006 bestuurlijk relevante ontwikkelingen. 
 
De genoemde bedragen in deze paragraaf betreffen het saldo ten laste van de algemene dienst voor 
de betreffende onderdelen. 
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2.1 Subresultaatgebied Cultureel Erfgoed 
 
Te bereiken 2006 Bereikt 2006 Activiteiten Begroot 

(x € 1.000) 
Realisatie 
(x € 1.000) 

Ontwikkeling van beleid op 
gebied van bescherming, 
subsidies en 
monumentenwetgeving 

Ontwikkeling van beleid vindt 
continu plaats; opstelling in 
2006 van een Model 
Monumentenverordening; dit 
is afgestemd met de 
stadsdelen 

• Verordeningen, 
voorstellen, notities en 
adviezen maken 

• Afstemmen beleid met 
stadsdelen en derden 

3.4043 3.328 

Vergroting 
toegankelijkheid informatie 
over monumenten & 
archeologie 

Monumenten: 46 lezingen en 
rondleidingen, 123 
webteksten en 9 publicaties  
 
 
Open Monumentendag 
 
Archeologie: 24 lezingen en 
verzorging van 7 
tentoonstellingen 

• Beheer documentatie, 
beeldarchief, 
bibliotheek 

• Publicaties, 
rondleidingen en 
lezingen 

• Organiseren Open 
Monumentendag 

  

Behoud en bescherming 
van cultureel erfgoed in 
Amsterdam 

191 beschrijvingen gemaakt 
(incl. GMP)  
 
Monumentenregistraties 
vinden continu plaats, 
afhankelijk van aantal 
panden dat 
monumentenstatus krijgt 

• Beschrijving van 50 
monumenten i.k.v. 
bescherming 

• Monumentenregistraties 
 

  

Advisering stadsdelen en 
eigenaren van 
monumenten over 
restauratie en onderhoud 
van monumenten 

823 adviezen over 
vergunningaanvragen 
gegeven 
 
211 adviezen i.k.v. 
vooroverleg gegeven 
 
148 beschrijvingen en 
waarnemingen i.k.v. 
vergunningen gemaakt 
 
26 quickscans uitgevoerd; 
aantal is afhankelijk van 
vraag uit stadsdelen 

• Geven van advies over 
restauratie en 
onderhoud 

  

• Verwerving van 50 m 
archief en 5.660 
stuks overige 
materialen 

• Contacten met 25 
allochtonenorganisa-
ties 4 

• Verwerving van 50 m 
archief en 13027 stuks 
overige materialen 

 
• Contacten met 24 

allochtonenorganisaties 

Verwerving particuliere 
archieven met (historische) 
waarde voor de stad 

490 478 

Omzet reproshop, 
Stadsboekwinkel en 
webwinkel: €320.270 

Omzet reproshop, 
Stadsboekwinkel en 
webwinkel: €261.357 

Verkoop informatieproducten 430 202 

20.000 bezoekers bij 
evenementen en 600.000 
webbezoekers  

1.140 bezoekers bij 
evenementen en 512.572 
webbezoekers 

Organiseren tentoonstelling, 
Museumn8, en aanvullen 
website  

647 689 

 

2.2 Subresultaatgebied Cultuureducatie en –participatie 
 
Te bereiken 2006 Bereikt 2006 Activiteiten Begroot 

(x € 1.000) 
Realisatie 
(x € 1.000) 

Kunstenplan 2005-
2008, Programma 
Aandeelhouderschap: 
hoofddoel 
cultuureducatie is  
versterking van 

• Instelling 
voucherbank 
cultuureducatie  

• Presentatie op 31 
maart van nieuw 

• Monitoring 
• Activiteiten 

expertisenetwerk  
• Apparaat 

expertisenetwerk 
• Versterking 

 9.819 9.651 

                                                     
3 Dit bedrag betreft de totaalbegroting van het Bureau Monumenten & Archeologie. 
4 Zie voor het Gemeentearchief: resultaatgebied Bestuur en Concern. 
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vraagzijde (de 
scholen) en 
afstemming van het 
hierop gerichte 
aanbod 

stelsel voor 
cultuureducatie 
aan onderwijs 

• Website MOCCA 
• Presentatie 

eerste 
Trendrapport 
cultuureducatie in 
september door 
MOCCA 

• In 2006 zijn 39 
projectaanvragen 
gehonoreerd i.k.v. 
de nieuwe AFK-
regeling ‘Cultuur en 
School’; aantal 
deelnemers: 8.495; 
aantal bezoekers: 
23.451 

 
• Bestuurlijke 

besluitvorming 
afgerond over 
actualisatie 
Verordening 
Amateurkunst-
beoefening 

• Campagne ‘Centen 
voor talenten’ 
wederom gevoerd, 
samen met het AFK 

• Subsidieaanvraag 
van 220 instellingen 
gehonoreerd 

• Website 
www.talentzone.nl 

 

cultuureducatie in 
primair onderwijs 

• Functie 
cultuureducatie 

• Talentontwikkeling, 
amateurkunst, 
buurttheaters, 
nieuw publiek en 
nieuwe makers 

 

2.3 Subresultaatgebied Musea 
 
Te bereiken 2006 Bereikt 2006 Activiteiten Begroot 

(x € 1.000) 
Realisatie 
(x € 1.000) 

Presentatie, educatie 
en informatie 
Amsterdams 
Historisch Museum 
(AHM) en Museum 
Willet Holthuysen 
(WH): 
• 165.000 

bezoekers AHM 
• 40.000 

bezoekers WH 

• 202.362 bezoekers AHM 
• 50.762 bezoekers WH 
• Tentoonstellingsprogramma 

2006 uitgevoerd 
• Voorbereiding 

tentoonstellingsprogramma 
2007-2009 

• AHM: 1.571 groepen 
onderwijs/welzijn/particu-
lieren, van wie 22.505 
bezoekers uit onderwijs en 
welzijn 

• WH: 194 groepen 
onderwijs/welzijn/particu-
lieren, van wie 2.099 
bezoekers uit onderwijs en 
welzijn 

• Programmaontwikkeling 
Erfgoed à la Carte i.s.m. 9 
musea, 9 basisscholen en 
de Onderwijsbegeleidings-
dienst ABC met subsidie 
van OC&W 

• Fondswerving t.b.v. 
tentoonstellingspro-
gramma en 
publicaties (komende 
jaren) 

• Voorbereiding 
tentoonstellingspro-
gramma 2007-2009 

• Start uitvoering 
wijziging eerste zalen 
vaste opstelling  

7.9515 7.785 

                                                     
5 Dit bedrag betreft de totaalbegroting van het Amsterdams Historisch Museum en Museum Willet Holthuysen. 
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• AHM als stageplaats/werk-
leerplek: 38 stagiairs met 
een gemiddelde stageduur 
van drie maanden 

Beheer en onderhoud 
collectie AHM en WH: 
• Goed 

geconserveerde, 
gedocumenteer-
de, ontsloten 
collectie 

• Veilige 
transporten in en 
uit 

• Depot dat aan 
eisen van 
deugdelijk 
beheer voldoet 

• Aanwinsten 

- Voorbereidingskrediet voor 
ontwerp nieuw depot 
goedgekeurd 

- 314 aanwinsten, waarvan 268 
schenkingen en 5 bruiklenen 

- 156 bezoekers aan depots 
- 798 vragen over collectie 
 

• Voorbereiden nieuw 
depot 

• Uitbreiding collectie 
door aanschaf, 
schenkingen en 
bruiklenen 

  

Museum aan de 
Zuidas 

Platform 21 als voorloper van 
het Designmuseum geopend op 
de tijdelijke locatie St. 
Nicolaaskerk 

Uitwerking en realisatie 
van het concept, 
bestuurlijke 
besluitvorming 

  

Voorbereiding 
nieuwbouw 
Filmmuseum 

Januari 2006 presentatie 
schetsontwerp 

Vaststelling voorlopig 
ontwerp filmmuseum 

  

2.4 Subresultaatgebied Theaters en Concertzalen 
 
Te bereiken 2006 Bereikt 2006 Activiteiten Begroot 

(x € 1.000) 
Realisatie 
(x € 1.000) 

• Cosmic 
Westergasfabriek: 
aanpassing en 
verbouwing 

 
 
 
 
 
 
• Huis voor de Dans: 

nieuw DO 
 
 
 
 
• Realisatie bouw 

Vlakke Vloer 
Stadsschouwburg 

• Muziektheater: groot 
onderhoud en 
vervangingsinveste-
ringen 

• Cosmic: uw 
Vergadering heeft in 
juli 2006 een 
verbouwingssubsi-
die van €2,5 mln 
beschikbaar 
gesteld; 
bouwvoorbereiding 
gestart; start bouw 
in 2007 

• ontwikkeling van 
Huis voor de Dans 
is vertraagd. Dit lag 
mede aan de 
complexe locatie 
(Polderwegterein)  

• bouwproces 
 
 
• De meerjarenonder-

houdsbegroting is in 
februari 2006 
ingediend. Er is een 
eenmalig subsidie 
versterkt van €0.8 
miljoen en is er een 
krediet verleend van 
€2,3 miljoen.  

• Voorbereiden 
bouwprojecten 

• Overleg met 
betrokken partijen 

 
 
 
 
• Inspanningen 

verricht op het 
vervullen van 
de financiële 
randvoorwaarden 
voor inrichting en 
exploitatie. 

248 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.164 

248 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.164 

2.5 Subresultaatgebied Lokale Media 
 
Te bereiken 2006 Bereikt 2006 Activiteiten Begroot 

(x € 1.000) 
Realisatie 
(x € 1.000) 

• Invoering beleid 
2006-2010, 
inclusief 
langetermijnfinan-
ciering voor APR, 
Salto en 
afronding privaat-
publiek model 

• Goedkeuring 
meerjarenpers-
pectief media 
door College op 
19 december 
2006; vrijgegeven 
voor inspraak in 

• Uitvoering 
beleidsnota uit 
2005 

• Bewaking UPC 
contract t.b.v. 
AT5/Salto/APR 

• Afstemming G4 
verzekeren  

3.186 3.019 
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t.o.v. AT5 
• MTNL: aanbod 

continueren; 
voorbereiden 
convenant voor 
continuering G4 
radio/ FunX 2006 

2007 
• Subsidie AT5 in 

2006–2008 
binnen publiek 
model 

• Continuïteit 
MTNL en FUNX 
gegarandeerd t/m 
2008 

2.6 Subresultaatgebied Overige Kunsten 
 
Te bereiken 2006 Bereikt 2006 Activiteiten Begroot 

(x  
€ 1.000) 

Realisatie 
(x € 1.000) 

Kunstenplan 2005-2008: 
- reguliere beschikkingen en 
monitoring 120 instellingen die het 
aanbod in de stad verzorgen 
- besluit van uw Vergadering: er 
worden geen prestatieafspraken 
gemaakt 

• Reguliere 
beschikkingen 
verstrekt aan de 120 
instellingen die het 
aanbod in de stad 
verzorgen 

Subsidieverlening aan 120 
instellingen: beoordeling 
jaarverslag/accountantsrapport 

61.536 61.216 

Kunstenplan 2005-2008: 
programma: Creatieve Industrie 

• Afspraken gemaakt 
met EZ, DRO, Kamer 
van Koophandel en 
Amsterdam Partners 
over gezamenlijke 
uitvoering en verdere 
ontwikkeling van het 
programma Industrie; 
besluitvorming in 
2007 

• Vastlegging in 
beschikking van de 
outputdoelstellingen 
voor het 
Plusprogramma 
Creatieve Industrie 
(AFK)  

• Amsterdam Design, 
Amsterdam 
International Fashion 
Week en Amsterdam 
Index hebben 
plaatsgevonden 

- Investeren in onderwijs en 
experiment 
- Creatieve Industrie en 
aandeelhouderschap 
- Steun aan culturele 
ondernemers en kunstenaars 
- Versterking werk- en 
vestigingsklimaat 
- Ateliervoorziening 
- Gebruikmaking van 
internationale mogelijkheden  
- Onderzoek en monitoring 

1.636 1.622 

Kunstenplan 2005-2008: 
uitvoer specifieke beleidsafspraken 
met instellingen of bijzondere 
activiteiten, zoals subsidie aan de 
Vrienden van Aziatische Kunst, 
verlenen annuïteit Carré, 
wachtgelden Muziekschool, 
gemeentelijke kunstaankopen, 
Toonkunstbibliotheek, 3 specifieke 
amateurkunstinstellingen, 
Amsterdamse Kunstraad  

Monitor Kunst en 
Cultuur 2006 
 

 1.140 1.128 

St. OBA centrale vestiging verzorgt 
uitleen/aanbod (naast wijk en regio 
bibliotheken) 

2006 stond in teken van 
een reorganisatie, die er 
o.a. toe leidt dat de 
bibliotheekorganisatie 
vanaf 1 januari 2007 met 
een frontoffice en een 
backoffice werkt: van 
uitleenfabriek naar 
belevenis-, 
verblijfsbibliotheek; 
opening gepland op 7 
juli 2007 

Verlenen regulier 
exploitatiebudget, monitoring 
en beoordeling 

8.726 
 
 
 
 
 
 
 
 

18.500 

8.726 
 
  
 
 
 
 
 
 

 18.500 
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Kunstenplan 2005-2008 Vastgoed 
• Meerjarenonderhoudspro-

gramma’s van instellingen 
gereed 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Uitkomst bestuursopdracht 

2005 Centrale Stad/Stadsdeel 
Centrum over de mogelijke 
overdracht van panden 

• Afronding 
conditiemeting en 
meerjarige 
onderhoudsplan-
ning van 50 
gebouwen 

 
 
 
 
 
 
 
 
• Bestuursopdracht 

voor mogelijke 
overdracht van 
gebouwen van 
stadsdeel Centrum 
is nog niet klaar 
vanwege discussie 
over de 
consequenties voor 
bijdragen uit het 
stadsdeelfonds, en 
vragen over de 
positionering van 
de gebouwen 

• Investeringen: incidentele 
subsidieverlening in 
vastgoed 

• Onderhoud: incidentele 
subsidieverlening voor 
onderhoud 
cultuurgebouwen van 
kunstinstellingen in 
Kunstenplan 

• Uitvoer 
onderhoudsplannen 
afhankelijk van middelen: 
inbreng in reguliere 
begrotingscycli inclusief 
Programakkoord 

 
• Uitvoering uitkomst 

bestuursopdracht 

485 
 
 

760 
 

Kunstenplan 2005-2008 Stelposten Besteding middelen van 
stelposten aan 
uiteenlopende zaken; 
overschrijding gedekt uit 
meevallers op andere 
(stel)posten 

Stelpost flexibel t.b.v. 
eenmalige knelpunten 
Kunstenplan, opdrachten 
beleidsonderzoek (o.a. 
cultuurmonitor) 

334 516 

Kapitaallasten Kunstenplan Betreft rente en 
afschrijving op 
investeringen t/m 2005, 
onbeïnvloedbare kosten 

Lopende kapitaallasten en 
kapitaallasten nieuwe 
investeringen in 2005: 
• Carré 
• Vlakke Vloer 

Stadsschouwburg 
• Cosmic 
• Volt 
• Muziekgebouw 

4.075 3.818 

 

§3 Realisatie prioriteiten en posterioriteiten 

3.1 Prioriteiten 
 
Overige prioriteiten 
Omschrijving prioriteit S/I* Beschikbaar 

gesteld 
bedrag  
(x € 1.000) 

Ultimo 2006 
betaald en 
verplicht  
(x € 1.000) 

Omschrijving 
gerealiseerd 
resultaat 

Prioriteit 
volledig 
uitgevoerd 
(J/N) 

Uiterste datum 
geplande 
uitvoering 

Nieuwbouw centrale 
vestiging Openbare 
Bibliotheek Ooster-
dokseiland 
Resultaatgebied: 
Educatie, jeugd en 
diversiteit  

I 7.400 0 Bouw bibliotheek 
in volle gang, 
eerste 
verhuizingen 
gestart. Opening 
07-07-07 . 
Dit bedrag wordt 
aan krediet 
toegevoegd en in 
2007 besteed 

N Opening 
Openbare 
Bibliotheek op 
7 juli 2007 

Jan Wagenaarstichting I  65.000 65.000 Afronding nieuwe 
geschiedschrijving 

N Mei 2007 
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van Amsterdam in 
5 banden 

Bouw inrichting en 
exploitatie nieuw depot 
Amsterdams Historisch 
Museum 

S 1.205 0 Depot dat aan 
eisen van 
deugdelijk beheer 
voldoet 

N  

Incidentele kosten 
(meerjarig) 
totstandskoming van het 
nieuwe depot AHM 

I 150 60 Wegens 
omstandigheden is 
de planning 
uitgelopen. Het 
resterend bedrag 
zal in 2007 worden 
uitgegeven. 

N 2007 

* structureel of incidenteel 
 
Toelichting 
De prioriteit voor de Openbare Bibliotheek is voorlopig als Bestemmingsreserve opgenomen; de 
uitgaven vinden in 2007 plaats. Het bedrag vormt een aanvulling op de kredieten voor de nieuwbouw. 

3.2 Posterioriteiten 
Posterioriteiten zijn niet van toepassing binnen het resultaatgebied Cultuur en Monumenten. 

§4 Prestatiemeting  
In juli 2006 is de tweede Kunst & Cultuur Monitor gepubliceerd, in opdracht uitgevoerd door de Dienst 
Onderzoek en Statistiek. De eerste monitor is in 2003 gepubliceerd. De monitor is het resultaat van 
een enquête onder Amsterdammers, over hun belangstelling voor en deelname aan kunst en cultuur. 
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Resultaatgebied Milieu en water 

§1: Bestuurlijke hoofdlijnen 

1.1 Inleiding 
Dit resultaatgebied verenigt de activiteiten van de gemeente die bijdragen aan een duurzaam, gezond 
en leefbaar Amsterdam: de zorg voor enkele nutsvoorzieningen, het beheer van het milieu en van 
grond- en oppervlaktewater. 
 
Aan dit resultaatgebied leveren de volgende diensten een bijdrage: 
• Afval Energie Bedrijf (AEB); 
• Dienst Milieu en Bouwtoezicht (DMB); 
• Binnenwaterbeheer (BBA); 
• Waternet. 
 
Het resultaatgebied kent de volgende subresultaatgebieden: 
• afvalverwerking; 
• milieu; 
• waterbeheer; 
• afvalwaterbeheer; 
• drinkwatervoorziening. 

1.2 Gewenst effect 
Het AEB verwerkt stedelijk afval tegen zo laag mogelijke kosten en op een zo milieuhygiënisch 
mogelijke manier door het afval om te zetten in duurzame energie en bouwstoffen. DMB draagt zorg 
voor het milieubeleid van de gemeente, verleent milieuvergunningen en houdt toezicht op de naleving 
van de milieuregels. Nautisch vaarwegbeheerder van het binnenwater BBA is verantwoordelijk voor 
een vlotte en veilige doorgang van het scheepvaartverkeer en handhaaft de vaarwegregels. Het 
binnenwater bestaat uit alle wateren binnen de gemeente Amsterdam met uitzondering van de 
wateren in de havens en het IJ. BBA is regisseur bij de ontwikkeling en uitvoering van het beleid voor 
het water. Waternet zorgt voor de beleidsvoorbereiding en -uitvoering van de drinkwaterlevering, 
riolering en ondiep grondwater, de afvalwaterzuivering en het waterbeheer. Waternet bestaat sinds 1 
januari 2006 en is ontstaan uit een samenvoeging van de Dienst Waterbeheer en Riolering (DWR) en 
het Waterleidingbedrijf (WLB). Inzameling en transport van afvalwater is een gemeentelijke taak, de 
zuivering is een zaak van het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). Waternet is de 
operationele organisatie van zowel het hoogheemraadschap als de gemeente. 

1.3 Externe ontwikkelingen 

Afval 
De afvalmarkt is volop in beweging en wordt gekenmerkt door interesse van grote buitenlandse 
investeringsmaatschappijen. Het AEB is prijsleider in Nederland en door in capaciteit te groeien, zal 
het de kostprijs van afval laag kunnen houden. De concurrentie in de markt voor gevaarlijk afval is 
groot en de prijzen en volumes staan onder druk. Behalve preventie en het inzetten van gevaarlijk 
afval als brandstof voor de cementindustrie, vindt er ook steeds meer op- en bewerking van het afval 
plaats.  

Milieu  
De uitvoering van het Actieplan Luchtkwaliteit is ter hand genomen en een groot aantal acties is 
gestart. Ook zijn de voorbereidingen getroffen voor de vaststelling van het Milieubeleidsplan 2007-
2010. Het onderzoek naar de gang van zaken rond de Probo Koala (rapport commissie Hulshof) heeft 
er in Amsterdam toe geleid dat procedures bij bijzondere gevallen worden aangescherpt. De 

3 Beleidsverantwoording resultaatgebieden 121



wethouder Haven en de wethouder Milieu hebben in die lijn ook afspraken gemaakt met Haven 
Amsterdam en DMB. 

Waterketen 
Waternet bestaat sinds 1 januari 2006 en is ontstaan uit een samenvoeging van de Dienst 
Waterbeheer en Riolering (DWR) en het Waterleidingbedrijf (WLB). De nieuwe Drinkwaterwet is in 
december 2006 naar de Tweede Kamer gestuurd en zal begin 2007 worden behandeld. Behalve de 
kwaliteit van het drinkwater en de taken van de drinkwaterbedrijven heeft de leveringszekerheid een 
centrale plaats in de nieuwe wet. Overheidseigendom van drinkwaterbedrijven blijft verplicht.  
Het kabinet heeft eind 2006 de Wet gemeentelijke watertaken aan de Tweede Kamer aangeboden. 
Een belangrijke verandering in dit wetsvoorstel is de verbrede rioolheffing, die het mogelijk maakt 
meer watertaken uit de rioolheffing te financieren dan tot nu toe mogelijk was. De andere belangrijke 
verandering is dat de gemeente de zorgtaak voor grondwater krijgt.  

1.4 Realisatie bestuurlijk relevante doelstellingen 
 
Programakkoord-afspraken Bereikt tot/met 2005 Te bereiken resultaten 2006 Bereikte resultaten 2006 
Opheffen ernstige 
milieuverontreiniging 
Oostergasfabrieksterrein 
 

Fase 1 afgerond, uitvoering 
fase 2 gestart 

Afronden fase B (voorheen 
fase 2) en sanering 
grondwater 

Fase B gevorderd maar nog 
niet afgerond. Gebleken is 
dat verdere sanering 
noodzakelijk is: fase 
C en D in voorbereiding 

Verlening milieuvergunningen 
 
 
 
 
Toezicht en handhaving 
milieuregelgeving 
 
 
 
 
 
Terugdringing geluidshinder 
 
 
 
 
 
 
 
Verbetering luchtkwaliteit 
 
 
 
 
 
Verbetering externe veiligheid 
 
 
 
 
Bijdrage Amsterdam aan 
landelijk en wereldwijd 
geformuleerd milieubeleid, 
zoals de Kyoto-doelstelling 
 
 
 
 
 
 
 
Bodemverontreiniging wordt 
zoveel mogelijk opgeheven 
 
 
 
 
 

35 milieuvergunningen 
verleend; 
85% vergunningen binnen de 
wettelijke termijn. 
 
Handhaving ingezet waar 
nodig; inzet BOA’s conform 
afspraken met het OM. 
Specifiek aandacht besteed 
aan naleving door de eigen 
gemeentelijke inrichtingen 
 
- Geluidskaart beschikbaar 
- Groslijst voor Actieplan 
Geluid samengesteld 
- Nulmeting naar beleving 
geluidshinder uitgevoerd 
- Geluidszone Westpoort 
geactualiseerd 
 
- Rapportage Luchtkwaliteit 
2006 opgesteld 
- Actieplan Luchtkwaliteit in 
de inspraak gebracht 
 
 
Nota Fysieke veiligheid, incl. 
hoofdstuk Gevaarlijke stoffen 
vastgesteld en in uitvoering 
genomen 
 
Klimaatplan voor de centrale 
stad vastgesteld 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 96% beschikkingen binnen 
wettelijke termijn 
- Bij 50% van de saneringen 
zijn controlebezoeken 
afgelegd, selectie op milieu-
impact. 
 

Milieuvergunningverlening op 
adequaat niveau 
 
 
 
Toezicht op naleving 
milieuregelgeving en 
handhaving daarvan op 
adequaat niveau 
 
 
 
Acties om geluidshinder terug 
te dringen en te voorkomen 
(vastgesteld in 
Milieuprogramma 2006) 
 
 
 
 
Acties gericht op de 
verbetering van de 
luchtkwaliteit in de stad 
(vastgesteld in 
Milieuprogramma 2006) 
 
Verbeteracties voor de 
externe veiligheid 
(vastgesteld in 
Milieuprogramma 2006) 
 
Acties in het kader van de 
reductie van de CO2–emissie 
(vastgesteld in 
Milieuprogramma 2006) 
 
 
 
Acties voor duurzaam gebruik 
grondstoffen (vastgesteld in 
Milieuprogramma 2006) 
 
Het afgeven van 
beschikkingen krachtens Wet 
bodembescherming, en 
adequate uitvoering van 
toezicht op naleving van 
regels en handhaving 
 

Vergunningverlening 
nagenoeg op adequaat 
niveau (zie §2.2) 
 
 
Toezicht en handhaving 
milieuregelgeving nagenoeg 
op adequaat  niveau (zie 
§2.2) 
 
 
 
Acties deels uitgevoerd, deels 
opgeschort (zie §2.2) 
 
 
 
 
 
 
Actieplan Luchtkwaliteit 
vastgesteld en in uitvoering 
genomen: halfjaarlijkse 
rapportage over voortgang 
 
 
Acties succesvol uitgevoerd 
 
 
 
 
Acties succesvol uitgevoerd 
 
 
 
 
 
 
Acties stadsbreed uitgevoerd 
door stadsdelen en diensten 
 
 
Het adequaat niveau niet 
volledig gehandhaafd (zie 
§2.2) 
 
 
 
 

122



Programakkoord-afspraken Bereikt tot/met 2005 Te bereiken resultaten 2006 Bereikte resultaten 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doeltreffend Amsterdams 
milieubeleid 
  
 
 
 
 
Veelzijdig gebruik van 
het binnenwater: duidelijke 
regelgeving met stevige 
handhaving. Een 
vergunningstelsel reguleert 
het evenwichtig gebruik 
 
Een veilige en vlotte 
doorvaart van het 
scheepvaartverkeer en 
doorgang van het wegverkeer 
 
 
Door heffing van 
binnenhavengeld inkomsten 
verwerven voor het 
onderhoud van de natte 
infrastructuur 
 
Door middel van regie 
bevorderen dat woonboten in 
de stad vergund zijn onder 
duidelijke voorwaarden 
 
 
 
 
 
Samenwerking in waterketen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doelstellingen uit Waterplan: 
betere (afgestemde) 
inrichting, beheer en gebruik 
van water in Amsterdam 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Volgermeerpolder: opdracht 
voor sanering is vergund  
 
 
 
Diemerzeedijk: nazorgfase 
gestart 
 
- Milieuprogramma 2005 
vastgesteld en uitgevoerd 
- Voorbereiding nieuw 
Milieubeleidsplan 2007-2010 
gestart met opstellen groslijst 
mogelijke onderwerpen 
 
In het project ‘Dynamisch 
gebruik van het water’ wordt 
gewerkt aan verbetering van  
nautisch beheer en 
bestrijding van overlast op het 
water 
 
Met een maximale 
openingstijd van 7 minuten 
heeft 75% van het 
wegverkeer een ongestoorde 
doorgang gehad 
 
- Nieuw 
binnenhavengeldsysteem 
geïmplementeerd 
- Aangifte via internet en SMS 
gerealiseerd (beroepsvaart) 
 
In het project ‘Wonen op 
Water’ hebben stad en 
stadsdelen gewerkt aan de 
aanlegovereenkomst, het 
welstandsbeleid voor 
woonboten en zijn stadsdelen 
geschouwd op beschikbare 
locaties 
 
- Samenwerkings-
overeenkomst gesloten 
- Besluitvorming op drie 
gebieden van samenwerking 
- Ondertekening 
stichtingsakte Waternet 
 
 
 
De subsidieverordening 
‘grondwaterprobleemge-
bieden Amsterdam’ is sinds 1 
april 2004 van kracht  
 
 
 

 
Uitvoeren van grote 
saneringsprojecten: 
Oostergasfabriek 
 
 
Volgermeerpolder 
 
 
Zuidergasfabriek 
 
 
 
 
Samenhangende afspraken 
over inspanningen op 
milieugebied, afgestemd 
tussen stad en stadsdelen 
 
 
 
Nieuwe thema’s zijn: 
- Regulering pleziervaart 
- Schoner varen 
 
 
 
 
Norm 2005 handhaven 
 
 
 
 
 
Onderzoek naar 
vereenvoudiging van 
tarievenstructuur en 
evenemententarief 
 
 
Bestuurlijke besluitvorming 
over hoogte precario (door 
de stadsdelen) 
 
 
 
 
 
 
- Start geïntegreerd 
waterbedrijf 
- Uitwerken verdere integratie 
 
 
 
 
 
 
Om de funderingssituatie in 
beeld te brengen is voor de 
Borneo-driehoek en de Van 
Eeghenstraat/Willems-
parkweg een technisch 
drainage ontwerp (TDO) 
afgerond. Voor 4 andere 
gebieden is een ‘TDO’ in 
afronding. Er is gestart met 
het onderzoek voor TDO’s 
voor 6 nieuwe gebieden 

 
Oostergas: Afronden fase B 
(voorheen fase 2) en 
sanering grondwater 
 
 
Volgermeerpolder: sanering 
in uitvoering genomen 
 
Zuidergasfabriek: 
bodemonderzoeken gestart 
 
 
 
Afstemming op belangrijke 
items heeft plaatsgevonden 
 
 
 
 
 
- B&W heeft startnotitie 
‘Pleziervaart’ vastgesteld 
- Project ‘Schoner varen’ is 
onderdeel van actieplan 
luchtkwaliteit en start in 2007 
 
 
Aan norm voldaan 
 
 
 
 
 
Intrekking B&W-voorstel tot 
aanpassing van tarief en 
tariefstructuur 
 
 
 
Uit onderzoek bleek geen 
objectieve grondslag om 
precario te verhogen 
 
 
 
 
 
 
- Start Waternet per 1 januari 
2006 
- Organisatiestructuur en 
formatieplan gereed 
- Visie Waternet 2010 en 
Meerjaren Ondernemingsplan 
2007-2010 vastgesteld 
 
 
Voor 3 gebieden is een TDO 
afgerond. Vanwege 
moeizame verzameling van 
data is de planning van 5 
gebieden niet gerealiseerd. 
Er is gestart met 3 TDO’s 
voor nieuwe gebieden. Het 
streven is er nog steeds op 
gericht om in 2011 voor alle 
gebieden in Amsterdam een 
TDO beschikbaar te hebben  
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Extra bestuurlijk aandachtspunt 
Het onderzoek naar de gang van zaken rond de Probo Koala (rapport commissie Hulshof) heeft er in 
Amsterdam toe geleid dat procedures in bijzondere gevallen worden aangescherpt. De wethouder 
voor Milieu heeft in die lijn ook afspraken gemaakt met de DMB. Het College van B&W heeft 
geconstateerd dat de kwaliteit en voortgang van het reguliere werk van de DMB niet te lijden hebben 
gehad onder de gang van zaken rond de Probo Koala. 

§ 2 Bereikte resultaten per subresultaatgebied  
 
  Bedragen x € 1 miljoen 
  Lasten Baten Saldo
Afvalverwerking 108,8 107,5 1,3
Afvalwatertransport 51,5 54,5 -3,0
Drinkwatervoorziening 136,2 136,2 0,0
Milieu 87,0 57,1 29,9
Waterbeheer 14,9 3,6 11,3
Totaal 398,4 358,9 39,5

 
In vorenstaande tabel is een cijfermatig overzicht opgenomen van de rekeningbedragen van dit 
resultaatgebied (onderverdeeld naar subresultaatgebieden). Hierna volgt een toelichting op de voor 
2006 bestuurlijk relevante ontwikkelingen. 

2.1 Subresultaatgebied Afvalverwerking 

Algemeen 
De missie van de gemeente Amsterdam voor afvalverwerking luidt: Maximaal nut uit afvalstromen. 
Binnen dit subresultaatgebied vallen twee hoofdactiviteiten: 
1. afvalenergiecentrale (AEC), waarin gemengd stedelijk afval wordt verbrand en omgezet in groene 

energie (elektriciteit en warmte) en het hergebruik van de reststoffen; 
2. inzameling en verwerking van specifieke afvalstoffen tot herbruikbare producten. 
 
Het Afval Energie Bedrijf vertaalt het gewenste maatschappelijke effect (een duurzame, gezonde en 
leefbare stad) door een bijdrage te leveren aan de beperking van de uitstoot van CO² en door 
productie van duurzame energie. 
 
Het resultaatgebied valt uiteen in de volgende activiteiten (bedrijfsonderdelen): 
• de Afvalenergiecentrale verbrandt afval waarmee duurzame elektriciteit en warmte wordt 

opgewekt. De bij de verbranding vrijkomende reststoffen als (non-)ferro materiaal, bodemas en 
andere stoffen, worden volledig hergebruikt; 

• het Depot gevaarlijk afval zamelt klein chemisch en gevaarlijk afval in voor maximale recycling; 
• het Regionaal Sorteer Centrum zamelt elektrische apparaten in voor maximale recycling; 
• de zes Afvalpunten in Amsterdam zorgen voor de inzameling van grof afval;  
• Westpoort Warmte B.V. (50% deelneming) levert warmte aan bedrijven in het Westpoortgebied en 

met ingang van 2006 ook aan woningen in Amsterdam Nieuw West. 
 
Bovendien neemt het Afval Energie Bedrijf deel in de NV AVI. De installatie is eigendom van de NV 
AVI (100% bezit van de gemeente Amsterdam). Deze verhuurt de installatie aan de 
Afvalenergiecentrale.  

Tabel I  Belangrijkste resultaten per activiteit (bedrijfsonderdeel) 
 

Resultaten  
Activiteiten Werkelijk 

2005 
Te bereiken 

2006 
Bereikt 

2006 
 
Afvalenergiecentrale (AEC) (1) 

   

 Vermeden CO2 emissie (in tonnen) 
 

350.000 353.000 367.000 

 Netto energetisch rendement uit afvalverbranding (4) 
    

24,1% 24,1% 25,0% 
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Resultaten  
Activiteiten Werkelijk 

2005 
Te bereiken 

2006 
Bereikt 

2006 
 Energieproductie uitgedrukt in aantal huishoudens  153.000 160.000 160.000 
 Verwerking stedelijk afval in tonnen 850.000 830.000 861.534 
 Verwerking (riool)slib in tonnen 40.000 100.000 81.690 
 Verwerking gevaarlijk afval in tonnen 4.000 4.500 6.979 
 Terugwinning ferro en non-ferro metalen in tonnen 15.000 16.700 14.460 
 Voorschottarief verbranding stedelijk afval per ton (2) € 78,00 € 78,00 € 78,00 
 Afrekentarief verbranding stedelijk afval per ton (3) € 60,86 € 60,16 Markt-

afhankelijk
 Beschikbaarheidgraad installatie (%) 94,0 % 94,7 % > 95% 
 Gecontracteerde capaciteit op 1 januari (%) 96,0 % 97,0 % > 96,0 % 

 
Depot gevaarlijk afval (DGA) 

   

 Inzameling Klein Chemisch Afval in kilo’s per burger per jaar 1,00 0,91 1,00 
 Kosten inzameling Klein Chemisch Afval per burger per jaar  € 1,06  € 0,82 Maximaal 

markt-
conform 

 
Afvalpunten (AP) 

   

 Scheiding grof afval in tonnen 78.800 83.900 > 85.000 
 Kosten scheiding grof afval per burger per jaar  € 1,79  € 3,62 Maximaal 

markt-
conform 

 
Regionaal Sorteer Centrum (RSC)  

   

 Recycling elektrische apparatuur in tonnen 7.200 6.890 7.000 
 Kosten recycling elektrische en elektronische apparatuur per burger 

per jaar 
 € 0,04  €  0,02 Maximaal 

markt-
conform 

 
(1) Prestatie-indicatoren van de Afvalenergiecentrale zijn exclusief de biogasinstallatie die zich in 2006 in de projectfase 
bevindt. 
 (2) Voorschottarief: het tarief dat aan de in de Afvalenergiecentrale samenwerkende partijen (stadsdelen, regiogemeenten en 
ICOVA) als voorlopig tarief in rekening wordt gebracht. 
(3) Afrekentarief: het tarief dat aan de samenwerkende partijen na verrekening van de omzetkorting in rekening wordt gebracht. 
(4) In 2007 wijzigt de rendementsberekening in verband met de MEP-regeling. Hierdoor zal het rendement naar verwachting 
lager uitvallen. 
 
Hoogrendement (HR) Centrale 
Het jaar 2006 stond voor een groot deel in het teken van de bouw van de HR Centrale. Deze heeft 
een vertraging van bijna een jaar opgelopen, waardoor de bouwkosten met 90 miljoen euro stegen. 
De gemeenteraad heeft hiervoor eind december een krediet beschikbaar gesteld. De HR Centrale 
wordt op 1 september 2007 in gebruik genomen. Begin 2007 zal ons College opdracht verlenen aan 
een externe onderzoekscommissie om de exacte toedracht van de kostenoverschrijding inzichtelijk te 
maken.  
 
Stadswarmte Amsterdam Noord 
De ontwikkeling van de levering van stadswarmte door Westpoort Warmte B.V. in het havengebied en 
Amsterdam Nieuw West is volgens prognose verlopen. In 2006 is begonnen met de aanleg van een 
stadsverwarmingnet in de woonwijken van Amsterdam Nieuw West. In 2007 zal de warmtelevering 
aan de woningen beginnen en in drie jaar meer dan verdubbelen ten opzichte van de huidige levering 
aan bedrijven. Haalbaarheidsstudies voor de warmtelevering aan Zeeburgereiland zijn in 2006 met 
een positief resultaat afgerond. In mei 2006 zijn aanbiedingen gedaan aan stadsdeel Noord en 
Zeeburgereiland. In december is een principeakkoord gesloten tussen de 
woningcorporaties/ontwikkelaars in Noord en Westpoort Warmte B.V. De onderhandelingen over de 
stadswarmtelevering aan Zeeburgereiland lopen nog.  

Tabel II Samenvatting resultaten-activiteiten-middelen 
 

Middelen Te bereiken 2006 Bereikt 2006  Activiteiten 
Lasten  
(x € 1.000) 

Baten 
(x € 1.000) 

Saldo 
(x € 1.000) 

 
Milieuhygiënische en 
goedkope afvalverwerking 
door productie van 
duurzame energie en 

 
Zie tabel I 

 
1. Afvalenergiecentrale 
2. Depot gevaarlijk afval  
3. Afvalpunten 
4. Regionaal Sorteer 

 
89.710 
6.139 

10.305 
735 

 
100.922 

6.528 
9.387 

878 

 
 11.212   (1) 

389   (2)  
(918)  (3)   
143   (2)   
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bouwstoffen Centrum Amsterdam  

Totaal 106.889 117.715  10.826    
 

2.2 Subresultaatgebied Milieu 

Algemeen 
Het subresultaatgebied Milieu kent vier onderdelen: 
1) reguliere wettelijke taken; 
2) grote bodemprojecten; 
3) niet-wettelijke taken; 
4) subsidies. 
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Toelichting bij de uitvoering wettelijke milieutaken 
Door onvoldoende capaciteit werd voor enkele wettelijke taken het adequate niveau ten opzichte van 
het jaarplan niet gehaald. Bij de behandeling van het Milieuprogramma 2006 Centrale Stad, waarin dit 
is aangekondigd, heeft de raad in de motie Zwart gevraagd daar alsnog de noodzakelijke middelen 
voor ter beschikking te stellen. Daarbij is echter geen dekkingsvoorstel gedaan, zodat ons College 
besloot deze motie voor 2006 niet uit te voeren.  
Voor zover nu te overzien is, heeft deze prioritering in 2006 niet geleid tot grote problemen. Daarbij 
speelde mee dat enkele werkzaamheden als gevolg van nieuwe bodemtaken zich niet of in beperkte 
mate aandienden. 
 
 
Te bereiken 2006 Bereikt 2006 Activiteiten Begroot 

(x € 1.000) 
Realisatie 
(x € 1.000) 

Wettelijke taken   Baten/Lasten/Saldo 
908.516 / 
14.031.183 / 
-13.122.667 

Baten/Lasten/Saldo 
11.608.449 / 
13.955.153 / 
-2.346.704 

Milieuvergunning-
verlening op adequaat 
niveau 
•90% van 
vergunningen binnen 
wettelijke termijn 
verleend 
•Alle aanvragen 
worden direct in 
behandeling genomen 
 
 
•Bij alle vergunningen 
worden duurzaam-
heidaspecten 
betrokken 

 
Vergunningverlening 
nagenoeg op 
adequaat niveau 
 

 
• 68 
milieuvergunningen 
verleend 
• In 2006 91% binnen 
de wettelijke termijn 
verleend 
• Alle aanvragen 
(oprichtings- en 
wijzigingsvergunningen) 
zijn direct in 
behandeling genomen 
• Alle relevante 
duurzaamheidaspecten 
zijn in de vergunningen 
verwerkt 

  

Toezicht op naleving 
milieuregelgeving en 
de handhaving 
daarvan op adequaat 
niveau 
• Projecten Regionaal 
Milieu Overleg 
• Projecten Landelijk 
overleg 
Milieuhandhaving 
• Deelname 
milieuestafette Noord-
Holland 
• Projecten 
Milieudriehoek 
• Handhaving-
samenwerking 
Noordzeekanaalgebied 

Toezicht en 
handhaving 
milieuregelgeving 
nagenoeg op 
adequaat niveau  

• 359 controles 
uitgevoerd; 127 
overtredingen 
geconstateerd en 
handhaving ingezet; 14 
leidden tot oplegging 
dwangsom 
• 91 PV’s naar  OM 
gezonden 
• 36 milieuklachten 
behandeld, bij 2 is 
overtreding vastgesteld 
 

  

• Aanpak 
milieucriminaliteit: voor 
keten Gevaarlijk afval 
wordt pilot gestart 

Drie keten-
onderzoeken 
verricht: 
• Klein gevaarlijk afval 
• Ziekenhuisafval 
• Sterk verontreinigde 
grond 

   

Acties om 
geluidshinder terug te 
dringen en te 
voorkomen (uit het 
Milieuprogramma 
2006): 
• Opleveren Actieplan 
Geluid 
 
 
 
• Vaststellen 
beleidsnotitie voor 
woningbouw op 
geluidbelaste locaties, 

Acties deels 
uitgevoerd, deels 
opgeschort 
 

 
 
 
 
 
 
• Actieplan Geluid 
opgeschort tot na 
vaststelling van het 
Milieubeleidsplan 2007-
2010 
• Beleidsnotitie is 
voorbereid, maar 
opgeschort vanwege 
aanpassing Wet 
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en uitwerking daarvan 
in een Handreiking 
 
• Starten met 
uitvoering actualisatie 
geluidszones 

geluidhinder begin 
2007 
 
• Actualisatie 
grotendeels (circa 80%) 
afgerond 

Acties gericht op 
verbetering 
luchtkwaliteit in de stad 
• nemen van aantal 
bronmaatregelen voor 
eigen wagenparken 
van stad en stadsdelen 
en eigen vaartuigen 
• Opstellen 
Rapportage 
Luchtkwaliteit 2005 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Actieplan 
Luchtkwaliteit 
vastgesteld en in 
uitvoering genomen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Verbeteracties voor 
externe veiligheid  
• Coördinatie plannen 
en organisatie 
controles bij bedrijven 
waarop Besluit Risico’s 
Zware Ongevallen van 
toepassing is  
 
 

Acties uitgevoerd 
 

• In samenwerking met 
Brandweer en 
Arbeidsinspectie zijn 
inspecties uitgevoerd bij 
2 bedrijven die onder 
het BRZO vallen 
• Een 
inspectieprogramma is 
in voorbereiding 
• Via Internet is 
Handboek Fysieke 
Veiligheid Amsterdam 
digitaal beschikbaar 
gemaakt 
 

  

Adequate uitvoering 
van het afgeven van 
beschikkingen 
krachtens de Wet 
bodembescherming, 
en toezicht op en 
handhaving van 
naleving van regels: 
• 95% beschikkingen 
binnen de wettelijke 
termijn 
• Alle beschikkingen 
voldoen aan wettelijke 
vereisten 
• Iedere sanering 
tijdens uitvoering ten 
minste één keer 
bezocht 
• KGV/BUS en kleine 
saneringen worden 
steekproefsgewijs 
gecontroleerd 
• Preventie door het 
geven van informatie 
over en betrokkenheid 
bij de voorbereiding 
van projecten 

Het adequate niveau 
niet volledig 
gehandhaafd 
 

• 439 
onderzoeksrapporten 
beoordeeld, 212 
beschikkingen 
afgegeven; 37 
evaluatieverslagen 
afgedaan met brief 
i.p.v. beschikking 
• 95% beschikkingen 
binnen wettelijke termijn 
• Alle beschikkingen 
voldoen aan wettelijke 
vereisten 
• 55% van saneringen 
bezocht 
• KGV/BUS en kleine 
saneringen 
steekproefsgewijs 
gecontroleerd 
• Deelname aan diverse 
projecten 
 

  

Toewerken naar 
integratie van 
bodembeheer met RO-
ontwikkelingen: 
• Actualisatie 
interimnota AUB 
(Amsterdamse 
Uitvoeringsregels 
Bodemsanering) 

• In verband met 
vertraging in 
vernieuwing 
wetgeving is 
actualisatie 
doorgeschoven naar 
2007 
 

   

 
Grote bodemprojecten 
In 2006 is geïnventariseerd waaruit het meerwerk bij de Oostergasfabriek gaat bestaan en welke 
kredieten daarvoor nodig zijn. Dat is ook gebeurd voor de plekken waar achteraf sanering 
noodzakelijk is gebleken. Dat heeft geleid tot de aanvraag voor een aanvullend krediet in 2007. Verder 
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is een raming gemaakt voor de fasen die nog niet in de eerdere kredieten zijn begrepen. De 
samenloop van bodemsanering en herontwikkeling maakt dit project uiterst complex, zowel in de 
uitvoering als in de verantwoording naar de diverse financiers. 
 
Te bereiken 2006 Bereikt 2006 Activiteiten Begroot 

(x € 1.000) 
Realisatie 
(x € 1.000) 

   Baten/Lasten/Saldo 
0 / 
18.154.423 / 
-18.154.423 

Baten/Lasten/Saldo 
28.264.944 / 
34.557.903 / 
-6.292.959 

Grote bodemprojecten     
Sanering 
Oostergasfabrieksterrein: 
Afronden fase B 
(voorheen fase 2) en 
sanering grondwater 

Fase B gevorderd 
maar nog niet 
afgerond. Verdere is 
sanering 
noodzakelijk. Fase 
C en D in 
voorbereiding 

   

Uitvoeren van grote 
saneringsprojecten 
 

• Volgermeerpolder: 
sanering in 
uitvoering genomen 
• Zuidergasfabriek: 
bodemonderzoeken 
gestart 

   

Niet-wettelijke taken   778.218 / 
-778.218 

0 / 6.214.260 / 
-6.214.260 

Acties om geluidshinder 
terug te dringen en te 
voorkomen:  
Integratie van de 
geluidskaart met andere 
ruimtelijke milieu-
informatie in een 
integraal milieu-GIS 

• Integratie 
geluidskaart 
uitgevoerd 
 

   

Acties in het kader van 
de reductie van de CO2 –
emissie (uit 
Milieuprogramma 2006): 
• Energiebesparing 
gemeentelijke gebouwen 
 
• Energiebesparing in 
bestaande 
woningvoorraad 

• In de 
Energiemonitor zijn 
inmiddels ruim 100 
gemeentelijke 
gebouwen 
opgenomen 
 
• Voor de 
stadsdelen een Plan 
van Aanpak 
opgesteld 
(uitvoering 2007 
e.v.) 

   

Samenhangende 
afspraken over 
inspanningen op 
milieugebied, afgestemd 
tussen stad en 
stadsdelen 

Afstemming op 
belangrijke items 
heeft 
plaatsgevonden 
 

• Het Actieplan 
Luchtkwaliteit is in het 
Portefeuillehoudersoverleg 
Leefomgeving besproken 
• Het Milieubeleidsplan 
2007-2010 is in concept 
klaar en wordt begin 2007 
door ons College voor 
inspraak vrijgegeven 

  

Subsidies   0 / 746.604 / 
-746.604 

0 / 736.506 / 
-736.506 

Subsidies in 
overeenstemming met 
besluiten verleend 

Subsidies in 
overeenstemming 
met besluiten 
verleend 

   

2.3 Subresultaatgebied Waterbeheer 
Nautische zaken 
Het College heeft medio 2002 de regietaak op het water neergelegd bij BBA. In dat kader voert BBA, 
in samenspraak met diensten, stadsdelen en burgers, twee grote projecten uit: ‘Wonen op water’ en 
‘Dynamisch gebruik van water’. Beide projecten zijn in 2006 afgerond. In de nota ‘Waterstanden’ wordt 
uitgebreid verslag gedaan van de bereikte resultaten (Raadscommissie SOW 18 januari 2006).  
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Belangrijk uitgangspunt van het College is ‘minder beleid, meer uitvoering’. Dit betekent dat BBA 
terughoudend zal zijn bij het op stapel zetten van nieuw beleid. Veeleer zal ingezet worden op 
professionalisering van de handhaving en verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening. 
 
Te bereiken 2006 Bereikt 2006 Activiteiten Begroot 

(x € 1.000) 
Realisatie 
(x € 1.000) 

Inzicht in verhouding 
tussen woonlasten 
(precario) van water- 
en walbewoners 

Begin 2006 is precario- en 
woonlastenonderzoek 
aangeboden aan 
stadsdelen. Er waren geen 
objectieve gronden om 
precariotarief (fors) te 
verhogen 

Precario- en 
woonlastenonderzoek en 
begeleidende nota 

50 nieuwe 
vergunningen voor 
elektrische bootjes en 
25 voor 
passagiersvervoer met 
bemanning 
 

Vergunningen in voorjaar 
2006 verloot. Eind 2006 10 
vergunningen voor 
onbemande vaartuigen 
daadwerkelijk in gebruik 
genomen. 

Vergunningverlening en 
monitoring van overlast 
 

Verbetering 
luchtkwaliteit door 
schoner varen 

Project start na afronding 
van project ‘Schonere 
Dienstvaartuigen’ (Haven 
Amsterdam) 

Onderzoek naar 
mogelijkheden uitstoot 
commerciële 
passagiersvervoer te 
verminderen 

Beperking overlast 
door pleziervaart 
 

• Aan vier stadsdelen 
ondersteuning geboden bij 
ontwikkeling van 
afmeerbeleid 
• 43 verwaarloosde 
vaartuigen aangeschreven 
en 16 hiervan uiteindelijk 
geruimd 

Ondersteuning van 
stadsdelen bij vormgeving 
van afmeerbeleid en 
aanpak verwaarloosde 
vaartuigen 

Zicht op drukte op het 
water 
 

Telling is tot nader order 
uitgesteld 
 

2-jaarlijkse meting van 
vaarbewegingen en 
monitoring van andere 
overlastindicatoren 
 

Actuele VHB 
 

Geactualiseerde 
verordening op 1 februari 
2006 vastgesteld 

Bestuurlijke besluitvorming 
over technische 
actualisatie VHB 

Verdere implementatie 
van ‘producten’ van 
het project WOW 

• 2 stadsdelen en de 
centrale stad (gaan) 
experimenteren met 
aanlegovereenkomst 
• BBA ondersteunt 
proefproces in Westerpark 
• 3 stadsdelen ontwikkelen 
Welstandsbeleid  
• Protocol gebruikt als 
leidraad voor verplaatsing 
van de woonboten achter 
Artis 

• 4 stadsdelen 
experimenteren met 
aanlegovereenkomst 
• 3 stadsdelen hebben 
aanzet gemaakt tot 
welstandsbeleid  
• Protocol verplaatsing 
woonboten ten minste 
eenmaal beproefd 

Uit de 
waterplangelden: 
€ 100.000 
formatie en  
€ 80.000 
onderzoek en 
advies. Daarnaast 
capaciteit uit 
reguliere formatie 
ingezet 
 

Capaciteit uit 
waterplan 
opgenomen in 
reguliere 
organisatie;  
€ 91.000 
onderzoek en 
advies 
 

 
Nautisch vaarwegbeheer 
Het College is bevoegd gezag op grond van de Scheepvaartverkeerswet (SVW) en het 
Binnenvaartpolitiereglement (BPR) en uit dien hoofde belast met het toezicht op en de handhaving 
van het vlotte en veilige verloop van het scheepvaartverkeer. Deze bevoegdheid is voor het grootste 
deel van het binnenwater in handen gegeven van de directeur BBA. Belangrijke elementen van het 
nautisch vaarwegbeheer zijn het opstellen en handhaven van verkeersregels en het bestrijden en 
beperken van overlast. 
 
Te bereiken 2006 Bereikt 2006 Activiteiten Begroot 

(x € 1.000) 
Realisatie 
(x € 1.000) 

Aantal processen 
verbaal stijgt met 10% 
ten opzichte van 2005 
(aantal in 2004 was 
151) 

Aantal PV’s in 2006 
bedroeg 265 (incl. Mini), 
7% meer dan in 2005 

Uitvoering 
handhavingprogramma 
water 
 

Geactualiseerd 
vergunningstelsel 
 

Voorstel 
vergunningverlening 
passagiersvervoer in 

Onderzoek naar huidig 
stelsel en 
verbetervoorstellen, en 

€ 1.300.000 
betreft hele 
formatie 
Nautische Zaken 
€ 200.000 
materiële kosten 
 

€ 1.629.000; door 
prioriteiten op vlak 
van handhaving 
en beleid is de 
formatie 
uitgebreid. 
€ 253.000 
materiële kosten; 
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voorbereiding en in eerste 
helft 2007 aan College 
voorgelegd 

voor bestuurlijke 
besluitvorming 
voorbereiden 

Geen significante 
stijging van aantal 
overlastmeldingen 
 

620 overlastmeldingen bij 
meldpunt binnengekomen; 
147 meldingen (= 23%) 
meer dan vorige zomer 

Alle verwaarloosde 
vaartuigen ruimen 
 

Doorvaartprofielen 
voor alle doorgaande 
vaarwegen 
 

Typering van vaarwegen 
heeft plaatsgevonden; 
B&W heeft voorstel 
vrijgegeven voor inspraak 

10 boten aanpakken 
 

Begeleiding van 
evenementen 
 

In samenwerking met 
regiopolitie en KLPD 
evenementen begeleid 

 

Verwijderen wrakken 
 

713 wrakken gesignaleerd 
waarvan 422 na 
aanschrijving zijn gelicht 
door de eigenaar, en 
291door BBA 

 

Verwijderen 
verwaarloosde 
vaartuigen 
 

43 verwaarloosde 
vaartuigen aangeschreven, 
waarna 27 door de 
eigenaar zijn opgeknapt en 
16 door BBA zijn vernietigd 

 

deze 
overschrijding 
veroorzaakt door 
een nieuw vaartuig 
(B&W-besluit 
16/04/2006) 

Aanpak illegaal 
passagiersvervoer 
 

41 aangeschreven 
adverteerders, 5 
processen verbaal 
opgemaakt 

   

Binnenhavengeld 
 
Te bereiken 2006 Bereikt 2006 Activiteiten Begroot 

(x € 1.000) 
Realisatie 
(x € 1.000) 

40% van opbrengst 
BHG via Internet 
aangifte en 5 % van 
aangiften via SMS 
 

35% van opbrengst 
behaald via 
Internetaangifte 
4,6% van aangifte gedaan 
via SMS 

Klanten actief benaderd 
met gebruikmaking van 
mogelijkheden 
elektronische aangifte 
BHG en SMS 

Stickercontrole 
 

Eerste controle uitgevoerd 
op 15 april2006. In totaal  
1137 vaartuigen 
gecontroleerd; in 334 
gevallen geen vignet aan 
boord aangetroffen 
 

Nautische Buitendienst 
heeft gerichte controles 
gehouden. Door sector 
B&S is controle op 
binnenhavengeld 
onderdeel van normale 
bedrijfsvoering 

Onderzoek 
aanpassen BHG-
tarieven 

Onderzoek uitgevoerd en 
voorstel ingediend. 
Voorstel niet overgenomen 
door de raad. 
College heeft wel voorstel 
aangenomen om 
handhaving strenger vorm 
te geven 

In 2006 is gecombineerd 
voorstel gedaan voor 
tariefstructuurwijziging, 
hoogte van tarief en 
handhaving 
 

Administratie: 
4.000 uur 
(€171.000) 
BHG-3-systeem: 
€269.000 
opbrengst 
Binnenhavengelden 
(totaal) 
€ 4.283.600 
 

Administratie: 
4.230 uur 
(€ 212.000 ) excl. 
Extra inzet 
verwerking 
financiële 
gegevens 
BHG-systeem: 
€ 255.000 
opbrengst 
Binnenhavengeld 
(totaal) 
5.196.300 
 

 
Het aantal aangiftes via Internet is met 10 procent gestegen ten opzichte van 2005, maar het ‘digitale’ 
aandeel in de totale opbrengst is percentueel gelijk gebleven. Vanaf het laatste kwartaal 2006 zijn de 
elektronische aangiftemethodes actief onder de aandacht gebracht bij de contacten met schippers. In 
2007 zullen, met een bescheiden voorlichtingscampagne, de voordelen van elektronische aangifte 
onder de aandacht van de doelgroep worden gebracht. 

Bruggen en Sluizen 
 
Te bereiken 2006 Bereikt 2006 Activiteiten Begroot 

(x € 1.000) 
Realisatie 
(x € 1.000) 

Doorvaarttijd 
beroepsvaart op 
Westroute gelijk/korter 
dan 70 min. 

Gerealiseerd 
 

Bediening bruggen en 
sluizen 
 

Doorvaarttijd 
beroepsvaart op 
Oostroute gelijk/korter 

Gerealiseerd 
 

 

Bediening: 
140.680 uur 
Roosterbeheer / 
instructie : 1950 uur 
Omzet € 116.000 
 

Bediening 
139.760 uur 
Instructie: 2.234 
uur  
Omzet € 132.000 
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dan 60 min.  
door 24-uurs-
bezetting waarborg 
beheersing 
waterhuishouding 
(waterstand) 

Gerealiseerd 
 

In opdracht van DWR 
bediening keringen 
binnenstad: 2 x per week 
in de winter, 4 x per week 
in de zomer 

Bij calamiteiten binnen 
15 minuten sluizen en 
binnen 60 minuten 
alle keringen in de 
binnenstad sluiten 

Geen calamiteit 
voorgedaan 
 

 

2.4 Subresultaatgebied Afvalwaterbeheer  
Algemeen: vorming geïntegreerd waterketen- en watersysteembedrijf; Waternet 
Op 1 januari 2006 is de stichting Waternet van start gegaan. Waternet is een uitvoeringsorganisatie 
van enerzijds het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht en anderzijds de gemeente 
Amsterdam. Waternet vervult voor de gemeente Amsterdam de drinkwatertaak, de rioleringstaak en 
enkele taken op het gebied van (grond)waterbeheer. De belangrijkste taken voor het waterschap 
betreffen de waterkwaliteit (zuiveren van afvalwater) en de waterkwantiteit (peilbeheer en dijkbeheer) 
van het oppervlaktewater. Door de watertaken in één organisatie onder te brengen kan effectief 
worden gewerkt aan een duurzame watercyclus. Ook in financiële zin leidt de fusie tot aanzienlijke 
synergie-effecten. 
 
De belangrijkste prestatie-indicatoren: 
 
Prestatie-indicatoren 
Activiteit Begroot 2006 Gerealiseerd 2006 

Renovatie riolering:   

- aantal kilometer (basisinspanning) 23 km 39 km

- % beoogde berging (18.760 m3) gerealiseerd 85 % 60 %

- % gecombineerd werk 70 % 74 %

Calamiteus functieherstel:  

- aantal meldingen (verstopte kolken, riolen en perceelslozingen) 5.000 4.686

Reiniging:  

- aantal km planmatig 250 km 300 km

- aantal km n.a.v. verzoeken 30,0 km 23,0 km

- aantal putten en kolken 154.500 148.686

Inspecteren:  

- aantal km planmatig 250 km 297 km

- aantal km n.a.v. verzoeken 25,0 km 20,6 km

Huis- en kolkaansluitingen:  

- aanleg (excl. IJburg) 45,0 km 56.7 km

- aantal ontstoppingen 600 577
- aantal op te metselen putten 2.000 1.074

 
 
De volgende onderwerpen kregen in 2006 bijzondere aandacht: 
 
Afvalwaterplan 2005 – 2009  
Het Afvalwaterplan 2005 - 2009 is momenteel in uitvoering. Er wordt gewerkt aan een eerste 
rapportage over dit plan in het tweede kwartaal 2007. 
 
Voor de uitvoering van het Afvalwaterplan zijn Operationele Programma’s (O.P.'s) opgesteld. Hiertoe 
is Amsterdam in eerste instantie in 36 clusters van bemalingsgebieden opgedeeld. In 2006 is de 
nieuwe cluster IJburg hieraan toegevoegd. Per cluster worden de uit te voeren maatregelen bepaald 
en in het Operationeel Programma vastgelegd. Er zijn 37 O.P.’s opgesteld en in 2006 zijn er 27 
geactualiseerd. Actualisatie vindt plaats op basis van onder andere nieuwe (inspectie)gegevens van 

132



het rioolstelsel. Op basis van deze gegevens worden de uit te voeren maatregelen 
(rioleringswerkzaamheden) bepaald. 
 
De rioleringswerken worden als concrete projecten in een Projecten Portefeuille (P.P.) per stadsdeel 
vastgelegd. Door de vooruitblik van vijf jaar kunnen de activiteiten van de beheerder openbare ruimte 
en de rioleringswerken beter op elkaar afgestemd worden. Uiteindelijk zullen voor alle stadsdelen 
P.P.'s voor vijf jaar opgesteld worden. 
 
Bergbezinkvoorzieningen 
Bij de start van het project ‘De Basisinspanning’ leek het nodig om voor 18.760 m3 aan 
bergbezinkcapaciteit aan te leggen. Uit herberekeningen is gebleken dat met minder capaciteit kan 
worden volstaan en dat de bergbezinkbassins Houtmankade/Spaarndammerstraat en 
Singel/Beulingenstraat niet nodig zijn.  
De benodigde bergingscapaciteit om aan de basisinspanning te voldoen, is na herberekening 
bijgesteld en vastgesteld op 17.537 m3. Hiervan is inmiddels 10.089 m3 gebouwd. Nadat de 
overstorten in het desbetreffende bemalinggebied zijn aangepast, de aan- en afvoer is gerealiseerd en 
de apparatuur goed functioneert, kan het bassin functioneel in gebruik worden genomen. Van de 
gebouwde 10.089 m³ is inmiddels 7.243 m³ daadwerkelijk in gebruik genomen. 
Een aantal bergbezinkbassins (BBB) wordt de komende maanden opgeleverd. Naar verwachting is 
eind 1ste kwartaal 2007 15.937 m³ gebouwd (circa 91 procent) en verwacht wordt dat eind 2007 
ongeveer 90 procent (15.479 m³)  van de bergbezinkbassins in bedrijf is.   
 

Samenvatting resultaten – activiteiten – middelen 
 
Te bereiken 
2006 

Bereikt 2006 Activiteiten Begroot 
(x € 1.000) 
Baten/Lasten/Saldo 

Realisatie 
(x € 1.000) 
Baten/Lasten/Saldo 

 RWZI West+ 
aanvoerstelsel 
operationeel 
39 km 
gerenoveerd 
60% bergbezink-
bassins gereed 

Beheer en 
onderhoud 
rioolgemalen 
 
Beheer 
leidingstelsel 
 
 
Renovatie 
 
 
 
Calamiteus 
functieherstel 
 
 
Reinigen 
 
 
 
Inspecteren 
 
 
 
Middelen niet te 
koppelen aan 
resultaten 
 
Bestuurshulp 
 
 
 
Huis- en 
kolkaansluitingen 

0/ 
5.520.330/ 
5.520.330 

 
0/ 

6.092.560/ 
6.092.560 

 
0/ 

15.281.130/ 
15.281.130 

 
0/ 

1.533.510/ 
1.533.510 

 
0/ 

3.989.500/ 
3.989.500 

 
0/ 

1.528.080/ 
1.528.080 

 
259.740/ 

13.963.010/ 
13.703.270 

 
0/ 

275.850/ 
275.850 

 
2.857.730/ 
2.857.730 

/0 

0/ 
5.489.221/ 
5.489.221 

 
0/ 

6.180.253/ 
6.180.253 

 
0/ 

15.285.967/ 
15.285.967 

 
0/ 

1.606.732/ 
1.606.732 

 
0/ 

4.031.819/ 
4.031.819 

 
0/ 

1.360.629/ 
1.360.629 

 
1.105.600/ 

14.686.630 
/13.581.030 

 
0/ 

263.088/ 
263.088 

 
3.956.735/ 
3.956.730/ 

0 
Totaal Saldo 47.924.230 Saldo 47.798.739 

 
 

3 Beleidsverantwoording resultaatgebieden 133



2.5 Subresultaatgebied Drinkwatervoorziening 

Algemeen 
Waternet levert drinkwater aan inwoners en bedrijven in Amsterdam, Diemen, Muiden, Amstelveen, 
Ouder-Amstel en Heemstede. In 2006 is in totaal 88,5 mln. m³ geproduceerd, waarvan ca. 19 mln. m³ 
is afgenomen door collega-waterleidingbedrijven PWN en DZH. Daarnaast gebruikten bedrijven in het 
westelijk havengebied zo’n 1,2 mln. industriewater.  
 
Consumenten 
Het jaar 2006 was extreem warm, zeer zonnig, en kende een normale hoeveelheid neerslag. In drie 
eeuwen (vanaf 1706) is er geen hogere gemiddelde jaartemperatuur (11,2 C) gemeten. Het 
drinkwatergebruik per persoon per dag (148,4 liter) lag 2,7 liter boven het niveau van 2005, dat 
tamelijk warm en zonnig was, en 1,3 liter boven het gebruik in 2004.  
 
Bedrijven 
Ten opzichte van 2005 is in 2006 0,27 mln. m3 meer aan grote bedrijven geleverd. De verklaring 
hiervoor ligt waarschijnlijk in de groeiende bedrijvigheid als gevolg van de aantrekkende economie. 
Het midden- en kleinbedrijf nam 0,45 mln. m3 minder af dan in 2005. Vooral de bijzondere leveringen 
liepen terug (0,3 mln. m3), onder andere door het om veiligheidsredenen gewijzigd beleid voor levering 
via standpijpen.  
 
En-grosklanten 
In 2006 is 0,25 mln. m3 meer geleverd dan geprognosticeerd. Dit komt vooral door een extra 
waterlevering aan DZH, dat opstartproblemen kende met zijn nieuwe pompstation te Monster.  
 
Industriewaterklanten 
De levering aan industriewaterklanten viel 0,16 mln. m3 hoger uit dan de prognose. Net als bij de 
klantengroep grote bedrijven speelt hierbij de aantrekkende economie een rol.  
 
Leveringszekerheid 
Er hebben zich op beide productielocaties Weesperkarspel en Leiduin geen leveringsonderbrekingen 
voorgedaan. Voor storingen en onderhoudswerkzaamheden in het distributiegebied is dit jaar een 
nieuwe eenheid geïntroduceerd, de OLM (Ondermaatse LeveringsMinuten). Nu is de norm nog op 
minder dan veertien minuten vastgelegd. In 2007 zal de norm definitief worden vastgesteld op basis 
van metingen.  
 
Drinkwaterkwaliteit  
Op de productielocatie Weesperkarspel zijnenkele bacteriologische normoverschrijdingen 
geconstateerd. In samenwerking met de Inspectie voor de Volksgezondheid zijn aanpassingen in de 
bestaande zuiveringsstappen, in het bijzonder de ozonisatie, in gang gezet. Verwacht wordt dat de 
waterkwaliteit gegarandeerd kan worden. 
Onderzoek zal moeten uitwijzen of de bestaande installaties voldoende robuust zijn. Anders is het 
aannemelijk dat Waternet in de toekomst een krediet gaat aanvragen om het aantal processtappen uit 
te breiden met bijvoorbeeld UV.  
 
De Waterkwaliteitsindex (WKI) bedraagt in 2006 naar verwachting 0,021 à 0,022. Dit betekent een 
nagenoeg gelijke WKI als in 2005, maar een enigszins slechtere dan in 2004 (0,017). 
 
Nieuwe tariefstructuur en nieuw factureringsysteem 
Op 16 juni 2004 heeft de gemeenteraad besloten om een nieuwe tariefstructuur in te voeren. Conform 
de landelijke ontwikkeling in de drinkwatersector wordt hierbij een onderscheid gemaakt in de vaste 
distributiekosten die door middel van een capaciteitstarief bij de klant in rekening worden gebracht, en 
de productiegerelateerde kosten die via een m³-tarief in rekening worden gebracht. De nieuwe 
tariefstructuur wordt met ingang van 2006 stapsgewijs ingevoerd. Volledige invoering zal plaatsvinden 
vanaf 1 januari 2009.  
In 2006 is verder gewerkt aan het factureringsproces voor drinkwater. De huidige planning is erop 
gericht om, na een aantal maanden schaduwdraaien, in oktober 2007 in productie te gaan. Gezien de 
complexiteit van een dergelijk inbestedingtraject is ervoor gekozen om de genoemde implementatie 
van de nieuwe tariefstructuur per 1 januari 2009 vorm te geven. 
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Bron- en natuurbeheer  
 
Aankoop van gronden in de Bethunepolder 
In 1995 heeft de gemeenteraad een krediet beschikbaar gesteld voor de verwerving van gronden in 
de Bethunepolder in de provincie Utrecht. De Bethunepolder levert circa 30 procent van het water dat 
WLB gebruikt voor de drinkwaterbereiding. Vergroting van het eigendom is van belang voor de 
zekerstelling van de bron. De verworven gronden worden ingericht als natuurgebied. Inmiddels heeft 
de Landinrichtingscommissie Noorderpark groen licht gegeven voor de daadwerkelijke inrichting. 
Waternet is uitgenodigd om samen met Staatsbosbeheer in de projectorganisatie zitting te nemen. 
Waternet participeert daarmee in een van de grootste natuurontwikkelingsprojecten in de Randstad. 

Beheersvisie voor de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) 2001-2010 ‘Struinen in de toekomst’ 

In 2005 is de MER-procedure voor de verdere vernatting in de AWD afgerond. De partijen Waternet, 
provincie Zuid-Holland en Rijnland trekken gezamenlijk op om in 2007 de uitvoering van een volgend 
pakket maatregelen gereed te hebben. 
 
Vogel- en Habitatrichtlijn 
De brongebieden van het waterleidingbedrijf komen onder de werking van de Europese Vogel- en 
Habitatrichtlijnen. Daarmee maken ze op termijn deel uit van het Europese netwerk van 
topnatuurgebieden, Natura 2000. WLB heeft ervoor gezorgd dat het intensief wordt betrokken bij de 
aanwijzingsbepalingen. 
 
Bemeteringsproject 
In het kader van de 10 procent-bezuinigingsoperatie is besloten om de wijksgewijze bemetering te 
beëindigen, nadat de eenvoudig te bemeteren woningen van een watermeter voorzien zijn. Verwacht 
wordt dat in 2008/2009 deze wijksgewijze bemetering kan worden afgerond. Dit betekent dat in de 
periode 1999 – 2008/2009 zo’n 280.000 woningen van een watermeter zijn voorzien. Het resterend 
aantal woningen (ca. 140.000) krijgt een watermeter, zodra een woning wordt gerenoveerd. In 2006 
zijn 29.350 watermeters geplaatst (planning was 27.500).  
 

Samenvatting resultaten – activiteiten – middelen 
 
Te bereiken 2006 Bereikt 2006 Activiteiten Begroot 

(x € 1.000) 
Baten/Lasten/Saldo 

Realisatie 
(x € 1.000) 
Baten/Lasten/Saldo 

Levering 86,4 miljoen 
m³ drinkwater 
 
 
Levering 1,0 miljoen 
m³ industriewater 
 
Leveringszekerheid 
drinkwater 100% 

88,5 miljoen m³ 
 
 
 
1,2 miljoen m³ 
 
 
99% storingen binnen 
4 uur hersteld 

Zuiveren en 
distribueren 
 
 
Distribueren 
 
 
Continue monitoring 

128.355.440/ 
126.059.850/ 
2.295.590 

132.987.020/ 
128.376.507/ 
4.610.513 

§3 Prestatiemeting  

3.1 Afvalverwerking 
In 2006 heeft de Dienst voor Onderzoek en Statistiek van de gemeente Amsterdam een evaluatie 
uitgevoerd van de gevoerde promotiecampagne van de Afvalpunten. De brengers van het afval blijken 
de Afvalpunten met een gemiddelde score van 8.1 uiterst positief te waarderen. Ook leidde de 
campagne tot meer bekendheid van de Afvalpunten bij burgers en bedrijven. 
 
Hieronder is een grafiek opgenomen van gemiddelde tarieven over de periode 2002 – 2006 van de 
Afval-energiecentrale ten opzichte van het gemiddelde Nederlandse tarief voor de verbranding van 
afval. Het voorschottarief wordt aan de samenwerkende partijen van de Afvalenergiecentrale als 
voorlopig tarief in rekening gebracht. Het afrekentarief is het tarief na verrekening van de 
omzetkorting.  
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Tariefontwikkeling bij verbrandingsinstallaties in Nederland
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3.2 Milieu  
In 2006 heeft de DMB een klanttevredenheidsonderzoek laten verrichten over de dienstverlening 
binnen de uitvoering van de Wet milieubeheer.  
 
Algemeen oordeel burgers Het algemeen oordeel van de burgers is gebaseerd op het oordeel van 
vijftig Amsterdamse burgers die in de twaalf maanden voorafgaand aan het onderzoek een 
milieuklacht hadden ingediend. Van die Amsterdammers is 40 procent tevreden tot zeer tevreden en 
40 procent ontevreden tot zeer ontevreden over de dienstverlening van de DMB. Dit oordeel hangt 
vooral samen met de mate waarin de milieuklacht is verholpen. Wanneer men de ervaring met de 
DMB uitdrukt in een rapportcijfe,r geven de bewoners gemiddeld een 5,8. 
 
Algemeen oordeel ondernemers Het algemene oordeel van de ondernemers is gebaseerd op het 
oordeel van honderd ondernemers waarbij in de twaalf maanden voorafgaand aan het onderzoek een 
milieucontrole was uitgevoerd of die een milieuvergunning hadden aangevraagd. Tweederde van de 
ondernemers is in het algemeen tevreden tot zeer tevreden over de dienstverlening van de DMB. 
Redenen die hiervoor worden genoemd zijn het probleemloze verloop van het contact (32 procent), 
duidelijke informatie (22 procent) en het nakomen van afspraken (12 procent). Een groep van 6 
procent is ontevreden tot zeer ontevreden over de dienstverlening. Wanneer de ondernemers hun 
ervaringen met de DMB uitdrukken in een rapportcijfer geven ze gemiddeld een 6,9. 

Bodemsanering (in Bodemprestatie-eenheden) 
Door berekening van het aantal Bpe’s (Bodemprestatie-eenheden) wordt de sanering van de 
Amsterdamse bodem gemonitord. Het is een berekening van het totaal van saneringen die door 
gemeentelijke diensten én particulieren in het verslagjaar is afgerond. De Bpe is een factor waarin de 
geleverde inspanning van de bodemsanering in m2 schoongemaakt terrein, m3 grond en m3 grondwater 
wordt uitgedrukt. Hiervan moet ook opgave worden gedaan aan VROM, in het kader van het 
Bodemsaneringsprogramma 2005-2009. In 2006 was dat 687.441 (in 2005: 973.583). 
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Milieubalans 2006 
In de Milieubalans (voorheen Milieuverkenning) wordt de kwaliteit van het milieu in Amsterdam 
integraal beschreven. De Milieubalans is vooral bedoeld om inzicht te geven in de Amsterdamse 
milieukwaliteit over de afgelopen Milieubeleidsplanperiode 2004-2006. De Milieubalans is geen 
formele beleidsevaluatie, maar geeft een overzicht van de beschikbare milieucijfers van Amsterdam 
en de stadsdelen. Het vormt daarmee een basis voor het nieuwe Milieubeleidsplan en kan worden 
gebruikt als nulmeting of als ondersteuning bij de uitwerking van de thema’s. 

3.3 Waterbeheer 
Eind 2006 is een klanttevredenheidsonderzoek gedaan onder de belangrijkste klantgroepen van de 
sector Nautische Zaken: rondvaartrederijen en woonbootbewoners. Ook is een aantal vragen over 
waardering van het water voorgelegd aan een steekproef van de walbewoners. 
 
Onderwerp Resultaten 2006 
Rondvaartreders 
Algemene indruk 
Indruk service BBA 
Telefonische bereikbaarheid en wijze van te woord staan voldoende tot goed 

 
6,2 
5,8 
88% 

Woonbootbewoners 
Algemene indruk 
Telefonische bereikbaarheid hoofdkantoor voldoende tot goed 
Te woord staan voldoende tot goed 
Kennis van Meldpunt Overlast 
Indruk service 

 
5,8 
62% 
74% 
73% 
5,9 

 
De matige waardering lijkt vooral te maken te hebben met de telefonische bereikbaarheid en 
serviceverlening via Antwoord. BBA neemt dit op met de organisatie van Antwoord. De voorgenomen 
versterking van de handhaving zal de waardering ook onder druk kunnen zetten. 
 
3.4 Afvalwaterbeheer & Drinkwatervoorziening 
Voor twee taakgebieden worden landelijke benchmarks gehouden, de drinkwater- en de 
rioleringsbenchmark. Hier onder wordt ingegaan op de uitkomsten van de laatste benchmark (cijfers 
over 2005). 
 
Drinkwaterbenchmark  
In 2006 werd een ‘smalle’ benchmark over het jaar 2005 uitgevoerd binnen de drinkwatersector. Deze 
smalle benchmark houdt in dat uitsluitend op het onderdeel Financiën en efficiency een vergelijking is 
gemaakt tussen de drinkwaterbedrijven. Een ‘brede benchmark’, waarbij ook de drinkwaterkwaliteit, 
dienstverlening en milieubelasting wordt besproken, wordt eens per drie jaar gehouden. Dat gebeurde 
voor het laatst over 2003. Het jaarverslag 2004 presenteert hiervan de resultaten. De benchmark 2005 
laat het volgende beeld zien:  
 

Jaar: 2005 Kosten Waternet Laagste kosten Gemiddelde  
kosten Hoogste kosten 

Kosten per administratieve aansluiting € 193 € 160 € 201 € 259

 
In zijn totaliteit liggen de kosten van Waternet onder het landelijk gemiddelde. De onderliggende 
componenten laten  het volgende beeld zien. 
De vermogens- en belastingkosten behoren tot de laagste van Nederland. De lage belastingkosten 
worden veroorzaakt doordat oppervlaktewaterbedrijven zoals Waternet minder belasting betalen dan 
grondwaterbedrijven. De afschrijvings- en operationele kosten zijn juist hoger dan gemiddeld in 
Nederland. Binnen de operationele kosten zijn vooral het productieproces en de procesondersteuning 
duurder dan gemiddeld in Nederland. Dat komt doordat bij oppervlaktewaterbedrijven aanzienlijk meer 
zuiveringsstappen nodig zijn dan bij grondwaterbedrijven. 
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§4 Realisatie prioriteiten en posterioriteiten 

4.1 Prioriteiten 
 
Prioriteiten die zijn opgenomen in het Programakkoord 2002-2006 
Omschrijving prioriteit S/I* Beschikbaar 

gesteld 
bedrag  
(x € 1.000) 

Ultimo 2006 
betaald en 
verplicht  
(x € 1.000) 

Omschrijving 
gerealiseerd 
resultaat 

Prioriteit 
volledig 
uitgevoerd 
(J/N) 

Uiterste datum 
geplande 
uitvoering 

2. Actieplan Luchtkwaliteit I 2.400 2330 verplicht Verschonen 
wagenpark 

N 2010 

10. Bodemonderzoeken 
landsdekkend beeld 

ISV 400 400 verplicht Contracten zijn 
aangegaan 

N 2008 

11. Informatiesystemen 
GLOBIS 

ISV 105 5 
100 verplicht 

Bewerking gestart N 2007 

12. Nazorg 
bodemsaneringen 

ISV 453 13 
440 verplicht 

Nazorg onder 
verantwoordelijk-
heid stadsdelen 

N 2008 

13. Uitvoeren 
maatregelen Actieplan 
Luchtkwaliteit 

ISV 1150 442 
708 verplicht 

Bevoorschotting 
verkeersplan 
Oude Stad 

N 2007 

 
4.2 Posterioriteiten 
 
Nr. Omschrijving Bedrag  

(x € 1.000) 
Gerealiseerd 

 Tranche 2006 ombuigingen ambtelijk apparaat € 140.950 € 140.950 
 
Het aandeel van de DMB in de tranche 2006 van de ombuigingen op het ambtelijk apparaat is 
gerealiseerd door het aanhouden van vacatures. Voor deze maatregel is gekozen met het oog op het 
incidentele karakter van de ombuigingen. 
 
Nr. Omschrijving Bedrag  

(x € 1.000) 
Gerealiseerd 

 Taakstelling contracten 43.700 43.700 
 Taakstelling ombuiging - € 80.920 - € 80.920 
 
BBA heeft zijn posterioriteiten volledig gerealiseerd. 
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Resultaatgebied Economie en Haven 

§1: Bestuurlijke hoofdlijnen 

1.1 Inleiding 
Binnen het resultaatgebied Economie en Haven zijn de diensten Economische Zaken (EZ) en Haven 
Amsterdam (HA) actief. EZ werkt aan het realiseren van de doelstellingen van de 
subresultaatgebieden Acquisitie, toerisme en promotie en Vestigingsklimaat en versterking 
economische structuur. HA richt zich op de subresultaatgebieden havenexploitatie en 
scheepvaartafhandeling en baggerstort. 

1.2 Gewenst effect 
Ons College stimuleert de economische ontwikkeling door het versterken van de economische 
structuur en een concurrerend vestigingsmilieu, zodat de werkgelegenheid in de stad behouden en 
vergroot wordt. Ten aanzien van de zeehavens Amsterdam heeft ons College de doelstelling dat deze 
zich blijvend ontwikkelt tot een vernieuwend industrieel en logistiek complex met een vlotte, veilige en 
milieuverantwoorde afwikkeling van het goederen- en personenverkeer dat een maatschappelijk en 
economisch rendement oplevert in de vorm van werk en inkomen. 

1.3 Externe ontwikkelingen 
Conjunctureel herstel in het Europa 
De mondiale economische groei was in 2006 met ruim 5 procent hoog. De vooruitzichten voor de 
wereldeconomie blijven positief, maar zijn niet zonder risico’s. De economische groei in de 
opkomende economieën, met China en India voorop, vormt een belangrijke impuls voor de 
wereldeconomie. Van belang voor de ontwikkeling van de wereldeconomie in de nabije toekomst is de 
vraag of de Amerikaanse economie een harde of een zachte landing zal maken. Overigens blijft op 
langere termijn de economische groei en de productiviteitsontwikkeling in de Eurozone in vergelijking 
met elders in wereld zorgelijk laag. De Lissabon doelstelling waarbij de Europese Unie in 2010 zich in 
concurrentiekracht zou kunnen meten aan die van de Verenigde Staten zal daarmee niet worden 
behaald.  
 
Amsterdamse regio in de lift 
De groei van de regio Amsterdam met ongeveer 3,4 procent is positief te noemen. Dit is het gevolg 
van een gunstige productiestructuur waarbij de Amsterdamse regio is gespecialiseerd in sectoren die 
zich sterk ontwikkelen: financiële en zakelijke dienstverlening, ICT en logistiek (groothandel & 
transport). Binnen de regio blijft de economische ontwikkeling van de stad iets achter, dit mede als 
gevolg van een stagnatie in de bevolkingsgroei binnen de gemeentegrenzen. Consumptieve - en 
bedrijfsbestedingen en investeringen trokken weer aan. Het was een goed jaar voor de Amsterdamse 
haven, luchthaven Schiphol en de toeristische sector. Dit laatste mede door het succesvolle 
Rembrandtjaar. Deze ontwikkeling heeft ook zijn weerslag op de arbeidsmarkt, de werkgelegenheid is 
het afgelopen jaar toegenomen. 
  
Amsterdam als internationaal centrum van Nederland 
Voor internationaal opererende Nederlandse ondernemingen is de Amsterdamse regio een steeds 
belangrijkere uitvalsbasis. De verplaatsing van het hoofdkantoor van Akzo Nobel naar de Zuidas is 
hiervan een mooi voorbeeld. Voor buitenlandse ondernemingen is de regio Amsterdam een 
belangrijke uitvalsbasis om de Europese markt te veroveren, dit blijkt ook uit de toename afgelopen 
jaar van het aantal vestigingen van nieuwe buitenlandse ondernemingen. De nabijheid van 
luchthaven, haven en internet-hub gecombineerd met de aanwezigheid van een breed palet van 
zakelijke dienstverleners maakt Amsterdam tot een belangrijk economisch centrum. Gerichte 
aandacht voor versterking van de economische structuur evenals de vernieuwing van de 
Amsterdamse economie gericht op versterking van het internationaal vestigingsklimaat blijkt 
noodzakelijk. Ons College heeft in juli haar beleidsvoornemens gepresenteerd, verwoord in 
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Amsterdam Topstad: Metropool, met als doel Amsterdam als vestigingslocatie weer terug te brengen 
in de top-5 van Europese steden.  
 
Positionering en samenwerking Zeehavens Amsterdam  
Voor zeehavens Amsterdam zijn de maatregelen in het kader van Port Security, de Europese 
richtlijnen ten aanzien van de marktwerking en concurrentie tussen en binnen havens en het nationaal 
beleid kaderstellend. De verzelfstandiging van het Haven Rotterdam en de participatie van het rijk 
hierin is een belangrijk politiek bestuurlijk feit, dat consequenties kan hebben voor zeehavens 
Amsterdam. Vanuit de rijksnota's Mobiliteit en Havenvisie zet het rijk zich in voor grote en complexe 
bedrijfsterreinen. Ook een groot deel van Westpoort is aangemerkt als toplocatie.  
 
In het Masterplan Noordzeekanaalgebied is aangegeven waar in de havenregio bedrijfsterreinen 
moeten worden gelokaliseerd en welke koers de regio voor de ontwikkeling van het haven- en 
industriële complex in het belang van de economie en werkgelegenheid moet volgen. 
De verbetering van de zeetoegang is samen met verbetering van de verbinding met Schiphol en 
Almere één van de topprioriteiten voor de Noordvleugel. In de Noordvleugel is het concept Airport-
Seaport-City ontwikkeld, waarin de sterke kanten van Schiphol, zeehavens Amsterdam en de stad 
Amsterdam gebundeld worden in een unieke combinatie met grote internationale aantrekkingskracht.  
 
Probo Koala 
Het onderzoek naar de gang van zaken rond de Probo Koala (rapport commissie Hulshof), heeft in 
Amsterdam ertoe geleid dat procedures bij bijzondere gevallen worden aangescherpt. De wethouder 
Haven en de wethouder Milieu hebben in die lijn ook afspraken gemaakt met HA en DMB. 

1.4 Realisatie bestuurlijk relevante doelstellingen 
 
Programakkoord-afspraken Bereikt tot/met 2005 Te bereiken resultaten 2006 Bereikte resultaten 2006 
Amsterdam blijft een 
aantrekkelijke 
vestigingsplaats voor het 
nationale en internationale 
bedrijfsleven. 
 
 
Amsterdam zet blijvend in op 
behoud van bestaande en de 
acquisitie van nieuwe 
bedrijven en lading. 

Vestiging van 73 nieuwe 
bedrijven met 1256 
arbeidsplaatsen. 
 
 
 
 
Marktaandeel havenregio 
ANZKG in Hamburg–Le 
Havre range 7,0%. 
Overslag 74,9 mln. ton 
(Amsterdam 53,8 mln. ton) 

Vestiging van 65 nieuwe 
bedrijven met ca. 1000 
arbeidsplaatsen. 
 
 
 
 
Marktaandeel naar 7,5%. 
Overslag 78 mln. ton. 

Vestiging van 86 nieuwe 
bedrijven met 892 
arbeidsplaatsen; 
Programma Amsterdam 
Topstad en 1e tranche 
vastgesteld. 
 
Marktaandeel naar 
verwachting 7,3% (4de in de 
Hamburg–Le Havre range). 
Overslag 85 mln. ton (+13%). 
Amsterdam: 64 mln. ton 
(+20%). Belangrijke 
producten zijn: olieproducten, 
kolen, zand en grind en 
containers. 

Amsterdam heeft een 
weerbare en vitale stedelijke 
economie. 
 

1 uitvoeringstranche 
HERMEZ vastgesteld. 
 
Uitgegeven 21, 7 ha.  
 
 
31.664 direct havengebonden 
arbeidsplaatsen waarvan 
ruim 12.873 in Amsterdam. 
Indirecte havengebonden 
arbeidsplaatsen: 21.451 
 
Directe toegevoegde waarde 
Amsterdam 
Noordzeekanaalgebied  
(ANZKG) € 3 miljard. 

2 tranches vastgesteld. 
 
 
Uitgifte 25 hectare in het 
havengebied. 
 
Consolidatie van de direct 
havengebonden 
arbeidsplaatsen in ANZKG. 
 
 
 
Directe toegevoegde waarde 
ANZKG € 3 miljard. 

1 tranche vastgesteld1. 
 
 
Uitgegeven 80 ha.2  
 
 
Schatting 32.000 direct 
havengebonden 
arbeidsplaatsen, waarvan 
circa 13.000 in Amsterdam. 
 
 
Schatting: € 3 miljard 
toegevoegde waarde 

Versterking netwerk 
gemeente en het 
georganiseerde bedrijfsleven. 

2100 vragen beantwoord 
door Servicedesk Bedrijven 
Amsterdam; Actiepunt 
Strijdige Regels gestart. 

Beantwoording van 1500 
vragen; Actualiseren Digitaal 
loket; Voortzetting 
bedrijvenpanel. 

2200 vragen beantwoord;  
Digitaal Loket is 
geactualiseerd; Bedrijven- 
panel is voortgezet. 

                                                     
1 In 2006 is één uitvoeringstranche Hermez vastgesteld. Het programma is in 2006 beëindigd en het budget is volledig besteed.  
2 Met de uitgifte van 80 ha. Is een uitzonderlijk resultaat geboekt, hiervan is 23,7 ha door herstructurering beschikbaar 
gekomen. De grootste uitgiften zijn kolenterminal Afrikahaven 30,7 ha; heruitgifte Ceres-oud 13,6 ha; uitgifte Blue Ocean 
Afrikahaven 10,2 ha; heruitgifte oude General Plasticsterrein 8,3 ha. 
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Programakkoord-afspraken Bereikt tot/met 2005 Te bereiken resultaten 2006 Bereikte resultaten 2006 
 
3 gezamenlijke missies in 
Amportsverband. 

Betere benutting van onder 
andere Europese relaties, 
subsidies en contacten in 
Den Haag. 
 
Versterking internationale 
positie en 
beleidsbeïnvloeding op 
Europees niveau en betere 
benutting van relaties met 
medeoverheden zoals rijk, 
provincie en regio. 

Voorbereiding Expertisepunt 
Europese Subsidies;  
Deelname van 15 diensten/ 
stadsdelen aan Europese 
netwerken en programma’s; 
Afstemming van Europese 
activiteiten binnen het Europa 
Platform Amsterdam. 
 

Uitbouw van Europa Platform 
Amsterdam tot een 
adviesorgaan van het 
College;  
Opzetten Expertisepunt en 
verhoging van het aantal 
aanvragen voor ESF-
subsidies;  
Voorbereiding besluitvorming 
nieuwe structuurfondsen. 

Europa Platform Amsterdam 
is 2x bijeen geweest en heeft 
een advies uitgebracht aan 
College;  
Expertisepunt opgezet;  
4 extra ESF-aanvragen 
ingediend; 
Operationeel Programma 
West opgesteld. 
 

Bezinning op de systematiek. Besluitvorming HERMEZ-
aanvragen binnen 3 maanden 
na indieningstermijn; 
1 uitvoeringstranche 
goedgekeurd door College. 

Besluitvorming binnen 3 
maanden na indiening;  
2 uitvoeringstranches 
goedgekeurd door College; 
Uitwerken nieuw economisch 
programma. 

1 tranche vastgesteld;  
Evaluatie Hermez 
programma; Concept nieuw 
economisch programma 
opgesteld3. 

Versterking midden- en 
kleinbedrijf (MKB). 
 

MKB-manager operationeel; 
Oprichting 3 ondernemers-
verenigingen, en 
ondersteuning van 8 
bestaande verenigingen; 
Financiering 5 projecten 
veiligheid en ondernemen. 

Financiering van 4 
veiligheidsprojecten; 
Oprichting en ondersteuning 
5 ondernemersverenigingen. 

4 veiligheidsprojecten 
gefinancierd;  
2 ondernemersverenigingen 
en 1 ondernemersnetwerk 
opgericht en 4 ondernemers-
verenigingen ondersteund. 

Stimulering kleinschalige 
bedrijfshuisvesting. 

Tekort aan kleinschalige 
bedrijfshuisvesting met ca. 
18.420 m² bvo ingelopen 

Inlopen tekort aan 
kleinschalige bedrijfsruimte 
met 30.000 m² bvo. 

Tekort aan kleinschalige 
bedrijfshuisvesting ingelopen 
met 27.223 m² bvo. 

Herstructurering 
bedrijventerreinen. 

Voorbereidingsbesluit 
Minervahaven en 
Ontwikkelingsvisie verder 
uitgewerkt; Noordwaarts 
werkt aan een verdere 
invulling Buiksloterham; 
Bestrating Sloterdijk II, 
Veemarktterrein is vernieuwd; 
en op Sloterdijk I is een begin 
gemaakt met vernieuwing 
straten; Vernieuwing 
bestrating Amstel Business 
Park en Noord is vertraagd. 

Verdere planvorming stedelijk 
bedrijventerrein 
Minervahaven; 
Planvorming opwaarderen 
bedrijventerrein Amstel III. 
 

Haven Amsterdam heeft 
opdracht gegeven voor een 
Masterplan voor Minerva-
haven;  
Visievorming DRO m.b.t. 
bedrijventerrein Amstel. 

Stimulering startende 
ondernemers. 

Centraal registratiesysteem in 
Ondernemershuis Zuidoost 
en Groot. 
 

Vaststelling Startersnota. 
 

Effectuering nieuw 
startersbeleid; Voorbereiding 
Ondernemershuis in West en 
Noord. 

Versterken positie 
Amsterdam als toeristenstad 
en congresstad, onder 
andere door innovatie en 
spreiding toerisme over de 
stad. 

In 2004 7e op ranglijst 
Europese toeristensteden 4; 
In 2004 25ste op ranglijst 
internationale congressteden; 
Internationale toeristische 
website; Toeristische 
ontwikkeling in Westerpark/ 
Zeeburg/ Oostelijke 
binnenstad gestimuleerd; 
Uitbreiding van aantal kamers 
met 226 5. 

Behoud positie in top 10 van 
Europese toeristensteden6; 
Amsterdam stijgt in ranglijst 
congressteden wereldwijd 
(streven: in 2010 weer in top 
10);  
Uitbreiding met ca. 500 
hotelkamers, gespreid over 
de stad. 

 
 
 
 
 
 
Toeristische infrastructuur in 
het Oostelijk Havengebied 
versterkt; Aantal hotelkamers 
met 412 uitgebreid7; 
Vlinderkas Artis geopend; 
 

 

                                                     
3 Het nieuwe economische programma, de opvolger van Hermez, zal naar verwachting in het voorjaar 2007 bestuurlijk worden 
vastgesteld. 
4 Er is sprake van groei in absolute zin, maar de concurrentie is sneller gegroeid. Bron: Union of International Associations. 
5 Er is sprake van veel planuitval, waardoor het aantal hotelkamers minder snel groeit dan gewenst. Bron: O+S. Het betreft de 
periode medio 2004-medio 2005 
6 De positie m.b.t. toeristenstad is voor 2006 nog niet bekend, in 2005 stond Amsterdam op de 7e plaats (bron:Tourmis). Reden 
dat de doelstelling niet is gehaald: Amsterdam stond lang nét iets boven Wenen als het gaat om aantallen overnachtingen. In 
2005 heeft Wenen Amsterdam nét ingehaald. Streven is dat Amsterdam in 2006, mede dankzij het Rembrandtjaar, weer op de 
7e plaats terugkeert. De positie m.b.t. congresstad is voor 2006 nog niet bekend. In 2005 is Amsterdam gestegen van de 25e 
naar de 10e plaats (bron: UIA).  
7 Het betreft de periode medio 2005 – medio 2006. 
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Overige bestuurlijke 
aandachtspunten 
(w.o. het bestuursakkoord en 
het programakkoord 2006 – 
2010) 

Bereikt tot/met 2005 Te bereiken resultaten 2006 Bereikte resultaten 2006 

Verbeteren dienstverlening 
aan ondernemers en 
verminderen administratieve 
lasten. 

Participatie 11 stadsdelen in 
digitaal ondernemersloket; 
Start Meldpunt strijdige 
regelgeving (‘red tape’).  

In 11 stadsdelen zijn digitale 
lokketen online; Actief 
houden van Actiepunt 
strijdige regelgeving (ASRA)  

13 stadsdelen en Westpoort 
online; Ontwikkeling van 
gemeentebrede formulieren;  
Actiepunt strijdige 
regelgeving gecontinueerd. 

Versterken Citymarketing 
Amsterdam. 

1 parelproject city marketing 
is uitgevoerd (Biomed 2005); 
Promotionele organisaties 
onderschrijven het city 
marketing beleid. 

Citymarketing verder 
uitbouwen.  

Acquisitie en promotie en 
geïntensiveerd;  
Internationale promotie 
ondergebracht bij Amsterdam 
Partners. 

Handhaven Luchthaven 
Schiphol als mainport en als 
hub binnen de aanvaardbare 
vastgestelde milieugrenzen. 

Met regionale partners 
uitzetten van een 
economische effect-
rapportage en opstellen van 
een Verbreed Mainport 
Programma; 
Verbetervoorstellen geleverd 
t.b.v. Milieu Evaluatie 
Implementatie Schipholwet; 
Verbetering handhaving-
systematiek:  

Consolidatie mainport 
Schiphol binnen de gestelde 
milieurandvoorwaarden; 
Onderzoek naar selectieve 
groei via Lelystad; 
Verbetering van draagvlak en 
informatievoorziening t.b.v. 
bewoners van Amsterdam8. 

Beleidsmaatregelen gericht 
op verbetering van en 
investeren in leefbaarheid 
vastgesteld. 

Verminderen mismatch vraag 
en aanbod op de 
arbeidsmarkt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Amsterdammer is 
gekwalificeerd voor de 
arbeidsmarkt 
 
Voldoende laaggeschoold 
werk in Amsterdam 

2e en 3e uitvoeringstranche 
‘Ruimbaan voor Werk’ 
vastgesteld, waarbij 48 
projecten zijn gehonoreerd; 
1443 deelnemers op stage 
en/of leerwerkbanen en 1204 
deelnemers op reguliere 
banen geplaatst, waarvan 
488 in de haven. 
 
 
 
 

Vaststelling 2 tranches; 
Evaluatie en actualisering 
RuimBaan programma 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opstart via NOVA college 
IJmuiden met 20 man in sept. 
2006 
 
Vacaturematching vanuit 
project ‘De vaart erin’’;  
“Gave haven” school project; 
HBO/MBO stages bij 
havenbedrijfsleven in het 
kader van project Kennisbrug  

2 tranches vastgesteld; 
waarbij 28 projecten 
gehonoreerd; Evaluatie en 
actualisering van het 
programma uitgevoerd.   
 
BBL-Opleidingstrajecten en 
stages bij havenbedrijfsleven 
zijn gestart, instroom: 30 
leerlingen 
 
Er zijn 189 vacatures vervuld 
en 398 bijscholingsverzoeken 
gehonoreerd. 
 
Gave haven is een jaarlijks 
terugkerend project. In mei 
bezochten 4000 leerlingen 
van groep 8 van basisscholen 
uit de havengemeenten de 
havens.  

Verbetering bereikbaarheid 
Zeetoegang IJmond. 

Uitwerking project Zeepoort 
IJmond in diverse 
werkgroepen samen met 
RWS. 

Verdere uitwerking project 
Zeepoort IJmond en 
optimalisering huidige 
bereikbaarheid door samen 
met RWS de mogelijkheden 
van een betere benutting van 
het bestaande 
sluizencomplex te 
onderzoeken, conform het 
advies van het CPB. 

Onderzoek naar: 
goederen,scheepvaart 
(aantallen,afmetingen, 
tarieven) t.b.v. kba; afronding 
begin 2007; verbeteren 
lichterfaciliteiten 
gereed,aanleiding voor start 
MIT-Verkenning; capaciteit 
sluizen; afronding begin 
2007; 
capaciteitsmanagement, o.a. 
prijsdifferentiatie; gereed; 
risicomanagement, o.a. 
technische staat 
Noordersluis, economische 
gevolgen/schade 
stremmingen; afronding begin 
2007; procedures; gereed 
N.a.v. tussentijdse visie CPB 
op o.a. deze onderzoeken, 
zal er rond maart bestuurlijk 
overleg met de minister van 
V&W zijn over start 
Verkenningenfase MIT. 

                                                     
8 Het onderzoek naar selectieve groei Lelystad en het verbeteren van draagvlak en informatievoorziening t.b.v. inwoners van 
Amsterdam worden sinds december 2006 betrokken bij het convenant ‘Werken aan de toekomst van Schiphol en de regio’ 
(Alderstafel). Het convenant zal vorm krijgen in de loop van 2007/2008. 
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Overige bestuurlijke 
aandachtspunten 
(w.o. het bestuursakkoord en 
het programakkoord 2006 – 
2010) 

Bereikt tot/met 2005 Te bereiken resultaten 2006 Bereikte resultaten 2006 

Verbetering bereikbaarheid 
door verdieping IJ-geul. 

Verdieping IJ-geul afgerond Voortgang uitbaggeren 
Noordzeekanaal door RWS. 
Uitwerking projecten samen 
met RWS: walradar, 
aanpassing passage van 
Forteiland voor de sluis, 
locatie zandwinning 
aanpassen. 

Het uitbaggeren is 
gerealiseerd. Het afgraven 
van het Middensluiseiland en 
het onderzoek naar 
aanpassen vaarweg bij 
Forteiland zijn in uitvoering. 
Eind 2007 is de afgraving 
gereed. 

Duurzaamheid. Uitwerking 14 projecten zoals 
beschreven in de nota 
duurzaamheid, waaronder 
start uitbreiding van het 
aantal windmolens met een 
capaciteit tot 45 à 51 
Megawatt. 

Uitwerking 14 projecten zoals 
beschreven in de nota 
duurzaamheid. 
 

Ecologisch groenbeheer 
uitgebreid; vestiging 
recyclingbedrijf en bio-
ethanolfabriek; onderzoek 
gedaan naar 
biomassa/biofuels; 
Stadsverwarming westelijke 
tuinsteden uitgebreid; 
Verdere stimulering vervoer 
over water door Amsbarge; 
ruimtegebruik geïntensiveerd 
en terreinen teruggenomen 
voor hergebruik; participatie 
in Ecoports en spin off 
projecten als Nomeports; 
Westpoortbus; 5 windmolens 
van 3 MW, In 2007 volgen 9 
windmolens van 3 MW. 

Implementatie Port Security  Besluitvorming over alle 89 
havenfaciliteiten afgerond. 
 
 
 
 
 
 
15 tot 20 bedrijven per jaar 
auditten op veiligheidsplan. 
 
Beveiligingsplan voor het hele 
ANZK gebied aanwezig. 

68 faciliteiten in de 
Amsterdamse haven en 32 
faciliteiten in de regio hebben 
een goedgekeurd 
veiligheidsplan en certificaat.  
7 faciliteiten nog in 
toetsingsproces. 
 
95% van de faciliteiten 
gecontroleerd. 
 
De richtlijn dient op 15 juni 
2007 geïmplementeerd te 
zijn. Inmiddels zijn voor de 
havens in het 
Noordzeekanaalgebied 
havenveiligheids-
beoordelingen uitgevoerd. 

 

§ 2 Bereikte resultaten per subresultaatgebied  
 
  Bedragen x € 1 miljoen 
  Lasten Baten Saldo
Havenexploitatie 83,9 113,1 -29,2
Economisch(e) beleid/structuur 42,8 26,4 16,4
Toerisme en promotie 7,6 2,3 5,3
Totaal 134,3 141,8 -7,5

 
In vorenstaande tabel is een cijfermatig overzicht opgenomen van de rekeningbedragen van dit 
resultaatgebied (onderverdeeld naar subresultaatgebieden). Hierna volgt een toelichting op de voor 
2006 bestuurlijk relevante ontwikkelingen. 
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2.1 Subresultaatgebied Vestigingsklimaat en versterking economische structuur 
 
Te bereiken 2006 Bereikt 2006 Activiteiten Begroot Realisatie 
2 uitvoeringstranches 
HERMEZ vastgesteld  

1 tranche vastgesteld. 31 projecten beoordeeld. Lasten: 
10.100 

Lasten: 
12.1009 
 

Beantwoording van 1500 
vragen; Actualiseren 
Digitaal loket; Voortzetting 
bedrijvenpanel. 

2200 vragen beantwoord; 
Digitaal Loket is 
geactualiseerd;  
Bedrijvenpanel is 
voortgezet. 

2e dag v.d. dienstverlening 
georganiseerd “Werken 
openbare ruimte; Teksten loket 
herschreven; Bedrijvenpanel 
georganiseerd 

Lasten: 1.400 Lasten: 1.400 

a) 6e en 7e 
uitvoeringstranches 
HERMEZ vastgesteld  

a) 6e tranche 
vastgesteld10. 

6e uitvoeringstranche;  
Evaluatie Hermez.  

Zie punt 
vaststelling 
tranches 
Hermez 

Zie punt 
vaststelling 
tranches 
Hermez 

b) Financiering van 4 
veiligheidsprojecten; 
Oprichting en 
ondersteuning 5 
ondernemersverenigingen. 

4 veiligheidsprojecten 
gefinancierd; 2 
ondernemersverenigingen 
en 1 ondernemersnetwerk 
opgericht en 4 
ondernemersverenigingen 
ondersteund. 

MKBmanager aangestuurd; 
Samenwerkingsverband 
veiligheidspartners Amsterdam-
Amstelland gestimuleerd; 
Veiligheidsmanager PCA 
aangestuurd; 
Trekkerschap project 
Overlastdonatie. 

Lasten: 950 
 
 
 
 
 
 
 

Lasten: 950 

c) Inlopen tekort aan 
kleinschalige bedrijfsruimte 
met 30.000 m² bvo. 
 

c) Tekort kleinschalige 
bedrijfshuisvesting 
ingelopen met 27.223 m² 
bvo. 

c) Deelname aan Amsterdamse 
Compagnie en Startgoed; 
Objectsubsidies verstrekt; 
Begeleiding projecten voor bouw 
kleinschalige bedrijfsruimte. 

Lasten: 2.400 ISV:  275 
BDU: 295 
 

d) Verdere planvorming 
stedelijk bedrijventerrein 
Minervahaven; 
Planvorming opwaarderen 
bedrijventerrein Amstel III; 

d) Haven Amsterdam 
heeft opdracht gegeven 
voor een Masterplan voor 
het gebied Minervahaven; 
Visievorming door de 
Dienst Ruimtelijke 
Ordening m.b.t. 
bedrijventerrein Amstel III. 

d) Bijgedragen aan overzicht 
‘Bedrijfslocaties in Amsterdam 
2006’; Overleg gevoerd met het 
Rijk betreffende rijksbijdrage 
t.b.v. de ontwikkeling gebied 
Minervahaven; Deelgenomen 
aan overleg betreffende 
financiering herprofilering 
Muntbergweg. 

Lasten: 2.600 Lasten: 1.370  
 
 

e) Vaststelling 
Startersnota. 
 

e) Effectuering nieuw 
startersbeleid; 
Voorbereiding 
Ondernermershuis in 
West en Noord. 

Mogelijkheden voor aanwending 
Europese middelen onderzocht; 
M.b.v. ondernemershuizen zijn 
171 nieuwe bedrijven gestart en 
876 klanten begeleid. 

Lasten: 600 Lasten: 835 

In 11 stadsdelen zijn 
digitale lokketen online; 
Actief houden van 
Actiepunt tegenstrijdige 
regelgeving (ASRA)  

13 stadsdelen en 
Westpoort online; 
Ontwikkeling van 
gemeentebrede 
formulieren;  
Actiepunt strijdige 
regelgeving 
gecontinueerd. 

Alle digitale lokketen online; 
Rijkssubsidie aangevraagd t.b.v. 
project Horeca1; 2e dag van de 
dienstverlening georganiseerd11; 
13 meldingen van strijdige 
regelgeving ontvangen. 

Lasten: 200 Lasten: 400 

Consolidatie mainport 
Schiphol binnen de 
gestelde 
milieurandvoorwaarden; 
Onderzoek naar selectieve 
groei via Lelystad; 
Verbetering van draagvlak 
en informatievoorziening 
t.b.v. bewoners van 
Amsterdam. 

Beleidsmaatregelen 
gericht op verbetering van 
en investeren in 
leefbaarheid vastgesteld. 

Deelgenomen aan de Commissie 
Regionaal Overleg Schiphol 
(CROS) en Bestuurlijke Regie 
Schiphol (BRS). 

Lasten: 78 Lasten: 75 

Nadere invulling van Stichting Kennisoever Haalbaarheidsstudie Lasten: 300  Lasten: 300 

                                                     
9 Voor de tranches 2006 van Hermez was € 10.100.000 beschikbaar. Bij de vaststelling van de zesde tranche is ook een project 
opgenomen dat met een bijdrage uit het ISV is gefinancierd. Daarnaast was er extra geld beschikbaar, omdat een aantal 
projecten uit eerdere tranches goedkoper zijn uitgevoerd en in een enkel geval helemaal niet zijn doorgegaan. Dit betekent dat 
het totaal aan middelen 12.100 bedroeg.  
 
10 In 2006 is één uitvoeringstranche Hermez vastgesteld. Dit heef als oorzaak het eindigen van het programma als geheel. 
Daarnaast was het budget volledig besteed.  
11 Nadat in 2005 het onderwerp horeca centraal stond, is tijdens de 2006 editie van de dag van de Dienstverlening gesproken 
over het thema werken in de openbare ruimte. 
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ontwikkelingsplan 
Kennisoever 
Duurzaamheid; 
OntwikkelingWebsite Life 
Sciences Amsterdam;  
Casemanagement voor 
starters; Operationeel 
Internet Archive;  
Amsterdam Cross Media 
week. 

Duurzaamheid opgericht;  
Ontwikkeling website Life 
Sciences voortgezet;  
Plannen voor Internet 
Archive, ondanks 
aandrang EZ, on hold 
gezet; Cross Media Week 
succesvol verlopen;  
. 

duurzaamheidsincubator; 
Deelname aan Bio 2006; Bio 
Career & Bio Business Event 
binnengehaald; 
Casemanagement starters  
Visiedocument “Investeren in 
verbindingen” opgesteld; WCIT 
2010 congres binnengehaald. 

 

Vaststelling 2 tranches; 
Evaluatie en actualisering 
RUIMBaan programma 

2 tranches vastgesteld12; 
waarbij 28 projecten 
gehonoreerd; Evaluatie 
en actualisering van het 
programma uitgevoerd.13   

104 projecten beoordeeld (4e + 
5e tranche), 97 projecten; 6e 
tranche) aanbesteed en 
beoordeeld.  

Lasten: 5.831 
 

Lasten: 5.831 
 

2.2 Subresultaatgebied Aquisitie, toerisme en promotie 
 
Te bereiken 2006 Bereikt 2006 Activiteiten Begroot Realisatie 
Vestiging van 65 
nieuwe bedrijven met 
1000 arbeidsplaatsen. 

Vestiging van 86 
nieuwe bedrijven met 
892 arbeidsplaatsen. 

83 relatiebeheer 
gesprekken gevoerd; 
77 fact finding trips 
georganiseerd. 

Lasten: 451 Lasten: 451 

Uitbouw van het 
Europa Platform 
Amsterdam tot een 
adviesorgaan van het 
College en verder 
operationaliseren van 
de subclusters; 

Gepubliceerd over 
Europese 
ontwikkelingen en 
subsidiemogelijkheden;  
Het Europa Platform 
Amsterdam is 
tweemaal bijeen 
geweest en heeft een 
(geaccordeerd) advies 
uitgebracht aan het 
College. 
 

Uitgifte van 2 edities 
van het G-4 magazine; 
Uitgifte van 10 specials 
over Europese 
ontwikkelingen en 
subsidiemogelijkheden; 
Realisatie van de 
subhome op Intranet; 
Periodiek 
gerapporteerd over de 
werkzaamheden van 
het G-4 kantoor. 

Lasten: 298 Lasten: 205 

Uitbouw van Europa 
Platform Amsterdam 
tot een adviesorgaan 
van het College;  
Opzetten 
Expertisepunt en 
verhoging van het 
aantal aanvragen voor 
ESF-subsidies14;  
Voorbereiding 
besluitvorming nieuwe 
structuurfondsen. 

Europa Platform 
Amsterdam is 2x bijeen 
geweest en heeft een 
advies uitgebracht aan 
College; 
Expertisepunt opgezet;  
4 extra ESF-aanvragen 
ingediend; 
Operationeel 
Programma West 
opgesteld; 
 

Opdrachten uitgevoerd 
voor 14 diensten15;  
Uitvoeringsplan 
Amsterdam opgezet;   
Werkbezoeken 
georganiseerd in 
Brussel.  

(zie bovenstaand 
punt) 

(zie bovenstaand 
punt) 

f) Behoud positie in 
top 10 van Europese 
toeristensteden16; 
Amsterdam stijgt in 
ranglijst 
congressteden 
wereldwijd (streven: in 
2010 weer in top 10); 
Uitbreiding met ca. 
500 hotelkamers, 
gespreid over de stad. 

f) Vlinderkas Artis 
geopend; 
Toeristische 
infrastructuur in het 
Oostelijk Havengebied 
versterkt; Aantal 
hotelkamers met 412 
uitgebreid17.  

f) Verblijfstoerisme 
stimulerende 
evenementen en  
productontwikkeling 
gestimuleerd; Impuls 
gegeven aan acquisitie 
congressen; 
Facilitering 
International 
Broadcasting 
Conference; Overzicht 
potentiële hotellocaties 
opgesteld; Nota 
Hotelbeleid voorbereid. 

Lasten: 4.430 Lasten: 4.434 

                                                     
12 Daarnaast is in 2006 door de dienst Werk en Inkomen een 3e tranche d.m.v. een aanbesteding uitgevoerd. E.e.a. vloeide 
voort uit besluiten die zijn genomen in het kader van het Programakkoord 2006-2010. Er zijn hierbij 13 projecten gehonoreerd. 
13 Daarnaast is eveneens als gevolg van genomen besluiten in het kader van het Programakkoord 2006-2010 eind 2006 een 
start gemaakt met een herijking van het oorspronkelijke Ruimbaan voor Werkprogramma. 
14 EFS 
15 In totaal is er voor Amsterdam in 2006 door inzet van het Expertisepunt € 29.593.000 Europese subsidie verkregen. 
16 De positie m.b.t. toeristenstad is voor 2006 nog niet bekend, in 2005 stond Amsterdam op de 7e plaats (bron:Tourmis). Reden 
dat de doelstelling niet is gehaald: Amsterdam stond lang nét iets boven Wenen als het gaat om aantallen overnachtingen. In 
2005 heeft Wenen Amsterdam nét ingehaald. Streven is dat Amsterdam in 2006, mede dankzij het Rembrandtjaar, weer op de 
7e plaats terugkeert. De positie m.b.t. congresstad is voor 2006 nog niet bekend. In 2005 is Amsterdam gestegen van de 25e 
naar de 10e plaats (bron: UIA).  
17 Het betreft de periode medio 2005 – medio 2006. 
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Citymarketing verder 
uitbouwen.  

Acquisitie en promotie 
en geïntensiveerd18;  
Internationale promotie 
ondergebracht bij 
Amsterdam Partners. 

Geparticipeerd in 
onderzoek naar de 
mogelijkheden tot 
verbetering van de 
effectiviteit bij 
Amsterdam Partners. 

Lasten: 259 Lasten: 274 

2.3 Subresultaatgebied Havenexploitatie 
 
Te bereiken 2006 Bereikt 2006 Activiteiten Begroot 

(x € 1.000) 
Realisatie 
(x € 1.000) 

Marktaandeel 
havenregio ANZKG in 
Hamburg–Le Havre 
range naar ca 7,5%. 
Dit betekent op basis 
van huidige inzichten 
een groei tot 78 mln 
ton goederenoverslag 
voor het ANZKG als 
totaal. 
 
 
 
Consolidatie van de 
37.000 tot 38.000 
direct havengebonden 
arbeidsplaatsen in 
ANZKG. 
 
 
Directe toegevoegde 
waarde ANZKG 
€ 3 miljard. 
 
 
 
 
Versterking 
economische banden 
met China. 

Marktaandeel naar 
verwachting 7,3% (4de 
in de Hamburg–Le 
Havre range). 
Overslag 85 mln. ton 
(+13%). 
Amsterdam: 64 mln. 
ton (+20%). 
Belangrijke producten 
zijn: olieproducten, 
kolen, zand en grind 
en containers. 
 
Schatting 32.000 
direct havengebonden 
arbeidsplaatsen, 
waarvan circa 13.000 
in Amsterdam 
 
 
Schatting: € 3 miljard 
toegevoegde waarde. 
 
 
 
 
 
Kantoor opgezet en 
lokaal personeel 
geworven; 
Handelsmissie van de 
gemeente Amsterdam; 
Vergroting 
naamsbekendheid bij 
Chinese rederijen en 
verladers; een stand 
op de Shanghai 
Transport & Logistic 
beurs samen met 
klanten uit de 
Amsterdamse haven 
en Schiphol. 

Versterking 
bulksectoren, stukgoed, 
containers en logistiek; 
Verbetering 
vestigingsklimaat 
havenregio en 
gerichte commerciële 
inspanningen in 
kansrijke sectoren en 
regio´s. 
Ontvangst van minimaal 
90 cruiseschepen met 
142.000 passagiers; 
Ontvangst van 750 
riviercruisevaartschepen 
met 94.000 passagiers. 
Werven van nieuwe 
klanten voor de 
containerterminal en 
een groei in container 
overslag van minimaal 
150.000 TEU .t.o.v. 
2005; Verbetering 
faciliteiten voor 
lichtercapaciteit in 
IJmuiden.  
 
Actief bewerken markt 
in China en Azië mede 
door inzet eigen agent 
ter plaatse samen met 
EZ 
 

  

Uitgifte 25 hectare 
 

Uitgegeven 80 ha.  
Met name natte 
terreinen (ruim 97%). 
Een belangrijk deel 
(23,7 ha) betrof 
onlangs 
teruggenomen 
terreinen. Grootste 
uitgiften: 
kolenterminal 
Afrikahaven  (LBH-
groep):  30,7 ha; 
heruitgifte Ceres-oud 
Steinweg/ 
handelsveem 
Westhaven: 13,6 ha; 
nieuwe uitgifte Blue 
Ocean, Amerikahaven 
(biobrandstoffen): 10,2 

Actieve 
vestigingsmarketing bij 
bestaande bedrijven 
met uitbreidingsplannen 
en identificeren nieuwe 
leads   

  

                                                     
18 Amsterdam Partners, Economische Zaken, Amsterdam Topstad, concern Communicatie. 
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ha; heruitgifte oude 
General Plasticsterrein 
Hornhaven aan 
Greenmills Recycling: 
8,3 ha. 

   Baten – lasten 23.944 
(inclusief Container 
Terminal Afrikahaven 
en exploitatie P.T.A.) 
 

Baten – lasten 34.873 
(inclusief Container 
Terminal Afrikahaven 
en exploitatie P.T.A.) 
 

(*): Haven Amsterdam registreert de kosten op het niveau van kostensoorten en –plaatsen. Daarnaast worden 
voor de diverse projecten de kosten per project geadministreerd. Hierdoor is het niet mogelijk de kosten van de 
hierboven beschreven activiteiten apart op te nemen. 
Wel kan het totaal begroot resultaat van het Product Havenexploitatie worden opgenomen.  

2.4 Subresultaatgebied Scheepvaartafhandeling 
Onder verantwoordelijkheid van de regio (te weten het CNB-bestuur) en in opdracht van het rijk, voert 
HA de nautische beheertaken in het ANZKG uit. 
 
Te bereiken 2006 Bereikt 2006 Activiteiten Begroot 

(x € 1.000) 
Realisatie 
(x € 1.000) 

Port Security. 
 

68 faciliteiten in de 
Amsterdamse haven en 32 
faciliteiten in de regio over een 
goedgekeurd veiligheidsplan 
en bijbehorend certificaat voor 
hun bedrijf c.q. faciliteit.  
7 faciliteiten bevinden zich nog 
in dit toetsingsproces, dit 
betreft een aantal nieuwe 
bedrijven in de haven en regio. 
 
De werking van deze 
veiligheidsplannen is voor 
95% van de faciliteiten 
gecontroleerd om na te gaan 
of de huidige certificering 
gehandhaafd kan blijven.  
 
De richtlijn dient op 15 juni 
2007 geïmplementeerd te zijn. 
Inmiddels zijn voor de havens 
in het Noordzeekanaalgebied 
havenveiligheids-
beoordelingen uitgevoerd.  
 

Beveiligingsmanagement 
in de hele ANZKG regio 
op basis van het 
vastgestelde  
beveiligingsplan voor de 
gehele havenregio; 15 
tot 20 bedrijven auditten. 
 
 
 
 
Deze controle wordt 
uitgevoerd aan de hand 
van een risicoanalyse en 
een vastgesteld 
handhavingsprotocol 
 
 
Aan de hand hiervan 
worden begin 2007 
havenveiligheidsplannen 
van de havens in het 
NZK gebied opgesteld 
en wordt een 
gezamenlijk plan 
(‘masterplan’) van de 
vier havengemeenten 
voor de gezamenlijke 
(preventieve) 
beheersmaatregelen 
opgesteld. 

  

Verbetering bereikbaarheid 
Zeepoort IJmond; 

Onderzoek naar: 
goederen, scheepvaart 
(aantallen, afmetingen, 
tarieven) t.b.v. kba; afronding 
begin 2007; verbeteren 
lichterfaciliteiten gereed, 
aanleiding voor start MIT-
Verkenning; capaciteit sluizen; 
afronding begin 2007; 
capaciteitsmanagement, o.a. 
prijsdifferentiatie; gereed; 
risicomanagement, o.a. 
technische staat Noordersluis, 
economische 
gevolgen/schade 
stremmingen; afronding begin 
2007; procedures gereed 
n.a.v. tussentijdse visie CPB 
op o.a. deze onderzoeken, zal 
er rond maart bestuurlijk 
overleg met de minister van 

Deelname in een 
projectorganisatie samen 
met RWS om de 
mogelijkheden van een 
betere benutting van de 
huidige zeetoegang tot 
het moment dat de 
nieuwe sluis er is 
optimaal te kunnen gaan 
gebruiken. 
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V&W zijn over start 
Verkenningenfase MIT. 

Havenmanagementsysteem 
(HMS). 

Het project heet inmiddels 
Pontis. Pontis bevat een 
koppeling met EPC en bevindt 
zich in aan het eind van de 
realisatiefase. Oplevering 
geschiedt in 2007. 

Realisatie van een nieuw 
HMS en koppeling aan 
planningsysteem (STAA) 
en aanmeldsysteem 
(EPC). 

  

Alle voorbereidingen 
Project 
Verkeersbegeleidend 
systeem (walradar) in 2005 
afronden zodat dit in 2007 
kan worden 
geïmplementeerd. 

De voorbereidende 
werkzaamheden voor het 
glasvezelnet zijn uitgevoerd. 
Aanbesteding kan in 2007 
plaatsvinden. Wat betreft het 
walradarsysteem heeft 
projectleider RWS negen 
maanden vertraging 
opgelopen. Oorzaak: 
vertraging bij het opstellen van 
de specificaties. Verwachte 
oplevering: 3de kwartaal van 
2008.  

Afronding alle 
voorbereidende 
activiteiten inclusief die 
voor het bijbehorende 
glasvezelnet zodat het 
verkeersleidend systeem 
in 1997 operationeel kan 
worden. 

  

Haven Afvalstoffen Plan 
(HAP). 

De tariefstructuur van het 
Haven Afvalstoffen Plan is in 
het tweede kwartaal van 2006 
aangepast aan de ervaringen 
en evaluatie van 2005. De 
heffingen zijn verlaagd, de 
afgifterechten verhoogd en de 
afgifterechten zijn gesplitst in 
een annex I (oliehoudend 
afkomstig uit machinekamer) 
en annex V (vuilnis) deel. Ook 
is de administratieve 
procedure vereenvoudigd. 
 

Uitvoering en eventueel 
bijstelling van het in 
2004 ingevoerde 
havenafvalstoffenplan 

  

(*) Haven Amsterdam registreert de kosten op het niveau van kostensoorten en –plaatsen. Daarnaast worden 
voor de diverse projecten de kosten per project geadministreerd. Hierdoor is het niet mogelijk de kosten van de 
hierboven beschreven activiteiten apart op te nemen. 
(**) Het product scheepvaartafhandeling wordt budget neutraal gerealiseerd. De kosten van de 
havendienst ad € 15.220.851 worden gedekt uit het zeehavengeld en een vaste bijdrage van de 
gemeente Amsterdam. 

2.5 Subresultaatgebied Baggerstort 
Baggerspeciestortplaats 
In 2004 zijn beschikkingen afgegeven die de capaciteit van het baggerdepot hebben uitgebreid. Op 
basis van het aanbod van de afgelopen jaren, is de stortcapaciteit voldoende voor 10 tot 14 jaar. 
Door het voeren van een beperkend acceptatiebeleid, waarbij de belangen van Amsterdam en haar 
zeehaven de hoofdrol spelen, wordt ervoor zorggedragen dat de berging van baggerspecie voor de 
korte en middellange termijn is gewaarborgd. Voor de langere termijn zullen initiatieven moeten 
worden ontwikkeld om afzetmogelijkheden voor baggerspecie te verzekeren, zonder te grote 
afhankelijkheid van ontwikkelingen op het gebied van hergebruiksmogelijkheden.  
Voor dit product waren in 2006 geen expliciete doelstellingen of resultaten geformuleerd. De begroting 
werd aangepast op basis van het gemaximeerde fondsvolume dat leidde tot een positief effect op de 
jaarrekening. 
 
Gronddepots 
Naast behoefte aan baggerstortlokaties in putten in het water voor (licht) verontreinigde baggerspecie 
bestaat er in de stad steeds meer behoefte aan dergelijke voorzieningen voor schone en 
lichtverontreinigde grond. In 2006 zijn hiervoor door Haven Amsterdam de volgende locaties in het 
havengebied gecreëerd: Oude Houthaven en IJ-haven. Deze nieuwe putten zullen zorgen voor extra 
inkomsten voor Haven Amsterdam in de komende 10 jaar. In 2006 betrof dit een bedrag van ca 
€ 100.000. 
 
Te bereiken 2006 Bereikt 2006 Activiteiten Begroot 

(x € 1.000) 
Realisatie 
(x € 1.000) 

   872 454 
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§3 realisatie prioriteiten en posterioriteiten 

3.1 Prioriteiten 
 
Prioriteiten met betrekking tot het programakkoord 2002-2006 
Omschrijving prioriteit S/I* Beschikbaar 

gesteld 
bedrag (x € 
1000) 

Ultimo 2006 
betaald en 
verplicht (x € 
1000) 

Omschrijving 
gerealiseerd resultaat 

Prioriteit 
volledig 
uitgevoerd 
(J/N) 

Uiterste datum 
geplande 
uitvoering 

Garantiefonds 
evenementen 

I 2.400 0 In najaar 2006 criteria 
evenementenfonds 
door Gemeenteraad 
vastgesteld 

N N.v.t. 

* structureel of incidenteel 
 
In bovenstaande tabel zijn alleen de bij het jaarplan 2006 toegekende prioriteiten opgenomen die níet 
conform planning zijn gerealiseerd. Voor alle overige toegekende prioriteiten geldt dat dit wél het geval 
is. 
 

§4 Prestatiemeting  

4.1 Haven Amsterdam 
HA voert jaarlijks een benchmark uit voor de erfpachtprijzen en de zeehavengeldtarieven t.o.v. de 
belangrijkste concurrenten. Voor erfpachtprijzen wordt door regelmatige contacten met de markt 
inzicht onderhouden voor zowel de natte als de droge terreinen, wat de prijsniveaus zijn bij de 
concurrenten. Voor 2007 wordt gepland om een uitgebreider benchmarkonderzoek uit te laten voeren 
door een extern bureau. Voor zeehavengeld wordt jaarlijks door het bureau Dynamar een benchmark 
uitgevoerd naar de zogenaamde havenaanloopkosten bij de belangrijkste concurrenten in de 
Hamburg - Le Havre range. Voor de belangrijkste ladingsoorten worden per ladingsoort voor 2 types 
schepen de havenaanloopkosten in kaart gebracht, bestaande uit: loodsgelden, sleepdiensten, 
zeehavengeld. Deze benchmark wordt gebruikt als input voor het maken van de prijslijsten voor het 
daaropvolgende jaar. In samenwerking met Rotterdam en andere Nederlandse havens wordt gewerkt 
aan de ontwikkeling van het Havenaanloopkostensysteem 2007. Met dit systeem is het mogelijk naar 
type schip en ladingsoort havenaanloopkosten te simuleren voor diverse havens in de Hamburg Le 
Havre range. 
 
4. 2 Economische Zaken 
De dienst Onderzoek en Statistiek (O+S) levert jaarlijks in opdracht van Economische Zaken 
statistische informatie over toerisme. In de periode medio 2005 tot en met medio 2006 zijn er per 
saldo in Amsterdam 8 hotels, 412 kamers en 1.019 bedden bij gekomen. De gemiddelde 
kamerbezetting steeg van 68% in 2004 naar 70% in 2005.  
 
Op verzoek van de Commissie Financiën en Economische Zaken is begin 2006 een stand van zaken 
notitie verschenen over het Ruimbaan voor Werk programma (periode februari 2004-december 2005). 
Uit de tussentijdse evaluatie blijkt dat het programma in een relatief korte periode veel positieve 
resultaten heeft geboekt. In de bovengenoemde periode zijn 443 plaatsingen op stage- en/of 
leerwerkbanen gerealiseerd. Van deze stage- en/of leerwerkplekken zijn 46 mensen doorgestroomd 
naar een vaste baan. Het totale aantal plaatsingen op (reguliere) banen is 1.204. Daarnaast zijn er 
ook 585 reguliere banen aangemeld via het virtuele werkgeversloket en heeft het project 
‘kwaliteitsimpuls Arbeidsmarkt als Acquisitie-instrument’ bijgedragen aan het creëren van 488 nieuwe 
banen in het havengebied. Ook heeft het bijgedragen aan het ontstaan van 174 nieuwe startende 
ondernemers.  
 
Economische Zaken maakt jaarlijks een rapportage buitenlandse bedrijven over de vestiging van 
buitenlandse bedrijven in de Amsterdams regio. In 2006 hebben zich 86 nieuwe buitenlandse 
bedrijven gevestigd. Dit is een forse stijging in vergelijking tot 2005 (73 bedrijven) en 2004 (63 
bedrijven). De nieuwe vestigingen leverden 892 arbeidsplaatsen op. Azië was in 2006 het 
belangrijkste gebied van herkomst met een aandeel van 35% van de nieuw gevestigde bedrijven.  
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In 2006 is het programma Amsterdam Topstad vastgesteld. Om de voortgang te bewaken wordt 
jaarlijks d.m.v. het uitvoeren van een benchmark de positie van Amsterdam bepaald ten opzichte van 
andere Europese steden en/of stedelijke regio’s. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een vijftal 
wegingsfactoren: aantal nieuwe internationale vestigingen, aantal arbeidsplaatsen bij nieuwe 
internationale vestigingen, waardering van het vestigingsklimaat, macro-economische 
groeiverwachting, en quality of living. Uit de nulmeting, die in het najaar van 2006 is uitgevoerd, blijkt 
dat Amsterdam momenteel een 6e positie inneemt. Alleen Londen, Parijs, Dublin, Barcelona en 
Boedapest scoren hoger. Uit de meting komt naar voren dat de Amsterdamse regio goed scoort bij het 
aantrekken van buitenlandse bedrijven, waarbij het overigens wel gaat om veelal relatief kleine 
bedrijven. Dit neutraliseert het positieve effect van het grote aantal nieuwe buitenlandse bedrijven. 
Ook springt Amsterdam er in positieve zin uit wat betreft het leefklimaat. In relatie tot de waardering 
van het vestigingsklimaat en de macro-economische groeiverwachting neemt de Amsterdamse regio 
een middenpositie in.  
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Resultaatgebied Facilitair en bedrijven 

§1: Bestuurlijke hoofdlijnen 

1.1 Inleiding 
De diensttakken en onderdelen in dit resultaatgebied leveren goederen en diensten aan andere 
gemeentelijke onderdelen (interne dienstverlening). Daarnaast levert een aantal zeer beperkt diensten 
aan opdrachtgevers buiten de gemeente (externe dienstverlening). Het streven is naar 
marktconformiteit, kostendekkendheid en tevredenheid bij de opdrachtgevers. 
 
Aan dit resultaatgebied leveren de volgende diensten een bijdrage: 
• Ingenieursbureau Amsterdam (IBA); 
• Gemeentelijke dienst Verzekeringszaken (VGA); 
• Stadsbank van Lening; 
• Gemeentevervoerbedrijf (GVB); 
• Accountancy en Advies Amsterdam (ACAM); 
• Projectmanagementbureau (PMB); 
• Facilitair Bedrijf Amsterdam (FBA); 
• Food Center Amsterdam (FCA); 
• Servicehuis Personeel; 
• Dienst Stadstoezicht; 
• Materiaaldienst (Dienst Advies en Beheer); 
• ICT-Beheergroep (Dienst Advies en Beheer); 
• Bureau Servicetaken Onderwijs (Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling); 
• Incassobureau/Externe dienstverlening (Dienst Belastingen). 
 
Naast de facilitaire diensttakken en onderdelen zijn in dit resultaatgebied de verschillende 
privatiseringen, externe verzelfstandigingen en uitplaatsingtrajecten opgenomen.  
 
Het resultaatgebied kent de volgende subresultaatgebieden: 
• Gemeentevervoerbedrijf; 
• interne facilitaire dienstverlening; 
• externe facilitaire dienstverlening; 
• overig facilitair en bedrijven. 

1.2 Gewenst effect 
Centraal in dit resultaatgebied staan diensttakken en onderdelen die zich richten op de levering van 
goederen en diensten aan andere gemeentelijke organisatieonderdelen en in geringe mate aan de 
markt. De door de diensttakken geleverde goederen en diensten moeten in vergelijking met 
marktpartijen voor de gemeente als geheel efficiënter en effectiever zijn. Tevens moeten deze 
diensttakken zorgdragen voor de noodzakelijke kennis binnen de gemeente om de kwaliteit van de 
behartiging van het publieke belang te garanderen.  

1.3 Externe ontwikkelingen 

Wet Markt en Overheid 
Het oorspronkelijke wetsvoorstel Markt en Overheid is door het oude kabinet ingetrokken. Het kabinet 
zal het doel – gelijke concurrentieverhoudingen tussen overheidsorganisaties en particuliere 
ondernemingen – regelen via gedragsregels in de Mededingingswet. Het voorstel ligt bij de Raad van 
State en zal bij indiening openbaar worden. 
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De drie belangrijkste uitgangspunten zijn: 
• overheidsdiensten mogen hun ondernemingsactiviteiten niet meer financieren met collectieve 

middelen; 
• overheden mogen gegevens die zij hebben vanuit hun publieke functie niet gebruiken voor 

commerciële doeleinden; 
• een overheidsorganisatie mag de eigen overheidsbedrijven geen onevenredige voordelen geven.  
 
Ons College wacht al een paar jaar op de precieze uitwerkingen van deze wetgeving. Pas als deze 
bekend zijn, zal het een voorlopige inventarisatie maken van de gevolgen voor diensttakken die ook 
op de markt actief zijn. 

1.4 Realisatie bestuurlijk relevante doelstellingen 
 
Programakkoord-afspraken Bereikt tot/met 2005 Te bereiken resultaten 2006 Bereikte resultaten 2006 
Per casus nut en noodzaak 
van privatisering pragmatisch 
afwegen 

Afgeronde verzelfstandiging 
Stadsschouwburg, 
OMEGAM, GEAM, WSBZ 
Stedelijk Museum, Camping 
Amsterdamse Bos. Nazorg 
voor afgeronde projecten. 

- Afronden verzelfstandiging 
Bureau Halt, Pedologisch 
Instituut.  
- Nazorg voor afgeronde 
projecten 

- Verzelfstandiging GVB, 
Pedologisch instituut.  
- Voorbereidingen 
positionering Stadstoezicht 
en uitvoeringsfase van HALT 
en nazorg 

Efficiëntere en effectievere 
overheid in de vorm van 
kostendekkendheid, 
marktconformiteit qua prijs en 
kwaliteit voor diensttakken 

Scherpere indicatoren en 
normen en SMART-afspraken

Scherpere indicatoren en 
normen en SMART-afspraken

Scherpere indicatoren en 
normen en SMART-afspraken

Voldoen aan wetgeving 
gelijke concurrentie-
verhoudingen 
overheidsorganisaties en 
particuliere ondernemingen1 

n.v.t. n.v.t. n.v.t. Zie externe 
ontwikkelingen 

 
GVB 
In februari 2006 heeft ons College onder druk van de wetgeving het besluit genomen om – tegen de 
uitslag van het referendum in 2002 in – het GVB per 1 januari 2007 te verzelfstandigen. Deze 
verzelfstandiging is gerealiseerd om te voorkomen dat in 2009 het busvervoer afzonderlijk moest 
worden aanbesteed. Het extern verzelfstandigde GVB zal nu voor 2012 op één concessie voor het 
openbaar vervoer in Amsterdam kunnen inschrijven. 
 
Halt 
Bureau Halt wordt naar verwachting pas in 2007 geprivatiseerd.  
 
Stadstoezicht 
Voor 1 juli 2007 zullen de centrale stad en stadsdelen een gezamenlijk besluit moeten nemen over de 
positionering van Stadstoezicht. In 2006 zijn op basis van een bestuurlijke opdracht de 
voorbereidingen gestart om dit besluit voor te bereiden. 

Bedrijfsvoering (efficiëntere en effectievere overheid) 
Het op orde brengen en houden van de bedrijfsvoering is voor diensttakken die marktconform moeten 
werken zo mogelijk nog belangrijker dan voor andere diensttakken. In de rekeningen over 2004 en 
2005 heeft ons College reeds gemeld dat de diensttakken hebben gewerkt aan het verbeteren van de 
bedrijfsvoering en de verantwoording daarover. Dit is in 2006 verder voortgezet door onder andere 
prestatiemetingen via benchmarks en klanttevredenheidonderzoeken; INK-trajecten; Integrale meting 
bedrijfsvoering (IMB); Juridische Kwaliteitszorg; vernieuwde loonfuncties et cetera.  

                                                     
1 Dit is de uitwerking van het ingetrokken wetsvoorstel Markt en Overheid. 
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§2: Bereikte resultaten resultaatgebied  
 
  Bedragen x € 1 miljoen 
  Lasten Baten Saldo
Gemeentevervoerbedrijf 415,7 415,7 0,0
Interne facilitaire dienstverlening 241,2 229,6 11,6
Overig facilitair en bedrijven 11,6 12,7 -1,1
Totaal 668,5 658,0 10,5

 
In vorenstaande tabel is een cijfermatig overzicht opgenomen van de rekeningbedragen van dit 
resultaatgebied (onderverdeeld naar subresultaatgebieden). Hierna volgt een toelichting op de voor 
2006 bestuurlijk relevante ontwikkelingen. 

2.1 Resultaatgebied Facilitair en Bedrijven 
Voor de diensttakken in dit resultaatgebied geldt dat zij facilitaire goederen of diensten leveren aan 
andere diensttakken en stadsdelen van de gemeente en in beperkte mate aan derden. Centraal staat 
hierbij een efficiënte bedrijfsvoering.  
 
Dit laat zich vertalen in de volgende te bereiken effecten: 
• tevredenheid bij de opdrachtgevers (andere diensttakken, bestuur en stadsdelen); 
• goede producten en diensten (voldoen aan de opdrachtspecificatie en het leveren van een 

toegevoegde waarde vanuit de desbetreffende expertise). 
 
Hierbij gelden in algemene zin de volgende prestaties: 
• minimaal kostendekkende bedrijfsvoering; 
• marktconforme tariefstelling en kwaliteit; 
• klanttevredenheid. 
 
Door de grote verschillen tussen de diensttakken en de door hen geleverde goederen of diensten zijn 
er geen algemene conclusies te trekken over de gezamenlijke prestatie van de diensttakken. De 
prestatiemetingen per diensttak komen in paragraaf 4 Prestatiemeting aan de orde. Veranderingen 
van of binnen de afzonderlijke diensttakken zijn alleen in vergelijkingen over meerdere jaren zichtbaar.  
 
Als algemene lijn over een aantal jaren tonen de prestaties dat de diensten beter presteren op de drie 
criteria en dat bij slecht presterende diensten wordt gewerkt aan verbetering. Dit gebeurt door 
projecten in de diensten zelf of door herschikking van taken binnen de gemeentelijke organisatie.  

Tabel 3 geeft de verschillende activiteiten weer en de bijbehorende gerealiseerde omzet en lasten in 
2006. Nog niet alle diensttakken hebben de omzet per afzonderlijke activiteit aangegeven. In die 
gevallen is de totaalomzet van de diensttak weergegeven. De omzet van de diensttakken wordt 
voornamelijk gerealiseerd in opdracht van andere gemeentelijke onderdelen. Zo was bijvoorbeeld 
dIVV opdrachtgever van het GVB op het gebied van het openbaar vervoer. De beleidsmatige 
verantwoording vindt daarom plaats in de resultaatgebieden waarin de opdrachtgevende diensten zijn 
ondergebracht.  
 
Te bereiken 2006 Bereikt 2006 Activiteiten Begroot 

(x € 1.000) 
Realisatie 
(x € 1.000) 

Levering van 
ingenieursdiensten (IBA) 

Levering van ingenieursdiensten 
(IBA) 

Levering van 
ingenieursdiensten 
(IBA) 

1.099 2.036 

Levering van personeel aan 
NV VGA 
(Verzekeringszaken) 

Levering van personeel aan NV 
VGA (Verzekeringszaken) 

Levering van personeel 
aan NV VGA 
(Verzekeringszaken) 

-490 -438 

Realisatie beleningsomzet 
van € 86 miljoen door 
337.000 beleningen  

Bereikt 
Kredietverlening aan 
burgers op onderpand 
(Stadsbank) 

600 1123 

Rijden van circa 1 miljoen 
dienstregelinguren (contract 
met dIVV) 

1,6 miljoen DRU Exploitatie OV (GVB) Geen 
uitsplitsing 

Geen 
uitsplitsing 

3 Beleidsverantwoording resultaatgebieden 153



 

 

Voldoen aan gestelde eisen 
in contract met dIVV Ja Beheer en onderhoud 

infrastructuur (GVB) 
Geen 

uitsplitsing 
Geen 

uitsplitsing 
Voldoen aan gestelde eisen 
in contract Service en 
Veiligheid met dIVV 

Ja 

Veiligheidsactiviteiten 
(onder meer 
conducteurs en overig 
toezicht) (GVB) 

Geen 
uitsplitsing 

Geen 
uitsplitsing 

Werk voor derden Ja Levering diensten Geen 
uitsplitsing 

Geen 
uitsplitsing 

Overhead/huisvesting/divers n.v.t. n.v.t. Geen 
uitsplitsing 

Geen 
uitsplitsing 

Juistheid gemeentelijke 
jaarrekeningen (74.000 uur) 75.500 uur Controle jaarrekeningen 

(ACAM) 
Geen 

uitsplitsing 
Geen 

uitsplitsing 
Juistheid gemeentelijke 
verklaringen (30.000 uur) 25.500 uur Afgeven verklaringen 

(ACAM) 
Geen 

uitsplitsing 
Geen 

uitsplitsing 
Goed advies over IT en AO 
etc. (26.500 uur)  21.000 uur Advies (ACAM) Geen 

uitsplitsing 
Geen 

uitsplitsing 
Goed advies onder meer 
aan centrale 
rekeningcommissie (1.500 
uur)  

1.500 uur Bestuurshulp (ACAM) Geen 
uitsplitsing 

Geen 
uitsplitsing 

  Projectmanagement 
(PMB) 

Geen 
uitsplitsing 

Geen 
uitsplitsing 

  Bouwmanagement 
(PMB) 

Geen 
uitsplitsing 

Geen 
uitsplitsing 

  Planning en 
structurering (PMB) 

Geen 
uitsplitsing 

Geen 
uitsplitsing 

  Ondersteuning (PMB) Geen 
uitsplitsing 

Geen 
uitsplitsing 

  Veiligheid en Informatie 
(FBA) 3.620 3.702 

  Services (FBA) 1.456 1.372 
  Data en Telecom (FBA) 669 517 

  Gebouwen exploitatie 
(FBA) 3.955 3.922 

  Mediabeheer (FBA) 0 0 
  Muziektheater (FBA) RG Cultuur RG Cultuur 

  

Realiseren van 
(im)materiële 
randvoorwaarden voor 
de instandhouding en 
groei van de handel in 
levensmiddelen op het 
Food Center 
Amsterdam (DAB) 

0 0 

  Beheer P-net (SHP) Geen 
uitsplitsing 

Geen 
uitsplitsing 

  

Verzorgen van de 
uitkeringen en 
pensioenen aan 
wethouders en 
weduwen van 
(gewezen) wethouders 
(SHP) 

Geen 
uitsplitsing 

Geen 
uitsplitsing 

  
Zorgdragen voor de 
taken inzake voormalig 
werkgeverschap (SHP) 

Geen 
uitsplitsing 

Geen 
uitsplitsing 

  Parkeerbedrijf 
(Stadstoezicht) 251 1.257 

  Toezichtbedrijf 
(Stadstoezicht) -1 -1.233 

  
Inkoop 
bestratingmateriaal en 
wegmeubilair (dAB) 

135 432 

  ICT-dienstverlening 
(dAB) 26 105 

- Leveren van bijdrage aan 
de rijksdoelstelling voor 
2008/2009  
- 95% van de leerlingen 
bezit bij het verlaten van het 
primair onderwijs het 
zwemdiploma A met een 
rendementstoename van 

- In schooljaar 05/06 is het 
diplomarendement bij regulier 
zwemmen 43% 
- In 05/06 is het 
diplomarendement bij de 
nacursus (uitbreiding half jaar) 
66% 

- Organiseren 
schoolzwemmen BO 
- Organiseren 
schoolzwemmen VO -39 -36 
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20% in 2006 t.o.v. 2005. - De deelname in het schooljaar 
05/06 ligt op 6.495 leerlingen 
- De organisatie voor het 
schoolzwemmen VO (Topscore) 
voor het schooljaar 06/07  

Realisatie van collectief 
leerlingenvervoer voor ca. 
2.100 leerlingen tegen de 
best mogelijke prijs/kwaliteit 
verhouding 

Het aantal leerlingen in het 
schooljaar 2006/2007 is 
teruggelopen tot 1900. Oorzaak 
is minder aanbod en strenger 
beleid door de stadsdelen 
(verantwoordelijke 
opdrachtgever) 
 

- In opdracht van de 
stadsdelen is 
leerlingenvervoer 
georganiseerd 
- De uitvoering van het 
leerlingenvervoer bij de 
start van het nieuwe 
schooljaar is met de 
stadsdelen en 
vervoerders 
geëvalueerd, de 
evaluatie leidt tot 
verbeteringen die in 
het voorjaar 2007 
worden uitgevoerd 

-72 -44 

- Realisatie van kwalitatief 
hoogwaardige kunstkijkuren 
voor ca. 6.400 leerlingen 
tegen een aanvaardbaar 
tarief 
- Continue ontwikkeling van 
de werkwijze en 
programmering 

4.733 leerlingen uit groep zeven 
hebben in 05/06 deelgenomen 
aan kunstkijkuren 

Leveren 
dienstenpakket van 
kunstkijkuren 
(lessenserie 
Kunstkijken van tien 
lessen voor groep 
zeven, waaronder 
museumbezoek, in 
opdracht van de 
stadsdelen) 

-2 19 

Realisatie van kwalitatief 
hoogwaardige 
muziekluisterlessen voor ca. 
6.300 leerlingen tegen een 
aanvaardbaar tarief. 
Continue ontwikkeling van 
het lesprogramma 

Circa 6.000 leerlingen hebben in 
05/06 deelgenomen aan de 
muziekluisterlessen  

Leveren 
dienstenpakket 
Muziekluisterlessen 
(lessenserie van tien 
lessen voor groep 
zeven, waaronder 
bezoek aan het 
Concertgebouw, in 
opdracht van de 
stadsdelen) 

-84 23 

- Realisatie van adequaat 
theoretisch verkeersexamen 
voor ca. 7.300 leerlingen 
tegen een aanvaardbaar 
tarief. Continue ontwikkeling 
van werkwijze en niveau 
- Bijdrage leveren aan de 
realisatie van het praktisch 
(fiets-)verkeersexamen 
t.b.v. 70 scholen. 
Samenwerking met twee 
andere diensten 

- 7.043 leerlingen hebben 
deelgenomen aan de 
verkeerstesten 
- 6.472 leerlingen hebben 
examen afgelegd 
- 6.128 leerlingen zijn geslaagd 
- Deelname in het schooljaar 
05/06 lag op 3.481 leerlingen 

- In opdracht van de 
stadsdelen is het 
theoretisch 
verkeersexamen 
georganiseerd 
- Het theoretisch 
verkeersexamen is in 
2006 inhoudelijk 
ingrijpend vernieuwd 
- Er is een bijdrage 
geleverd aan het 
praktisch fietsexamen. 
Dit examen komt tot 
stand in samenwerking 
met de dienst IVV en de 
dienst Stadstoezicht 
- De samenwerking met 
de IVV heeft in 2006 
geleid tot een integratie 
van het theoretische en 
het praktische 
verkeersexamen 

-1 12 

Een goed werkend EDISA-
systeem 
 

- Nieuwe versies op tijd 
ontwikkeld en geïmplementeerd 
- EDISA-desk heeft goed 
gefunctioneerd. Gebruikers zijn 
tevreden 

- Beheer van de 
administratieve 
organisatie en 
applicatie EDISA 
- Nieuwe versies 
geïnstalleerd 
- EDISA-desk 
- Beantwoording van 

-800 -564 
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beleidsvragen 

Een goed functionerend 
informatiesysteem wat alle 
jongeren van 0-23 jaar in 
beeld brengt (ERISA) 

- Verbeterplan ERISA-2 
nagenoeg afgerond  
- Data 
warehouse/rapportageomgeving 
is nog niet opgeleverd 
- Elektronische 
gegevensuitwisseling met roc’s: 
functioneel (gedeeltelijk) klaar 
- Begin gemaakt met de DPG-
import   

- Beheer/ontwikkeling 
applicatie ERISA 
- Verbeterversies 
ERISA-2 opgeleverd 
en getest 
- Flinke inzet door LAS 
geleverd aan I&A: voor 
testen, specificaties 
voor de 
verbeterversies 
- Tweedelijns 
ondersteuning van 
LAS m.b.t. ERISA  
- Workshops houden 
- LAS heeft training on 
the job georganiseerd 
en verzorgd voor alle 
stadsdelen 
- Project EGU 

0 0 

- Alle leerplichtigen en 
bovenleerplichtigen 
(administratief) in beeld (5-
23 jaar) 
- Alle VSV-ers 
(administratief) in beeld 
- Kwalitatieve registratie, 
advies en dienstverlening 
aan de stadsdelen en DMO 
 
 
 

- Pilot “adres in onderzoek” (= 
verkorte versie DPG-onderzoek. 
6 weken i.p.v. 6 maanden) met 
stadsdelen Noord en Zuidoost is 
structureel geworden voor alle 
stadsdelen 
- Nieuwe protocollen voor het 
relatiefverzuim samen met SAS 
en OM ontwikkeld 
- Rapportages LRV, LPL, RMC 
opgeleverd 
- Rapportages aan Ministerie 
LPL (art. 25) en RMC-effect 
rapportage 
- Toename aantal 
startkwalificaties met 24% t.o.v. 
het vorige jaar 
- Benchmark G4 
 

- (Werk)processen 
geupdate en 
specificaties voor 
ERISA-2 
- Deelname en 
inbreng/advisering in 
projecten: kern-
registratie onderwijs en 
jeugd 
- JN12+ 
- Werkgroep HEC-Den 
Haag voor centrale 
levering gegevens aan 
gemeenten 
- LB-groep 
opvragen/verwerken 
van gegevens VSV-ers 
- Vergelijking 
bestanden met suwi-
net i.v.m. versnelde 
actie VSV 
- 
Verbeterunit/werkbare 
cijfers voor de 
verantwoordelijke 
wethouder 

0 0 

  Incassodiensten (GBA) 90 31 

  Externe dienstverlening 
(GBA) 414 1536 

 

2.2 Privatiseringen en Verzelfstandigingen 

Algemeen 
Ons College voert privatisering- en verzelfstandigingtrajecten van gemeentelijke activiteiten uit op 
basis van het door de gemeenteraad vastgestelde beleidskader Verzelfstandigingen en 
Privatiseringen. De verantwoording over de voortgang of afronding van de activiteiten gebeurt in dit 
resultaatgebied, omdat het van oorsprong de te verzelfstandigen of privatiseren onderdelen leverde. 
De kosten van de trajecten zijn verwerkt in de begrotingen van de betreffende diensten of komen ten 
laste van getroffen voorzieningen of de algemene dienst. De kosten en eventuele opbrengsten worden 
dus niet hier verantwoord. 
 
Te bereiken 2006 Bereikt 2006 Activiteiten Begroot 

(x € 1.000) 
Realisatie 
(x € 1.000) 

Stadsschouwburg: 
nazorg na externe 
verzelfstandiging 

Ja Nazorg 0 0 
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Stedelijk Museum 
Amsterdam: externe 
verzelfstandiging 
(uitvoeringsfase) en 
nazorg 

Ja Nazorg 0 0 

Gemeentelijk 
Pedologisch Instituut 
(GPI): uitplaatsing 
(uitvoeringsfase) en 
nazorg 

Ja Uitgeplaatst en nazorg 0 0 

Gemeentelijk 
Audiologisch Centrum 
(GAC): nazorg na de 
uitplaatsing 

Ja Nazorg 0 0 

Uitvoering 
verzelfstandiging 
Bureau Halt 

Nee Privatisering gepland 
in 2007 

0 0 
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§3: Realisatie prioriteiten en posterioriteiten 

3.1 Prioriteiten 
 
Prioriteiten die zijn opgenomen in het programakkoord 2002-2006 
Omschrijving prioriteit S/I* Beschikbaar 

gesteld 
bedrag  
(x € 1.000) 

Ultimo 2006 
betaald en 
verplicht  
(x € 1.000) 

Omschrijving 
gerealiseerd 
resultaat 

Prioriteit 
volledig 
uitgevoerd 
(J/N) 

Uiterste datum 
geplande 
uitvoering 

Meerjaren Onderhouds 
Begroting Stadhuis, 
Muziektheater en 
Ambtswoning 

S 750 750 Toegevoegd aan 
Meerjaren 
onderhouds-
begroting. 
Renovatie gevel 
Stadhuis/Muziek-
theater in gang 
gezet 

N 2007 

Beveiligingsplan Stadhuis S 320 320 * * * 
Beveiligingsplan Stadhuis I 4.324 2.752 Aanpassingen in 

het stadhuis tbv de 
beveiliging; 
installaties zijn 
geplaatst, 
implementatie 
beveiligings-
management-
syteem in 2007. 

N 2007 

Loket Aanbesteden I 60 60 Beantwoorden van 
vragen van 
diensten, bedrijven 
en stadsdelen op 
het terrein van 
aanbesteden 

J 2006 

       
*het betreft de structurele onderhoudslasten van de beveiliging. Uitgaande van het principe van een structureel begrotingsbeleid 
zijn deze kosten tegelijk met de kosten van de investering in 2006 gedekt. 
 
In bovenstaande tabel zijn alleen de bij het jaarplan 2006 toegekende prioriteiten opgenomen die níet 
conform planning zijn gerealiseerd. Voor alle overige toegekende prioriteiten geldt dat dit wél het geval 
is. 

3.2 Posterioriteiten 
Niet van toepassing. 

§4: Prestatiemeting  
In deze paragraaf wordt ingegaan op de prestatie-indicatoren die voor de facilitaire diensttakken en de 
onderdelen worden gebruikt. Met behulp van de prestatie-indicatoren ontstaat snel een globaal beeld 
van de prestaties van een diensttak of een onderdeel. De diensttakken en onderdelen zijn onderling 
niet of zeer moeilijk te vergelijken. Een oordeel vormen over een diensttak of onderdeel kan alleen op 
basis van een vergelijking door de tijd.  
 
In tabel 5 is een oordeel gevormd over de prestaties van de facilitaire diensttakken en onderdelen op 
marktconformiteit, kostendekkendheid en klanttevredenheid.  
De gegevens in de tabel krijgen hier geen toelichting. Dit gebeurt wel in de jaarplannen van de 
afzonderlijke diensttakken. 
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Tabel: Prestaties per diensttak (meting en voornemens) 
Diensttak 
(onderdeel) 

Marktconformiteit Kostendekkendheid Klanttevredenheid 

 Begroting 
2006 

Rekening 
2006 

Begroting 
2006 

Rekening 
2006 

Begroting 
2006 

Rekening 
2006 

IBA Benchmark Tarief 2006 
bevroren 
vanwege 
concurrentiep
ositie 

Ja Ja Wel 
onderzoek, 
geen 
streefcijfer 

Ja 
voortzetting 
huidige lijn 

VGA Meten 
toename 
afgesloten 
polissen 

Zie 
jaarrekening 
NV 

Ja Ja >7,5 Zie 
jaarrekening 
NV 

Stadsbank van 
Lening 

Geen 
onderzoek 

Benchmark 
opgestart met 
Den Haag en 
Brussel 

Ja Ja >7,8 Geen 
uitkomst 

GVB Realiseren 
kostenreducti
e 2001 plus 
aanvullende 
besparingen 
tot 2008 

Ja Ja Ja RG V&V RG V&V 

ACAM Benchmark Ja Ja Ja Onderzoek 
begin 2006 

Onderzoek 
eind 2007 

PMB Benchmark 
en marktver-
kenningen 

Geen 
gegevens 

Ja Geen 
gegevens 

Wel 
onderzoek, 
geen 
streefcijfer 

Geen 
gegevens 

FBA Benchmark Eerst traject 
kostendekken
heid 

Nee Kosten-
dekkend in 
2009 

Opzet 
onderzoek per 
product 

Onderzoeken 
per product 

Servicehuis 
Personeel 

Nee Nee Nee Nee Geen 
onderzoek 

Geen 
onderzoek 

Dienst 
Stadstoezicht 

Nee Nee Nee Nee 7,0 6,8 

Materiaaldienst Geen 
onderzoek 

Geen 
onderzoek 

Ja Ja Geen 
onderzoek 

Geen 
onderzoek 

Westpoortbeheer
/Foodcenter 

ja Nee Nul Nee Geen 
onderzoek 

Geen 
onderzoek 

Bureau 
Servicetaken 
Onderwijs 

Geen 
onderzoek 

Geen 
onderzoek 

Nee Nee Geen 
onderzoek 

Geen 
onderzoek 

Incasso Geen 
onderzoek 

Geen 
onderzoek 

Ja Ja Geen 
onderzoek 

Geen 
onderzoek 

Externe 
dienstverlening 

Geen 
onderzoek 

Geen 
onderzoek 

Ja Ja Geen 
onderzoek 

Geen 
onderzoek 

ICT-
Beheergroep 

Geen 
onderzoek 

Geen 
onderzoek 

Ja Ja Geen 
onderzoek 

Geen 
onderzoek 
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Resultaatgebied Stedelijke ontwikkeling 

§1: Bestuurlijke hoofdlijnen 

1.1 Inleiding 
Het resultaatgebied Stedelijke ontwikkeling bestond in 2006 uit vier beleidsterreinen: Stedelijke 
vernieuwing en wonen, Ruimtelijke ordening, Bouw- en woningtoezicht en Vastgoedinformatie. 
Aan dit resultaatgebied leveren de volgende diensten een bijdrage: 
 Dienst Ruimtelijke Ordening (DRO); 
 Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam (OGA); 
 Dienst Milieu en Bouwtoezicht (DMB); 
 Dienst Wonen; 
 Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO); 
 Dienst Advies en Beheer (DAB). 

1.2 Gewenst effect 
In een regionale woningmarkt is Amsterdam een geliefde plek om te wonen. De ruimte wordt optimaal 
gebruikt en starters en talenten krijgen de kans zich te vestigen. Zo luidt de herformulering van het 
gewenste effect van het resultaatgebied na de Collegewisseling.  

1.3 Externe ontwikkelingen 
 
Nationaal 
Nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) 
In de nieuwe WRO komen de vertrouwde instrumenten streekplan en structuurplan niet meer voor. 
Iedere overheid wordt geacht voortaan een structuurvisie te maken, die echter een geringe, wettelijke 
status heeft. In Noordvleugelverband is afgesproken om, voordat een structuurvisie wordt ontwikkeld, 
een gezamenlijk ontwikkelingsbeeld voor de lange termijn te produceren.  
Nu de bevoegdheid om bestemmingsplannen goed te keuren niet meer bij Gedeputeerde Staten ligt, 
komt er ook een einde aan de bijzondere adviesrol van ons College in stadsdeelplannen. In 2007 zal 
een gewijzigde procedure aan ons College worden voorgelegd.  
 
Verbinding A6-A9 
Door de val van het kabinet is de besluitvorming rond de verbindingen met Almere in eerste instantie 
uitgesteld. Uiteindelijk is besloten dat de A6-A9 definitief niet via een tunnel langs het Naardermeer zal 
worden geleid. Over het definitieve tracé volgt nog besluitvorming.  
 
Schiphol 
Voor de rijksevaluatie van de Luchtvaartwet en de aanpassing van de normering van de externe 
veiligheid van Schiphol zijn bijdragen geleverd aan het Rijk. Die betreffen de consequenties van 
ruimtelijke mogelijkheden en ruimtelijke kwaliteit. Daarnaast heeft monitoring van en advisering over 
bedrijf- en kantoorlocaties rond Schiphol plaatsgevonden, waaronder Werkstad A4. 
 
Digitalisering bestemmingsplannen 
Wettelijk zal worden voorgeschreven dat bestemmingsplannen digitaal vergelijkbaar en uitwisselbaar 
zijn. In 2006 is geanticipeerd op deze regelgeving en is het (proces rond het) bestemmingsplan beter 
en sneller toegankelijk gemaakt voor burgers, bedrijven, gemeentelijke diensten en andere 
overheden.  
 
Vermaatschappelijking zorg 
Op het terrein van wonen, zorg en dienstverlening is ‘vermaatschappelijking van de zorg’ de trend. 
Wat wonen betreft moet Amsterdam randvoorwaarden scheppen in een passend woningaanbod. Een 
aanjaagteam van gemeentelijke diensten en een zorgverlener zorgt voor uitvoering van 
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woonzorgprojecten en oplossing van concrete knelpunten. Beleidsontwikkeling op dit punt staat ook 
het komende jaar hoog op de agenda.  
 
Investeringsfonds Stedelijke Vernieuwing (ISV) 
De periode van ISV II loopt van 2005-2009. De G4 heeft een pleitnotitie opgesteld voor een derde 
ISV-periode (na 2010), met daarin een behoefteraming. Begin 2006 heeft Amsterdam de stedelijke 
vernieuwing op de kaart gezet met een grote conferentie over de vernieuwing in de Bijlmermeer. 
 
Omgevingsvergunning 
In oktober 2006 is het wetsvoorstel voor de Omgevingsvergunning bekendgemaakt. Circa 25 
vergunningen, ontheffingen en meldingen (toestemmingen) op het gebied van ruimte, bouwen, milieu, 
natuur en monumenten worden geïntegreerd tot één Omgevingsvergunning. Het effect is betere 
dienstverlening door de invoering van één loket, één uniforme en in het algemeen ook kortere 
procedure, et cetera. Het plan van aanpak voor de Amsterdamse Omgevingsvergunning haakt aan bij 
het programma Beter Presteren en het Actieprogramma Regelgeving en handhaving.  
 
Huurprijswetgeving 
De huurprijswetgeving was een belangrijk thema in 2006, dat ook in Amsterdam de gemoederen 
verhitte. Huurders vreesden grote huurstijgingen. De gevolgen van de voorgenomen wetgeving 
zouden zeer negatief voor de doorstroming zijn. De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel uiteindelijk 
controversieel verklaard en de Tweede Kamer heeft de regering gevraagd het wetsvoorstel in te 
trekken. Pas eind van het jaar keerde de rust terug. Met de komst van het nieuwe kabinet werd 
definitief duidelijk dat de huurliberalisatie zoals deze was ingezet, niet door zal gaan.  
Amsterdam heeft in het afgelopen jaar meermaals de gevolgen van het voorgenomen beleid in beeld 
gebracht en geprobeerd met de resultaten van de doorrekeningen de grenzen in de wetgeving te 
beïnvloeden. Dat is op onderdelen met succes gebeurd en met intrekking van de huurprijswetgeving.  
 
Corporaties 
De discussie over het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH), dat het toezicht op de toegelaten 
instellingen sociale huursector regelt, is door de kabinetscrises in 2006 niet meer afgerond. Naar 
verwachting komt het onderwerp in 2007 weer op de agenda. De fusietrend onder corporaties heeft 
zich ook in 2006 voortgezet. Ook Amsterdamse corporaties fuseren. Dat gebeurt soms binnen de 
gemeentelijke grenzen en soms op (boven)regionale schaal (meestal wel binnen het Amsterdamse 
woningmarktgebied). 

Regionale samenwerking 
Noordvleugel Randstad 
In 2006 heeft de Noordvleugel veel aandacht opgeëist. Cruciale projecten in dit gebied zijn onder 
andere de toekomst van Schiphol, gebiedsuitwerking Haarlemmermeer, planstudie weg Schiphol-
Almere, planstudie OV Schiphol-Lelystad en schaalsprong Almere/IJmeer. Onder leiding van de 
programmaminister voor de Noordvleugel wordt gezocht naar samenhang tussen deze projecten. In 
augustus heeft het kabinet besluiten genomen die vervolgstappen mogelijk maken. Ook zijn afspraken 
gemaakt over de complexe bestuurlijke verhoudingen tussen Rijk, regio en partners. Tot slot is in 
2006 veel werk gestoken in ‘groenblauwe kwaliteit’ als regionaal thema voor de conferentie van begin 
2007. 
 
Ingrijpen op de kantorenmarkt 
Binnen de Noordvleugel werkt Amsterdam mee aan Plabeka, het Platform Bedrijven en Kantoren. 
Doel is een heroverweging van kantorenplannen. Dit heeft in september geleid tot de nota ‘Minder 
kantorenplannen’, waarover met de stadsdelen en grootstedelijke projectgroepen wordt onderhandeld. 
Ook private partijen zijn geconsulteerd. Besluitvorming over het daadwerkelijk schrappen en 
temporiseren van kantorenplannen vindt begin 2007 plaats. 
Daarnaast is in juni 2006 met de conferentie Hergebruik Kantoren de discussie over 
functieverandering van leegstaande kantoren geopend. De gemeente heeft een gemeentelijke 
kantorenloods aangesteld, die een versnelde functieverandering van kantoren door marktpartijen moet 
faciliteren. De loods brengt partijen bij elkaar en ondersteunt initiatiefnemers bij het doorlopen van de 
noodzakelijke procedures.  
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Ontwikkelingen in Amsterdam 
Metropool Amsterdam 
Amsterdam en de regio zijn voorstanders van de ontwikkeling van Amsterdam tot metropool. Dat 
betekent dat de regio zich wil en kan meten met vergelijkbare internationale regio’s. De ambitie van 
het College is om Amsterdam terug te brengen in de top 5 van aantrekkelijke Europese steden.  
 
Kwaliteit van bouwen 
Naar aanleiding van de gebeurtenissen op het Bos en Lommerplein heeft ons College onderzoek 
laten doen naar het optreden van ontwerpfouten bij vergelijkbare gebouwen in Amsterdam. In de 
grootstedelijke gebieden die onder de verantwoordelijkheid van ons College vallen, bleek dat niet het 
geval. De stadsdelen zijn uitgenodigd om een vergelijkbaar onderzoek te doen.  
DMB is opgedragen de bouwprojecten van alle aannemers in het centraal stedelijk gebied met 
verhoogde inzet te controleren, totdat de bouwwereld het eigen bouwtoezicht heeft verbeterd. 
 
Bouwen aan de Stad 
‘Bouwen aan de Stad’ heet het akkoord dat de gemeente Amsterdam en de Amsterdamse corporaties 
afsloten om zich in te zetten voor een ongedeelde stad. Op hoofdlijnen zijn de volgende afspraken 
gemaakt: 
• door aanbiedingsafspraken blijven er genoeg betaalbare woningen beschikbaar;  
• jongeren en studenten, grote gezinnen en mensen die extra zorg nodig hebben, krijgen betere 

kansen op de woningmarkt; 
• de corporaties bouwen van 2007 tot en met 2010 1.500 sociale huurwoningen per jaar en 

gemiddeld 3.000 huurwoningen per jaar kunnen worden verkocht; 
• de gemeente koppelt de grondprijs voor de bouw van sociale huurwoningen aan de marktprijs. 

Corporaties dragen bij verkoop van huurwoningen geld af aan het Vereveningsfonds en betalen 
voortaan de verhuiskostenvergoeding van stadsvernieuwingsurgenten. Door deze maatregelen 
kan de gemeente € 222 miljoen meer investeren in de ruimtelijke ontwikkeling van de stad. 

 
Regie Woningproductie 
Sinds 1 maart 2006 is woningbouwregie een taak van het Ontwikkelingsbedrijf. De opgave is om 
20.000 woningen in aanbouw te nemen in de periode 2006-2010. De context waaronder de regie 
plaatsvindt, is gewijzigd. De nieuwe woningbouwregisseur beschikt niet over bijzondere volmachten 
en heeft nauwelijks budget om projecten vlot te trekken. Bovendien is de stand van de ruimtelijke 
fondsen niet gunstig. Daartegenover staat dat het planaanbod ruim is en mogelijk nog wordt vergroot 
door de omzetting van kantoren in woningbouw en het project ‘Gevonden grond’. Honderd locaties zijn 
geselecteerd voor verkenning van ontwikkelingsmogelijkheden.  

1.4 Realisatie bestuurlijk relevante doelstellingen 
 
Programakkoord-afspraken 
2002-2006 

Bereikt tot/met 2005 Te bereiken resultaten 2006 Bereikte resultaten 2006 

Woningproductie: 
het bouwen van 16.000 
woningen in de periode tot 
2006 
 

- Start bouw 5.575 woningen  
- Doelstelling 16.000 
woningen gehaald 

Start bouw 4.500 woningen Bouw 6.494 woningen gestart 
 

Verdienend vermogen In het kader van de 
ombuigingsoperatie is 
geïnventariseerd hoe het 
verdienend vermogen kan 
worden vergroot; onder 
andere is de controle op 
erfpachtaanbiedingen 
versterkt 

Geen doelstelling 
geformuleerd 

In voorjaar 2006 heeft het 
OGA de Nota Ruimte Winnen 
uitgebracht die de 
problematiek van de 
ruimtelijke fondsen in beeld 
brengt; eind 2006 zijn 
afspraken gemaakt met een 
positief resultaat voor de 
gemeente van € 222 mln.  

Zuidas: 
principekeuze voor Dok-
model, daadwerkelijke 
uitvoering afhankelijk van 
Rijksbijdrage en deugdelijke 
risicobeheersing voor de 
gemeente 

I.s.m. het Rijk is ‘Traject 
Doets’ gestart; hiervan is de 
eerste fase (preselectie 
banken) afgerond en zal de 
tweede fase in het najaar 
starten: tekenen en rekenen. 
Bij deze fase zijn ook de vijf 
geselecteerde banken 

Samenwerkingsovereen-
komst Rijk-gemeente 
Amsterdam-provincie-private 
partijen, waarbij partijen 
risicodragend zullen 
participeren in een 
gezamenlijke entiteit, de NV 
Zuidas 

Akkoord met kabinet over 
publiek-private 
Zuidasonderneming 
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Programakkoord-afspraken 
2002-2006 

Bereikt tot/met 2005 Te bereiken resultaten 2006 Bereikte resultaten 2006 

betrokken; DRO verzorgt met 
Arcadis het ontwerpwerk 

 Woonruimteverdeling - 1.078 woningonderzoeken 
en 5 zoeklichtprojecten 
uitgevoerd 
 
 
 
- 383 woningen opnieuw 
rechtmatig betrokken 
- 16 uitkeringen aangepast of 
stopgezet 

- 1.200 buitendienst-
onderzoeken en 5 
zoeklichtrapportages 
uitgevoerd 
- Afsluiten van uitgevoerde 
projecten 
- 200 woningen weer op 
reguliere wijze verhuurd 
 
 
- 700 meldingen behandeld  

- 720 buitendienst-
onderzoeken, 5 
zoeklichtrapportages 
 
- Afsluiten van uitgevoerde 
projecten 
- 200 woningen weer op 
reguliere wijze verhuurd 
 
 
810 meldingen behandeld  

 74 controlerapporten woning- 
en kamerbemiddelingbureaus 

50 controlerapporten woning- 
en kamerbemiddelingbureaus

68 controlerapporten woning- 
en kamerbemiddelingbureaus 

 - 18.082 leegkomstsignalen 
behandeld 
- 230 besluiten aanpassing 
vergoeding gevorderde 
woningen  
- 116 beëindigingsbesluiten 
van gevorderde woningen 
- 107 handhavingbesluiten 

- 18.600 leegkomstsignalen 
behandeld 
- 250 besluiten aanpassing 
vergoeding gevorderde 
woningen 
- 150 beëindigingsbesluiten 
van gevorderde woningen 
- 130 handhavingbesluiten 

- 18.779 leegkomstsignalen 
behandeld 
- 175 besluiten aanpassing 
vergoeding gevorderde 
woningen 
- 65 beëindigingsbesluiten 
van gevorderde woningen 
- 224 handhavingsbesluiten 

Toegankelijkheid - 114.000 woningen voor 
middeninkomens in 2010 
Nieuwbouw: 
Middelduur 27% 
Vrije sector 44% 
Sociaal 28% 
- Gebruik van de regeling 
door doelgroepen: (428 
Amsterdamse 
Middensegment Hypotheken) 

- 150.000 woningen voor 
middeninkomens in 2010 
Nieuwbouw: 
Middelduur 40% 
Vrije sector 30% 
Sociaal 30% 
- Gebruik van de regeling 
door doelgroepen: (400 
Amsterdamse 
Middensegment Hypotheken) 

- 120.000 (schatting ultimo) 
woningen voor 
middeninkomens in 2010 
Nieuwbouw: 
Middelduur 40% 
Vrije sector 30% 
Sociaal 30% 
- Gebruik van de regeling 
door doelgroepen: (500 
Amsterdamse 
Middensegment Hypotheken) 

Versterking positie huurder 430 gesignaleerde gevallen 
en acties/ bemiddelingen 

400 gesignaleerde gevallen 
en acties/ bemiddelingen 

426 gesignaleerde gevallen 
en acties/ bemiddelingen  

  - 16.764 woningen/ adressen 
benaderd 
- 3.810 woningen opgenomen 
(puntentelling) 
- 3.048 procedures gestart 
 

- 22.315 woningen/ adressen 
benaderd 
- 4.118 woningen opgenomen 
(puntentelling) 
- 3.879 procedures gestart 
 

Oplossen personeelstekort in 
collectieve sector 

- Het aantal structureel 
openstaande vacatures 
voortgezet onderwijs ten 
opzichte van 2004 is nihil  
- Het aantal vacatures zorg 
ten opzichte van 2004 is 
teruggebracht tot normaal 
- 250 sociale huurwoningen 
voor doelgroepen 
gerealiseerd  
 

Het tekort aan personeel in 
sectoren onderwijs, zorg en 
politie wordt teruggebracht 

144 woningen zijn verhuurd 
aan de doelgroep 

Voor de woningbouwproductie is in de tabel uitgegaan van het Programakkoord 2002-2006.  
Het Programakkoord 2006-2010 zet in op het in aanbouw nemen van 20.000 woningen in vier jaar, 
waaronder 5.500 sociale huurwoningen. Dit komt overeen met een jaarlijkse netto toevoeging van 
3.500 woningen (nieuwbouw minus sloop). Over 2006 zijn nog geen betrouwbare gegevens over de 
netto toevoeging voorhanden.  
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Overige bestuurlijke doelstellingen 
 
Overige bestuurlijke 
aandachtspunten 

Bereikt tot/met 2005 Te bereiken resultaten 2006 Bereikte resultaten 2006 

- Afstemming planaanbod 
(centrale stad + stadsdelen) 
voor ruimtelijke investeringen 
op vraag 
- Haalbaarheid planaanbod in 
financieel en uitvoerings-
technisch opzicht  
 

 
 
 
 
 
 
Kantoren: uitgifte 50.000 m2 
 
 
Bedrijventerreinen: 11 ha 
uitgifte 

- Na de verkiezingen in maart 
2006 wordt een actualisatie 
gemaakt van het PRI 2004; 
publicatie van nieuwe cijfers 
is uitgesteld tot medio 2007 
 
Kantoren: 50.000 m² 
oplevering; 30.000 m² start 
 
Bedrijventerreinen:  
• droog: 11 (à 16) ha uitgifte 
• nat: 20 (à 31 ha) uitgifte  

Voor kantoren en 
bedrijventerreinen zijn 
gegevens verzameld in het 
kader van de operatie 
Plabeka (Platform bedrijven 
en kantoren Noordvleugel); 
deze worden begin 2007 
gepubliceerd 

De Grote Vereenvoudiging 
(DGV) 

- Bestuurlijke besluitvorming 
over de verschillende 
onderdelen van DGV  
- Start implementatie 

 
 
 
Implementatie DGV 

- Uitwerking vastgoedscan 
(als instrument bij berekening 
grondprijs van bouwenvelop) 
- Introductie 
bouwportemonnee 
- Nieuw Plaberum van 
toepassing 
- Actualisering handleiding 
grex 

Efficiëntere planprocessen - Verspreiding kennis en 
versimpeling bouwproces 
door: rekenen en tekenen 
- Vastgoedscan 

- Herinrichting werkprocessen
- Inwerkingtreding nieuwe 
grondprijsstrategie, c.q. 
werken met bouwenveloppen 

Nieuwe toepassing van 
grondprijsbeleid met 
bouwenvelop heeft geleid tot 
substantiële afname van 
aantal grondprijsadviezen 
met afwijking van 
grondprijsbeleid 

Herstructurering 
bedrijventerreinen 

- Start planvorming 
herstructurering twee 
bedrijventerreinen 
- 10 van de 19 
bedrijventerreinen uit het 
programma gereed 
- Wegwerken deel 
achterstallig onderhoud 

- Verdere planvorming 
stedelijk bedrijventerrein 
Minervahaven 
- Planvorming opwaarderen 
bedrijventerrein Amstel III 

Start planvorming 
opwaarderen bedrijventerrein 
Amstel III 
- Voorbereiden 
Strategiebesluit 
 

Vastgoedinformatie:  
kwaliteitsverbetering werkt 
door naar werkprocessen van 
andere onderdelen van de 
gemeente Amsterdam 

Een gemeentelijke 
adresregistratie: i.s.m. Dienst 
Persoonsgegevens worden 
persoonsgegevens en 
adresgegevens geleverd 

Een gemeenschappelijke 
informatiearchitectuur is 
vastgesteld 

Opzetten 
gemeenschappelijke 
informatiearchitectuur 

Binnen 4 jaar concrete 
resultaten op een aantal voor 
de stad/stadsdelen 
belangrijke dossiers 

Met voortgangsrapportages 
worden de geformuleerde 
doelen bijgehouden  

• Overeengekomen 
resultaten Bestuursakkoord 
2002-2006 zijn einde 1ste 
kwartaal gehaald 

• Eindbalans 

• In februari 2006 is de 
eindrapportage 
Bestuursakkoord 2002-
2006 besproken in het 
Portefeuillehoudersoverleg; 
van in totaal 17 thema’s 
waren de resultaten in 9 
gevallen volledig gehaald, 
in 6 gevallen grotendeels, 
en in 2 gevallen niet 

Sociaal Structuur Plan voor 
verstevigen positie sociale 
pijler 

• SSP vastgesteld en 
verspreid 

• Programmamanagement is 
vorm gegeven voor 
komende 2 jaar 

• Meerjarenoverzicht van 
benodigde sociaal 
maatschappelijke 
voorzieningen ligt op 
schema 

• Nadere uitwerking duidelijk 
in projecten vormgegeven, 
gerelateerd aan de 12 
prioriteiten 

• Programma 
Maatschappelijke 
Investeringen  

• Stadsdelen en diensten 
hanteren het SSP als 
richtinggevend kader bij het 
formuleren van sociale 
opgaven  

• Meerdere stadsdelen 
hebben inmiddels 
Meerjaren 
investeringsprogramma’s 
Sociale Accommodaties en 
realiseren op basis hiervan 
concrete voorzieningen 

Staat van de Stad: inzicht in 
hoe Amsterdam er in sociaal 
opzicht voor staat 

• Opdracht aan bureau O&S 
is gegeven 

• Publicatie van Staat van de 
stad 

• Staat van de Stad III is op 
15 juli 2006 verschenen  
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Ruimte voor sociaal • Professionalisering van de 
bijdrage van de sociale 
sector in ruimtelijke 
plannen 

 

• Zorgen voor meer 
betaalbare voorzieningen 

• Uitbreiding service richting 
stadsdelen:  

• Zoeken naar optimale vorm 
voor beheer en exploitatie 
voorzieningen 

 

• Het voorzieningenmodel 
wordt regelmatig ingezet in 
vernieuwingsgebieden 

• De toolbox realisatie 
sociale voorzieningen kan 
beter worden gebruikt; dit 
wordt in 2007 opgepakt 

• Het ondersteuningsteam 
voldoet aan behoefte van 
stadsdelen  

• Organisatie bijeenkomsten 
voor stadsdelen over 
wijzigingen in Plaberum en 
gevolgen voor sociale pijler 

• Het Programma 
Maatschappelijke 
Investeringen (PMI) is 
februari 2006 afgrond  

Grote stedenbeleid 
(GSB) 

• GSB III-convenant met 
resultaatverplichtingen 
afgesloten voor looptijd van 
5 jaar 

• Aanvullingen convenant 
over inburgering en 
educatie 

 

• Aanvullende afspraken zijn 
gemaakt incl. doorvertaling 
naar stadsdelen 

• Coördinatie GSB is verder 
vormgegeven 

Bouw- en woningtoezicht 
Handhaving • Nota Handhavingsbeleid 

Bouwregelgeving met 
Handleiding in samenwerking 
met stadsdelen ontwikkeld en 
tot besluitvorming gebracht 
• 99% van de beschikkingen 
binnen de wettelijke termijn 
verleend 

• Implementatie van het 
handhavingsbeleid 
• Beschikkingen worden 
binnen de wettelijke termijnen 
afgegeven 
• Constructieve 
deelgoedkeuringen worden 
voor de start van de 
werkzaamheden afgegeven 

• Uitvoeringsplan is 
ontwikkeld 
 
 
 
• Beschikkingen zijn tijdig 
afgegeven 

  • Procedures binnen het 
proces vergunningverlening 
aan gewijzigde regelgeving 
aangepast 

• Procedures binnen het 
proces vergunningverlening 
aan gewijzigde regelgeving 
aangepast; ze worden up-to-
date gehouden 

 • Aantal afgegeven 
beschikkingen: 683 (tegen 
545 in 2004) 
• Constructieve 
deelgoedkeuringen: 1274 
(tegen 898 in 2004) 
• Eénloket: loket Westpoort 
van start 

• Wettelijke bouw- en 
woningtoezichttaken 
uitgevoerd 

• De wettelijke bouw- en 
woningtoezichttaken zijn 
uitgevoerd  
 

 • Expertise beschikbaar 
gesteld aan stadsdelen en 
andere diensten. 
(vraagbaakfunctie, 
ondersteuning, voorlichting, 
monitoring, 
beleidsontwikkeling)  

• Expertise beschikbaar 
stellen aan stadsdelen en 
andere diensten. 
(vraagbaakfunctie, 
ondersteuning, voorlichting, 
monitoring, 
beleidsontwikkeling)  

• Expertise is beschikbaar 
gesteld aan stadsdelen en 
andere diensten 
 

 

§ 2 Bereikte resultaten per subresultaatgebied  
 
  Bedragen x € 1 miljoen 
  Lasten Baten Saldo
Wonen 141,8 128,1 13,7
Ruimtelijke ontwikkeling 487,7 451,2 36,5
Stedelijke vernieuwing 153,4 144,9 8,5
Totaal 782,9 724,2 58,7
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In vorenstaande tabel is een cijfermatig overzicht opgenomen van de rekeningbedragen van dit 
resultaatgebied (onderverdeeld naar subresultaatgebieden). Hierna volgt een toelichting op de voor 
2006 bestuurlijk relevante ontwikkelingen. 

2.1 Subresultaatgebied Stedelijke vernieuwing en wonen 
Stedelijke vernieuwing is de term waarmee de fysieke, sociale en economische vernieuwing van de 
stad wordt aangeduid. Het is een containerbegrip: veel activiteiten in de ruimtelijke sector vallen 
eronder. Aandacht voor de relatie tussen de drie velden is daarom essentieel. De werkzaamheden 
onder dit subresultaatgebied zijn onderverdeeld in de volgende categorieën: stedelijke vernieuwing en 
woonbeleid; subsidies en financieel beheer; informatie en communicatie; vergunningen en 
buitendienst; handhaving, zoeklicht en bezwaar en beroep. Een nadere toelichting op de 
werkzaamheden met * is opgenomen in het jaarverslag van Dienst Wonen. 
 
Te bereiken 2006 Bereikt 2006 Activiteiten Begroot 

(x € 1.000) 
Realisatie 
(x € 1.000) 

Stedelijke vernieuwing en woonbeleid*: formulering 
woonbeleid; coördinatie stedelijke vernieuwing; verwerven 
draagvlak; onderhoud contacten met netwerk Rijk, regio, 
binnengemeentelijk, huurders en belangengroepen 

Beleidsproducten Lasten 3.213 
Baten          7 
Saldo   3.206   

Lasten 2.635 
Baten          9 
Saldo   2.626 

Subsidies en financieel beheer*: levering bijdrage aan 
realisatie speerpunten op het gebied van wonen en 
stedelijke vernieuwing door verschillende instrumenten, 
bijvoorbeeld subsidies, leningen, het beheren van 
woonwagens en staanplaatsen en het Amsterdamse 
Middensegment Hypotheek 

- 724 subsidiebesluiten 
- 500 Amsterdamse 
middensegmenthypotheken 
- 92,7 mln. 
betaalopdrachten 
- 5,8 mld. omvang 
leningenbeheer 
- 38 woonwagens en 165 
staanplaatsen in beheer 
- 16,2 mln. betalingen als 
Stedelijke betalingsautoriteit 
van Urban 2 

Lasten 2.205  
Baten      222   
Saldo   1.983 

Lasten 2.004 
Baten      225 
Saldo   1.779 

Informatie en communicatie*: burgers informeren over 
woonbeleid en woonpraktijk van Amsterdam  
 

- 8.614 bezoekers 
Zuiderkerk 
- 39.259 telefonisch 
verstrekte inlichtingen 
- 4.584 beantwoorde 
brieven  
- 686.000 bezoekers aan 
website 

Lasten  2.947 
Baten        36 
Saldo   2.911 

Lasten 2.719 
Baten       15 
Saldo   2.704 

Vergunningen en buitendienst*: toezicht op rechtmatige 
naleving van de Huisvestingsverordening door 
leegstandscontrole en verstrekking 
huisvestingsvergunningen 

- 12.137 huisvestings-
vergunningen 
- 2.613 vergunningen 
tijdelijke verhuur 
- 15 vergunningen voor 
woning- en kamer-
bemiddelingbureaus 
2.138 buitendienst-
onderzoeken 

Lasten 1.469 
Baten     445 
Saldo   1.024 

Lasten 1.376 
Baten     607 
Saldo     769 

Handhaving*: toezicht bij leegkomen woningen, optreden bij 
overtredingen van Huisvestingswet, de Huisvestings-
verordening en de Verordening op de woning- en 
kamerbemiddelingsbureaus (wkb’s) 

- 18.779 behandelde 
signalen van leeg gekomen 
woningen 
- 224 handhavingbesluiten, 
- 19x staken activiteiten 
wkb’s 

Lasten 1.332 
Baten       30 
Saldo  1.302 

Lasten 1.242 
Baten       26 
Saldo  1.216 

Zoeklicht*: organisatie samenwerking met andere partijen 
op Amsterdamse woningmarkt om gezamenlijk overtreders 
doeltreffend en doelmatig aan te pakken 

- 5 zoeklichtprojecten 
uitgevoerd 
- 810 meldingen 
onrechtmatigheid 
behandeld 
- 864 buitendienst-
onderzoeken 
- 606 rechtmatig verhuurde 
woningen na zoeklichtactie  

Lasten 952 
Baten      3 
Saldo  949 

Lasten 878 
Baten      3 
Saldo  875 

Bezwaar en beroep*: vertegenwoordigen van 
gemeentebestuur in bezwaar- en beroepsprocedures i.k.v. 
Algemene wet bestuursrecht 

- 491 bezwaarschriften 
(waarvan 97% ongegrond) 
- 111 beroepsprocedures 

Lasten 909 
Baten      2 
Saldo  907 

Lasten 967 
Baten  162 
Saldo  805 

Personeelstekort collectieve 
sector 

• Geen structureel 
openstaande vacatures 
Primair Onderwijs 

 
 
• Geen structureel 

openstaande vacatures 
Primair Onderwijs 

• Coördinatie en uitvoering 
vastgesteld werkplan 
APO (Amsterdams 
Platform Onderwijs 
personeelstekort) 

lasten 1.130 
baten          0 
saldo   1.130 

lasten    1.023 
baten            0 
saldo     1.023 
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• Geen structureel 
openstaande vacatures 
Voortgezet Onderwijs 

• Stabilisatie openstaande 
vacatures zorg t.o.v. stand 
maart 2005 

• Geen structureel 
openstaande vacatures 
Voortgezet Onderwijs 
(wel vacatures voor 
specifieke vakken) 

• Vanaf 2005 stijging van 
vacatures 

• Coördinatie en uitvoering 
vastgesteld werkplan ZIP 
(zorg en intercultureel 
personeel) 

• Afspraken rondom 
aantallen sociale 
huurwoningen 

• Overeengekomen 
resultaten 
Bestuursakkoord 2002-
2006 zijn einde 1ste 
kwartaal gehaald 

• Eindbalans 

• In februari 2006 is de 
eindrapportage 
Bestuursakkoord 2002-
2006, onderdeel sociaal, 
besproken in het 
Portefeuillehoudersover-
leg; van de in totaal 17 
thema’s waren de 
resultaten in 9 gevallen 
volledig gehaald, in 6 
gevallen grotendeels en 
in 2 gevallen niet 

• Laatste 
voortgangsrapportage 

• Eindrapportage 
• Inventarisatie 

Bestuursakkoord 2006-
2010 

lasten  15 
baten      0 
saldo     15   

lasten        1 
baten            0 

saldo         1   

• Programma 
Maatschappelijke 
Investeringen (PMI)  

• Nadere uitwerking duidelijk 
in projecten vormgegeven, 
gerelateerd aan de 12 
prioriteiten 

 

• Stadsdelen en diensten 
hanteren het Sociaal 
Structuurplan als 
richtinggevend kader bij 
het formuleren van 
sociale opgaven  

• Meerdere stadsdelen 
hebben inmiddels 
Meerjaren Investering 
Programma’s Sociale 
Accommodaties en 
realiseren op basis 
hiervan concrete 
voorzieningen 

• Opdrachten in 
verschillende stadsdelen 
en bij diensten uitvoeren 
op basis van acquisitie 

• Kennisbijeenkomsten 
organiseren 

lasten      52 
baten        0 

saldo      52 

lasten         42 
baten            0 

saldo          42 

• Zorgen voor meer 
betaalbare voorzieningen 

• Uitbreiding service richting 
stadsdelen:  

• Zoeken naar optimale 
vorm voor beheer en 
exploitatie voorzieningen 

 

• Het voorzieningenmodel 
wordt regelmatig ingezet 

• Voorzieningenmodel 
• Toolbox 
• Ondersteuningsteam 
• Bijeenkomsten 
• PMI  
• MIPSA (meerjaren 

Investeringsplan Sociale 
accommodaties)  

• Deal Parkstad 

lasten      57 
baten        0 

saldo      57 

lasten         38 
baten            0 

saldo          38 

2.2 Subresultaatgebied Ruimtelijke ordening 

Algemeen 
Namens ons College is de wethouder grondzaken op 7 september 2006 akkoord gegaan met een 
mogelijke overschrijding van de grondexploitatie in 2006 van het budget Zeeburgereiland, met 
maximaal € 200.000 (excl. BTW). De uiteindelijke overschrijding (€ 153.917 excl. BTW ) blijft daar 
ruim binnen.  
Bij de BAAK heeft ons College geconstateerd dat de begrotingssystematiek voor de grootstedelijke 
werkgebieden niet parallel loopt met de systematiek van de Integrale Projectbudgetten (zoals IJburg). 
Daarom is opdracht gegeven om in 2007 integrale projectbudgetten in te richten voor de 
werkgebieden. Dit verklaart ook dat in de rekening 2006 geen afzonderlijke financiële resultaten voor 
de werkgebieden worden gepresenteerd. 
De tabel bevat een beknopte weergave van de te bereiken resultaten en bijbehorende activiteiten. 
Meer informatie is opgenomen in de afzonderlijke jaarverslagen van de desbetreffende diensten. Van 
enkele posten zijn geen gegevens over de begroting 2006 bekend. Dit komt door wijziging van de 
indeling van producten bij OGA. Deze zijn in 2006 passend gemaakt binnen de resultaatgebieden. 
 
Te bereiken 2006 Bereikt 2006 Activiteiten Begroot 

(x € 1.000) 
Realisatie 
(x € 1.000) 

Woningproductie en PRI    
Het W-team rekent op 4.500 
woningen daadwerkelijke start 
bouw (inventarisatie basisbestand 

- Opgave Bureau 
Woningbouwregie  
- Bouw 6.494 

- PRI 2006 is in 
voorbereiding genomen, 
wordt in 2007 aan bestuur 

200 213 
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woningbouw hoger) 
 
Na de verkiezingen in maart 2006 
wordt een actualisatie gemaakt 
van PRI 2004  

woningen gestart 
 
 

aangeboden 
 
- Deelname aan regionaal 
Plabeka en opstellen van 
stedelijk programma (vast 
te stellen in 2007)  

Regie woningbouwproductie1 - Overname bureau 
woningbouwregie 
- Ontwikkeling nieuwe 
werkwijze productieteam 
- Monitoring start bouw; 
Kwartaaloverzichten stand 
van zaken 
- Nota woningbouw 2006-
2010 
- Organisatie nieuwbouw-
show 
- Centrale informatie-
verzameling 

Geen gegevens 
bekend 

Lasten 1.820 
Baten 650 

Saldo 1.170 

Grootstedelijke projecten     
IJburg 
18.000 woningen (waarvan ca. 
10.000 na 2006) en 12.000 
arbeidsplaatsen 

- IJburg eerste fase: 
opgeleverd 2725 
woningen t/m 2006 
en 2840 in aanbouw  
 
 
 
 
 
- IJburg tweede fase 
vertraagd door 
vernietiging 
bestemmingsplan in 
november 2004 
- Bedrijfspand 
Steigereiland en 
Winkelcentrum 
opgeleverd 

- IJburg eerste fase: 
planvorming en toetsing 
openbare ruimte w.o. 
parken, bruggen/sluizen, 
infrastructuur; toetsing 
bouwplannen / 
bouwaanvragen; 
Uitwerkingsplannen in 
procedure gebracht 
- IJburg tweede fase: 
planvorming: nieuw 
bestemmingsplan en 
nieuwe MER in 
voorbereiding 

Lasten 9.891 
Grex 8.179 

Saldo AD 1.712   
 

Lasten 8.400 
Grex 6.800 

Saldo AD 1.600 

Zuidas 
Samenwerkingsovereenkomst 
Rijk-Gemeente Amsterdam-
provincie-private partijen waarbij 
partijen risicodragend zullen 
participeren in een gezamenlijke 
entiteit, de NV Zuidas 

Akkoord met kabinet 
over publiek-private 
Zuidasonderneming 

Inhoudelijke coördinatie 
van de diverse 
deelgebieduitwerkingen in 
flank-dok: voorbereiding 
composer, Kop Zuidas, 
Mahler4, Gershwin, 
Noordzone, Vivaldi, 
Vu/Zuidwest flank, 
Beethoven 

Lasten 10.610 
Grex 9.000  

Saldo AD 1.610  
 

Lasten 9.867 
Grex 8.415 

Saldo AD 1.452 

Zeeburgereiland 
Bouwrijp maken RI-Oostterrein  

Sloop RI-Oost 
gestart 

- SP voor eerste 
deelgebied vastgesteld; 
Bestemmingsplan voor 
eerste deelgebied in 
voorbereiding 
- MER in concept gereed 
- Openbaar Ruimteplan in 
afrondingsfase 

Lasten 1.419 
Grex 1.419 
Saldo AD 0  

Lasten 1.764 
Grex 1.764 
Saldo AD 0 

Middenmeer Noord 
  

- Afronding PvE 
- Overeenkomst 
spoorsector 
- Uitwerking 
bouwveld Zeeburgia, 
afronden procedures 
beschikking station 
en verlenging status 
grootstedelijk project 

Projectleiding, uitgifte 
planbegeleiding, 
contractbegeleiding 

Lasten 380 
Grex 380 

Saldo AD 0 

Lasten 380 
Grex 380 

Saldo AD 0 

Zuidoostlob 
Opstellen SPvE’s, 
bouwenveloppen en flankerende 
activiteiten 
 

- Overamstel: 
planvorming van zes 
deelgebieden en 
gebiedsoverstijgende 
activiteiten  
- Holendrecht: 
planvorming vier 
bouwenveloppen; 
stationslocatie en 

Projectleiding, uitgifte 
planbegeleiding, 
contractbegeleiding 

Lasten 3.020 
Grex 1.420 

Saldo AD 1.60 
 

Lasten 2.320 
Grex 1.200 

Saldo AD 1.120 

                                                     
1 Het betreft apparaatskosten van voorheen Bureau Woningbouwregie 
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gebiedsoverstijgende 
activiteiten 

Zuidelijke IJoever  
- Bouw hotel kop Oostelijke 
Handelskade gereed 
- Start verbouw en nieuwbouw 
Pakhuis Afrika 
- Start oplevering woningen in de 
Loodsen 

- Oostelijke 
Handelskade: hotel is 
gereed 
- Start verbouw 
Pakhuis Afrika 
- Oplevering van 317 
woningen in de 
Loodsen gestart 
- Pakhuis de Zwijger 
gereed 
- Oosterdokseiland: 
contract met 
hotelketen 
- Tijdelijk busstation 
- Oosterdok: voorbe-
reidingsbesluit 
Marine 
- Planvorming 
Scheepvaartmuseum 
- Westerdok: aanleg 
steigers, 
- DO maaiveld 
- Selectie spoorbrug 
Zuidblok 

Projectleiding, uitgifte 
planbegeleiding, 
contractbegeleiding 

Lasten 3.470 
Grex 3.470 
Saldo AD 0 

Lasten 3.470 
Grex 3.470 
Saldo AD 0 

Science Park Amsterdam 
West: Start Bouw 1000 woningen  
Oost: contracten, start bouw 
AMOLF en UvA, oplevering 
bedrijfspand 

 
West: Start bouw 
1000 woningen 
Oost: bedienings-
garantie NS, ontwerp 
infrastructuur, 
toename acquisitie 

Projectleiding, uitgifte 
planbegeleiding, 
contractbegeleiding 

Lasten 1.560 
Grex 1.560 
Saldo AD 0 

Lasten 1.080 
Grex 1.080 
Saldo AD 0 

Noordwaarts 
Shellterrein:  
- uitvoering groene oever 
CAN-gebied:  
- start uitvoering project Opgang 
- afronding bouwplannen 
deelgebied 2 
- herontwikkeling Schouw 
 

 
- Investeringsbesluit 
Buiksloterham 
CAN: 
- investeringsbesluit 
fase 2 
bestemmingsplan 
Overhoeks 
vastgesteld 
- aanleg vooroever 
Overhoeks afgerond 

Projectleiding, uitgifte 
planbegeleiding, 
contractbegeleiding 

Lasten 7.720 
Grex 5.760 

Saldo AD 1.960 

Lasten 6.160 
Grex  4.200 

Saldo AD 1.960 
 

Coördinatie Stationseiland - Veilig en bereikbaar 
Stationseiland 
- afstemming tussen 
projecten en 
oplossen van 
knelpunten 
- draagvlak voor de 
projecten en de 
overlast op het 
stationseiland 

- overlegstructuur en 
analyse instrumenten voor 
alle activiteiten 
- Actieve handhaving 
(schoon, heel, veilig) 
- landelijke open dag 
- communicatiemiddelen: 
nieuwsbrief en 
informatiecentrum 
- deels realisering 2000 
extra fietsparkeerplekken 

Lasten 2.960 
Baten 310 

Saldo 2.650 

Lasten 1.488 
Baten 1.488 

Saldo 0 

Grootstedelijke Werkgebieden 
Riekerpolder / Oude Haagseweg 
 

- Ecologische 
verbinding Christoffel 
Plantijnpad 
- Tijdelijke vestiging 
Mc Donalds 
afgebroken 
- Hoogste punt kavel 
BK-1 Noord 
- Ontwikkelingen 
Oude Haagse Weg 
Oost getemporiseerd 
- Uitbreiding gebouw 
Westgate 

Projectleiding, uitgifte 
planbegeleiding, 
contractbegeleiding 

Sloterdijken 
Uitgifte kavels: voor 2006 werden 
geen belangrijke ontwikkelingen 
verwacht 
Uitgifte kavel voor 
partycentrum/studiocomplex 

Sloterdijk I en II: 
- Geen gronduitgifte 
in erfpacht 
- Activiteitenzone 
Sloterdijken I is 
nader uitgewerkt; 

Projectleiding, uitgifte 
planbegeleiding, 
contractbegeleiding 

Gegevens niet 
bekend 

Saldo AD 6.160 
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- Sloterdijk III en IV: 
drie kavels in uitgifte 
- Voorbereiding 
autoboulevard en 
wooncentrum 
- SPVE Sloterdijk III 
is vastgesteld 
- Sloterdijk IV is 
getemporiseerd  

Teleport 
In Teleport vindt alleen 
gronduitgifte plaats bij 
eindgebruik:  
- Uitgifte kavel N2, mogelijk kavel 
L-west 
- Aanleg verlegde Noordzeeweg 

- Uitgifte kavel N2 
- SP Teleport 
- Openbare werken 
- Planvoorberei-
dingen voor 
Westrandweg 

Projectleiding, uitgifte 
planbegeleiding, 
contractbegeleiding 

Parkmanagement 
Westpoort/Riekerpolder 
Verwerving nieuwe deelnemers 

Voor Teleport is een 
overeenkomst 
gesloten met Park 
Facility Partners; 
voor Riekerpolder is 
een beheermodel 
ontwikkeld 

- Onderzoek naar samen-
werking 
- Contractonderhandelingen 
- Afstemming met regionale 
partners 

Overige activiteiten     
Structuurplan:  
• Implementatie van structuurplanbeleid gericht op 

vergroting van stedelijkheid 
• Uitwerking Westrand 

- Project Stadsvorm is 
afgerond en krijgt vervolg in 
de nieuwe grootstedelijke 
opgaven metrogroen, 
herijking compacte stad en 
metropoolvorming 
- Toetsing stadsdeelplannen 
door APC 
- Voorbereiding op gevolgen 
nieuwe WRO-structuurvisie; 
nieuw locatiebeleid 

117 132 

Regionale samenwerking: visievorming en beïnvloeding 
regionaal beleid 

- Monitoring programma 
Noordvleugel 
- Plabeka 
- Diverse projecten 

535 516 

Infrastructuur en bereikbaarheid: advies over en ontwerp 
van infrastructuur 

- Visievorming netwerken 
- Ontwerp infrastructuur 

204 202 

Handhaving en regelgeving: advisering en uitvoering 
wettelijke taken 

Toets APC, advisering 
bouwaanvragen, beheer 
website 

704 826 

Dienstverlening en voorlichting: informatie over 
stedenbouwkundige ontwikkelingen 

- 114.000 bezoekers 
Zuiderkerk 
- 9 tentoonstellingen 
- AT5 programma  
- Aanbouw, Internetsite, 
excursies 

349 366 

Basisregistraties: adequate ruimtelijke informatie voor 
planprocessen 

Amsterdamse functiekaart is 
vrijwel geactualiseerd 

513 401 

Beheer: ontwerp van verkeerslichtensystemen 221 programma’s voor 125 
kruisingen, adviezen  

102 107 

Fondsbeheer en grondprijsbeleid - Fondsbeheer: Rag-proces, 
planafsluitingen, beheer 
GEPS, beheer mutaties VE 
fonds, prognose VE fonds, 
beheer mutaties SFV, 
beheer overige reserves 
- Grond(prijs)beleid: 
ruimtelijke fondsen, 
grondprijsbeleid, 
bestuursproducte; 
implementatie DGV 

Geen 
gegevens 

2.180* 

Toetsen en monitoren grondexploitaties - Toetsen grondexploitaties 
- Onderhoud; handleiding / 
kengetallen; audits, 
rondprijscontroles 
- Risicoanalyses 

Geen 
gegevens 

1.230* 

Advisering en beheer vastgoed - Bestuursopdrachten: 
Implementatie DGV, 
efficiëntere planprocessen, 
loketfunctie en 
vastgoedadvisering 

Geen 
gegevens 

Lasten 6.600 
Baten 7.000 

Saldo 400 
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- Werken in opdrachten: 
Betaalde advisering 

* Van deze twee activiteiten samen, komt € 3 mln. ten laste van het Vereveningsfonds. 

2.3 Subresultaatgebied Bouw- en woningtoezicht 
De Dienst Milieu en Bouwtoezicht voert in opdracht van het gemeentebestuur het grootstedelijk bouw- 
en woningtoezicht uit. Daarnaast vervult de DMB de rol van kennis- en expertisecentrum voor de hele 
stad, en stadsdelen huren de dienst in voor uitvoerende taken. In de wijziging Bouwverordening 2003 
die per 1 oktober 2006 van kracht is geworden, zijn – zoals voorgenomen – algemene regels 
opgenomen ter vervanging van de Gebruiksvergunning.  
Het Handhavingsbeleidsplan BWT is in januari 2006 door ons College vastgesteld en wordt uitgewerkt 
door middel van een risicoanalyse en prioriteitstelling. 
 
Te bereiken 2006 Bereikt 2006 Activiteiten Begroot 

(x € 1.000) 
Realisatie 
(x € 1.000) 

Wettelijke taken  
Implementatie van het 
handhavingsbeleid 

• Uitvoeringsplan is 
ontwikkeld 

• Uitvoering handhaving 
bouwregelgeving conform 
Handhavingsbeleidsplan 

Beschikkingen worden binnen de 
wettelijke termijnen afgegeven 
 

• 99,3 binnen de 
wettelijke termijn 
(2005: 99%) 

• Beoordelen van en 
beschikken op aanvragen 

Constructieve deelgoedkeuringen 
worden voor de start van de 
werkzaamheden afgegeven 
 

• Constructieve 
deelgoedkeuringen 
zijn voor de start van 
de werkzaamheden 
afgegeven 

• Beoordelen van en 
beschikken op onderdelen 
van aanvragen 

Aanpassen procedures binnen 
het proces vergunningverlening 
aan gewijzigde regelgeving 
 

• Procedures binnen 
het proces 
vergunningverlening 
zijn aangepast en up-
to-date  

 

Uitvoering wettelijke bouw- en 
woningtoezichttaken 
 

• Aantal afgegeven 
beschikkingen: 
bouwbeschikkingen 
686; overige bouw 
gerelateerde 
beschikkingen: 290; 
gebruik gerelateerde 
beschikkingen: 71 
(totaal:1.047) 
• Constructieve 
deelgoedkeuringen: 
1.169  

• Vergunningverlening 
• Constructieve beoordeling 
• Toezicht en handhaving 
• Huisnummering 
• Hoorzittingen en inspraak 
• Bezwaar en beroep 
• Speciale aandacht voor de 
Noord/Zuidlijn 
• Uitbouw éénloketfunctie:  

Lasten 6.314 
Baten 4.756   
Saldo 1.557 

Lasten 9.772 
Baten 6.907 
Saldo 2.865 

Niet-wettelijke taken 
Expertise beschikbaar stellen aan 
stadsdelen en andere diensten 
 

• Expertise is 
beschikbaar gesteld 
aan stadsdelen en 
andere diensten: 
- Handboek 
Aanschrijven is 
ontwikkeld 

• Vraagbaakfunctie, 
• Ondersteuning,  
• Voorlichting,  
• Monitoring,  
• Beleidsontwikkeling 
 

Lasten 0  
Baten 110 
Saldo - 110 

Lasten 0  
Baten 203 
Saldo -203 

2.4 Subresultaatgebied Vastgoedinformatie 

Geo- en Vastgoedinformatie (GVI) biedt de gemeente Amsterdam een kennis- en productiecentrum 
voor geografische en vastgoedinformatie. Het levert basisgegevens en kennis om van die gegevens 
informatie te maken voor de gemeentelijke werkprocessen. GVI is ook de partner van particuliere en 
geprivatiseerde (nuts)bedrijven voor het verkrijgen van dergelijke informatie. 
 
Te bereiken 2006 Bereikt 2006 Activiteiten Begroot 

(x € 1.000) 
Realisatie 
(x € 1.000) 

Leveren gegevens van 
basisregistraties aan diensten en 

- Oplevering VRA-
systeem 

- Gebruik mogelijk maken 
VRA voor alle gemeentelijke 

 1.824  1.940 
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stadsdelen volgens vastgestelde 
normen  
 

(VastgoedRegister 
Amsterdam) 
- In VRA adres-pand-
koppeling 
- Vaststellen nieuwe 
organisatie GVI 
- B&W besluiten over 
gebouwen- en 
adresregistratie 

diensten, realiseren 
aansluiten 1ste tranche 
Basisregistratie & ICT-
infrastructuur  
- Realiseren 
gebouwenregistratie 
- Monitoring op kwaliteit  

Leveren basisbestand 
Kabels&Leidingen 

Project stopgezet Realisatie basisbestand  55  12 

Gemiddelde actualiteit 
Grootschalige BasisKaart  (GBK) 
6 maanden 
 

- Leveringen zijn 
volgens schema 
- Actualiteit 
bebouwing is 3 
maanden 

Gerealiseerd 
Staanplaatsen en 
woonschepen toevoegen 
 

 860  678 

Gemiddelde actualiteit 
Kleinschalige BasisKaart (KBK) 1 
jaar 
 

- Objectgericht 
KBK25 afgerond 
- Heruitgave 
gebiedsgrenzen 

- Objectgericht maken kaart 
KBK25, KBK50 en KBK125 
- integreren productie-
processen met KBK10 

 623  615 

Budgettair neutraal werken 
Landmeetkundige Dienst 

VCA certificering Voldoende opdrachtstroom  0  41 

Goedkeuring bedrijfsplan 
Basisregistratie & ICT-
infrastructuur (BRI) 

 - Afspraken met betrokken 
diensten 
- Koppeling Basisregistraties 
Vastgoed aan Personen 
- Realisatie informatie 
architectuur 
- Aanpassing 
beheerorganisatie 

 2.925  856 

§3 Realisatie prioriteiten en posterioriteiten 

3.1 Prioriteiten 
 
Overige prioriteiten 
Omschrijving prioriteit S/I* Beschikbaar 

gesteld 
bedrag  
(x € 1.000) 

Ultimo 2006 
betaald en 
verplicht  
(x € 1.000) 

Omschrijving 
gerealiseerd 
resultaat 

Prioriteit 
volledig 
uitgevoerd 
(J/N) 

Uiterste datum 
geplande 
uitvoering 

Polderweggebied I 4.650 0 

Het betreft een 
gereserveerd 
bedrag voor de 
sanering 

N 2007 

Verstrekken subsidie 
Rolstoelgeschikte 
woningen en Wonen in 
beschermde omgeving 

 3.020 1.664 Meer dan 50% van 
het bedrag voor dit 
speerpunt in 
beleid is belegd 

N 2007 

 Uitbreiding capaciteit 
afhandeling bouwaan-
vragen grootstedelijke 
projecten 

I 918 918 Capaciteit 
uitgebreid, deels 
door uitbreiding 
bezetting, deels 
door inhuur 

N 31/12/2006 

* Structureel of incidenteel. 
 
In bovenstaande tabel zijn alleen de bij het jaarplan 2006 toegekende prioriteiten opgenomen die níet 
conform planning zijn gerealiseerd. Voor alle overige toegekende prioriteiten geldt dat dit wél het geval 
is. 

3.2 Posterioriteiten 
 
Omschrijving Bedrag  

(x € 1.000) 
Gerealiseerd 

Ombuigingen 2004 tot en met 2006 (3 tranches + BRI) 1.502 1.502 
Salarislasten personeel (-/- 5,81 fte) Dienst Wonen 281 282 
Overige goederen en diensten Dienst Wonen 64 64 
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§4 Prestatiemeting  

Dienst Ruimtelijke Ordening 
DRO draagt met de Monitor Creatieve Kennisstad en het Programma Ruimtelijke Investeringen (PRI) 
bij aan de monitoring van de Programakkoorddoelstellingen. In 2006 is begonnen deze instrumenten 
zo aan te passen dat zij ook daadwerkelijk als monitor gebruikt kunnen worden.  
In 2006 is een IMB uitgevoerd bij DRO. De resultaten zijn begin 2007 beschikbaar. 

Ontwikkelingsbedrijf 
Het Ontwikkelingsbedrijf maakt op verschillende manieren gebruik van prestatiemeting om zicht te 
houden op de bereikte maatschappelijke effecten en de doelmatigheid van de bedrijfsprocessen. Voor 
het erfpachtbedrijf zijn overlegvormen in het leven geroepen en accountmanagers aangesteld; voor 
regie en productie levert het basisbestand zowel kwantitatieve als kwalitatieve informatie; voor 
toetsing van grondexploitaties wordt een groot aantal normgetallen gebruikt, en dienstverlening bij 
procesbegeleiding voor bewoners wordt regelmatig geëvalueerd. 

Dienst Wonen 
Dienst Wonen heeft in 2006 verschillende prestatiemetingen op het gebied van woonbeleid en 
stedelijke vernieuwing uitgevoerd. De belangrijkste zijn Wonen in Amsterdam 2005 (stand van zaken, 
stadsdeelprofielen, woningvoorraad en inkomens), de evaluatie na tien jaar operatie Zoeklicht, en de 
slaagkansenmonitor. Verder is een IMB uitgevoerd. De bedrijfsvoering werd positief beoordeeld. 

Vastgoedinformatie 
De ACAM heeft een audit gehouden over de adresregistratie. Met de uitvoering van een aantal 
aanbevelingen is een begin gemaakt, bijvoorbeeld met een terugmeldproces voor de adres- en 
gebouwenregistratie. 

Staat van de Stad 
In november 2005 is, naar aanleiding van de rapportage ‘Staat van de Stad’, gestart met het uitvoeren 
van een verdiepingsonderzoek naar de achtergronden van Amsterdammers uit niet-westerse landen. 
Ook is begonnen met het maken van een scan van de sociale liftfunctie van Amsterdam. In 2006 zijn 
de resultaten hiervan bekendgemaakt. 
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Resultaatgebied Middelen 

§1: Bestuurlijke hoofdlijnen 

1.1 Inleiding 
In het resultaatgebied Middelen zijn de baten en lasten opgenomen die als algemene middelen ten 
dienste staan van de gemeente Amsterdam. 
 
Aan dit resultaatgebied leveren de volgende diensten een bijdrage: 
• Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam (OGA); 
• Dienst Gemeentelijke Belastingen Amsterdam (DGBA); 
• Dienst Advies en Beheer staf en directie. 

1.2 Realisatie bestuurlijk relevante doelstellingen 
 
Programakkoord-afspraken Bereikt tot/met 2005 Te bereiken resultaten 2006 Bereikte resultaten 2006 
Aanvaardbare lastendruk OZB blijft (met 

inflatiecorrectie) op huidig 
niveau 

Verhoging tarieven met 
inflatiepercentage 

Maximale nominale verhoging 
OZB-tarieven 

De gemeente beschikt over 
een adequaat 
weerstandsvermogen 

- Adequaat niveau 
weerstandsvermogen 
- Uitbreiding van 
instrumenten 
risicomanagement 
 

- Handhaving adequaat 
niveau weerstandsvermogen 
- Voldoende gebruik 
beschikbare instrumenten 
risicomanagement 
 

- Adequaat niveau 
weerstandsvermogen 
- Toegenomen, maar nog niet 
voldoende gebruik 
beschikbare instrumenten 
risicomanagement  
 

    

§ 2 Bereikte resultaten 
Deze zijn voor wat betreft de belastingheffing en –inning opgenomen in de paragraaf Lokale Lasten. 
De activiteiten van het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam, waaronder het erfpachtresultaat, 
zijn in de afzonderlijke paragraaf over het ontwikkelingsbedrijf toegelicht.  

§3 Realisatie prioriteiten 

3.1 Prioriteiten 
 
Prioriteiten die zijn opgenomen in het Programakkoord 2002-2006 
Omschrijving prioriteit S/I* Beschikbaar 

gesteld 
bedrag  
(x € 1.000) 

Ultimo 2006 
betaald en 
verplicht  
(x € 1.000) 

Omschrijving 
gerealiseerd 
resultaat 

Prioriteit 
volledig 
uitgevoerd 
(J/N) 

Uiterste datum 
geplande 
uitvoering 

Herinrichting 
werkprocessen DBGA ten 
behoeve van verbetering 
van de dienstverlening 

I 129 129 en 19 uit 
eigen budget 

DBGA heeft zich 
meer functioneel 
georganiseerd 

Ja 1 november 
2006 

 
* Structureel of incidenteel. 
 
In bovenstaande tabel zijn alleen de bij het jaarplan 2006 toegekende prioriteiten opgenomen die níet 
conform planning zijn gerealiseerd. Voor alle overige toegekende prioriteiten geldt dat dit wél het geval 
is. 
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§4 Prestatiemeting  
 
De Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam heeft veel klantcontacten. De dienst besteedt veel 
aandacht aan een betere klachtenafhandeling en aan het tevredenstellen van de klant (de burger). 
Voor meer informatie hierover verwijzen wij naar de bijdrage van de Dienst Belastingen Gemeente 
Amsterdam aan het Burgerjaarverslag.  
 
Jaarlijks onderzoekt de Waarderingskamer in een landelijke benchmark hoe de Wet WOZ 
(waarderingen en taxaties) wordt uitgevoerd. Daarbij worden de kosten voor de uitvoering van de Wet 
WOZ per gemeente uitgedrukt in kosten per object. Amsterdam behoorde de afgelopen jaren tot de 
gemeenten met de laagste WOZ-kosten.  
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Resultaatgebied Bestuur en concern 

§1: Bestuurlijke hoofdlijnen 

1.1 Inleiding 
Aan het resultaatgebied Bestuur en Concern leveren de volgende organisatieonderdelen een bijdrage: 
 Rekenkamer Amsterdam; 
 Raadsgriffie; 
 Gemeentelijke Ombudsman; 
 Bureau Onderzoek en Statistiek; 
 Gemeentearchief Amsterdam; 
 Bestuursdienst Amsterdam; 
 Dienst Persoonsgegevens. 

 
Het resultaatgebied is onderverdeeld in de subresultaatgebieden: 
 Bestuursondersteuning; 
 Concernontwikkeling; 
 Burgerzaken. 

1.2 Gewenst effect 
De volgende effecten worden nagestreefd: 
• gewogen en verantwoorde bestuurlijke besluitvorming; 
• effectieve, efficiënte en rechtmatige besturing van de organisatie van de gemeente; 
• continu contact met de stad Amsterdam en het registreren en ontsluiten van informatie over haar 

inwoners en de gemeentelijke organisatie; 
• een topfitte gemeentelijke organisatie, onder meer door de ontwikkeling en implementatie van 

nieuwe bedrijfsvoeringinstrumenten; 
• effectieve belangenbehartiging voor Amsterdam op regionaal, nationaal en Europees niveau.  

1.3 Realisatie bestuurlijk relevante doelstellingen 
 
Programakkoord-afspraken 2002 – 2006 en doelen 
 
Doelstellingen Bereikt in 2005 Te bereiken in 2006 Bereikte resultaten 2006 
Burger koning: de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening wordt verbeterd. 
Sturing op terugbrengen 
doorlooptijden 
bezwaarschriften en 
verbetering kwaliteit van 
primaire besluiten 

De basisnormen worden 
gehanteerd 

Hanteren van basisnormen 
voor doorlooptijd 
bezwaarschriften en 
inhoudelijke afhandeling 

- In het gehele concern zijn in 
2006 meerdere acties 
ondernomen waarvan het 
resultaat zichtbaar is 
- Was begin 2006 de 
werkvoorraad 
bezwaarschriften 711, begin 
december 2006 is deze 
geslonken naar 332 
- Er zijn bijna 1100 
bezwaarschriften 
afgehandeld waarvoor de 
gemiddelde doorlooptijd 
ongeveer 16 weken bedroeg 

Toegankelijk Call Center Voorbereiding is voltooid Invoering van fase II: 
uitbreiding van het 
contactcenter met de 
dienstverlening van de 
stadsdelen en overige 
diensten 

- De invoering van fase II 
contactcenter loopt door tot 
en met 2007 
- Besluitvorming binnen de 
stadsdelen is vertraagd 
 

Digitaal loket Amsterdam - Aantal digitale formulieren is 
met 100% toegenomen - 
Verbreding naar 

- Het volume 
transactiediensten verdubbelt 
ten opzichte van 2005 

- Het aantal 
transactiediensten dat in 
2006 operationeel is bedraagt 

3 Beleidsverantwoording resultaatgebieden 177



Doelstellingen Bereikt in 2005 Te bereiken in 2006 Bereikte resultaten 2006 
transactiediensten vindt 
plaats 

- Het aantal 
transactiediensten dat 
beschikbaar is, komt op 100 

33; prioriteit is daarbij belegd 
bij de meest gebruikte 
formulieren 
- Er is sprake van 
vermindering van het aantal 
formulieren door integratie, 
zoals bij de integrale 
horecavergunning 

Versterken klantgerichtheid 
van medewerkers  

Medewerkers volgen 
concernopleiding 
‘dienstverlening in de stijl van 
Amsterdam’ 

Alle medewerkers van het 
Contactcenter volgen de 
concernopleiding 

Alle medewerkers van het 
Contactcenter hebben de 
concernopleiding gevolgd 

Totstandkoming basisset van 
normen voor dienstverlening 
als onderdeel van het 
Bestuursakkoord; stadsdelen 
en diensten meten op basis 
van de set 

- Jaarlijkse evaluatie vindt 
plaats 
- Dienstverleningsmonitor 
2005 uitgevoerd 

- Actualisatie basisnormen 
- Publicatie basisnormen 
 
 

- Basisnormen gepubliceerd 
- Actualisatie basisnormen 
gelijktijdig met 
totstandkoming  
Bestuursakkoord 2006-2010 

Kwaliteit gemeentelijke organisatie. 
Verlaging ziekteverzuim Ziekteverzuim 6,5% Ziekteverzuim 5,5% - Het ziekteverzuim-

percentage in 2006 is 6,3 %; 
het ziekteverzuimpercentage 
korter dan een jaar is 5,5 % 
- Project langdurig verzuim en 
reïntegratie is beëindigd; 
organisaties hebben op dat 
vlak grote winst geboekt 

Besparingen door afsluiten en 
beheren raamcontracten 

Besparing van € 11,3 miljoen 
gerealiseerd 
 

Besparing van € 5,7 tot € 
13,2 

Ondanks het feit dat de totale 
uitgaven binnen de 
raamcontracten lager zijn dan 
verwacht, is de gerealiseerde 
besparing als gepland, 
doordat een aantal trajecten 
meer besparingen heeft 
opgeleverd dan tevoren 
verwacht: € 11,3 miljoen 
besparing gerealiseerd 

- Enkelvoudige opslag  
meervoudig gebruik 
- Herontwerp van processen 
en ketensamenwerking 

- 60 gemeentelijke 
organisaties zijn aangesloten 
op de gemeenschappelijke 
infrastructuur E-net 
- Gerealiseerd Portaal 
Amsterdam 
- Start inrichting enkele 
Shared Service Centers 
(SSC) 

Is belegd bij stuurgroep BRI, 
waarbinnen doelen actief zijn 
geadresseerd. 

- Bedrijfsplan BRI 
geïmplementeerd 
- SSC ICT en SSC HRM 
operationeel 
- Raadplegen online erfpacht 
en WOZ-gegevens mogelijk 
- Meldpunt en terugmeld-
proces voor Basisregistratie 
Personen ingericht 
- Per 1 januari 2007 gaat 
net/portaal over naar het 
Servicehuis ICT  

Transparanter maken van 
bestuurlijke besluitvorming, 
stroomlijnen van 
besluitvormingsproces en 
planmogelijkheden vergroten. 

Besluitvorming ondersteund 
door Andreas 

Digitaal archiveren van 
bestuurlijk 
besluitvormingsproces in 
Andreas 

- Niet gerealiseerd; prioriteit is 
gegeven aan het verbeteren 
van Andreas zelf 
- Het project archivering is 
ondergebracht bij Digitaal 
Informatiebeheer 
- Aan een businesscase 
wordt gewerkt 

Presentatie (stijl van 
Amsterdam) wordt steeds 
meer geüniformeerd 

Deelname door 90% van 
stadsdelen en diensten 
gerealiseerd 

Continuering deelname door 
stadsdelen en diensten  

- Alle stadsdelen en diensten 
nemen deel behalve 
Brandweer, 
Gemeentevervoerbedrijf, 
Gemeentearchief 
- Zuideramstel en Oost-
Watergraafsmeer voeren 
binnenkort de huisstijl in 

Inzicht in en 
stuurmogelijkheden voor 
verbeteren juridische kwaliteit 
in gehele concern 

Verbetering kwaliteit juridisch 
handelen door: 
- herziening gemeentelijke 
nota Inkoop en Aanbesteden 
- jurist Europese Zaken volgt 
Europese regelgeving en zet 
kennis pro-actief uit binnen 
gemeente 
- europaproofnorm op de 

Afhankelijk van het 
programmavoorstel Integrale 
Meting Bedrijfsvoering (IMB) 
2006-2008, zal in bepaalde 
diensten geen juridische 0-
meting maar een 1-meting 
worden uitgevoerd 

- De metingen (legal audits) 
zijn onderdeel van het 
vastgestelde IMB-programma 
- In zeven diensten is een 
IMB 1-meting uitgevoerd, 
waardoor in beeld is hoe de 
diensten sinds de 0-meting 
hebben geïnvesteerd in de 
juridische bedrijfsvoering  
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Doelstellingen Bereikt in 2005 Te bereiken in 2006 Bereikte resultaten 2006 
terreinen staatssteun, 
mededinging en Europese 
subsidies 
- antennecursus Europees 
recht 

- In 2006 is ook een nieuwe 
juridische concernnorm voor 
risicovolle Europese dossiers 
ontwikkeld en vastgesteld; de 
‘Europa-norm’ is nu 
onderdeel van de 
bedrijfsvoeringverklaring en 
van de periodiek uit te voeren 
IMB 

Normering en verkrijging van 
inzicht in toestand 
bedrijfsvoeringprocessen 

- Een evaluatie heeft geleid 
tot aanscherpingen 
- Binnen de Toets- en 
Adviesteams (TAT) zijn 
duidelijker afspraken gemaakt 
over de behandeling van de 
bedrijfsvoeringverklaring 

Bij maximaal 10 diensten 
wordt IMB uitgevoerd op 
basis van de 
bedrijfsvoeringnormen 

- Diensten en TAT’s krijgen 
de rapporten naar aanleiding 
van de IMB’s, zodat risico’s in 
de bedrijfsvoering, aan de 
orde komen 
- De geconsolideerde 
informatie is opgenomen in 
de bedrijfsvoeringparagraaf 

Adequate huisvesting gemeentelijk apparaat 
Knelpunten huisvesting 
oplossen 

Voortgang conform planning Voortgaan met realiseren 
gezamenlijke huisvesting van 
diverse diensten 

- De dienst Monumenten en 
Archeologie wordt gehuisvest 
in De Bazel 
- Het Huis met de Hoofden is 
verkocht 
- De dienst Onderzoek en 
Statistiek en 
Verzekeringsbedrijf Groot 
Amsterdam worden 
gehuisvest bij de Stadsbank 
van Lening 
- De dienst Stadstoezicht 
verlaat het pand aan de 
Weesperstraat 

Internationaal beleid focus op landen van herkomst en toetredingslanden EU 
Verhoging bijdrage 
ontwikkelingsgelden: € 1 per 
Amsterdammer 

Structureel budget is  
€ 550.576 

Amsterdam investeert 
structureel 1 euro per inwoner 
in internationale 
samenwerking 

Doel € 745.000,- structureel; 
bereikt € 705.000 

Nieuwe uitgangspunten: 
landen van herkomst van 
grote groepen 
Amsterdammers en toe- 
tredingslanden EU 

In periode 2002-2005 zijn met 
Suriname, Ghana, Turkije, 
Riga en Boedapest 
overeenkomsten afgesloten, 
ook lopen er projecten in 
Marokko en de Nederlandse 
Antillen 

Nieuwe overeenkomst met 
Suriname voor periode 2006-
2010, uitbreiding projecten 
Marokko, Antillen en Sofia 

- Nieuwe overeenkomst met 
Suriname afgesloten 
- In alle overige doelgebieden 
lopen projecten (in periode 
2002-2006 circa 85 projecten 
opgestart)  
- Met Antillen en Sofia 
worden in 2007 
overeenkomsten afgesloten 

 
 

§ 2 Bereikte resultaten per subresultaatgebied  
 
  Bedragen x € 1 miljoen 
  Lasten Baten Saldo
Bestuur 5,8 0,5 5,3
Bestuursondersteuning 85,6 30,4 55,2
Concernontwikkeling 16,1 6,9 9,2
Burgerzaken 25,5 10,2 15,3
Griffie 2,4 0,1 2,3
Rekenkamer 1,5 0,6 0,9
Ombudsman 1,5 0,1 1,4
Onderzoek en Statistiek 5,1 3,3 1,8
Archief 25,5 17,3 8,2
Totaal 169,0 69,4 99,6

 
In vorenstaande tabel is een cijfermatig overzicht opgenomen van de rekeningbedragen van dit 
resultaatgebied (onderverdeeld naar subresultaatgebieden). Hierna volgt een toelichting op de voor 
2006 bestuurlijk relevante ontwikkelingen. 
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2.1 Subresultaatgebied Bestuursondersteuning 
 
Integrale bestuursadvisering 
In mei 2006 is de Eindrapportage Agenda 2006 opgesteld. Daaruit blijkt dat bij veel werkprocessen 
slimmer wordt gewerkt en dat hierdoor de Amsterdammers betere dienstverlening krijgen. Er is sprake 
van effectievere handhaving en een slagvaardiger aanpak van maatschappelijke problemen.  
Ons College heeft zijn plannen voor het resultaatgebied Bestuur en concern voor de komende vier 
jaar vastgelegd in de notitie ‘Van ongeduld naar actie’. Het Programakkoord ‘Mensen maken 
Amsterdam’, paragraaf 10, vormt daarvoor de basis. Centraal daarin staat versterking van de 
samenwerking binnen de centrale stad en tussen de centrale stad en de stadsdelen. Dat gebeurt door 
de meerjarige verbeterprogramma’s per hoofdproces. Ook is begonnen met de ontwikkeling van een 
stadsMT en een onderzoek naar de positionering van centrale diensten; beide belangrijke projecten 
ter verbetering van de samenwerking binnen de centrale stad.  
De samenwerking tussen de centrale stad en de stadsdelen heeft vorm gekregen in het 
‘Bestuursakkoord stad en stadsdelen 2006 – 2010’, waarmee de Dagelijks Besturen en ons College in 
december in principe hebben ingestemd. De besturen spreken af om op acht politiek urgente 
samenwerkingsopgaven tot bindende afspraken te komen. In dit Bestuursakkoord wordt ook het 
Bedrijfsvoeringsakkoord bekrachtigd dat de gemeentesecretaris en de stadsdeelsecretarissen 
uitvoeren. Daarin wordt afgesproken dat stad en stadsdelen op de volgende aspecten van 
bedrijfsvoering zullen samenwerken: basisregistraties, P&C-cyclus en financiële systemen, juridische 
kwaliteitszorg, mobiliteit en inkoop.  
  
Bouwfraude 
Er zijn 450 zaken bij de Raad van Arbitrage aanhangig gemaakt. In 2006 is er een schikking getroffen 
voor deze zaken. Er is veel tijd besteed aan het bijhouden van de dossiers en de schikking heeft 5,5 
miljoen euro opgeleverd. 
 
Regionale samenwerking 
De wettelijke basis voor de stadsregio’s, de Wet gemeenschappelijke Regelingen (WGR+), is met 
ingang van 1 januari 2006 in werking getreden. Onder andere naar aanleiding daarvan heeft het 
Regionaal Orgaan Amsterdam (ROA) een nieuwe naam: Stadsregio Amsterdam. De Stadsregio 
Amsterdam heeft de Regionale Agenda 2006-2009 opgesteld. 
De ruimtelijke ontwikkeling wordt afgestemd met de Noordvleugel van de Randstad en met de Regio 
Randstad. De taak van Regio Randstad is de samenhang van de Randstad te bewaken en de 
Randstad Holland internationaal op de kaart te zetten. Regio Randstad heeft naar aanleiding van de 
negatief uitgevallen evaluatie in 2006 haar activiteiten en budget met 30 procent ingeperkt. 
Het kabinet heeft ingestemd met een groeitaakstelling van Almere van 60.000 woningen tot 2030. De 
bestuurlijke discussie tussen regio en Rijk spitst zich toe op de bijbehorende infrastructuur. 
 
Wij Amsterdammers 
Het actieprogramma ‘Wij Amsterdammers’ is kort na de moord op Theo van Gogh vastgesteld. Het 
richt zich op het bestrijden van terrorisme, het tegengaan van radicalisering, het voorkomen van 
polarisatie en het mobiliseren van positieve krachten. In 2006 is in dialoog met de stad een 
geactualiseerde versie van het actieprogramma opgesteld, ‘Wij Amsterdammers II’. Hierin zijn nieuwe 
inzichten verwerkt, waaronder de adviezen van prof. dr. Ervin Staub. Het plan combineert een harde 
en een zachte aanpak en daarbij staan achterliggende oorzaken van de problematiek centraal. Het 
programma kent de volgende actielijnen: (I) perspectief en kansen bieden, (II) grenzen en eisen 
stellen en (III) investeren in sociaal kapitaal.  
‘Grenzen en eisen stellen’ heeft betrekking op intolerant en onfatsoenlijk gedrag en op radicalisering. 
De lijn van ‘perspectief en kansen bieden’ is door de gemeenteraad vastgelegd in de notitie 
‘Perspectief en Kansen, het Amsterdamse integratiebeleid tegen de achtergrond van het programma 
Wij Amsterdammers’. Doel is dat alle Amsterdammers naar vermogen zijn opgeleid en werk hebben. 
Bij ‘investeren in sociaal kapitaal’ gaat het om het versterken van het vertrouwen en het contact 
tussen diverse Amsterdamse bevolkingsgroepen. 

Op grond van onderzoek naar processen van radicalisering onder Amsterdamse moslims, het IMES-
rapport dat in oktober 2006 verscheen, zijn de doelstellingen van ‘Wij Amsterdammers’ nader 
uitgewerkt en geoperationaliseerd. Het accent ligt op vergroting van het maatschappelijk en politiek 
vertrouwen en van religieuze weerbaarheid binnen de moslimgemeenschap en op omgang met 
radicale jongeren. 
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De aansturing van activiteiten is versterkt door aanstelling van een regisseur Sociale Cohesie per 1 
juli 2006. Onder zijn leiding is eind augustus 2006 het Platform Amsterdam Samen (PAS) gestart. Dit 
is een projectteam dat de samenhang in beleid bewaakt, verbindingen legt en maatschappelijke 
coalities bevordert, zodat de aanpak van ‘Wij Amsterdammers’ doordringt tot in de haarvaten van de 
stad. De stadsdelen spelen daarbij een belangrijke rol en hebben in 2006, vanuit de middelen ‘Wij 
Amsterdammers’, eigen activiteiten uitgevoerd. Het volgende overzicht omvat de hoofdactiviteiten die 
in het kader van ‘Wij Amsterdammers’ in 2006 hebben plaatsgevonden, verdeeld over de drie 
actielijnen.  

Tabel 
Te bereiken 2006 Bereikt 2006 Activiteiten Begroot 

(x € 1.000) 
Realisatie
(x € 1.000) 

Perspectief en 
kansen bieden:  
bevorderen dat alle 
Amsterdammers 
naar vermogen 
maximaal zijn 
opgeleid en werk 
hebben 

Heroriëntatie op het 
integratiebeleid 
gerealiseerd 

- Opstellen notitie 
‘Perspectief en Kansen, 
Het Amsterdamse 
integratiebeleid tegen de 
achtergrond van het 
programma Wij 
Amsterdammers’ (DMO) 
- Instellen van de Unit 
Diversiteit bij DMO 
 

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

Grenzen en eisen 
stellen: 
tegengaan van 
radicalisering en 
intolerant en 
onfatsoenlijk gedrag  

Informatiehuishouding 
(IHH) opgebouwd 
(expertise met omgaan 
met radicalisering en 
netwerk van 
deskundigen en 
professionals) 
 

- Opstellen beleidskader 
informatiehuishouding 
waarin de bestuurlijke, 
juridische en inhoudelijke 
afbakening van het beleid 
wordt beschreven 
- Behandeling van een 
tiental vragen en 
meldingen en uitvoering 
van enkele interventies 
- Opbouw van een 
netwerk van organisaties 
en personen die van 
belang zijn bij vroegtijdige 
signalering en aanpak 
van radicalisering (o.a. 
via expertmeetings voor 
bestuurders en voor 
professionals) 
- Aanstelling van een 
radicaliseringsdeskundige 
(in samenwerking met 
Slotervaart) 
 

565 365 

 Diverse coachings- en 
ontwikkelingsprojecten 
gericht op jongeren zijn 
gerealiseerd 

- Projecten van Forum: 
zomerschool, 
coachingtrajecten voor 
bijna/ pas afgestudeerde 
jongeren en uitvoering 
project Brug Over 
(gesprekken tussen jonge 
moslims en hun ouders) 
- Projecten 
cultuureducatie en 
burgerschap 
 

200 225 

Investeren in sociaal 
kapitaal: 
versterken van 
contact tussen 
diverse 
Amsterdamse 
bevolkingsgroepen 

Via het Meldpunt Goede 
Ideeën (MGI) zijn 
initiatieven van burgers 
gesteund, die zorgen 
voor contact en 
samenwerking tussen de 
diverse groepen 
Amsterdammers 
 

- Subsidies van maximaal 
50.000 euro zijn 
toegekend aan 24 van de 
79 ingediende initiatieven 
van burgers 
 

500 520 

 De eerste 
Amsterdamdag, die de 
trots op Amsterdam 
moet bevorderen, is 

Organisatie van de 
Amsterdamdag 
 

250 263 
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gerealiseerd 
 Diverse evenementen, 

campagnes en andere 
communicatieactiviteiten, 
die de aandacht vestigen 
op thematiek van Wij 
Amsterdammers en het 
belang daarvan, zijn 
gerealiseerd 

O.a. Campagne ‘Wat doe 
jij voor je stad?’ en 
Menno helpt, waarin de 
aandacht wordt gevestigd 
op mensen die 
vrijwilligerswerk 
verrichten en zich 
inspannen voor anderen; 
uitverkiezing Amsterdam 
van het Jaar; Festival der 
Bestuurskunde; 
ondersteuning 
ondertiteling Salto 
 

360 377 

 Ontbrekende kennis en 
informatie op het gebied 
van radicalisering en 
polarisatie is verzameld 

O.a. het ÌMES-onderzoek 
‘Processen van 
radicalisering’ en door de 
inzet van reguliere 
gemeentelijke 
onderzoeksinstrumenten, 
w.o. de Amsterdamse 
Burgermonitor  

380 340 

 Er is een klein en 
slagvaardig bureau 
opgezet: Platform 
Amsterdam Samen 

Opzetten van een 
projectbureau 

245 130 

Totaal   2.500 2.220 
 
 
Organen ter ondersteuning van de gemeenteraad 
Raadsgriffie en Rekenkamer Amsterdam  
De Raadsgriffie draagt zorg voor een optimale logistieke ondersteuning van de raadsleden bij de 
uitoefening van hun kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende taken en 
verantwoordelijkheden. De Rekenkamer onderzoekt de doeltreffendheid, doelmatigheid en 
rechtmatigheid van het door de gemeente gevoerde bestuur. Het verslag van hun werkzaamheden in 
2006 staat in hun jaarrapportages over 2006. 
 
Ombudsman  
De Ombudsman doet onafhankelijk en onpartijdig onderzoek naar aanleiding van klachten van 
burgers, maar stelt ook op eigen initiatief onderzoek in naar de gedragingen van gemeentelijke 
diensten en stadsdelen. In de Jaarrekening Ombudsman 2006 staat het overzicht van de verrichte 
onderzoeken. 
 
O+S 
Standaardisatie van onderzoek en vergelijking van resultaten, vooral op het terrein van 
dienstverlening, klant- en medewerkerstevredenheid, zijn gerealiseerd door, in samenwerking met 
Concern Financiën en diensten, het programma ‘Prestatiemeting’ te ontwikkelen. Stadsdelen zijn 
ondersteund bij het monitoren van de basisset outputindicatoren en indicatoren GSB III.  
Er is een plan van aanpak gemaakt voor Stadstaat. De synergie op onderzoeksterrein is bevorderd 
door het gebruik van het meldpunt en de onderzoeksbank verder te verbeteren, en er is een 
gemeentelijk onderzoeksprogramma voorbereid. Het reguliere werk betrof onder meer onderzoek in 
het kader van ‘Wij Amsterdammers’ (extremisme en conflictpotentieel), het leveren van 
basisstatistieken en de uitvoering van de vierde meting Staat van de Stad en de zevende 
Burgermonitor. 
 
Gemeente Archief Amsterdam  
Renovatie De Bazel 
Door onvoorziene technische en procedurele complicaties is vertraging in de verbouwactiviteiten van 
het gebouw De Bazel ontstaan. De oplevering is verschoven van half december 2006 naar april 2007. 
In het kader van de bredere publieksdiensten van De Bazel zijn contracten opgesteld voor exploitatie 
van de stadsboekwinkel, het conferentiecentrum en de ondersteunende horeca. 
 
Digitaliteit 
Duurzaam beheer van digitale informatie is onder de aandacht gebracht door kennisopbouw, 
samenwerking en ondersteuning bij het opstellen en implementeren van standaarden voor digitaal 
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informatiebeheer. Er is een business case in gang gezet over het duurzaam beheer van digitale 
informatie. 
In het kader van de bouw van de Archiefbank - een systeem voor het online raadplegen en 
downloaden van documenten uit de archieven - is onderzocht hoe grootschalige digitalisering van 
archivalia zo opgezet kan worden, dat een kwalitatief hoogwaardig product tegen een lage prijs 
geleverd wordt. De eerste fase van het project ‘Digitaliseren van archief en persoonskaarten’ is in 
samenwerking met de Dienst Persoonsgegevens succesvol afgerond.  
Het rapport ‘Digitalisering ontrafeld’, is gepresenteerd en opgenomen in het curriculum van het hoger 
beroepsonderwijs en is enkele duizenden malen gedownload van de website van het Gemeente 
Archief Amsterdam. Ook is de achterstand in de ontsluiting teruggebracht van 50 naar ruim 30 
procent, en de achterstand in de conservering van 55 naar minder dan 25 procent. Voor de groepen 
zes, zeven en acht van de basisschool is een Internetproject ontwikkeld, ‘Buurt en stad’, gericht op 
omgevingsgeschiedenis. 
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2.2 Subresultaatgebied Concernontwikkeling 
 
Herontwerp primaire processen 
Het doel is een betere organisatie van de werkprocessen door optimaal gebruik van ICT en één 
basisregistratie. Het beoogde resultaat is een betere dienstverlening aan burgers en bedrijven. Op de 
volgende terreinen is de dienstverlening verbeterd: 
 
Dienstverlening 
Het gemeentebrede programma Dienstverlening heeft het proces dienstverlening binnen het hele 
concern naar een hoger plan getild. Er zijn grote investeringen gedaan in de technische infrastructuur. 
Dit heeft veel besparingen opgeleverd omdat hierdoor versnipperde investeringen bij stadsdelen en 
diensten niet meer nodig zijn. De gemeente is beter bereikbaar en geeft sneller antwoord. 
Amsterdammers kunnen terecht bij één gemeentelijk telefoonnummer en Internetadres. Het nieuwe 
informatienummer van de gemeente, 14020, is op 9 oktober 2006 in gebruik genomen. Amsterdam is 
daarmee de eerste gemeente die bereikbaar is via de nieuwe landelijke nummerreeks ‘14 + 
netnummer’. 
 
Regelgeving en handhaving 
De handhavingprocessen zijn beschreven. Stad en stadsdelen hebben een heldere visie op 
handhaven vastgesteld en er wordt gewerkt aan reductie van regelgeving en administratieve lasten. In 
2006 zijn paspoortscanners ingevoerd bij de loketten Burgerzaken stadsdelen en de loketten van de 
Dienst Persoonsgegevens. 
 
Ontwikkelen en ordenen 
Ketenregie en procesherontwerp zijn ingevoerd bij de planning en toetsing van ruimtelijke projecten 
(Grote vereenvoudiging), bij de opvang van mensen in hoge psychische nood, de verslavingszorg en 
het vroegtijdig schoolverlaten. Amsterdamse best practices zijn bekendgemaakt door een publicatie 
over de Amsterdamse aanpak van ketenregie. 
 
Beheren  
Stadsdelen voeren de meeste beheertaken uit. Op eigen initiatief hebben stadsdelen verschillende 
projecten opgezet om te komen tot een schoner en kwalitatief hoogwaardiger leefomgeving in 
Amsterdam.  
 
Besturen 
De Planning en Control-cyclus is verder gestroomlijnd en vereenvoudigd. De jaarlijkse informatievraag 
is meer gericht op de totstandkoming van het jaarplan en -verslag. Ook is verder gewerkt aan de 
opzet en uitvoering van de Bedrijfsvoeringsverklaring (BVV) en de Integrale Meting Bedrijfsvoering 
(IMB), zodat diensten en bedrijven meer inzicht geven in de stand van hun bedrijfsvoering en 
bedrijfsrisico’s.  
 
Ondersteunen 
Er is gewerkt aan de oprichting van een basisadministratie voor persoons- en vastgoedgegevens. Dat 
laatste legt de basis voor het herontwerp van ketenprocessen en voor het programma ‘Beter 
Presteren’. Hierdoor wordt de infrastructuur voor datacommunicatie op orde gebracht, en circa 150 
lokale kern- en basisregistraties worden gekoppeld. Er is een begin gemaakt met de keuze voor 
gedeelde ICT-standaarden en het Servicehuis ICT is gestart met een kopgroep van een aantal 
diensten.  
Samenwerking was er op het punt van mobiliteit, opleidingen en reïntegratie via onder meer het 
Toptraject en Transfer. Het Servicehuis Personeel is gestart met een kopgroep van een aantal 
diensten. De inkoopfunctie is tot ontwikkeling gekomen en dat heeft tot aanzienlijke besparingen 
geleid. Voorbereidingen voor het Servicehuis Financiën zijn gestart. In het kader van de stroomlijning 
financiële gegevens is een uniform rekeningschema vastgesteld en een compacte set 
bedrijfsvoeringkengetallen. Er zijn bedrijfsvoeringnormen afgesproken en bij negen diensten is een 
integrale meting bedrijfsvoering uitgevoerd.  
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Centrale ondernemingsraad gemeente Amsterdam (COR) 
Per 1 januari 2007 is de COR ingesteld. Deze bevordert concernsamenwerking doordat de werkgever, 
de gemeente Amsterdam, met één werknemersvertegenwoordiging in een platform spreekt over 
onderwerpen van dienstoverstijgend belang in plaats van met 42 ondernemingsraden afzonderlijk. 
 
Concerncommunicatie 
City Marketing is onder het motto ‘I Amsterdam’ van de grond gekomen. Het bureau Amsterdam 
Topstad gaat de activiteiten coördineren. Om de alertheid van burgers te vergroten is een aantal 
campagnes gevoerd: een antidiscriminatie campagne, ‘Wat doe jij voor de stad’, de Stadssoap 
‘Westside’ en de campagne ‘Verliefd op de stad’. 
De kwaliteit van de gemeentelijke Internetsite en het Intranet Amsterdam is hoog gebleven. De 
gemeentelijke Internetsite www.amsterdam.nl staat nog steeds bekend als de beste overheidssite. 
Intranet en Internet kunnen hun informatie zonder problemen uitwisselen. 

2.3 Subresultaatgebied Burgerzaken 
 
Identiteitsvaststelling  
Verbetering dienstverlening 
In vervolg op het rapport ‘Betere samenwerking, betere dienstverlening’ is de minisite uitgebreid en de 
inhoudelijke advisering aan stadsdelen is geborgd. De elektronische dienstverlening voor de eerste 
tien producten van burgerzaken is volledig operationeel. Binnen een jaar zijn er 25.000 digitale 
aanvragen gedaan voor producten op het gebied van burgerzaken. De aanvragen zijn beveiligd door 
de invoering van DigiD. Burgerzaken leverde informatie voor de kennisbank van Antwoord. 
Het toezicht op de stadsdeeltaken betreffende burgerzaken is verbeterd en kwaliteitsnormen zijn 
opgesteld. Burgerzaken werkte met succes met een sanctiebeleid, dat in 2007 wordt vastgesteld en 
geïntensiveerd.  
Per 1 oktober 2006 is het nieuwe model rijbewijzen succesvol ingevoerd. 
 
Verbetering kwaliteit GBS 
Audits zijn uitgevoerd bij een aantal stadsdelen en organisatieonderdelen van DPG .  
Uit onderzoek van de gegevens van de gemeentelijke Basisadminstratie (GBA-gegevens) blijkt dat 
gemiddeld 15 procent van de administratie niet klopt met de feitelijke werkelijkheid. Op basis van dit 
onderzoek is de handhaving geïntensiveerd. 
De Stadspool is een succes. Het leveren van goed opgeleide medewerkers door DPG aan de 
stadsdelen draagt bij aan de kwaliteit van de GBA.  
In samenwerking met de Archiefdienst is een onderzoek gestart naar de voorwaarden waaronder 
digitalisering van archief- en persoonskaarten en de registers van de Burgerlijke stand, kan worden 
uitgevoerd. De eerste fase is succesvol afgerond. Daardoor zijn de archiefgegevens sneller 
toegankelijk en komt kantoorruimte beschikbaar. 
 
Indentiteitsbeheer 
Herontwerp processen 
Het doel is herinrichting van de werkprocessen zodat de GBA functioneert als dé eenmalige registratie 
van personen die wordt gebruikt door alle gemeentelijke diensten. Dat maakt besparingen mogelijk. 
Doel voor 2006 was het aansluiten van de Dienst Wonen en het onderdeel erfpacht van het OGA. Dit 
is nog niet gerealiseerd doordat de vereiste aanpassing van de werkprocessen meer tijd vergde dan 
verwacht. 
Intensivering handhavingstaak 
De handhavingstaak van adres- en objectgerelateerde fraude is geïntensiveerd en de samenwerking 
met andere onderdelen, zoals GeoVastgoedInformatie, dienst Wonen en het Van Traa-team, is 
verbeterd. 
 
Verkiezingen en ondersteuning rampenbestrijding 
De eerste elektronische verkiezingen van gemeenteraad en stadsdeelraden zijn goed verlopen.  
In drie weken is de extra verkiezing voor de Tweede Kamer omgezet van een elektronische stemming 
naar een stemming met ‘het rode potlood’. Ook die verkiezing verliep goed. Het Rijk vergoedt de extra 
kosten en het gebruik van de stempas is positief ervaren. 
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§3 Realisatie prioriteiten en posterioriteiten 

3.1 Prioriteiten 
Wij Amsterdammers 
Het College heeft voor de uitvoering van ‘Wij Amsterdammers II’, in aanvulling op het structurele 
budget van € 2,5 miljoen, een incidenteel bedrag van € 5 miljoen beschikbaar gesteld. De helft 
daarvan is via stadsdelen ingezet voor diverse activiteiten die bijdragen aan de doelstellingen van ‘Wij 
Amsterdammers’. De rest is ingezet voor activiteiten in het kader van twee van de drie actielijnen van 
‘Wij Amsterdammers’: ‘grenzen en eisen stellen’ en ‘investeren in sociaal kapitaal’. 
 
Overige prioriteiten 
Omschrijving prioriteit S/I* Beschik

baar 
gesteld 
bedrag  
(x € 
1.000) 

Ultimo 
2006 
betaald 
en 
verplicht 
(x € 
1.000) 

Omschrijving gerealiseerd resultaat Prioriteit 
volledig 
uitgevoerd 
(J/N) 

Uiterste 
datum 
geplande 
uitvoerin
g 

Wij Amsterdammers: Vervolg programma ‘Wij Amsterdammers’ 
 

Grenzen en eisen stellen: 
tegengaan van 
radicalisering en intolerant 
en onfatsoenlijk gedrag 

I 280 277 Onderwijs Adviespunt Radicalisering 
(AOR) ingesteld om scholen te helpen 
radicalisering tijdig te herkennen en om 
kennis en ervaringen uit te wisselen 
 

Ja  

 I 175 
 

230 Campagne rond het Meldpunt 
Discriminatie Amsterdam uitgevoerd 
en realisatie van een horecadeurbeleid 
 

Ja  

 I 200 200 Plan van aanpak opgesteld voor 
‘Homobeleid in het voortgezet 
onderwijs’ en start van uitvoering (o.a. 
voorlichting in het vo, aanstelling 
kwartiermaker en inbedding in 
veiligheidsnetwerk onderwijs) 

Ja  

 I 375 430 Een lespakket Historisch Besef is 
ontwikkeld en uitgevoerd in 130 
klassen in het vo en er is een 
werkgroep ingesteld voor het 
tegengaan van segregatie in het 
onderwijs en burgerschapsproject Bos 
en Lommer 

Nee  

Investeren in sociaal 
kapitaal:  
versterken van contact 
tussen diverse 
Amsterdamse 
bevolkingsgroepen 
 

I 2.500 2.500 Aan alle stadsdelen is een budget 
beschikbaar gesteld voor 
stadsdeelprojecten die polarisatie 
tegengaan en sociale cohesie 
bevorderen; alle projecten hebben 
diverse activiteiten gerealiseerd 

Ja  

 I 700 300 Ondersteuning diverse projecten 
sociaal kapitaal: pilot welzijn Stichting 
Connect, Moslim Jongeren Amsterdam 
(MJA), Inspiratie voor Integratie, e.a. 

Ja  

 I 300 300 13 afleveringen geproduceerd en 
uitgezonden op AT5 van de soap 
‘West Side’, die verschillen én 
overeenkomsten tussen 
Amsterdammers laat zien 

Ja  

 I 220 220 Diverse interculturele en interreligieuze 
activiteiten i.k.v. ramadanfestival, het 
FES festival en de Marokkaanse week/ 
KIT  

Ja  

 I 250 250 Start van voorbereidingen van 
organisatie Stadsspelen in 2007 

Nee  

Totaal I 5.000 4.707    
* Structureel of incidenteel. 
 
In bovenstaande tabel zijn alleen de bij het jaarplan 2006 toegekende prioriteiten opgenomen, die níet 
conform planning zijn gerealiseerd. Voor alle overige toegekende prioriteiten is de planning wel 
gehaald. 
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1. Risico’s en weerstandsvermogen  
§1.1 Wettelijk kader 
Artikel 11 van het BBV definieert het weerstandsvermogen als de relatie tussen de capaciteit om 
tegenvallers op te vangen (weerstandscapaciteit) en materiële risico’s waarvoor geen specifieke 
voorzieningen zijn getroffen. De weerstandscapaciteit bestaat uit: 
• voorzieningen; 
• bestemmingsreserves; 
• onbenutte belastingcapaciteit; 
• niet gerealiseerde boekwinsten; 
• algemene reserves. 
Financiële risico’s ten aanzien van andere rechtspersonen waarin de gemeente een bestuurlijk belang 
heeft en financieringsrisico’s vallen buiten de reikwijdte van het Weerstandsvermogen. Het BBV 
schrijft voor dat de gemeente jaarlijks de weerstandscapaciteit en risico’s inventariseert en hierover 
beleid formuleert. In termen van de BBV is het weerstandsvermogen dus het totaal van beschikbare 
middelen om ongedekte risico’s te dekken. Amsterdam gebruikt van oudsher de term 
Weerstandsvermogen (WSV) voor de beschikbare algemene reserve om risico’s mee op te vangen. 
Er is geen wettelijke norm voor de omvang van het WSV. 

§1.2 Risicobeleid van Amsterdam 

Risicomanagement 
Onder een risico wordt verstaan het gevaar van schade of verlies als gevolg van interne of externe 
omstandigheden. Te denken valt aan claims van derden, deelnemingen, rechtsgedingen en garanties. 
In meest algemene zin is een risico het product van de kans dat de schade of verlies zich voordoet en 
de omvang daarvan. Risico’s zijn onvermijdelijk bij de uitvoering van gemeentelijke taken. 
Risicomanagement bestaat uit: 
• onderkennen van risico’s binnen de organisatie en bedrijfsprocessen; 
• formuleren van maatregelen om risico’s te beheersen, waaronder het maken van keuzes om 

risico’s zelf te dragen dan wel af te wentelen (bijvoorbeeld via een verzekering); 
• naleven van maatregelen in de bedrijfsvoering om risico’s te minimaliseren, rekening houdend met 

de kosten daarvan. 
Hiermee kunnen risico’s optimaal worden beheerst. 
 
Uitgangspunt is en blijft dat de diensten primair zelf verantwoordelijk zijn voor de beheersing van de 
risico’s die gepaard gaan met hun bedrijfsvoering. Diensten moeten zelf tijdig risico’s onderkennen en 
passende maatregelen nemen. Hiervoor kan het nodig zijn voorzieningen te treffen, terwijl ook 
bestemmingsreserves een functie kunnen vervullen in de afdekking van risico’s (bijvoorbeeld risico 
van meerwerk). Daarnaast hebben sommige facilitaire diensten een algemene reserve die kan dienen 
als buffer voor afzet risico’s. Risico’s die inherent zijn aan de bedrijfsprocessen en waarvan de 
omvang en kans op realisatie substantieel zijn, dienen naar het oordeel van ons College te zijn 
afgedekt met specifieke voorzieningen. Hierbij kan er wel voor worden gekozen de voorziening 
vooralsnog centraal te beheren. In het bijzonder geldt voor diensten waarvan de lasten worden gedekt 
door kostendekkende tarieven van gebruikers dat de dekking van risico’s in de tarieven moet zijn 
verwerkt. 
Ons College bevordert binnen de gemeente actief het gebruik van risicomanagement. Voor grote 
projecten is risicomanagement onderdeel van de projectbeheersing. Maar ook buiten de sfeer van 
fysieke infrastructuur is risicomanagement van cruciaal belang. Een voorbeeld is de nieuwe wetgeving 
waardoor de gemeente veel meer dan voorheen eigen risicodrager wordt voor de uitvoering van 
sociale wetgeving. Een van de instrumenten om inzicht te krijgen in risico’s en de wijze waarop de 
diensten risico’s beheersen is de bedrijfsvoeringverklaring en de daarbij gehanteerde normen. Door 
middel van de Integrale Meting bedrijfvoering (IMB) wordt periodiek onderzocht of een dienst haar 
bedrijfsvoeringrisico’s voldoende beheerst en zonodig aanbevelingen gedaan voor verbetering. In de 
bedrijfsvoeringparagraaf van de missive wordt hier nader op ingegaan. Een ander instrument is de 
gemeentelijke richtlijn voor krediet beheer en de daarin opgenomen rapportagevoorschriften voor de 
uitvoering van grote projecten. Specifiek voor grote ICT projecten is een rapportage/monitoring regime 
om de onvermijdelijke risico’s te onderkennen en beheersen. 
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Ons College heeft in haar preadvies bij de motie 627, ingediend bij de begroting 2007, toegezegd uw 
vergadering in 2007 een nota voor te leggen over het gemeentelijk risicomanagement. 

De functie van het Weerstandsvermogen in het risicobeleid 
Ons College hanteert een dynamische methode bij de bepaling van het Weerstandsvermogen door 
uw Vergadering jaarlijks expliciet een voorstel te doen over de omvang, op basis van de ontwikkeling 
van risico’s en voorzieningen en reserves. Hiertoe is het noodzakelijk na te gaan of eerder 
gesignaleerde risico’s zijn toe- of afgenomen, niet meer actueel zijn én of er nieuwe risico’s zijn 
ontstaan. Bij deze afweging betrekt ons College ook de in beginsel rendabele investeringen. 
Een dotatie aan het Weerstandsvermogen kan in latere jaren weer vrijvallen indien duidelijk wordt dat 
het betreffende risico is verminderd. 
 
Naar het oordeel van ons College moet het Weerstandsvermogen kunnen voorzien in mogelijke 
toekomstige financiële tegenvallers die nog onvoldoende hard zijn, zowel wat betreft omvang als kans 
op realisatie, om een expliciete voorziening te rechtvaardigen. Hiermee is de jaarlijkse bepaling van de 
omvang van het WSV per definitie een zaak van afweging. Een overweging hierbij is dat nooit 
tegelijkertijd alle mogelijke tegenvallers zich in hun maximale omvang zullen voordoen.  
Jaarlijks wordt het WSV aangepast aan de loon- en prijsontwikkelingen. Verder worden boekwinsten 
bij verkoop van gemeentelijke activa aan het Weerstandsvermogen toegevoegd, voor zover deze niet 
ten gunste zijn gebracht van het rekeningresultaat. 

§1.3 De ontwikkeling van risico’s in 2006 die relevant zijn voor het 
weerstandsvermogen  

Teneinde te kunnen bepalen of, in het kader van de besluitvorming over de rekening, een aanpassing 
van het Weerstandsvermogen nodig is, dient inzicht te bestaan in: 
- ontwikkeling van risico’s waartegenover specifieke voorzieningen en/of reserves staan; 
- ontwikkeling van risico’s waartegenover geen voorzieningen en reserves staan en die in principe 

door het Weerstandsvermogen moeten worden gedekt. Dit omvat ook risico’s waarvoor in 
voorafgaande jaren tot een dekking in het Weerstandsvermogen is besloten en die op grond van 
de ontwikkelingen in 2006 (gedeeltelijk) kunnen vrijvallen; 

- risico’s die in 2006 hebben geleid tot uitgaven en waarvoor het Weerstandsvermogen in principe 
als dekking in aanmerking komt. Hieronder wordt mede begrepen onttrekkingen aan het 
Weerstandsvermogen ten behoeve van de toevoeging aan specifieke voorzieningen. 

In het onderdeel Bestuurlijke hoofdlijnen wordt uitgebreid ingegaan op de voorstellen van ons College 
met betrekking tot vrijval van en toevoeging aan reserves en voorzieningen. 
In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan de substantiële risico’s die eerder als relevant zijn 
genoemd voor het Weerstandsvermogen. Daarnaast zijn nieuwe risico’s vermeld die naar voren 
komen in de risicoparagrafen in de rekeningen van de verschillende diensten. Vanwege het grote 
belang wordt specifiek ingegaan op de risico’s rond de aanleg van de Noord-Zuidlijn, vervolgens 
worden de overige risico’s behandeld. 

1.3.1 Noord-Zuidlijn 
Aan het einde van ieder boekjaar wordt een financiële prognose opgesteld. De risico’s Noord/Zuidlijn 
vloeien voort uit de herziene financiële prognose tot einde werk met 31 december 2006 als peildatum.  
Bij de bestuurlijke besluitvorming voor het begrotingsjaar 2007 is reeds voorzien in een additionele 
toevoeging aan het Noord/Zuidlijn budget met € 83 miljoen, in zes tranches van € 13,8 miljoen tot het 
einde van het werk. De voorziene opleverdatum blijft voorjaar 2013.  
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De cijfers in het 4e kwartaal 2006 geven het volgende beeld: 
 

Bedragen x € 1 miljoen  
Prognose 
medio 2006 

Prognose ultimo 
2006 

Saldo ultimo 2006 

Zekere en voorziene tekorten    
  Bouwkosten (inclusief meerwerk) 68,0 99,8 31,8
 VAT kosten 15,0 15,0 0
 Overige VAT kosten 9,2 9,2
 Tekort 83,0 124,0 41,0
Prognose risico’s  
 Bouwkosten risico’s  108,6
 VAT - risico’s  36,1
 Bruto tekort  144,7
 Gecalculeerde kansen  -35,0
 Bestemmingsreserve  -65,2
 Netto tekort  44,5
Niet gedekte  index risico’s 2002- 2006   
 Netto tekort   87,0
Overige risico’s    
 BTW netto tekort   15,0
 
Uit de prognose komt naar voren dat er in de categorie zeker en voorziene tekorten een stijging te 
verwachten is van de projectkosten met € 124 miljoen, waarvan € 83,0 miljoen reeds is voorzien. Het 
resterende tekort beloopt daarmee € 41 miljoen. De belangrijkste toename van de bouwkosten 
worden veroorzaakt door het werk op het Centraal Station en in de Binnenstad. 
 
In april 2005 is een bemiddelingsproces gestart, dat als belangrijke beheersmaatregel gold voor de 
problemen in het cluster Centraal Station. Met de aannemer is op hoofdlijnen overeenstemming 
bereikt over de belangrijkste contractuele discussiepunten. Er zijn afspraken gemaakt over de 
planning en de verdeling van de vertragings- en versnellingskosten. De herziene prognose voor dit 
cluster is € 64 miljoen hoger dan het toegekende budget. Daarbij is inbegrepen een scopewijziging 
door de opname van brug 303, waardoor de prognose met € 5 miljoen wordt verhoogd. Bij het cluster 
Binnenstad is eind 2005 intensief overleg gestart tussen de projectorganisatie en de aannemer. 
Doelstelling van dit overleg was het normaliseren van de samenwerking tussen de aannemer en de 
gemeente. Inmiddels is overeenstemming bereikt over de contractplanning. Tijdens vervolgoverleg in 
2007 zullen de contractuele posities (claims en tegenclaims) op het vlak van tijdsvertragingen aan de 
orde komen. De herziene prognose komt in totaal € 33,6 miljoen hoger uit dan het budget. 
 
De toename van het tekort op de Voorbereiding, Advies en Toezicht (VAT) kosten ad € 15 miljoen 
wordt voor een groot gedeelte veroorzaakt door verlenging van het project naar juni 2013. De kosten 
voor het projectbureau stijgen daardoor met € 7,9 miljoen en de directievoering Prorail in het cluster 
Centraal Station met € 1,3 miljoen. 
 
De raming van onzekere risico’s 
Naast een actualisatie van de zekere/voorziene prognose van bouw- en advieskosten, is ook de 
raming van de risico’s herzien. Het gemiddelde van de onzekere bouwrisico’s stijgt van € 88,4 miljoen 
naar € 108,6 miljoen. De grootste bouwrisico’s zijn afkomstig uit de clusters Centraal Station en 
Binnenstad. De risico’s voor de VAT-kosten bestaan uit risico’s voor het Adviesbureau Noord/Zuidlijn 
en het Projectbureau. 
 
Bijzondere financieringsrisico’s 
Indexatierisico 
Het budgettaire tekort (verschil tussen de door de gemeente budgettair aangenomen index op de 
rijkssubsidie en de daadwerkelijk toegekende IBOI) is tot en met 2001 (startbesluit) gedekt.  
Voor 2002 tot en met 2006 heeft het indexatietekort zich als volgt ontwikkeld. 
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 IBOI Budgettaire 

aanname
Verschil in % Budgettair tekort

(in € mln)
2002 3,00 5,0 - 2,00 17,3
2003 2,75 3,5 - 0,75 6,9
2004 1,23 3,5 - 2,27 19,6
2005 0,39 3,5 - 3,11 25,2
2006 0,66 3,5 - 2,84 18,0

Totaal    87,0
 
De gemeente heeft in april 2004 beroep aangetekend. De Rechtbank heeft medio 2006 het beroep 
van de gemeente ongegrond verklaard, waarop het College heeft besloten om hoger beroep aan te 
tekenen tegen deze uitspraak. De strekking van dit hoger beroep is de vraag of de ontstane 
disproportionaliteit tussen toegekende index (IBOI) en werkelijke prijsstijgingen in de bouwsector moet 
worden geacht verdisconteerd te zijn in de regeling voor onvoorziene uitgaven. De gemeente meent 
dat tegenvallers aan inkomstenkant (de rijkssubsidie) niet voor rekening van de gemeente behoren te 
komen. De uitspraak in het hoger beroep wordt in 2007 verwacht. In het begrotingsjaar 2007 is €15,5 
miljoen voorzien om het tekort niet verder te laten oplopen. De gerealiseerde tekorten worden volgens 
de bestendige gedragslijn, betrokken bij de bestuurlijke besluitvorming bij de gemeenterekening 2006. 
 
BTW-risico 
Het BTW-risico is het verschil tussen de betaalde omzetbelasting en de omzetbelasting die wordt 
vergoed door het Rijk in de periode tot 1 januari 2003. Sinds deze datum is het BTW 
compensatiefonds in werking. Het risico bedraagt ultimo 2006, net als in 2005 en 2004 ongeveer € 15 
miljoen. Het Gerechtshof  heeft in maart 2003 het beroep van de gemeente gegrond verklaard. De 
Staatssecretaris van Financiën heeft in mei 2003 beroep in cassatie ingesteld bij de Hoge Raad.  
In 2006 heeft de Advocaat-generaal advies aan de Hoge Raad uitgebracht. Centraal staat de vraag of, 
als de BTW op activiteiten rond personenvervoer aftrekbaar zijn, dat ook geldt voor de bijbehorende 
infrastructuur. De Advocaat-generaal adviseert de Hoge Raad deze vraag voor te leggen aan het 
Europese Hof. Het is niet bekend of de Hoge Raad dit advies overneemt, het tijdschema voor het 
vervolg is daardoor ook niet bekend. Voor het BTW-risico is geen reserve gevormd. 
 
Verzekeringen 
In 2003 heeft de Gemeenteraad besloten nog geen CAR-verzekering af te sluiten. Voor het 
afhandelen van bouwschades zijn middelen gereserveerd. Het Schadebureau handelt de schades af 
en hanteert hiervoor het Handboek Bouwschades. In 2005 is een verzekering afgesloten voor 
omgevingsschades. In 2006 is onderzoek gedaan naar de mogelijkheid en wenselijkheid van het 
afsluiten van een CAR-verzekering op dit moment. Dit onderzoek heeft geresulteerd in een 
volgetekende aanbieding voor een CAR-verzekering tegen marktconforme voorwaarden.  
De totale kosten voor het verzekeringsdossier bedragen € 36,05 miljoen, waarvan nog € 8,05 miljoen 
gedekt moet worden. Een voorstel hiervoor is aan het College voorgelegd, in het eerste kwartaal van 
2007 vindt hierover besluitvorming plaats. 
 
Gevolgen voor het Weerstandsvermogen  
Ons College stelt voor bij de dekking van de meerkosten van € 41 miljoen uit te gaan van de 
bestendige gedragslijn bij dergelijke projecten: de rente en afschrijving van de jaartranches worden in 
de begroting gedekt. 
Met de door ons College aan uw Vergadering voorgelegde dekkingsvoorstellen resteert, voor zover 
relevant voor het Weerstandsvermogen, de al eerder bekende risico’s van de claims bij het Rijk inzake 
de indexering en de BTW. Afgezien hiervan leert de ervaring in afgelopen jaren dat nieuwe risico’s niet 
zijn uitgesloten.  
Alles overziende acht ons College het echter niet nodig om nu een extra toevoeging aan het 
Weerstandsvermogen te doen. 

1.3.2 Overige risico’s relevant voor het Weerstandsvermogen  

Risico’s die in 2006 niet meer zijn vermeld 
In 2006 is een aantal van de risico’s vermeld in de paragraaf weerstandsvermogen van de rekening 
2006 vervallen: Stadsdrukkerij Amsterdam, Bijlmerramp, Nissan-terrein, afrekening met het Rij inzake 
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uitvoering regelingen voor werk en inkomen in vroegere jaren, afrekening subsidie ID-banen, betaling 
pensioenpremies voor WW-ers en huisvesting gemeente archief Amsteldijk.  

Ontwikkeling van bestaande risico’s in 2006 
 
BTW-compensatiefonds 
Per 1 januari 2003 is de wet BTW-compensatiefonds (BCF) in werking getreden. De voeding van het 
fonds vindt plaats door middel van onder andere een uitname uit het Gemeentefonds. De gemeente 
loopt een risico bij de definitieve vaststelling van de bijdrage uit het BCF in combinatie met het effect 
voor Amsterdam van de uitname uit het Gemeentefonds. In het resultaatgebied Middelen wordt op 
deze materie nader ingegaan. 
 
Naleving declaratievoorwaarden (Europese) subsidies 
De gemeente maakt gebruik van (vooral Europese) subsidieregelingen met moeilijk toepasbare 
declaratievoorwaarden. Deels door de voorwaarden zelf, deels door knelpunten in de personele 
bezetting bij de diensten is er een risico van niet gehonoreerde declaraties. Er zijn acties ondernomen 
teneinde gemeentebreed de naleving van de voorwaarden beter te borgen.  
  
Gevolgen van het Arbeidstijdenbesluit (ATB) 
Het Europese Hof van Justitie heeft een uitspraak gedaan over een aantal aspecten van arbeids- en 
rusttijden die in het bijzonder de Brandweer raken. Mede als gevolg hiervan is per 1 juni 2006 het 
gewijzigde ATB van kracht. Dit besluit betekent dat een werkweek uit maximaal 48 uur mag bestaan. 
Het terugbrengen van de werkweek van 54 naar 48 uur bij de Brandweer heeft als gevolg dat er 84 
nieuwe repressieve medewerkers in dienst moet worden genomen. Het bereiken van volledige 
herbezetting zal naar schatting ongeveer twee jaar in beslag nemen. De totale omvang van de kosten 
die betrekking hebben op het ATB is vooralsnog niet bekend vanwege CAO onderhandelingen die nog 
worden gevoerd. 
 
FLO kosten 
Met ingang van 2006 is het Functioneel Leeftijdsontslag (FLO) afgeschaft en een nieuwe stelstel 
ingevoerd voor zware beroepen (met name bij de GGD en de Brandweer). De budgettaire gevolgen 
voor de gemeente zijn op dit moment nog niet goed te overzien.  
 
Infrastructurele projecten (excl. Noord-Zuidlijn) 
Voor de grote infrastructurele projecten zijn bij de dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer (dIVV)  
reserveringen getroffen voor het afdekken van risico’s. De ontwikkelingen in 2006 geven geen 
aanleiding om aan het Weerstandsvermogen aanvullend bedragen toe te voegen. 
 
Gemeentelijke belastingen 
Gelet op de aard van de werkzaamheden en de fiscaaljuridische aspecten ervan, is het niet goed 
mogelijk een volledige garantie te geven voor de hardheid van de risico’s. Met name in de bezwaar- 
en beroepssfeer doen zich ontwikkelingen voor die belangrijke consequenties kunnen hebben voor de 
opbrengst van de belastingmiddelen. Deze kwesties hebben veelal effect over meerdere jaren, omdat 
lange tijd moet worden gewacht op een definitieve uitspraak. De belangrijkste resterende risico’s 
relevant voor het WSV zijn de volgende: 
 
Belastingmiddel Aard van het risico Maximale schade kans Resterend risico 
Rioolrecht Derving opbrengsten € 40 miljoen  20% Geen 
OZB grote objecten Derving opbrengsten € 2 miljoen  20% € 2,4 miljoen   
OZB woningen Derving opbrengsten € 3 a 7 miljoen  20% € 3 á 7 miljoen   
Griffierechten Derving opbrengsten € 0,2 miljoen  80% € 0,2 miljoen 
 
De Hoge Raad heeft de zaak over de eis van tariefverlaging van rioolafvoerrecht, opnieuw voor nader 
onderzoek verwezen naar het Gerechtshof. De aanwezige voorziening van € 21 miljoen blijft daardoor 
gehandhaafd. De risico’s van de gemeente voor OZB van grote projecten zijn, gezien de stand van 
zaken in procesgang, niet gewijzigd. De risico’s voor de gemeente inzake de waardevaststelling van 
woningen betreft de principiële vraag of de gemeentelijke huisvestingsverordening effect heeft op de 
waarde van een woning. De Hoge Raad heft de zaak voor verder onderzoek doorverwezen naar het 
Hof. De gemeente loopt in een substantieel aantal zaken het risico dat zij griffierechten en 
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proceskosten moet betalen omdat zij niet binnen een jaar een bezwaarschrift heeft ingediend. De 
omvang van het risico is op € 0,2 miljoen gesteld. 
 
Grondexploitatie  
De centrale stad en de stadsdelen investeren jaarlijks grote bedragen ten behoeve van de 
grondexploitatie. Deze investeringen moeten worden terugverdiend door gronduitgifte in erfpacht.   
De centrale stad en de stadsdelen samen dekken verliesgevende grondexploitatieplannen met de 
winsten op andere plannen. Ultimo 2006 was in het vereveningsfonds (VE-fonds) ruim € 1 miljard 
beschikbaar als dekking voor nu voorzienbare tekorten op grondexploitaties en andere specifieke 
kosten (zoals bodemsanering). De buffer voor nog niet voorzienbare tegenvallers is echter negatief. In 
2006 zijn maatregelen genomen om de risico’s te beperken. Elders in de het jaarverslag en 
jaarrekening wordt uitgebreid ingegaan om deze materie. Ons College vertrouwt erop dat een 
aanvulling op het VE-fonds vanuit het WSV niet nodig zal zijn. 
 
Uitvoering Wet Werk en Bijstand (WWB) 
Met de WWB draagt de gemeente zelf het risico dat de uitkeringslasten hoger zijn dan het budget dat 
van het Rijk wordt ontvangen. Dit risico is overigens gemaximeerd indien Amsterdam de 
bedrijfsvoering van de DWI op orde heeft. In 2004 is als dekking € 45 miljoen toegevoegd aan het 
WSV. Ons College acht dit voldoende. Voor een nadere analyse wordt verwezen naar de financiële 
paragraaf van het resultaatgebied Werk en Inkomen. 
 
Grote ICT-projecten 
De uitvoering van grote ICT-projecten was ook in 2006 een aandachtspunt, tot uiting komend in de 
bewaking en de monitoring van de ongeveer 20 gemeentelijke projecten die onder die noemer vallen. 
Er zijn geen incidenten geweest en er zijn geen nieuwe gevallen bekend van projecten die (kritisch) uit 
de hand zijn gelopen in tijd, geld of scope. 
Ons College heeft een opdracht uitgezet om te komen tot een daadwerkelijke verbetering in de 
kwaliteit van de uitvoering van de (middel)grote ICT-projecten. Dit heeft geleid tot een analyse en een 
aantal oplossingsrichtingen waarover begin 2007 besluitvorming plaatsvindt. 
 
Ceres-terminal 
De gemeente heeft ten behoeve van de terminal een lening verstrekt. Het risico bestaat dat rente en 
aflossing niet volledig en tijdig wordt betaald. In de afgelopen jaren zijn de rente en aflossing altijd 
tijdig en volledig voldaan. Gezien de gunstige ontwikkeling van de bezettingsgraad is het risico in 2006 
afgenomen. 
 
Deelnemingen 
De gemeente heeft een aantal deelnemingen waarvan de totale waarde voor in totaal ruim € 300 
miljoen (ultimo 2005) als boekwaarde in de gemeentebalans is opgenomen. Het BBV schrijft voor dat 
afboeking moet plaatsvinden indien de marktwaarde duurzaam lager is dan de aanschafprijs. 
   
Polderweggebied 
De kosten van de sanering en herontwikkeling van het Polderweggebied zullen als gevolg van diverse 
factoren naar verwachting fors hoger uitvallen dan aanvankelijk geraamd. In 2006 is het plan 
geoptimaliseerd waardoor de risico’s tot aanvaardbare proporties zijn teruggebracht. In 2007 zal naar 
verwachting definitieve besluitvorming volgen. 
 
Onderhoudskosten oeverconstructies 
Bij de binnengemeentelijke decentralisatie is vastgelegd dat de stadsdelen een beroep kunnen doen 
op de centrale stad ten behoeve van de dekking van groot onderhoud en vervanging van 
oeverconstructies van de Amstel, het IJ en secundaire vaarwegen. Tot nu toe is op deze regeling 
geen beroep gedaan. dIVV inventariseert de te verwachten subsidie aanvragen. In het bijzonder voor 
de Weespertrekvaart en het Amsterdam-Rijnkanaal wordt het risico op maximaal € 7 miljoen geschat. 
  
Terrorisme 
De mogelijke extra kosten door terrorisme én de onvoorziene kosten van het voorkomen daarvan zijn 
reëel. De kosten en het deel daarvan dat dan ten laste zal komen van de gemeente, laten zich lastig 
ramen. Vooralsnog ziet ons College ervan af om hiervoor extra middelen aan het 
Weerstandsvermogen toe te voegen. 
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Bodemsanering 
- voor de bodemsanering Westergasfabriek resteert nog een risico van maximaal € 4,7 miljoen. 
- bij de afhandeling van de sanering van de Diemerzeedijk heeft de fiscus een voorlopige aanslag 

van € 5,3 miljoen opgelegd uit hoofde van de afvalstoffenheffing, additionele aanslagen zijn niet 
uitgesloten. Ons College heeft bezwaar tegen de aanslag aangetekend.- 

- het Gemeentelijk Havenbedrijf signaleert gemeentelijke risico’s van kosten van bodemsanering 
van haventerreinen voor de komende jaren van in het uiterste geval € 37 miljoen. De recent van 
kracht zijnde wet bodemsanering zal dit risico aanzienlijk verlagen. 

  
Claims voor geleden schade en arbitragezaken 
Steeds meer eisen bedrijven (en burgers) schadevergoeding indien voor hen nadelige besluiten van 
de gemeente door de rechter worden vernietigd. Specifiek worden de volgende risico’s onderkend: 
• claim van bollenboeren wegens waterschade (risico: € 2,7 miljoen). Er wordt gewerkt aan een 

minnelijke schikking; 
• claim van Frankrijk op teruggave van betaalde schadevergoeding vanwege zoutlozingen (€ 3,3 

miljoen); 
• claim van eigenaren van percelen wegens verzakking als gevolg van werkzaamheden van DWR 

(€ 1,5 miljoen). 
 
Overige fiscale risico’s. 
• de gemeente voert al geruime een procedure over de BTW op openbaar vervoerprojecten. In 

2003 is de gemeente door het Gerechtshof in het gelijk gesteld. Het Rijk is tegen deze uitspraak is 
cassatie gegaan. De gemeente loopt het risico tot en met 2002 alsnog BTW te moeten betalen; 

• uit fiscaal onderzoek bij de Stadsbank van Lening heeft de inspecteur bezwaren gemaakt tegen 
BCF declaraties (ruim € 1 miljoen). Daarnaast maakt de inspecteur bewaar tegen BTW vrijstelling 
over veiling- en winkelverkopen. Hierdoor ontstaat het risico dat de verkoopprijs met BTW moet 
worden belast en de verkoop aanzienlijk moeizamer zal gaan. 

• Bij het Starterscentrum heeft de fiscus een BTW aanslag opgelegd (€ 0,5 miljoen) die door de 
gemeente wordt betwist; 

• de gemeente heeft de kosten van het rijk ten behoeve van de aanleg van de westrandweg 
voorgefinancierd. Er is een risico ontstaan dat het rijk de door de gemeente betaalde BTW (€ 1,8 
miljoen) niet vergoedt.  

 
Overige juridische risico’s 
De Gemeentelijke Dienst Verzekeringszaken (VGA) houdt zich, naast het behandelen van 
omvangrijke aansprakelijkheden op grond van onrechtmatige daad, ook bezig met de behandeling van 
vele kleinere claims op de gemeente. VGA maakt jaarlijks een overzicht van de stand van zaken van 
juridische procedures over niet verzekerde schades. Uit het overzicht over 2006 blijkt dat het aantal 
procedures is afgenomen tot 13.  
Ten behoeve van de dekking voor een aantal specifieke risico’s van juridische procedures is een 
voorziening aanwezig waarvan de omvang ultimo 2006 € 23 miljoen bedraagt. 

Nieuwe risico’s relevant voor het WSV 
Evenementen 
De veiligheidseisen bij evenementen zijn de laatste jaren sterk toegenomen, vanwege enerzijds de 
toename van dreigingen en anderzijds de afname van de bereidheid om risico’s te aanvaarden. Met 
het vaststellen van het draaiboek evenementen is meer nadrukkelijk de verantwoordelijkheid voor de 
veiligheid komen te liggen bij de organisator. 
 
invoering OV-chipkaart 
De in 2007 gestarte invoering van de OV-chipkaart veroorzaakt risico’s (onvoorziene kosten en 
opbrengstenderving) voor het GVB en daarmee de gemeente als 100% aandeelhouder én als 
opdrachtgever voor het openbaar vervoer. De omvang hiervan laat zich niet goed bepalen. 
 
GGD herindeling regio’s ambulancezorg 
Vanwege de herindeling van regio’s dreigen inkomsten weg te vallen voor de meldkamer 
ambulancezorg. Het gaat om een bedrag van maximaal € 0,5 miljoen per jaar structureel. 
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Hoge rendementscentrale (HR-centrale) 
De oplevering van de Centrale is circa negen maanden vertraagd. Eind 2006 zijn de nodige 
maatregelen getroffen om het risico van verdere vertragingen te beperken. Inmiddels is duidelijk 
geworden dat de getroffen maatregelen effectief zijn geweest. Het project is in control gekomen en het 
risico op verdere vertraging en kostenoverschrijding is geminimaliseerd. Zowel de externe auditor als 
de Raad van Advies hebben een positief oordeel gegeven over de huidige projectbeheersing.  
In algemene zin is het risicoprofiel van de exploitatie door de HR Centrale toegenomen. De hogere 
investering moet immers worden terugverdiend. De hogere investeringskosten kunnen volgens de 
huidige financiële planning worden terugverdiend door hogere energieprijzen. De energieprijzen zijn 
echter afhankelijk van marktfactoren en -ontwikkelingen. 
 
Scheurvorming parkeergarage 
In de parkeergarage onder de Passagiersterminal is scheurvorming opgetreden. De omvang van het 
schadebedrag is op dit moment nog niet bekend, maar lijkt aanzienlijk. Of de schade te wijten is aan 
constructie – of uitvoeringsfouten wordt momenteel onderzocht door een onafhankelijke deskundige. 
Als de herstelschade niet verhaalbaar blijkt, zal de gemeente als deelnemer in de Vereniging van 
Eigenaren voor circa 65% moeten bijdragen in de kosten. 
 
Renovatie metro oostlijn 
Aan de afwikkeling van het oorspronkelijke project (Metromorfose) en het huidige project zijn risico’s 
verbonden voor de gemeente (maximaal € 20 miljoen). Met de stadsregio en andere betrokken wordt 
overlegd over dekking en beheersingsmaatregelen. 
 
Vertraging verbouwing de Bazel ten behoeve van het gemeente archief 
De opgetreden vertraging in de verbouwing veroorzaakt een risico. Met de aannemers wordt 
onderhandeld over de schade. 

§1.4 Voorstel mutatie Weerstandsvermogen  
 
Ultimo 2005 bedroeg het Weerstandsvermogen € 117,3 miljoen plus € 45 miljoen specifiek voor de 
WWB. In 2006 zijn sommige voor het Weerstandsvermogen relevante risico’s afgenomen en zelfs 
verdwenen, terwijl andere zijn toegenomen of ontstaan. 
Ons College stelt voor om in 2006 aan het Weerstandsvermogen € 18,2 miljoen toe te voegen, waarin 
begrepen de aanpassing voor inflatie en toevoegingen die, ten einde de onderhandelingspositie van 
de gemeente in de treffende zaken niet te schaden, niet verder worden gespecificeerd: 
Bedragen x € 1 miljoen Risico WWB algemeen 
Stand 1-1-2006 45,0 117,3 
- toevoeging 18,2 
Stand ultimo 2006 45,0 135,5 
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2. Financiering 
§ 2.1 Inleiding 

2.1.1 Algemeen 
De financiering van gemeenten moet plaatsvinden binnen de voorwaarden die zijn vastgelegd in de 
Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet FIDO). Het belangrijkste uitgangspunt van deze wet is 
het beheersen van de (mogelijke) uit de treasuryfunctie voortvloeiende risico’s. Dat uit zich in twee 
kwalitatieve randvoorwaarden voor het door gemeenten te voeren treasurybeleid: 
- het aangaan en verstrekken van leningen evenals het verlenen van garanties is alleen toegestaan 

voor de uitoefening van de publieke taak; 
- uitzettingen (vooral het verstrekken van geldleningen) en het gebruik van derivaten (producten 

waarmee bijvoorbeeld renterisico’s kunnen worden afgedekt) moeten een prudent karakter hebben 
en mogen niet gericht zijn op het genereren van inkomsten waarmee overmatige risico’s worden 
genomen. 

 
Met deze beide randvoorwaarden wordt het bankieren, zoals het bewust aantrekken van gelden om 
deze uit te lenen met als doel het genereren van inkomsten verboden. Door eisen te stellen aan de 
kasgeldlimiet en de renterisiconorm worden de renterisico’s van achtereenvolgens de korte en de 
lange schuld begrensd. Tot slot is in de wet opgenomen dat de gemeenten verplicht zijn twee nieuwe 
treasury-instrumenten in te voeren: 
- het door uw Vergadering vaststellen van een treasurystatuut; 
- het in de gemeentebegroting en -rekening opnemen van een treasuryparagraaf. 
 
Uw Vergadering heeft in januari 2002 het treasurystatuut vastgesteld. Hierin is de bestuurlijke 
infrastructuur voor de uitvoering van de treasuryfunctie vastgelegd. Dit statuut behelst de 
beleidsmatige vaststelling van de uitgangspunten, doeleinden, de organisatorische en financiële 
kaders, de informatievoorziening en de administratieve organisatie. Het statuut geldt zowel voor de 
centrale stad als voor de stadsdelen. De monetaire functie waarvan de treasury-activiteiten deel 
uitmaken, is niet overgedragen aan de stadsdelen maar op de zogenaamde A-lijst geplaatst. 
 
In de treasuryparagraaf van de gemeenterekening wordt vooral aandacht besteed aan de 
verantwoording ten opzichte van de begroting. Ook wordt aangegeven of de gemeente binnen de 
wettelijke randvoorwaarden voor het renterisico en de kasgeldlimiet is gebleven. 

2.1.2 Publieke taak 
Gemeenten kunnen, zoals gezegd, uitsluitend geldleningen aangaan, middelen uitzetten en garanties 
verlenen voor de uitoefening van de publieke taak. Uw Vergadering bepaalt in belangrijke mate het 
kader daarvan. Regelmatig wordt een beroep gedaan op zowel de stadsdelen als de centrale stad om 
leningen te verstrekken of te garanderen. Als die verzoeken worden ingewilligd, gaan de stadsdelen 
en de centrale stad nieuwe financiële risico’s aan. Wij zullen erop toezien dat daarbij het begrip 
‘publieke taak’ niet zodanig wordt opgerekt dat in strijd met de bedoelingen van de wet FIDO en het 
treasurystatuut wordt gehandeld. 

2.1.3 Algemene ontwikkelingen 
Ook in 2006 waren er grote fluctuaties op de geld- en kapitaalmarkt. De rente op langlopende 
leningen (10-jarige staatsleningen) schommelde tussen 3,24 en 4,13 procent. Het gemiddelde voor de 
10-jarige staatsleningen kwam uit op 3,79 procent tegen 3,4 procent gemiddeld in 2005. 
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Eind 2005 heeft de Europese Centrale Bank (ECB) voor het eerst sinds vijf jaar de zogenoemde Refi-
rente verhoogd van 2 naar 2,25 procent. In 2006 heeft de ECB dit beleid doorgezet door de rente in 
vijf stappen verder te verhogen van 2,25 naar 3,5 procent eind 2006. Daardoor kwam de korte rente 
(1-maands Euribor) gemiddeld uit op 2,94 procent. 
 
Amsterdam heeft voor de aangetrokken korte leningen in 2006 gemiddeld 2,88 procent betaald. Dit is 
lager dan de gemiddelde 1-maands Euribor (2,94 procent). Dat verschil wordt verklaard doordat 
Amsterdam delen van de korte financiering aantrekt voor een kortere termijn dan een maand. Vooral 
daggeldleningen worden gebruikt om de grote, dagelijkse fluctuaties op te kunnen vangen. Daar staat 
tegenover dat het Fonds Bereikbaarheidsoffensief Noordelijke Randstad zijn tijdelijke overschotten bij 
Amsterdam belegt. Deze belegging voorziet in een groot deel van de behoefte aan korte financiering 
van Amsterdam. De termijn van deze belegging is gemiddeld een jaar. De tarieven voor leningen voor 
een jaar zijn hoger dan de 1-maands leningen. 
 

 
 

2.1.4 Kasgeldlimiet (kortlopende schuld) 
In de Wet FIDO is een begrenzing (kasgeldlimiet) opgenomen van de kortlopende middelen die 
gemeenten mogen opnemen. Deze begrenzing is nu vastgesteld op een maximum percentage van 
het (netto) begrotingstotaal. Zonder deze beperking zouden gemeenten alles met kortlopende 
middelen kunnen financieren. Door de grote fluctuaties in de korte rente zou daardoor het 
begrotingsevenwicht in gevaar kunnen komen.  
 

198



Het streven van Amsterdam is erop gericht om, binnen de wettelijke grenzen van de kasgeldlimiet, 
een zo groot mogelijk deel van de financieringsbehoefte te dekken met kortlopende leningen. Dat 
heeft een aantal voordelen. Ten eerste is de rente op kortlopende leningen vrijwel altijd lager dan op 
langlopende leningen. Ten tweede ontstaat meer flexibiliteit als grote bedragen eerder dan verwacht 
worden ontvangen. Er hoeven dan geen tijdelijke, overtollige geldmiddelen te worden uitgeleend. 
 
In onderstaande tabel wordt de voor 2006 geldende kasgeldlimiet afgezet tegen de werkelijke 
ontwikkeling van de netto vlottende schuld. Hieruit blijkt dat de gemeente deze limiet heeft 
overschreden. Dat heeft de gemeente doelbewust gedaan omdat een aantal grote betalingen van het 
Rijk werd verwacht. Door deze tijdelijke overschrijding is voorkomen dat de gemeente na ontvangst 
van deze betalingen liquiditeitsoverschotten zou krijgen, die vervolgens zouden moeten worden 
uitgezet. Voor de overschrijding is ontheffing verleend door de toezichthouder, de Provinciale Staten 
van Noord-Holland. 
 
Tabel Kasgeldlimiet vlottende schuld (bedragen x € 1 miljoen) 
 2005 2006 
Toegestane kasgeldlimiet  
Grondslag (omvang begroting per 1 januari) 5.167 5.066 

8,5% 8,5% In procenten van de grondslag 
In bedrag 439 431 
  
Gemiddelde netto vlottende schuld 288 442 
  
Ruimte (+) / overschrijding (-) 151 -11 

2.1.5 Renterisiconorm (langlopende schuld) 
De begrenzing van de renterisico’s op de gemeentelijke langlopende geldleningenportefeuille (zowel 
opgenomen als uitgezet) vindt plaats door het vaststellen van een renterisiconorm. Dat is een 
maximum percentage van deze portefeuille waarvan in enig jaar de rente door herfinanciering of 
renteherziening wijzigt. Het percentage is door de Minister van Financiën vastgesteld op 20; dat komt 
overeen met een gemiddelde rentevaste periode van vijf jaar. Stijgt de marktrente in een jaar sterk, 
dan werkt dat door in maximaal 20 procent van de gemeentelijke, langlopende 
geldleningenportefeuille. 
 
In onderstaande tabel wordt deze norm afgezet tegen de feitelijke situatie. Daaruit komt naar voren 
dat de gemeente ruimschoots aan de risiconorm voldoet. De lage, lange rente is gebruikt om de 
looptijd van de leningen te verlengen. Daardoor is het renterisico verkleind. 
 
Tabel Renterisiconorm en renterisico op vaste schuld (bedragen x € miljoen) 
 
 

2005 
(werkelijk) 

2006 
(begroting) 

2006 
(werkelijk) 

  
Stand van de vaste schuld per 1 januari 1.973 2.084 2.110 
Het bij ministeriële regeling vastgesteld % 20 20 20 
renterisiconorm 395 417 422 
  
Renterisiconorm  395 417 422 
Feitelijk renterisico op vaste schuld  179 159 189 
Ruimte (+) / overschrijding (-) 216 258 233 

§ 2.2 Het leningfonds 

2.2.1 Algemeen 
De gemeentelijke uitgaven worden bij een sluitende begroting gedekt door inkomsten. In de praktijk 
lopen de uitgaven en inkomsten niet gelijk op: gedurende het jaar ontstaan tekorten en overschotten. 
De financiering heeft tot doel die tijdelijke tekorten en overschotten op een voor de gemeente zo 
voordelig mogelijke wijze op te vangen door het aantrekken en uitzetten van gelden. Daarnaast 
ontplooit de gemeente investeringsactiviteiten. Ook voor de financiering hiervan worden gelden 
aangetrokken. Amsterdam heeft op dit moment een aanzienlijk bedrag aan reserves en 
voorzieningen. Totdat deze worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn bestemd, gebruikt 
Amsterdam dit bedrag voor interne financiering. De hierdoor bespaarde rente wordt ten laste van het 
Leningfonds gebracht. Voor zover er geen andere besluiten over zijn genomen, valt deze rente vrij ten 
gunste van het jaarresultaat.  
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De rentelasten die samenhangen met de financiering van de investeringen, worden door een 
omslagstelsel doorberekend aan de gemeentelijke organisatieonderdelen die investeringen in hun 
beheer hebben. Dit wordt het omslagrentepercentage genoemd. Daarbij is het streven gericht op een 
evenwichtige ontwikkeling van dit percentage en het terughoudend verdisconteren van de 
schommelingen van de percentages op de geld- en kapitaalmarkt. Dat voorkomt verstoring van het 
(meerjarig) begrotingsbeeld . Een en ander wordt geëffectueerd met behulp van het Egalisatiefonds. 
 
Mutaties Egalisatiefonds (bedragen x € miljoen) 
Boekwaarde 31 december 2005 141,0 
Toevoeging 2006 23,3 
Vrijval conform besluitvorming jaarrekening 2006 (voorstel) -/-   23,3 

Boekwaarde 31 december 2006  141,0 

2.2.2 Het omslagrekeningpercentage 
Door de voortdurende rentedalingen was de hoogte van het Egalisatiefonds hoger geworden dan 
noodzakelijk. Daarom is bij de besluitvorming over de jaarrekeningen 2002, 2003, 2004 en 2005 een 
bedrag van respectievelijk € 50 miljoen, € 24,7 miljoen, € 35,5 miljoen en € 32,2 miljoen aan het fonds 
onttrokken. Om in de komende jaren verdere toevoegingen aan het fonds te voorkomen en geleidelijk 
aan dit fonds te onttrekken, is met ingang van de begroting 2004 de omslagrente fors verlaagd van 4 
procent in 2003 naar 3,25 procent in de daaropvolgende jaren.  
Ondanks deze lage omslagrente is over 2006 een calculatieverschil gerealiseerd van € 23,3 miljoen. 
Dit is het gevolg van de nog steeds lage rente voor zowel de lange als de korte financiering. Dit 
verschil zou volgens de systematiek aan het Egalisatiefonds moeten worden toegevoegd. Er is echter 
geen aanleiding om de omvang van het Egalisatiefonds te laten stijgen. Conform de besluitvorming 
over de jaarrekening van de vorige jaren kan dit bedrag ook dit jaar vrijvallen. 
 
Hieronder staat een meerjarig overzicht van de ontwikkeling van de omslagrente in vergelijking met 
die van de kapitaalmarktrente waartegen Amsterdam kan lenen (10 jaar fixe + 0,15 procent). Uit de 
grafiek blijkt dat de schommelingen van de marktpercentages gematigd doorwerken in het 
omslagpercentage. 
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2.2.3 Het rekening-courantpercentage 
Behalve het omslagrentepercentage is ook het rekening-courantpercentage van belang. Ons College 
wijst de gemeentelijke organisatieonderdelen aan waarmee over het dagelijkse positieve of negatieve 
rekening-courantsaldo rente wordt verrekend. Het doel hiervan is het bevorderen van een zo optimaal 
mogelijk middelenbeheer. Daarnaast is het verrekenen van rente over de saldi essentieel bij de 
onderdelen die op bedrijfsmatige grondslagen moeten opereren en daarvoor de juiste tarieven moeten 
kunnen vaststellen. Als voorbeeld kunnen alle bedrijven worden genoemd. Ook met de stadsdelen 
wordt rente verrekend. 
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De afrekening met de aangewezen organisatieonderdelen vindt achteraf plaats op basis van het 
gemiddelde, werkelijke 1-maands Euribor-percentage van het kalenderjaar. Dit gemiddelde is over 
2006 afgerond uitgekomen op 2,95 procent. Het begrote percentage voor 2006 was 3,25.  

2.2.4 Opgenomen langlopende geldleningen 
De post opgenomen langlopende geldleningen heeft zich de afgelopen jaren als volgt ontwikkeld:  

 
De grote daling van de leningbehoefte in 1999 en 2000 was voor een belangrijk deel het gevolg van 
de destijds ontvangen bedragen door de verkoop van de aandelen UNA. Daarnaast losten de 
woningbouwverenigingen bij de gemeente opgenomen leningen af, zodat deze vrijgekomen middelen 
voor de eigen financiering konden worden gebruikt. 
De laatste jaren is de omvang van de leningen per saldo licht gestegen. Er waren veel 
investeringsuitgaven, zoals voor de HR-AVI (afvalverbranding) en nieuwbouw van het 
Gemeentearchief, de Centrale Bibliotheek en de Noord/Zuidlijn.  
 
Kerncijfers leningportefeuille (opgenomen): 
 2003 2004 2005 2006

Aantal geldleningen 166 178 171 145
Gemiddelde maximale looptijd in maanden 93 101 99 104
Gewogen gemiddelde in het jaar betaalde percentage  5,54 4,67 4,21 4,16
 
 
 
Mutaties langlopende leningen (bedragen x € miljoen) 
Boekwaarde 31 december 2005 2,110 
Opgenomen leningen   465 
Subtotaal  2,575 

Aflossingen     185 

Boekwaarde 31 december 2006  2,390 

 

2.2.5 Verstrekte langlopende geldleningen 
Op 7 december 2004 heeft ons College de uitvoeringsregels voor het verstrekken van leningen en het 
garanderen van leningen aan derden aangepast en aangescherpt. 
 
Deze aanpassing was nodig omdat de gemeenteraad op 16 juni 2004 de Verordening over de 
uitgangspunten van het financiële beleid en beheer en de inrichting van de financiële organisatie (ex 
artikel 212 van de Gemeentewet) heeft vastgesteld. Op basis van deze verordening moet ons College 
een aantal nadere uitvoeringsregels vaststellen. Een daarvan is de regeling rond het verstrekken en 
het garanderen van leningen aan derden.  

O p g e n o m e n  la n g lo p e n d e  g e ld le n in g e n
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In genoemde verordening is in artikel 8 vastgelegd dat het College pas een besluit neemt over het 
verstrekken van een lening of een garantie, als de Raad(scommissie) in de gelegenheid is gesteld 
haar wensen en bedenkingen kenbaar te maken. 
 
Het garanderen van leningen kan in dit verband gelijk worden gesteld aan het verstrekken van 
leningen. Immers, bij het niet nakomen van de financieel verplichtingen door de lener moet de 
gemeente in feite de lening van de bankinstelling overnemen en wordt de garantie automatisch een 
lening. 
 
De belangrijkste uitgangspunten in dit uitvoeringbesluit voor de centrale stad zijn: 
a. zeer terughoudend beleid bij het verstrekken van leningen en garanties; 
b. bestuurlijke toetsing vooraf door het College; 
c. altijd uitgaan van marktconforme rente bij het verstrekken van leningen; 
d. inachtneming van artikel 8 van de Verordening ex artikel 212 Gemeentewet door ons College bij 

de besluitvorming over het verstrekken van leningen en garanties. 
 
Bij het beoordelen van verzoeken om leningen of garanties wordt in elk geval nagegaan of er een 
waarborgfonds bestaat voor de sector waarin de instelling werkzaam is. Voor de volgende sectoren bestaan 
waarborgfondsen:  

• Sociale Woningbouw (WSW); 
• Eigen Woningen (WEW); 
• Zorg (WfZ); 
• Sport (SWS); 
• Kinderopvang. 
  

Aan instellingen in deze sectoren worden geen leningen of garanties verstrekt. Bij een aantal van de 
waarborgfondsen is de gemeente achtervang. Dat houdt dus al een risico in. Het zou vreemd zijn als 
Amsterdam dan ook nog risico's zou nemen door zelf garant te staan voor individuele leningen.  
 
Amsterdam heeft in het verleden veel leningen en garanties verstrekt aan instellingen waarvoor toen geen, 
maar nu wel een waarborgfonds bestaat. Het beleid van Amsterdam is om deze leningen en garanties 
zoveel mogelijk alsnog onder te brengen bij een van de waarborgfondsen. Daarvoor is de medewerking van 
zowel de instelling als de geldgever noodzakelijk. Bij aanpassing van de leningvoorwaarden of bij het 
aantrekken van een nieuwe lening door de instelling, is het meestal mogelijk deze medewerking te krijgen. 
Er zal op die momenten actief druk worden uitgeoefend om de garantie bij een waarborgfonds onder te 
brengen. Dit actieve beleid heeft er al toe geleid dat het overgrote deel van de garanties aan de 
woningbouwverenigingen bij het WSW is ondergebracht. Op dit moment speelt het onderbrengen van de 
garanties vooral in de zorgsector. Het waarborgfonds voor de zorg (WfZ) bestaat pas enkele jaren. 
 
In de huidige portefeuille zijn de volgende categorieën te onderscheiden: 
− voormalige gemeentelijke onderdelen, vaak als onderdeel van het onderhandelingsresultaat bij 

externe verzelfstandiging; 
− organisaties waarmee de gemeente een nauwe subsidierelatie heeft; 
− organisaties die, al dan niet in samenwerking met derden, in het leven worden geroepen ter 

bevordering van door de gemeente gewenste activiteiten en waarbij directe gemeentelijke 
financiële inbreng van doorslaggevend belang is; 

− overige organisaties, waarbij de overwegingen om tot leningverstrekking over te gaan in het 
(verre) verleden liggen. 

 
Binnen het kader van dit zeer terughoudende beleid heeft de gemeente in 2006 leningen verstrekt aan 
Stadsschouwburg (€ 6,3 miljoen), Stichting Afvalservice West (€ 4,3 miljoen)1 en NV Stadsgoed (€ 1,7 
miljoen).  

                                                     
1 Op verzoek en voor rekening van de stadsdelen. 
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Mutaties verstrekte langlopende geldleningen (bedragen* € miljoen) 
Boekwaarde 31 december 2005 (exclusief financiering stadsdelen) 718 
Nieuw verstrekte leningen 12      

Subtotaal  730 

Totaal aflossingen    142 

Boekwaarde 31 december 2006  589 
 
* Het overgrote deel van de verstrekte langlopende leningen betreft de leningverstrekking aan 
woningcorporaties (€ 468 miljoen).  
 
De belangrijkste overige verstrekte langlopende geldleningen zijn: 
• NV Stadsgoed (€ 41 miljoen); 
• BV Exploitatiemaatschappij Carré (€ 18 miljoen); 
• Gemeentelijke Kredietbank Amsterdam (€ 17 miljoen); 
• Stadsschouwburg (€ 12 miljoen); 
• WRA Groep (€ 9 miljoen); 
• NV Zeedijk (€ 8 miljoen); 
• Stichting Slotervaartziekenhuis (€ 4 miljoen). 
 
Het totaalbedrag aan verstrekte leningen loopt de laatste jaren gestaag terug. Dat komt vooral door de 
aflossingen van woningbouwverenigingen (€ 40 miljoen in 2006). Verder heeft de Gemeentelijke 
Kredietbank Amsterdam in 2006 € 35 miljoen afgelost. De Stichting Voertuigenbeheer Amsterdam 
heeft in 2006 € 40 miljoen afgelost toen haar activiteiten werden overgeheveld naar de Dienst 
Amsterdam Beheer. 
Ondanks de terugloop vraagt de lening- en garantieportefeuille veel aandacht. Enerzijds gaat die 
aandacht zitten in het beoordelen van nieuwe aanvragen. Zoals boven beschreven, voert de 
gemeente daarbij een zeer terughoudend beleid dat niet altijd kan rekenen op begrip bij de 
aanvragers. Voorts moet de kredietwaardigheid worden beoordeeld van de instellingen waaraan 
leningen zijn verstrekt of waarvoor garanties zijn gegeven. 
Steeds meer voormalige publieke sectoren worden op basis van nieuwe wetgeving met marktwerking 
geconfronteerd. Daardoor wijzigt het risicoprofiel van deze instellingen en dus ook de positie van de 
gemeente als lening- of garantieverstrekker.  
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3. Lokale heffingen 
§ 3.1 Algemeen 
De paragraaf lokale heffingen vloeit voort uit art. 12, lid 2 van de Verordening ex artikel 212 van de 
Gemeentewet. 

§ 3.2 De belangrijkste ontwikkelingen in 2006 
Ten aanzien van de lokale heffingen hebben zich in 2006 de volgende ontwikkelingen voorgedaan. 
 
Afschaffing ozb gebruik woningen 
Per 1 januari 2006 is de ozb voor gebruikers van woningen wettelijk afgeschaft en zijn de resterende 
tarieven en tariefstijgingen aan een maximum gebonden. Het systeem van maximumtarieven komt voort 
uit de behoefte van de vorige regering om te sturen op de lastenontwikkeling van burgers en bedrijven.  
De jaarlijkse gelimiteerde tariefstijging is voor het jaar 2006 gesteld op 2%. 
Daarbij geldt dat met ingang van 2006 de tarieven per volle € 2.500 waarde worden vastgesteld (dit was 
voorheen € 2.268). 
 
Fiscale beslistermijn 
In oktober 2005 heeft de regering een wetsvoorstel ingediend dat de beslistermijn voor ingediende fiscale 
bezwaren meer in lijn wil brengen met de regels voor bezwaren in het bestuursrecht. Dit wetsvoorstel 
brengt de nu geldende beslistermijn bij fiscale bezwaren terug van één jaar naar dertien weken. Deze 
wijziging zal zowel voor de rijksbelastingen als voor de lokale belastingen gelden. Voor de gemeentelijke 
belastingpraktijk is echter wel een aparte regeling opgenomen. 
De beoogde inwerkingtreding van dit voorstel was 1 januari 2006, maar werd niet gehaald. Het 
wetsvoorstel is weliswaar meerdere keren behandeld in de Tweede Kamer, maar het gehele proces van 
wetgeving is nog niet ten einde. Het is niet bekend wanneer deze wet in zal gaan. 
 
Jaarlijkse taxatiefrequentie 
Vanaf 1 januari 2005 is het waarderingstijdvak voor de wet woz, het zogenaamde woz-tijdvak, voor 
onroerend goed teruggebracht van vier naar twee jaar. Eind 2006 is bij kabinetsbesluit bepaald dat per 1 
januari 2007 dit waarderingstijdvak nog verder wordt verkort. Vanaf deze datum zal er een jaarlijkse 
waardering plaatsvinden. 
 
Overige lokale belastingen 
Vanaf 2006 voert Waternet zelf de heffing en inning uit van de verontreinigingsheffing voor bedrijven. Met 
ingang van 2007 zullen de verontreinigingsheffing voor woningen en de ingezetenenomslag volgen. 
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§ 3.3 Gerealiseerde inkomsten 
Resultaat belastingmiddelen 2006 – excl. afwikkelingsverschillen 
 

Bedragen x € 1.000 begroting actualisatie Realisatie 
belastingjaar 

afwikkelings- 
verschillen 
vroegere 
jaren 

Rekening 

Rioolrecht 45.987 46.034 45.558 - 631 44.927 

rrb gebruik 257 15 17 - 3 14 

rrb eigendom 321 330 304 - 5 299 
totaal roerende- ruimtenbelastingen 

578 345 321 - 8 313 

Ozb gebruik 35.313 34.244 33.824 - 1.722 32.102 

Ozb eigendom 97.160 96.940 95.969 - 810 95.159 
totaal onroerende zaakbelastingen 

132.473 131.184 129.793 - 2.532 127.261 

hondenbelasting 1.698 1.681 1.756 116 1.872 

toeristenbelasting 21.498 21.911 23.728 2.381 26.109 

vermakelijkheidsretributie 1.515 1.519 1.694 102 1.796 

precario/reclame 292 304 208 141 349 

totaal 204.041 202.978 203.058 - 431 202.627 
 
Resultaat belastingjaar 2005 
De belastingopbrengsten van belastingjaar 2006 zijn € 1,0 miljoen lager dan in de begroting 2006. Dat 
was gedeeltelijk voorzien in de actualisatie 2006 . Het verschil tussen de jaarrekening en actualisatie is 
€ 0,1 miljoen positief. Hieronder worden de belangrijkste verschillen tussen jaarrekening en begroting 
2006 kort toegelicht: 
• rioolrecht: - € 0,4 miljoen. 

De lagere opbrengst is voor € 0,2 miljoen te verklaren door een rechterlijke uitspraak over het 
aanslaan van bedrijfsverzamelgebouwen. Niet elk separaat deel daarvan kan meer aangeslagen 
worden. Verder betreft het lager areaal door minder aangesloten nieuwbouw en meer sloop; 

• onroerende zaakbelasting: - € 2,7 miljoen; 
• gebruik niet-woningen - € 1,2 miljoen. Dit is het gevolg van meer toegewezen en nog toe te wijzen 

bezwaren; 
• eigendom woningen - € 1,7 miljoen. Dit is het gevolg van achterblijvende woningbouw en 

waardevermindering door sloop, waarvan € 0,4 miljoen reeds in de actualisatie was voorzien; 
• roerende ruimtebelastingen: - € 0,3 miljoen; 

Omdat ten tijde van het opstellen van de begroting nog niet bekend was of de afschaffing van de ozb 
voor het gebruik van woningen ook voor de roerende ruimtebelastingen zou gelden, is in de begroting 
2006 nog wel een opbrengst geraamd, die niet gerealiseerd is; 

• toeristenbelasting: € 2,3 miljoen; 
Hoewel harde gegevens ontbreken, wordt de hogere opbrengst waarschijnlijk veroorzaakt door de 
stijging van het toerisme vanwege het Rembrandtjaar. 
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Afwikkelingsverschillen over oude belastingjaren 
Aan het eind van een belastingjaar wordt een inschatting gemaakt van nog op te leggen aanslagen en de 
daarop in mindering komende toewijzing van bezwaren (verminderingen) en oninbaarheid. Daardoor 
ontstaan er afwikkelingsverschillen over voorgaande belastingjaren. 
De totale afwikkelingsverschillen zijn € 0,4 miljoen negatief en betreffen: 
• onroerende zaakbelasting: - € 2,5 miljoen, als gevolg van een geringer areaal niet-woningen vanwege 

verminderingen; 
• toeristenbelasting: € 2,4 miljoen, door het effect van Sail 2005, dat kennelijk meer verblijfsbezoek 

heeft gegenereerd dan verwacht; 
• rioolrecht: - € 0,6 miljoen. Het betreft voornamelijk afwikkelingen over de jaren vóór 2001 met 

betrekking tot het toen nog bestaande rioolafvoerrecht. De afwikkelingsverschillen bij het rioolrecht 
worden verrekend met de egalisatiereserve rioolrecht van Waternet; 

• overig + € 0,3 miljoen. 
 

Ontwikkeling belastingopbrengsten over meerdere jaren 
De onderstaande tabel toont per belastingmiddel en belastingjaar de netto-opbrengst uit de jaarrekening 
2006. De verschillen tussen de belastingjaren zijn te verklaren uit areaalontwikkelingen en tariefstijgingen. 
 

Bedragen x € 1.000 2002 2003 2004 2005 

 
2006 

Resultaatgebied Milieu en Water      

rioolaansluitrecht 43.158 44.251 44.271 44.360 
 

45.558 

Resultaatgebied Middelen     
 

rrb gebruik 226 240 238 233 
 

17 

rrb eigendom 285 302 301 299 
 

304 

ozb gebruik 62.061 65.935 68.431 70.812 
 

33.824 

ozb eigendom 83.452 88.723 92.253 94.876 
 

95.969 

hondenbelasting 1.181 1.198 1.474 1.783 
 

1.756 

toeristenbelasting 23.626 21.003 21.548 23.631 
 

23.728 

vermakelijkheidsretributie 1.608 1.390 1.396 1.495 
 

1.694 

precario/reclame 512 562 432 296 
 

208 

totaal 216.112 223.603 230.344 237.786 
 

203.058 
afen 2006 

§ 3.4 Gevoerd beleid ten aanzien van de lokale heffingen 
Onroerende-zaakbelastingen en roerende-ruimtenbelastingen 
In het verlengde van de afschaffing van de ozb voor gebruikers is wettelijk bepaald dat – om het aantal 
woz-eenheden per object te bepalen – de woz-waarde per object niet langer gedeeld moet worden door 
€ 2.268, maar door € 2.500. De in het verleden toegepaste regels voor het tijdvakpercentage en 
tariefverhouding zijn niet meer van toepassing. 
Het tarief voor 2006 is ten opzichte van 2005 nominaal verhoogd met 1,25%. Dit is conform het 
Programakkoord 2002-2006. Dat stelde dat de onroerende-zaakbelasting, uit oogpunt van een 
aanvaardbare lastendruk, slechts met een inflatiecorrectie verhoogd zal worden. 
De roerende-ruimtenbelastingen worden geheven onder de eigenaren en gebruikers (alleen bedrijfsboten) 
van roerende woon- en bedrijfsruimten. Ze zijn het equivalent van de onroerende-zaakbelasting en 
kennen dezelfde belastingtarieven. 
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Rioolrecht 
De gemeente heft rioolrechten bij de burger die een aansluiting heeft op de gemeentelijke riolering 
(aansluitrecht). In 2006 is 98,5% van de (begrote) kosten gedekt uit de (begrote) opbrengsten. 
 
Hondenbelasting 
Het houden van een hond wordt door de gemeente belast met hondenbelasting. De gemeente kent hierbij 
een ongedifferentieerd tarief per hond. Daarnaast is er een apart vast tarief voor geregistreerde kennels 
en wordt een vrijstelling verleend voor politiehonden, blindengeleidehonden en speciaal opgeleide honden 
voor mensen met een handicap. 
 
Toeristenbelasting 
Het tarief van deze belasting is een vast percentage (5%) van de overnachtingvergoeding (exclusief 
ontbijt) in hotels en andere belastingplichtige objecten zoals campings. De belastingopbrengst is dus 
afhankelijk van de bezettingsgraad en de prijzen voor overnachtingen. 
 
Vermakelijkheidsretributie 
De vermakelijkheidsretributie wordt geheven bij de aanbieders van vermaak op het water tegen 
vergoeding. De heffing kende in 2006 twee vaste tarieven per persoon: € 0,55 voor rondvaartboten en 
€ 0,27 voor waterfietsen (en stationerende vaartuigen).  
 
Overige gemeentelijke belastingen 
De bevoegdheden ten aanzien van een deel van de lokale heffingen zijn overgedragen aan de 
stadsdelen. De belangrijkste hiervan betreffen de afvalstoffenheffing, reinigingsrechtbedrijven, 
precariobelasting en de leges. Deze komen hier niet aan de orde.  
 
Heffingen die door centrale diensten worden geheven 
Omdat het inzicht in de verschillende heffingen van de diverse centrale diensten erg versnipperd was, is 
er met ingang van dit jaar voor gekozen deze informatie te bundelen en ook in de paragraaf Lokale 
heffingen op te nemen. 
Ons college is nog niet tevreden over de informatie die de diensten en bedrijven daarover kunnen 
verstrekken. Het is gewenst de informatie over tarieven transparanter te maken. Hierin zal ons College 
gelijk optrekken met de stadsdelen, die hier momenteel ook nadrukkelijk mee bezig zijn.  
Uiteraard liggen aan de tarieven de verordeningen ten grondslag die uw Vergadering heeft vastgesteld en 
openbaar zijn gemaakt. Daarin zijn de tarieven en belastbare feiten opgenomen. 
 
Het beleid is dat de tarieven, waar een relatie ligt met kosten, zo veel mogelijk kostendekkend zijn. In een 
aantal gevallen wordt hier – bewust – van afgeweken. De Dienst Persoonsgegevens berekent voor 
instellingen met een algemeen maatschappelijk belang in Amsterdam een lager tarief. De dienst is 
gebonden aan het – door het Rijk vastgestelde – maximale tarief voor uittreksels burgerlijke stand. 
Daarom zijn de leges van deze dienst gemiddeld voor 95% kostendekkend. 
De Dienst Wonen heeft in 2006 onderzoek gedaan naar de mate van kostendekkendheid van het 
afhandelen van huisvestingsvergunningen, vergunningen voor tijdelijke verhuur en vergunningen voor 
woning- en kamerbemiddelingsbureaus. Deze bleken niet kostendekkend te zijn. Op begrotingsbasis was 
de kostendekking 32,2%. 
Door de Taskforce 10%-operatie is in 2006 voorgesteld de leges voor een huisvestingsvergunning te 
verhogen van € 32 naar € 60. Wij hebben dit voorstel overgenomen en aan uw Vergadering voorgelegd. U 
heeft dit voorstel verworpen. 
De werkelijke kosten en gerealiseerde legesopbrengsten bedroegen in 2006 respectievelijk € 1.390.745 
en € 621.220, waarmee het dekkingspercentage van bijna 45% gerealiseerd is. 
 
Ten aanzien van de opbrengsten van de verschillende heffingen kan het volgende worden opgemerkt. 
De opbrengst zeehavengeld bedroeg € 33,4 miljoen (geraamd € 31,0 miljoen). De hogere opbrengst is het 
gevolg van een grotere stijging van het aantal zeeschepen (meer overslag). 
De totale opbrengst binnenhavengeld was € 5,3 miljoen Deze bestaat uit opbrengsten van de 
beroepsvaart (€ 4,5 miljoen) en van de pleziervaart (€ 0,8 miljoen). In de oorspronkelijke begroting was 
een opbrengst geraamd van € 4,5 miljoen. In de actualisatie was de opbrengst al bijgesteld naar  
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€ 5,1 miljoen. De beroepsvaart profiteert mee van de verhoogde bedrijvigheid in de haven. In de 
opbrengst is een opslag van circa € 0,2 miljoen opgenomen voor bilgewater, die wordt afgedragen. 
 
De opbrengst van de bouwleges, voorzover opgelegd door de Dienst Milieu- en Bouwtoezicht, bedroeg 
€ 8,7 miljoen. De raming was € 5,0 miljoen. De aanzienlijk hogere opbrengst is het gevolg van het grotere 
aantal bouwaanvragen en hogere bouwsommen dan was voorzien. 
Ondanks het grotere aantal bouwaanvragen zijn de kosten enigszins lager uitgevallen dan de raming van 
€ 5,0 miljoen. De reden daarvoor is, dat het erg moeilijk bleek gekwalificeerd personeel aan te trekken. Er 
is geprobeerd het werkaanbod zo veel mogelijk met inhuur op te vangen. Ook die optie kent zijn 
beperkingen in verband met noodzakelijke begeleiding door eigen personeel. Er gelden echter fatale 
termijnen voor de vergunningverlening, zodat noodgedwongen minder tijd is besteed aan de afwikkeling 
van de bouwaanvragen. 
In 2006 zijn voor het eerst de kosten van de diverse gemeentelijke diensten in het kader van de 
bouwleges samengebracht. In de realisatie is dat overigens nog niet helemaal gelukt, omdat enkele 
diensten – in afwijking van de gemaakte afspraken – geen declaratie voor de gemaakte kosten hebben 
ingediend. Het gaat daarbij om diensten, waarvoor in dit kader slechts voor relatief kleine bedragen kosten 
zijn geraamd. 
 
De Brandweerrechten hebben een opbrengst van circa € 42.000. De tarieven zijn in 2006 ten opzichte 
van 2005 meer dan nominaal gestegen (12%). De oorzaak hiervan is dat alle tarieven zijn herijkt met 
actuelere en preciezere gegevens om de kostendekkendheid beter te kunnen garanderen. Met ingang 
van 2005 worden ze in een periode van drie jaar verhoogd. 
 
De legesopbrengsten van het Stadsarchief (€ 0,1 miljoen) betreffen voornamelijk de levering van 
reproducties. Daarbij is een sterke verschuiving van analoge naar digitale producten waar te nemen. 
 
Het onderdeel Westpoortbeheer van de Dienst Amsterdam Beheer verstrekt diverse vergunningen voor 
activiteiten in het beheersgebied, waarvoor leges wordt geheven. In 2006 zijn 176 vergunningen verstrekt 
tegen kostendekkende leges (opbrengst ruim € 15.000) 
36 

§ 3.5 Overzicht hoofdlijnen lokale heffingen 
 
Heffing     Tarief 2006   Heffingsmaatstaf 
rioolaansluitrecht    € 110,19   per aansluiting 
ozb/rrb eigenaren woningen   € 1,60    per € 2.500 waarde 
ozb/rrb gebruikers niet-woningen  € 3,28    per € 2.500 waarde 
ozb/rrb eigenaren niet-woningen  € 4,10    per € 2.500 waarde 
hondenbelasting    € 93,00   per hond 
toeristenbelasting    5%    overnachtingsvergoeding 
vermakelijkheidsretributie rondvaart  € 0,55    per passagier 
vermakelijkheidsretributie waterfiets  € 0,27    per passagier 
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§ 3.6 Lokale lastendruk 

Belastingtarieven grote steden (meerpersoonshuishoudens) 
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OZB eigendom woningen 1,60 3,19 2,23 2,78 2,45 -35%

Rioolrecht eigenaren 110,19 130,86 84,82 169,91 136,99 -20%

Afvalstoffenheffing** 282,31 232,82 277,56 225,36 254,51 11%

  
* Den Haag kent tevens een gebruikerstarief  
** Amsterdam = gemiddelde van 15 stadsdelen 
 
Diverse organisaties publiceren jaarlijks over de lokale lastendruk. In deze publicaties wordt bij het 
bepalen van de lastendruk veelal uitgegaan van verschillende gegevensverzamelingen en verschillende 
methoden van berekening. De ene publicatie werkt met gemiddelden, de andere onderscheidt 
verschillende standaardprofielen of neemt alleen een aantal tevoren geselecteerde heffingen op. Hierbij 
gaat het vrijwel altijd om de lasten voor bewoners. Voor de bedrijven heeft de Kamer van Koophandel 
Amsterdam een Monitor Lokale Lasten ontwikkeld, waarin voor zestien voorbeeldbedrijven de lokale 
lasten worden berekend. Gelet op de bezwaren die kleven aan de diverse publicaties, wordt al vele jaren 
volstaan met een vergelijking van de verschillende tarieven met die in de andere grote steden. 
De navolgende tabel geeft een overzicht van de tarieven van de belastingmiddelen, die het grootste deel 
van de woonlasten voor huishoudens vormen. Voor de afvalstoffenheffing voor Amsterdam is het niet-
gewogen gemiddelde van de tarieven van de stadsdelen genomen. 

Woonlasten 2003-2006 meerpersoonshuishoudens (na aftrek Zalmsnip*) 
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Woonlasten in 2003 528 588 523 591 558 -5% 

Woonlasten in 2004 573 617 544 626 590 -3% 

Woonlasten in 2005* 624 656 634 705 655 -5% 

Woonlasten in 2006** 524 503 510 599 534 -1% 
 
* Zalmsnip is per 2005 afgeschaft. 
** De OZBG-woningen is per 2006 afgeschaft. 
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§ 3.7 Kwijtschelding 
Burgers met een inkomen op bijstandsniveau kunnen kwijtschelding aanvragen voor de gemeentelijke 
belastingen. De gemeente Amsterdam verleent slechts kwijtschelding voor de belastingen die direct 
invloed hebben op de woonlasten. Dat is alleen nog de afvalstoffenheffing; de onroerende 
zaakbelastingen en roerende-ruimtenbelastingen voor gebruik van woningen zijn inmiddels afgeschaft. 
Bij het verlenen van kwijtschelding is de gemeente gebonden aan door de rijksoverheid vastgestelde 
regels en voorwaarden. Een van deze regels bepaalt dat alleen kwijtschelding wordt verleend als de 
belastingschuldige niet beschikt over vermogen en betalingscapaciteit. Daarom vindt bij de beoordeling 
van een verzoek om kwijtschelding altijd een vermogens- en een inkomenstoets plaats. Deze wordt 
afgezet tegen een aantal vastgestelde normen, waaronder de door de raad vastgestelde 
kwijtscheldingsnorm. 
De normen zijn gekoppeld aan de vigerende bijstandsnormen en afhankelijk van de leeftijd en de 
gezinssamenstelling van de aanvrager. 
De kwijtscheldingsregeling geeft aan in hoeverre het inkomen of vermogen beschouwd wordt als 
betalingscapaciteit ter voldoening van de belastingschuld, en welke schulden in mindering mogen worden 
gebracht. Volgens deze regeling is betalingscapaciteit: “het deel van de inkomsten dat, na aftrek van 
bepaalde noodzakelijke uitgaven, overblijft om de belastingschuld mee te voldoen”. Van deze 
betalingscapaciteit dient 80% te worden aangewend ter voldoening van de belastingschuld. Als er geen of 
onvoldoende betalingscapaciteit aanwezig is, wordt kwijtschelding verleend. Kwijtschelding kan zowel 
volledig als gedeeltelijk worden verleend. 
38 
Binnen de regels van de rijksoverheid mag de gemeente zelf bepalen in welke mate de kosten van 
bestaan in aanmerking worden genomen. Gemeenten kunnen de kwijtscheldingsnormen hoger vaststellen 
dan de door het Rijk gehanteerde 90% van de bijstandsnorm. In Amsterdam staan de 
kwijtscheldingsnormen gelijk aan (100% van) de van toepassing zijnde bijstandsnormen. Daarmee past 
de gemeente Amsterdam de regels maximaal toe, waardoor er binnen de wettelijke kaders zo veel 
mogelijk mensen in aanmerking kunnen komen voor kwijtschelding. 
De ozb voor gebruikers van woningen is per 1 januari 2006 afgeschaft. De kwijtschelding van deze 
belasting is dus komen te vervallen. Voor afvalstoffenheffing, ingezetenenomslag (ingo) en de Wet 
verontreiniging oppervlaktewater woningen (wvow) wordt de kwijtscheldingregeling gehandhaafd. DBGA 
blijft belast met de uitvoering ervan. 
 
Automatische kwijtschelding 
Uit het oogpunt van doelmatigheid en klantgerichtheid krijgt een belastingschuldige automatisch 
kwijtschelding als deze in een eerder jaar kwijtschelding is verleend en er geen wijziging in de financiële 
positie is te verwachten. Door bestandsvergelijking met de administratie van de Dienst Werk en Inkomen 
kan worden vastgesteld of het recht op uitkering nog steeds bestaat. Dit voorkomt dat personen met een 
structureel laag inkomen ieder jaar opnieuw de gegevens over hun financiële positie moeten verstrekken. 
Voor wat betreft de inkomenspositie van 65-plussers is een gegevensuitwisseling met de 
Rijksbelastingdienst mogelijk. Ook binnen de woonkostenbijdrage zal gebruikgemaakt worden van de 
voordelen die automatische kwijtschelding biedt. 
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4. Verbonden partijen 
§ 4.1 Inleiding 
De paragraaf Verbonden partijen geeft inzicht in het beleid en de veranderingen inzake derde 
rechtspersonen waarin de gemeente een financieel én bestuurlijk belang heeft. Het gaat hierbij om 
privaatrechtelijke rechtspersonen (vennootschappen en stichtingen), maar ook om publiekrechtelijke 
rechtspersonen zoals gemeenschappelijke regelingen voor bestuurlijke samenwerking (Regionaal 
Orgaan Amsterdam) recreatie, brandweer en geneeskundige hulp.  
De gemeente gaat de relatie met de verbonden partijen aan vanuit een publiek belang. De invulling 
van het publieke belang komt in de desbetreffende resultaatgebieden in de rekening aan de orde.  
Deze paragraaf gaat allereerst in op de bestuurlijke zaken die relevant zijn voor de verbonden partijen. 
Daarna volgt informatie over wijzigingen bij de betrokken partijen die belangrijk zijn voor de gemeente. 
Meer informatie over de verbonden partijen van de gemeente is te vinden in de jaarrekening van de 
afzonderlijke diensttakken en de website www.deelnemingen.amsterdam.nl. Deze site zal in 2007 
vanwege de heroverweging worden vernieuwd. 

§ 4.2 Handleiding verbonden partijen voor raadsleden 
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft in 2005 een handleiding voor raadsleden uitgebracht 
over de verplichte paragrafen in de begroting en rekening. De verbonden partijen maken onderdeel uit 
van de verplichte paragrafen. De handleiding is te vinden op de website: www.finveen.nl onder het 
kopje “speciale onderwerpen”. 

§ 4.3 Notitie verbonden partijen en heroverweging 2007 
Op basis van het door de gemeenteraad vastgestelde Vertegenwoordigingenbeleid en het 
Deelnemingenbeleid heeft het college begin 2004 de Notitie verbonden partijen vastgesteld. In deze 
notitie zijn alle privaatrechtelijke verbonden partijen geïnventariseerd en de bestaande gemeentelijke 
deelnemingen in vennootschappen heroverwogen. Het overgrote deel van de deelnemingen wordt 
aangehouden, daarnaast is besloten om (op termijn) een aantal deelnemingen af te stoten. Het gaat 
hierbij doorgaans om – als gevolg van uiteenlopende oorzaken – langdurige trajecten. 
In 2006 is begonnen met het opnieuw heroverwegen van alle gemeentelijke deelnemingen. In 2007 
zal deze heroverweging moeten zijn afgerond. 

§ 4.4 Deelnemingenbeleid en beheer 
In 2004 is een begin gemaakt met het intensiveren van het deelnemingenbeheer op basis van het 
deelnemingenbeleid. Kern is dat de vakwethouder de coördinerende rol heeft voor de behartiging van 
het publieke belang, en daarnaast is de wethouder Deelnemingen verantwoordelijk voor de 
behartiging van het private belang.Daarnaast krijgen diensten en stadsdelen advies over de wijze van 
oprichting en verantwoording van verbonden partijen. 

§ 4.5 Recreatieschappen 
De gemeente heeft met een groot aantal buurgemeenten gemeenschappelijke regelingen afgesloten 
over  openbaar groen en recreatie. De recreatieschappen liggen in de buurgemeenten. Amsterdam 
draagt voornamelijk financieel bij. In 2005 is een begin gemaakt met het ambtelijk ondersteunen van 
de hoofdstedelijke vertegenwoordigers in de recreatieschappen om de zeggenschap van Amsterdam 
sterker in te vullen. Dit is na de raadsverkiezingen van maart 2006 voor de nieuwe 
vertegenwoordigers voortgezet.  

§ 4.6 Stadsdelen 
De stadsdelen worden beschouwd als verbonden partijen van de centrale stad. De onderlinge 
verhoudingen en visie op de stadsdelen zijn geregeld in de Verordening op de stadsdelen en het 
bestuursakkoord.  
 
De stadsdelen zijn bevoegd om zelfstandig relaties aan te gaan in de vorm van verbonden partijen. 
Deze verbonden partijen worden begroot en verantwoord in de verschillende stadsdeelbegrotingen en 
zijn dus niet opgenomen in de gemeenterekening 2006. 
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§  4.7 Opbrengsten en lasten 
Bij deelname in vennootschappen is sprake van kapitaalverstrekking door de gemeente. De 
rentelasten van deze kapitaalverstrekking worden grotendeels verantwoord door de afzonderlijke 
diensten. Voor een aantal deelnemingen gebeurt dat op gemeentelijk niveau. De rentelasten van deze 
deelnemingen bedroegen in 2006 € 9,1 miljoen. De dividendopbrengsten bedroegen ruim € 47 
miljoen. Dit bedrag is fors hoger dan voorgaande jaren vanwege een aantal bijzondere uitkeringen. Zo 
keerde Nuon een veel hoger dividend uit dan verwacht (€ 22 miljoen). De BNG keerde € 5,5 miljoen 
bijzonder dividend uit. Daarnaast was er een dividend van ruim € 2 miljoen van de NV Werk die in 
liquidatie is. Het is dus niet vanzelfsprekend dat dit bedrag de volgende jaren eveneens binnenkomt.  

§ 4.8 Nieuwe verbonden partijen in 2006 
Naam  Doel 
GVB NV (100%) Uitvoering Openbaar Vervoer na verzelfstandiging 

diensttak GVB 
Betuweroute Exploitatiemaatschappij 
(dochter Hallum BV, 15%) 

Versterking economische bedrijvigheid Haven 

ODE Energie BV (16%) Collectieve warmte- en koudeinstallatie voor het 
Oosterdokseiland 

 

§  4.9 Afgestoten verbonden partijen in 2006 
Naam Wijze van afstoting 
Overslag Bedrijf Amsterdam (0,06%) Verkoop belang aan overige aandeelhouders 
 

§ 4.10 Nuon en Schiphol 
Een van de belangrijkste gebeurtenissen in 2006 voor Nuon is de aanname door de Eerste Kamer van 
de Wet Onafhankelijk Netbeheer. Hierdoor zijn de komende vijf jaar veranderingen in de structuur van 
de onderneming te verwachten. Nuon zal zich splitsen in een gereguleerd netwerkbedrijf en een 
commercieel productie- en leveringsbedrijf. Bovendien hebben Nuon en Essent onderhandelingen 
gevoerd over een fusie tussen beide bedrijven. De aandeelhouders mogen zich naar verwachting in 
2007 voor of tegen deze fusie uitspreken.  
 
Het aandeelhouderschap in Schiphol stond vooral in het teken van de door de minister van Financiën 
gewenste beursgang. Met het regeerakkoord van Balkenende IV lijkt een beursgang van de baan. 
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5. Onderhoud van kapitaalgoederen 
§ 5.1 Inleiding 
Deze paragraaf geeft uw Vergadering inzicht in de onderhoudssituatie van de kapitaalgoederen die in 
bezit zijn van de gemeente Amsterdam. Onderhavige jaarrekening kent (ten opzichte de vorige) twee 
nieuwe categorieën, “Infrastructuur metro/tram” en “Installaties, machines en apparaten”. Het doel van 
de uitbreiding is een vollediger beeld te geven van de kapitaalgoederen, de staat van onderhoud 
waarin ze verkeren en de kosten die met dat onderhoud gemoeid zijn. Een ander punt is de verzelf-
standiging van het Gemeentevervoerbedrijf per 1 januari 2007. 2006 is dus het laatste jaar geweest 
waarin het onderhoud aan de bussen en het rollend materieel ten laste kwam van de gemeente Am-
sterdam.  
 
Tabel: Onderhoudslasten (bedragen x € 1 miljoen) 
 
Categorie Rekening 2005 Begroting 2006 Rekening 2006 

Wegen 23,2 18,4 12,9

Bruggen 14,7 7,8 9,9

Sluizen en oevers 2,1 3,1 2,8

Tunnels 3,2 2,3 2,7

Kades/steigers 0,4 0,3 0,5

Riolering 31,6 32,2 34,4

Water 5,4 5,8 5,4

Groen 1,1 0,9 0,7

Gebouwen 12,5 16,7 22,1

Materieel 38,0 37,7 35,9

Verkeersregelinstallaties 11,3 12,2 12,2

Openbare verlichting 31,1 33,3 28,7

Infrastructuur metro/tram 71,3 80,5 68,8

Installaties, machines en apparaten 14,5 11,2 13,4

Totaal 260,4 262,4 250,4

§ 5.2 Wegen 
In mei 2005 zijn de hoofdnetten auto, openbaar vervoer rail/bus en fiets – en de kwaliteitseisen die op 
die netten van toepassing zijn – in het Beleidkader Hoofdnetten vastgelegd. Daarin worden drie kwali-
teitsniveaus onderscheiden: verzorgd, basis of sober. In de Beheervisie hoofdnet auto is het gewenste 
kwaliteitsniveau van onderhoud en beheer als volgt aangegeven: de corridors (de hoofdroutes van ring 
naar centrum) verzorgd, het resterende netwerk basis. De Amsterdamse kwaliteitsnorm voor het 
hoofdnet auto is gerelateerd (en gelijk) aan de landelijke normering die het Centrum voor Regelgeving 
en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek (CROW) hanteert, en 
geldt de technische staat van het wegdek. Volgens deze norm moet die staat voor 67% van de wegen 
en wegvakken “voldoende” zijn, mag 20% “matig” scoren en 13% “onvoldoende”.  
Om te toetsen of Amsterdam deze norm haalt, wordt er iedere twee jaar een “globale, visuele onder-
houdsinspectie” van het hoofdnet auto gehouden. Dat gebeurde in 2005 voor het laatst, met als resul-
taat dat 72% werd gekwalificeerd als voldoende, 8% matig en 20% onvoldoende. Er is dus sprake van 
een achterstand in het onderhoud, want Amsterdam scoort 20% onvoldoende waar de norm 13% is. 
Amsterdam blijft eveneens achter op de landelijke norm voor de samenvoeging van de categorieën 
voldoende en matig, want haalt 80% waar de maatstaf 87% is. Dat de kosten voor het onderhoud van 
de wegen lager zijn dan in de rekening 2005, komt doordat in 2005 een groot deel van de kosten van 
de reconstructie van de Overtoom werd verantwoord. Verslagjaar 2006 kende geen project van een 
dergelijke omvang. Het verschil ten opzichte van de begroting wordt grotendeels veroorzaakt door 
vertraging in een aantal grootschalige onderhouds- en reconstructieprojecten. 
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§ 5.3 Bruggen 
De technische staat van 264 van de 268 bruggen bevindt zich op het niveau van “gedeeltelijke wel-
stand”. Dit betekent dat alle bruggen worden onderhouden op handhavingniveau, met als uitzonderin-
gen de monumentale bruggen en de bruggen in een beschermd stadsgezicht. Daaraan wordt extra 
onderhoud uitgevoerd, tot het niveau van “welstand”.  

§ 5.4 Sluizen en oevers 

Sluizen 
De technische staat van het areaal sluizen en waterkeringen bevindt zich op het niveau van handha-
ving, al wordt dat niveau niet voor alle waterstaatkundige functies gehaald. In die gevallen – functiona-
liteiten die slechts incidenteel benut worden – bereikt de technische staat overigens wel het voorge-
schreven veiligheidsniveau. 

Oevers 
Na het overhevelen van onderhoudsgelden naar “sluizen en waterkeringen” is het onderhoud terug-
gebracht tot het veiligheidsniveau. Dit is het niveau waarop alle functies veilig kunnen worden uitge-
voerd. 

§ 5.5 Tunnels 
De tunnels in beheer en onderhoud zijn de IJtunnel, de Piet Heintunnel en de Arenatunnel. De stand 
van het onderhoud is op het minimum, wat overeenkomt met het veiligheidsniveau. 

§ 5.6 Kades en steigers 

Kades  
De staat van onderhoud van de kades is redelijk tot goed te noemen. Uitzonderingen hierop vormen 
de Suezhaven en Westhaven Ceres, waar de onderhoudssituatie slecht tot zeer slecht is. Een advies-
bureau doet momenteel onderzoek naar de juiste onderhoudsstrategie voor de kade van Westhaven 
Ceres. De nieuwe kade bij het voormalige Fordterrein is gereed.  

Steigers  
De onderhoudssituatie van de steigers is goed. Bijna alle houten steigers zijn vervangen door stalen 
exemplaren van grotere afmetingen. In 2006 is – vooral in antwoord op de groei in de petrochemische 
sector – een aantal nieuwe steigers bijgebouwd en in onderhoud genomen. Het project IJsei achter 
het Centraal Station vordert gestaag. Mogelijk kan in 2007 de eerste nieuwe betonnen steiger aan 
Haven Amsterdam overgedragen worden. 
Door de stijgende druk van binnenvaart en Rijncruises, en door de invoering van de portsecurity-
maatregelen, dreigt een tekort aan ligplaatsen. De steigers worden steeds intensiever gebruikt, waar-
door de kosten voor klein schadeherstel en onderhoud snel oplopen. In 2006 bleek een aantal grotere 
schadeposten niet te verhalen.  

§ 5.7 Rioleringen 
Binnen deze categorie wordt onderscheid gemaakt tussen het rioolstelsel en rioolgemaal, die elk een 
eigen beleidskader kennen. Het onderhoud van het rioolstelsel bestaat uit inspectie, reiniging, renova-
tie en calamiteus functieherstel. Het is beleid preventief te inspecteren en te reinigen, ter voorkoming 
van calamiteiten. Ook door renovatie (repareren en vervangen) van riolen worden calamiteiten en 
overlast voorkomen. Calamiteus functieherstel is gericht op het onder alle omstandigheden in stand 
houden van de functies van het riool, de kolken, de vuil- en regenwaterputten, en de kolken met aan-
sluitingen. 
Het uitvoeren van preventief en achterstallig onderhoud aan de rioolgemalen zal de komende jaren 
beslag leggen op een steeds groter deel van de jaarbegroting; mogelijk zullen er afzonderlijke kredie-
ten aangevraagd worden. Daarnaast zal de nadruk liggen op arbeidstechnisch aantoonbaar veilig 
(blijven) werken. In dat verband moet nog een groot aantal ventilatiesystemen en bijbehorende bedie-
nings- en waarschuwingssystemen worden aangepast. Ook de inspectie van de kelders waarin de 
gemalen rioolwater ontvangen, én de eventuele renovatie van die kelders krijgen prioriteit. 
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§ 5.8 Water 
Per 1 januari 2006 fuseerde het Waterleidingbedrijf (WLB) met DWR tot de Stichting Waternet. In de 
daaropvolgende reorganisatie zijn de operationele drinkwatertaken die in opdracht van de gemeente 
Amsterdam worden uitgevoerd, belegd bij de sector Drinkwater. Deze sector continueert het beleid 
voor onderhoud, optimalisering en vergaande automatisering van de zuiveringsinstallatie – dat al voor 
de fusie werd ingezet – en bouwt het verder uit.  
Het onderhoud van de kapitaalgoederen kent twee componenten: onderhoud aan het leidingnet en 
aan de drinkwaterzuiveringsinstallaties. De staat van het onderhoud aan het leidingnet is goed te 
noemen. Vermeldenswaardig is dat door de ontwikkeling van IJburg het leidingnet met 13,5 km is 
gegroeid.  
In 2006 werd het Onderhoud Management Systeem (OMS) voor de drinkwaterzuiveringsinstallaties 
operationeel. Dit systeem maakt onderhoud op basis van een risico-analyse mogelijk. De criteria daar-
voor zijn leveringszekerheid, veiligheid, milieu, kwaliteit, imago en (financiële) schade.  

§ 5.9 Groen 
De gemeente Amsterdam beheert in het Amsterdamse Bos ongeveer 1000 hectare groen – met daar-
in wegen en paden, water, bruggen, oevers, gebouwen en materieel. Als uitvloeisel van de wettelijk 
opgelegde zorgplicht is in 2006 een inhaalslag begonnen voor het onderhoud van het groen. Deze 
actie loopt door in 2007. De staat van onderhoud van het groen is redelijk goed tot goed. 
Om de kosten voor de groenvoorzieningen te verlagen, is in 2006 een aantal beplantingsvakken ge-
saneerd en zijn bomen en struiken van onderhoudsvriendelijke soorten geplant. Alle bomen in het 
gebied – ruim 8000 – zijn in kaart gebracht en gekeurd. De gezondheid van de bomen is goed tot zeer 
goed. 

§ 5.10 Gebouwen 
Brandweer 
De meerjarenplanning voor het onderhoud van de gebouwen van de Brandweer is in 2006 bijgesteld 
op grond van de tweejaarlijkse inventarisatie van de stand van zaken. Het beschikbare budget is maar 
net voldoende om het dagelijkse en het groot onderhoud van de gebouwen uit te voeren. De inventa-
risatie toont aan dat de gebouwen nog een lichte achterstand hebben in groot onderhoud. Deze ach-
terstand is in het begin van de jaren negentig opgelopen, maar met behulp van de inventarisaties en 
een meerjarenplanning grotendeels via het reguliere groot onderhoud weggewerkt. De hoge ouder-
dom van de gebouwen maakt het relatief duur ze onderhoudstechnisch op orde te houden. Verder 
heeft een voortdurend groeiend eisenpakket op het gebied van milieu en arbo, gebruiksvergunning en 
brandveiligheid een uitgesproken negatief effect. De financiële compensatie voor deze (wettelijke) 
maatregelen ontbreekt, zodat daarvoor het onderhoudsbudget wordt aangesproken. Om de inhaalslag 
te kunnen voltooien zullen incidentele kredieten nodig blijven, als aanvulling op het regulier groot on-
derhoud. 
 
Stopera 
Al jarenlang is sprake van achterstallig onderhoud en daarmee van een verslechterende staat van 
onderhoud van het Stadhuis/Muziektheater. Het extra budget dat in de loop van 2006 is toegekend, 
heeft nog niet geleid tot directe verbeteringen. De achterstallige werkzaamheden waarvan de uitvoe-
ring het dringendst is, zullen in 2007 uitgevoerd kunnen worden. 
 
Geneeskundige en Gezondheidsdienst (GGD)  
Het beleid van de GGD betreffende de toevoegingen en onttrekkingen aan de voorziening Groot on-
derhoud in de periode 2003-2005, is in 2006 geëvalueerd. De opbouw van voorzieningen was onge-
lijkmatig en wordt – met ingang van de begroting 2007 – verdeeld op basis van een vast bedrag per 
m² voor eigendom en huurpanden. In 2008-2009 zal worden nagegaan of de norm (het vast bedrag 
per m²) toereikend is. Bij een gelijkblijvend voorzieningenniveau steeg het aantal panden namelijk met 
11% (van 35 naar 39) en het totale oppervlak met 16% (van 25.800 m² naar 29.900 m²).  
 
Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) 
DMO onderscheidt in de gemeentelijke kapitaalgoederen waarvoor hij verantwoordelijk is drie catego-
rieën: 
A.  gebouwen in volledig eigendom van de gemeente en in administratief beheer bij DMO; 
B.  gebouwen waarvan het economisch eigendom (claimrecht) ligt bij de gemeente en het juridisch 

eigendom bij stichtingen (vooral onderwijsgebouwen); 
C. gebouwen die worden gehuurd of geëxploiteerd en waarvan de huurder/exploitant via DMO sub-

sidie ontvangt voor activiteiten en gebouwenonderhoud. 
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Deze categorieën zijn – naar de organisaties uit de sectoren Cultuur en Monumenten, Zorg en Educa-
tie die er huisvesting vinden – onder te verdelen in de volgende vijf subcategorieën. 
• A: Zorg; 
• A: Cultuur en Monumenten; 
• B: Educatie; 
• C: Zorg; 
• C: Cultuur en monumenten. 
 
In 2006 vond alleen onderhoud plaats aan gebouwen uit de categorieën B: Educatie en C: Cultuur en 
Monumenten.  
 
De categorie B bevat vrijwel uitsluitend onderwijsgebouwen. Een Integraal Huisvestingsplan (IHP) 
brengt de onderhouds- en (ver)nieuwbouwbehoefte en de daarvoor benodigde investeringen in beeld 
en wordt jaarlijks aan uw Vergadering ter besluitvorming voorgelegd. In 2006 verscheen een herzien 
Integraal Huisvestingplan voor de periode 2006-2010. 
Met ingang van 1 januari 2005 krijgen de schoolbesturen in het voortgezet onderwijs rechtstreeks van 
het rijk een vergoeding voor het onderhoud. Ze dragen nu zelf de verantwoordelijkheid voor het on-
derhoud. Wel behielden de gemeenten het economische claimrecht.  
Voor de kunstinstellingen die in panden onder subcategorie C: Cultuur en Monumenten gehuisvest 
zijn, is in 2005 en 2006 een inventarisatie van het achterstallig onderhoud uitgevoerd. Deze inventari-
satie biedt inzicht in de onderhoudstoestand van de panden en financiële middelen die nodig zijn om 
het achterstallig onderhoud weg te werken. Op het moment van schrijven wordt hiervoor een plan van 
aanpak opgesteld. Medio 2007 zal uw Vergadering hierover via de nota Cultureel Vastgoed geïnfor-
meerd worden.  
 
Van de in totaal zeven gebouwen die DMO in de categorie A beheert zijn er vier (allen Zorg) vrij van 
achterstallig onderhoud, zal bij twee (de Stadsschouwburg en het Stedelijk Museum) het achterstallige 
onderhoud in de aanstaande renovatie annex verbouwing worden meegenomen en wordt er één 
(nieuwbouw Openbare Bibliotheek) op 07-07-07 opgeleverd. De subcategorie C: Zorg kent geen ach-
terstallig onderhoud. 
 
Parkeergebouwen 
De afdeling Parkeergebouwen van Dienst Advies en Beheer bezit in Amsterdam Zuidoost nog 23 par-
keergebouwen. Het onderhoud daaraan blijft beperkt tot de noodzakelijke werkzaamheden, want een 
aantal van de gebouwen staat op de nominatie te worden gesloopt of verkocht. Ook wacht men de 
definitieve planvorming af in het kader van de Vernieuwing Bijlmermeer. 

§ 5.11 Materieel 
Per 1 januari 2007 is het Gemeentevervoerbedrijf verzelfstandigd. 2006 was het laatste jaar waarin 
het onderhoud aan de bussen en het rollend materieel ten laste kwam van de gemeente Amsterdam. 
Onderstaand overzicht blijft beperkt tot een summiere opsomming van het gepleegde onderhoud. 
 
Busmaterieel 
In 2006 is een deel van de oudste serie gelede bussen uitgestroomd. Aan deze serie is alleen nog 
onderhoud ter instandhouding gepleegd.  
 
Trammaterieel 
Er vond in 2006 klein onderhoud aan de Combino’s plaats, wat volgens de planning verliep. Aan het 
BN trammaterieel zijn vanaf eind 2002 midlife-revisies uitgevoerd die eind 2006 afgerond werden. Het 
LHB trammaterieel, dat over drie jaar het eind van de economische levensduur bereikt, onderging 
slechts klein onderhoud. Voor het CAF sneltrammaterieel begon in 2006 een driejarig project waarin 
het graffitibestendig folie krijgt. Het midlife-onderhoud aan het BN sneltrammaterieel dat in 2005 be-
gon, is in 2006 voortgezet.  
 
Metromaterieel 
Bij het onderhoud van de oudste serie metromaterieel ging het – met het oog op de aanstaande ver-
vanging – uitsluitend om het instandhouden van het materieel.  
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§ 5.12 Verkeersregelinstallaties 
De staat van onderhoud van de verkeersregelinstallaties, de verkeersinformatiesystemen en de dy-
namische verkeersinformatiesystemen is redelijk tot goed. Het “schoon en heel houden” van de infra-
structuur is geborgd via het afsluiten van contracten voor klad- en plakvrij houden en schilderen van 
de installaties. 

§ 5.13 Openbare verlichting 
De onderhoudskosten voor openbare verlichting zijn in de rekening € 4,6 miljoen lager dan begroot. 
Dat is het resultaat van hogere inkomsten dan geraamd door bijdragen van stadsdelen gericht op een 
hoger kwaliteitsniveau en van extra schadevergoedingen. Deze zijn verrekend met de uitgaven. De 
staat van onderhoud is te kwalificeren als gemiddeld. Twee keer per jaar vindt een visuele inspectie 
plaats en eens in de drie jaar een integrale. Deze bestaat uit een grondige schouw en analyse van de 
staat waarin de installaties verkeren. Op basis van de daaruit voortvloeiende rapportages wordt een 
meerjarig vervangingsprogramma opgesteld. De laatste integrale inspectie is voorjaar 2006 afgerond. 
De verlichtingsinstallaties kennen achterstallig (mechanisch en elektrisch) onderhoud.  

§ 5.14 Infrastructuur metro/tram 
Het onderhoud aan de infrastructuur voor metro en tram is in beheer bij DIVV en kent vier categorieën: 
• baan en bovenbouw metro-infrastructuur; 
• baan en bovenbouw traminfrastructuur; 
• bovenleiding traminfrastructuur; 
• metrostations. 
 
Het comfortniveau van de metro-infrastructuur is goed. Hetzelfde geldt voor de spoorligging. Uit een 
steekproef viel af te leiden dat de spoorconstructies, met inachtneming van de leeftijd, gemiddeld in 
goede staat verkeren. De spoorconstructie op de Oostlijn heeft het einde van de technische levens-
duur bereikt en wordt vernieuwd binnen het infrastructurele project Renovatie Oostlijn (ROL). 
In de categorie baan en bovenbouw traminfrastructuur is de staat van de trambaan en de bevloering 
over het algemeen goed. In 2006 rapporteerde het GVB over de technische staat van de tramsporen 
en oordeelde dat die voldoet aan de normen. Doordat de categorie bovenleiding traminfrastructuur 
een hoge onderhoudsfrequentie kent, is er goed zicht op zwakke plekken. Het gevolg is een laag aan-
tal storingen door defecten. De metrostations zijn op renovatieniveau.  
Dat de gerealiseerde onderhoudskosten 11,7 miljoen lager waren dan begroot is het gevolg van ver-
traging. De planontwikkeling en de afstemming met de vervoersexploitatie kosten meer tijd dan was 
voorzien. De uitvoering zal daarom pas kunnen starten in 2007. Kern van de nieuwe projectplanning is 
dat in de periode 2007-2010 bovengronds eerst de perrons worden gerenoveerd en daarna de stati-
onshallen, waarbij de verwachting is dat de laatste halrenovatie in 2012 kan worden afgerond. Onder-
gronds wordt in 2008 eerst het exploitatieverstorend “tunnelwerk” uitgevoerd, waarna vervolgens de 
perrons, de stationshallen en de toegangen worden gerenoveerd. Er wordt gewerkt van zuid naar 
noord. De renovatiewerkzaamheden binnen CS worden op de werkzaamheden aan de Noord/Zuidlijn 
afgestemd en in 2012 voltooid. 

§ 5.15 Installaties, machines en apparaten 
Deze categorie wordt voor het eerst in een jaarverslag opgenomen en behelst voornamelijk het on-
derhoud aan de afvalverwerkende installaties van het Afval Energie Bedrijf (AEB). Deze installaties 
zijn in het bezit van de naamloze vennootschap AVI, voor 100% eigendom van de gemeente Amster-
dam. De installaties worden dan ook tot de kapitaalgoederen van de gemeente gerekend en in de 
balans opgenomen onder materiële vaste activa. In 2006 zijn twee ketelrevisies uitgevoerd die per 
saldo € 2 miljoen hoger uitvielen, omdat de ketels zich in een slechtere staat bevonden dan verwacht. 
Daarom is afgezien van het uitvoeren van een aantal geplande onderhoudsprojecten.  
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6. Gemeentelijk grondbeleid 
Artikel 16 van het BBV schrijft voor dat de rekening een paragraaf bevat waarin wordt ingegaan op het 
grondbeleid, in het bijzonder: 
- de bijdrage van het grondbeleid in de realisatie van de beleidsdoelstellingen; 
- de wijze waarop het grondbeleid wordt uitgevoerd; 
- de resultaten van de grondexploitatie; 
- een verantwoording over de winstneming; 
- het beleid ten aanzien van reserves in relatie tot risico’s. 
Voor het grootste deel komen deze onderwerpen uitgebreid aan de orde in andere onderdelen van het 
jaarverslag en jaarrekening, in het bijzonder het resultaatgebied Stedelijke Ontwikkeling. 

§ 6.1 Uitgangspunten van het grondbeleid 
Amsterdam voert een actief grondbeleid: 
- de gemeente (her)ontwikkelt actief locaties voor woningen, kantoren, bedrijfsterreinen om de 

gewenste ruimtelijke ontwikkeling te realiseren. Het betreft grondproductie op basis van door uw 
Vergadering vastgestelde grondexploitaties); 

- de gemeente geeft bouwrijpe grond uit in erfpacht en beheert uitgegeven erfpachtrechten. 
 
De vaststelling van de grondprijs is voor beide taken van essentieel belang. De grondprijzen moeten 
de gewenste ontwikkeling mogelijk maken en tevens bijdragen aan een stabiele ontwikkeling van de 
vastgoedmarkt. Daarnaast is de hoogte van de grondprijzen ook bepalend voor de te genereren 
opbrengsten in de plangebieden.  
De gemeente voert een functioneel grondprijsbeleid. Dit houdt in dat de grondprijs is gerelateerd aan 
de te realiseren bestemming of functie. Voor commerciële woon- en werkfuncties wordt de grondprijs 
vastgesteld op basis van de residuele waarde van het betreffende stuk grond: de commerciële 
nieuwbouwwaarde (verkoopprijs of beleggingswaarde) van het vastgoed verminderd met de 
bouwkosten en de bijkomende kosten van het gebouw. 
Amsterdam hanteert de genormeerde residuele methode, waarbij per functie uitgegaan wordt van 
gemiddelde bouw- en bijkomende kosten, gebaseerd op een aantal referentieprojecten. Voor niet-
commerciële functies (sociale woningbouw, maatschappelijke en sociale voorzieningen, etc.) wordt 
gewerkt met aangepaste standaardgrondprijzen. De gemeente heeft in 2006 een overeenkomst 
afgesloten met de corporaties waarin onder andere is vastgelegd dat de grondprijs voor sociale 
huurwoningen wordt vastgesteld op één derde van de residuele grondprijs van een even grote 
marktkoopwoning op dezelfde of vergelijkbare locatie. 
De hoofdlijnen en bandbreedten van de grondprijsbepaling voor de belangrijkste ruimtelijke functies 
(wonen, werken, recreëren, etc.) worden door uw Vergadering jaarlijks vastgesteld. Ons College werkt 
deze hoofdlijnen in de Handleiding Grondprijsbepaling uit in concrete grondprijzen per functie, locatie 
en bebouwingstype. In bijzondere gevallen kan worden besloten hiervan af te wijken. 
Als onderdeel van de ‘Grote Vereenvoudiging’ is in 2005 een nieuwe opzet uitgewerkt waarbij in een 
vroeg stadium van het planvormingsproces grondopbrengsten worden vastgelegd in 
bouwenvelopafspraken. Binnen de afgesproken grondopbrengst krijgt de ontwikkelaar ruimte voor 
flexibiliteit in invulling en omvang van het programma. Deze opzet is in het bijzonder bedoeld voor 
projecten met overwegend woningbouw. Basis voor de grondprijzen is het genormeerd residuele 
grondprijsbeleid.  
 
De gemeentelijke grondproductie wordt uitgevoerd door stadsdelen en, voor zover het gaat om grote, 
complexe en risicovolle projecten, door de centrale stad, of door stadsdelen en centrale stad 
gezamenlijk (coalitieprojecten). Een essentieel kenmerk is dat de resultaten van vrijwel alle 
grondexploitaties gemeentebreed worden verevend. In een uitzonderlijk geval, zoals de Zuidas, 
worden de resultaten geoormerkt voor een specifiek doel, bij de Zuidas de gemeentelijke bijdrage in 
de kosten van het dok. Voor de grondexploitaties van stedelijke vernieuwingplannen bestaat een apart 
budgettair kader (zie hierna). 

§ 6.2 grondproductie door de centrale stad in 2006 
Tot planafsluiting worden de uitgaven en inkomsten in de grootstedelijke grondexploitaties als 
voorraden geactiveerd en komen op de balans van het OGA tot uiting in de stand van het 
Grondproductiekapitaal: eind 2006 bijna € 550 miljoen, zijnde het saldo van bijna € 3,0 miljard 
geactiveerde kosten en ruim € 2,4 miljard opbrengsten. De positieve stand van het 
Grondproductiekapitaal betekent dat tot en met 2006 in de actieve grootstedelijke plannen meer is 
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uitgegeven dan ontvangen uit gronduitgifte. Op zich is dit geen reden tot ongerustheid omdat voor 
voorziene tekorten in het Vereveningsfonds (VE-fonds) voorzieningen zijn opgenomen. Echter, het 
risico wordt wel groter dat de gemeente de investeringen in de grondexploitaties niet volledig 
terugverdient met opbrengsten uit gronduitgifte. Bovendien kost een positieve stand de gemeente 
rente. 
In het onderstaande overzicht is de ontwikkeling van het Grondproductiekapitaal weergegeven. 

Bedragen x € 1 miljoen  2002 2003 2004 2005 2006 
Opbrengsten (= vermindering) -298,6 -109,6 -229,6 -185,7 -136,4 
Kosten (= vermeerdering) 243,0 275,3 355,7 379,5 242,2 
Netto vermeerdering -55,6 165,7 126,1 193,8 105,8 
Stand ultimo -44,2 121,5 247,5 441,4 547,2 

 
De stand van het Grondproductiekapitaal is de afgelopen vier jaren met € 600 miljoen toegenomen. 
De ontwikkeling in 2006 werd vooral bepaald door: 
- planafsluitingen (per saldo ruim € 34 miljoen); 
- hogere uitgaven dan ontvangsten RWZI (€ 24 miljoen); 
- hogere uitgaven dan ontvangsten Noordwaarts (€ 19 miljoen); 
- hogere uitgaven dan ontvangsten IJburg (€ 29 miljoen); 
- minder uitgaven dan ontvangsten Zuidas (- € 32 miljoen). 
 
Het belangrijkste deel van de opbrengsten bestaat uit gronduitgiften, naast terugontvangen BTW en 
subsidies. In het onderstaande overzicht is de ontwikkeling van de opbrengsten van gronduitgifte 
weergegeven. 

Uitgifte grootstedelijke projecten 
Bedragen x € 1 miljoen  

2003 2004 2005 2006 

Bedrijfslocaties  44,0 161,3 99,2 72,6 
Woonlocaties 101,5 49,7 73,9 43,3 
Afroomregeling  *  16,0   
Totaal 145,5 227,0 173,1 115,9 

* opbrengsten uit hoofde van een overeenkomst met projectontwikkelaars over winstdeling in IJburg 
 
Grondexploitaties hebben meestal een lange doorlooptijd. In de nota ‘Resultaten Actieve 
Grondexploitaties’ (RAG) berekent het OGA twee keer per jaar de financiële prognoses van alle door 
uw Vergadering vastgestelde grondexploitaties. 

§ 6.3 Reserves en voorzieningen ten behoeve van de grondproductie 
Algemeen 
De positieve en negatieve resultaten van de gemeentelijke grondexploitatie worden verevend in een 
aantal reserves: 
- vereveningsfonds (VE-fonds) waarin een algemene reserve, verschillende bestemmingsreserves 

en voorzieningen zijn samengebracht. Het VE-fonds wordt gevoed uit rentebijschrijvingen en 
winsten van afgesloten grondexploitaties; 

- gronddeel stimuleringsfonds volkshuisvesting (SFV), gevoed uit meerwaarde van afkoopsommen 
van corporatie woningen en rente; 

- Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV), gevoed uit rijksbijdragen en algemene middelen. 
De verevening met dit budget betreft uitsluitend nog het project Stationseiland. 

 
Vereveningsfonds 
De financiële resultaten van de meeste grondexploitaties van de centrale stad en de stadsdelen 
worden verantwoord in het Vereveningsfonds. Het VE-fonds wordt grotendeels gevoed met 
rentebijschrijving en de winsten van afgesloten grondexploitaties. 
Het VE-fonds bestaat allereerst uit voorzieningen die dienen ter dekking van de tekorten op de 
vastgestelde grondexploitaties, zoals IJburg, vernieuwing van de Bijlmermeer, herstructurering van 
bedrijventerreinen. Dit betekent concreet dat voor elke vastgestelde grondexploitatie met een 
geraamd negatief resultaat, in het VE-fonds een voorziening is opgenomen gelijk aan het tekort. Elk 
jaar wordt voor elke grondexploitatie het resultaat geactualiseerd en de voorziening op peil gebracht. 
Ook is een voorziening getroffen voor bodemsanering in het kader van de uitvoering van  
grondexploitaties. Met ingang van de rekening 2006 zijn de bestemmingsreserves eerste verstratingen 
en RWZI omgezet in een voorziening, op aanbeveling van de Rekenkamer. 
 
Daarnaast zijn in het VE-fonds bestemmingsreserves opgenomen ten behoeve van de dekking van 
specifieke kosten in de sfeer van grondexploitaties (zoals nieuwbouw scholen IJburg) of andere 
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bestuurlijk vastgestelde projecten (zoals prioriteiten Programakkoord 1998-2002 en verlaging Nieuwe 
Leeuwarderweg).  
Tenslotte kent het VE-fonds een algemene reserve die dient als dekking van tegenvallers in lopende 
plannen op te vangen en tekorten van nieuwe vastgestelde verliesgevende plannen. 
  
Eind 2006 waren in het VE-fonds 168 grondexploitaties opgenomen. In 2006 zijn 8 nieuwe plannen 
met een investeringsbesluit toegevoegd. Al enige jaren werd geconstateerd dat de realisatie van het 
aantal planafsluitingen fors achterbleef op het aantal door planbeheerders geraamde afsluitingen. Om 
die reden heeft ons College in 2005 een aanscherping van de afsluitingsprocedure vastgesteld, in het 
bijzonder door de introductie van sancties voor de planbeheerders (zowel Ontwikkelingsbedrijf als 
stadsdelen), indien toegezegde planafsluitingen niet plaatsvinden. In 2006 is deze procedure voor het 
eerst toegepast. Het aantal gerealiseerde afsluitingen van Vereveningsfondsplannen in 2006 bedraagt 
65, waarmee geconstateerd kan worden dat de aanscherping van de procedure effect heeft gehad. In 
het kader van de afsluitingen zijn 6 restwerkplannen vastgesteld.  
 
De afgelopen jaren heeft het VE-fonds zich als volgt ontwikkeld: 
Bedragen x € 1 miljoen ultimo 2003 2004 2005 2006
Bestemmingsreserves 228,3 203,5 178,2 101,5
Voorzieningen  520,2 703,7 893,7 1012,4
Algemene reserve 37,4 -18,7 -26,4 -19,0
Totaal 785,8 888,4 1.045,5 1.094,9
 
Uit de tabel blijkt dat de afgelopen jaren het VE-fonds fors in omvang is toegenomen vanwege de 
noodzakelijke toevoeging aan voorzieningen ter dekking van geraamde tekorten op grondexploitaties. 
De algemene reserve, zijnde de buffer om tegenvallers op te vangen en eventueel tekorten van 
nieuwe verliesgevende plannen mee te dekken, is in 2006 iets minder negatief geworden. Een 
belangrijke oorzaak van de ontwikkeling door de jaren heen is de verslechtering van de ramingen van 
de resultaten van een aantal lopende grondexploitaties en de vaststelling van nieuwe 
grondexploitaties met een tekort. Daarnaast zijn in 2005 de grondexploitaties waarvan de winsten en 
verliezen tot dan toe uit het ISV werden bekostigd, overgeheveld naar het VE-fonds. Conform de 
systematiek voor de verliesgevende plannen moest binnen het VE-fonds een voorziening worden 
gevormd; dit had een netto stijging van de voorziening met € 96 miljoen tot gevolg. Overigens is ook 
een aantal plannen overgeheveld die naar verwachting op termijn, bij afsluiting, winst zullen opleveren 
(ca. € 60 miljoen netto contante waarde, prijspeil 1-1-2005). 
De daling van de omvang van de bestemmingsreserves en de stijging van de voorzieningen in 2006 
wordt voor een belangrijk deel verklaard door de omzetting van de bestemmingsreserves eerste 
verstratingen en RWZI in een voorziening (in totaal ca. € 90 miljoen). 
Voor een nadere specificatie van de ontwikkelingen binnen het VE-fonds wordt verwezen naar het 
resultaatgebied Stedelijke ontwikkeling. 
 
Gronddeel stimuleringsfonds volkshuisvesting 
De gemeente en corporaties hebben in 1997 de afspraak gemaakt dat de gemeente de meerwaarde 
die tot en met 2020 ontstaat door het omzetten van erfpachtcontracten van corporatie woningen, 
wordt gestort in het stimuleringsfonds volkshuisvesting (SFV), naar verwachting € 326 miljoen (netto 
contante waarde, 1-1-2006). Globaal de helft van deze meerwaarde wordt gestort in het gronddeel 
van het SVF en gebruikt als dekking voor de kosten ten behoeve van de openbare ruimte in 
grondexploitaties bij de stedelijke vernieuwingsplannen in Parkstad en Amsterdam Noord. De 
verwachte opbrengsten zijn voor het grootste deel al voor specifieke plannen gereserveerd. In 2006 
werd per saldo bijna € 30 miljoen (inclusief rente) aan het gronddeel SFV toegevoegd. In het 
resultaatgebied Stedelijke ontwikkeling komt het SFV uitgebreid aan de orde. 

§ 6.4 Bijdragen uit de algemene middelen ten behoeve van het grondbeleid 
Vanuit de algemene middelen draagt de centrale stad bij aan de kosten van het grondbeleid. Het gaat 
om bijdragen in de planvormingskosten van grote projecten (voor een deel in de vorm van integrale 
projectbudgetten) en bijdragen in de sfeer van het stimuleren van de woningbouwproductie. Met 
ingang van de rekening 2006 wordt het beheer van de ruimtelijke fondsen ten laste gebracht van het 
VE-fonds (en in de navolgende jaren tevens proportioneel ten laste van het SFV) en niet meer ten 
laste van de algemene middelen. Hier tegenover staat dat er vanuit het VE-fonds geen rente-afdracht 
meer plaatsvindt aan de algemene middelen. De volgende tabel geeft een overzicht van wat de 
afgelopen jaren ten laste is gebracht van de algemene middelen: 
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Bedragen x € 1 miljoen  2003 2004 2005 2006 
Integrale projectbudgetten 4,5 5,5 7,0 6,1 
Actieplan woningbouw 28,6    
Incidentele prioriteiten stimulering woningbouw  11,5 10,0 4,5 
planvorming grootstedelijke projecten 5,7 4,5 7,3 6,2 
Beleidsvoorbereiding, beheer ruimtelijke fondsen etc. 6,4 5,9 3,8 3,1* 

* na aftrek bijdrage VE-fonds in kosten beheer fondsen (€ 3 miljoen) 

§ 6.5 Risico’s in de gemeentelijke grondexploitatie 
De centrale stad en de stadsdelen investeren jaarlijks grote bedragen ten behoeve van de 
grondexploitatie. De centrale stad alleen al investeerde in 2006 ca. € 240 miljoen in verwerving, 
bouwrijp maken etc. Deze investeringen moeten worden terugverdiend door gronduitgifte in erfpacht. 
Het niveau van de gronduitgiftes is sterk afhankelijk van economische groeicijfers, 
investeringsbereidheid van marktpartijen, concurrentie tussen steden, rentestand en 
koopkrachtontwikkeling. Een lokale overheid heeft hier maar in beperkte mate invloed op. 
 
Voorjaar 2006 verscheen de nota ‘Ruimte Winnen’ waarin een verontrustend perspectief werd 
geschetst voor de toekomstige ontwikkeling van het VE-Fonds. Tevens werd een beeld gegeven van 
de risico’s en oplossingen om deze beter te beheersen. De gezondmaking van het VE-Fonds was dan 
ook één van de doelstellingen in het programakkoord van het nieuwe College. Het College ondernam 
daartoe in 2006 een aantal acties, zoals de overeenkomst met de corporaties (Bouwen aan de stad) 
met onder andere afspraken over hogere grondprijzen voor sociale huurwoningen en een verplichting 
tot een storting in het VE-Fonds (ten behoeve van verliesgevende grondexploitaties) van € 5.000 voor 
elke verkochte sociale huurwoning. In 2006 werden ook acties ondernomen om de overmaat aan 
kantoorplannen (blijkend uit het Plabeka) terug te dringen. In het Actieplan Ruimte Winnen, 
verschenen in februari 2007, wordt hier uitgebreid op ingegaan.  
Het perspectief voor het VE-fonds is duidelijk minder somber geworden en een algemene reserve in 
de orde van € 50 miljoen wordt op een termijn van vijf jaar haalbaar geacht. Hierbij is rekening 
gehouden met het terugdringen van de overmaat aan kantoorbestemmingen in actieve plannen, 
hetgeen leidt tot verslechtering van geraamde saldi, maar wel een veel realistischer beeld geeft. 
Niettemin is er nog steeds sprake van omvangrijke risico’s, vooral aan de opbrengstenkant van de 
grondexploitaties en in de sfeer van bodemsanering. Om het positieve perspectief voor het VE-fonds 
daadwerkelijk te kunnen realiseren, is het, naast voorzetting van de in gang gezette maatregelen, dan 
ook noodzakelijk dat de financiële regie en het risicomanagement worden versterkt; hiertoe wordt de 
aanzet gegeven met het Actieplan. 
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7. Paragraaf Bedrijfsvoering 
§ 7.1  Bedrijfsvoeringsverklaring (BVV) & Integrale Meting Bedrijfsvoering (IMB) 
 
Elke gemeentelijke organisatie moet haar taken vervullen zoals deze door het gemeentebestuur zijn 
vastgesteld. Adequate bedrijfsvoering, dat wil zeggen goede interne sturing en beheersing van 
primaire en ondersteunende processen, is een essentieel instrument om er voor te zorgen dat die 
taken ook daadwerkelijk goed worden uitgevoerd.  
Uitgangspunten bij goede bedrijfsvoering zijn doelmatigheid en doeltreffendheid (effectiviteit en 
efficiency). Bedrijfsvoering heeft een afgeleide betekenis: de gedachtevorming begint bij een visie op 
de stad, staat dan stil bij de beleidsdoelen en de gemeentelijke organisatie die daarbij passen en 
eindigt bij de daaruit voortvloeiende eisen aan de bedrijfsvoering.  
 
Naast de vereenvoudiging van de P&C-cyclus, zoals voorgesteld in Agenda 2006, deed zich op het 
terrein van gemeentelijke bedrijfsvoering een parallelle ontwikkeling voor. De nieuwe duale 
verordeningen ex artikelen 212 en 213a van de Gemeentewet verplichten de diensttakken met ingang 
van 2004 om jaarlijks een zogenaamde ‘Verklaring van de Bedrijfsvoering’ af te geven aan het college 
van B&W. De verzamelde BVV's vormen vervolgens de basis voor deze bedrijfsvoeringparagraaf in 
het jaarverslag. 
 
De Bedrijfsvoeringsverklaring (BVV) wordt ingevuld aan de hand van een beperkte set 
bedrijfsvoeringsnormen, die betrekking hebben op financiën (incl. processturing), juridische 
kwaliteitzorg (inclusief inkoop) archivering, informatie (ICT), P&O (inclusief integriteit), communicatie 
en dienstverlening. Hiermee wordt de diensttakken een duidelijke en compacte maatstaf geboden 
voor een zorgvuldige beoordeling of de feitelijke stand van zaken overeenkomt met concernbreed 
geldende normen.  
 
Naast maatstaf voor de BVV, zijn deze normen tevens het uitgangspunt voor de Integrale Meting 
Bedrijfsvoering (IMB), een periodiek controle-instrument dat als onafhankelijke toets op de afgegeven 
BVV en zal worden ingezet. Toepassing van dit controle-instrument levert diensten en bedrijven 
inzicht op in hoeverre voldaan wordt aan de op concernniveau gestelde minimale eis op het gebied 
van de bedrijfsvoering en de primaire en ondersteunende bedrijfsprocessen. Naar aanleiding van de 
uitkomsten van de IMB worden er aanbevelingen gedaan en prioriteiten gegeven, met betrekking tot 
de verbetervoorstellen. De BVV en de IMB-rapportage zullen op de reguliere wijze aan de orde komen 
in de Toets-en Adviesteams (TAT).  
 
Na drie succesvol uitgevoerde pilots in 2003/2004 (VGA, WLB en IBA), is in 2005 het door ons 
vastgestelde programma van de integrale meting bedrijfsvoering (IMB) van start gegaan. In een IMB 
wordt getoetst in hoeverre de informatie in de jaarlijks af te geven BVV correspondeert met de 
feitelijke gang van zaken in een dienst. Hierbij is de focus gericht op risico’s, dat wil zeggen bestaande 
hiaten in de bedrijfsvoering die o.a. kunnen leiden tot (imago)schade, vertraging bij de uitvoering van 
het beleid of onnodige juridische procedures. Een IMB wordt afgesloten met een eindrapport, waarin 
ook standaard ruimte is ingericht voor mogelijke verbeteradviezen. Het IMB-team overhandigt het 
rapport niet alleen aan de dienst, maar ook aan het betreffende TAT, zodat de bevindingen en 
aanbevelingen worden meegenomen in de jaarlijkse jaarplan- en jaarrekeningoverleggen.  
 
De negen diensten die in 2006 te maken kregen met een bedrijfsvoeringsdoorlichting waren 
achtereenvolgens de Stadsbank van Lening, dAB, FBA, dIVV, dMB, DBGA, Havenbedrijf, dRO en de 
dienst Wonen. 
 
De opzet van de IMB maakt het mogelijk voldoende rekening te houden met de aard van de 
organisatie, aangezien aan de bedrijfsvoering in een uitvoerende dienst, zoals de Stadsbank of het 
FBA, andere eisen worden gesteld dan in een beleidsorganisatie als de Dienst Wonen. Hierbij wordt in 
de IMB-rapporten tevens nauw aangesloten bij de jaarplannen of meerjarenplannen, aangezien 
bedrijfsvoering een instrument is om de daarin vastgelegde doelstellingen mee te bereiken. Het IMB-
instrument maakt het ook mogelijk per organisatie een op maat gemaakte weging van de risico’s te 
maken. Als het bijvoorbeeld gaat om de BVV-norm inzake dienstverlening, is het risico van het niet 
tijdig opnemen van de telefoon door PMB of de ambulancedienst van de GGD aanzienlijk anders.  
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De uitvoering van IMB-programma in 2006 zal in het voorjaar van 2007 worden geëvalueerd in de 
vaste stuurgroep BVV/IMB, waarin vertegenwoordigers van diensten zitting hebben. Voor 2007 staan 
er acht IMB’s gepland, te weten bij Stadstoezicht, ACAM, DMO, BBA, DWI, AEB, OGA en EZ.  
In 2008 volgt de vierde IMB jaarcyclus, waarna alle diensten/bedrijven een eerste IMB meting hebben 
ondergaan. 

§  7.2 BVV volgens opgave diensten en bedrijven over 2006 
 
Om u per bedrijfsvoeringonderdeel een beeld te geven hoe de diensten hun verklaring hebben 
ingevuld zijn de antwoorden en toelichtingen van diensten gewaardeerd op de schaal: voldoet aan de 
norm, voldoet deels aan de norm, voldoet niet aan de norm en in een enkel geval n.v.t. Deze laatste 
als een norm volgens een dienst niet aan de orde is. De verklaringen zijn per bedrijfsvoeringonderdeel 
geconsolideerd (zie Tabel 1). Dit maakt het mogelijk om globaal tendensen te signaleren op basis 
waarvan verder aan risicobeheersing en verbeteringen gewerkt kan worden. Vergeleken met vorig 
jaar, hebben minder diensten aangeven te voldoen aan de norm. Voor wat betreft de normen 
Juridische Kwaliteitszorg en Informatie valt op dat er minder diensten aangeven deels te voldoen aan 
de normen. Voor het overige is het beeld vrij stabiel. 
 
Tabel 1: Score op hoofdlijnen (op basis van gewogen gemiddelde) volgens opgave diensten en bedrijven 
 

Voldoet Voldoet deels Voldoet niet n.v.t. Normen 
2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 

Financiën en Processturing 69% 56% 29% 27% 1% 1% 1% 3% 
Juridische Kwaliteitszorg (incl. inkoop) 51% 47% 38% 29% 8% 5% 3% 5% 
Informatie (ICT en Informatiebeheer) 58% 58% 40% 25% 2% 3% 0% 1% 
Personeel en Organisatie 76% 61% 21% 23% 1% 1% 1% 2% 
Communicatie en Dienstverlening 78% 63% 17% 14% 2% 1% 3% 7% 
 
30 diensttakken zijn verplicht een BVV in te vullen. 26 hebben tijdig en volledig aan deze verplichting 
voldaan. Hieronder wordt per bedrijfsvoeringsonderdeel een analyse gegeven. 

7.2.1 Bedrijfsvoeringsonderdeel Financiën en Processturing 
 
Analyse bij BVV volgens opgave diensten en bedrijven 
Vergeleken met vorig jaar, geven de diensten zich minder vaak een ‘voldoende’. Geconsolideerd 
voldoen de diensten in 56% aan de financiële en procesnormen. Uit de motivering van de meeste 
diensten volgt dat de aandacht voor de financiële huishouding is verscherpt. De diensten beschouwen 
vooral de duidelijkere positionering van de financiële functie als waarborg om aan de norm te voldoen. 
Daarom zijn ondermeer een beperkt aantal financiële afdelingen in 2006 gereorganiseerd. Daarnaast 
hebben enkele diensttakken de boekhoudfunctie gecentraliseerd. De meeste diensten geven aan dat 
het proces van voorbereiding en besluitvorming over de begroting voldoende inzicht biedt in de 
keuzemogelijkheden, in het bijzonder op basis van de informatie over de resultaatgebieden. Sommige 
diensten wijzen nog op het bestaan van een intern systeem van prestatiemeting. Vaak wordt gewezen 
op de beperkte keuzemogelijkheden vanwege wettelijke verplichtingen om taken uit te voeren. 
 
Voor de facilitaire diensten bepalen de marktontwikkelingen de keuzemogelijkheden. In 2006 is de 
aandacht voor procesgericht werken vergroot. Dit blijkt onder andere uit het feit dat een klein deel van 
de diensten aangeeft over stuurvariabelen te beschikken en deze in de praktijk toe te passen. 
 
Wat gaat goed volgens opgave diensten en bedrijven: 
• jaarrekening: er is bij enkele diensten een verbeterslag gemaakt waarbij de aandacht in het 

bijzonder is uitgegaan naar het tijdig indienen van de jaarrekening; 
• begroting: de begroting biedt voldoende keuzemogelijkheden; 
• financiële huishouding: een beperkt aantal diensttakken hebben in 2005 en 2006 de interne 

financiële organisatie gereorganiseerd. 
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Wat beter moet volgens opgave diensten en bedrijven: 
• externe audits: er zijn diverse externe audits door diensten (met ACAM, PWC, KPMG, e.d.) 

georganiseerd om aandachtspunten in kaart te brengen; 
• begrotingsafwijkingen: vrijwel alle diensten geven aan binnen de budgettaire kaders te zijn 

gebleven. Uiteindelijk geeft de rekening uitsluitsel over de mate waarin de diensten ook feitelijk in 
2006 binnen de budgettaire kaders zijn gebleven. Het generieke beeld is dat dit het geval was. 
Echter, niet altijd worden begrotingsafwijkingen tijdig aan ons College gemeld; 

• risicovolle processen: slechts 23% van de diensten geeft aan te beschikken over beschreven en 
gestandaardiseerde processen, waarin ook aandacht uitgaat naar de juridische risicomomenten. 
Veelal beschikken diensten wel over procesbeschrijvingen, maar zijn hierin de noodzakelijke 
juridische toetsmomenten nog niet (volledig) opgenomen. Dit doet zich ook voor bij inkoop- en 
aanbestedingsprocessen, zodat hierin voorkomende problemen niet structureel tijdig worden 
onderkend; 

• personeel: de benodigde inhoudelijke expertise (kennis en kunde) voor het waarborgen van een 
continu en betrouwbaar financieel systeem en het maken van analyses voor leidinggevenden 
ontbreekt veelal. Tot heden worden relatief veel externe krachten ingehuurd voor de invulling van 
de financiële functie; 

• gemeenschappelijke kaders (procesbeschrijvingen): door het integraal management principe en 
ontbreken van of werken met verouderde procesbeschrijvingen is het werken volgens 
gemeenschappelijke kaders voor verbetering vatbaar. 

7.2.2 Bedrijfsvoeringsonderdeel Juridische Kwaliteitszorg (incl. inkoop) 
 
Analyse bij BVV volgens opgave diensten en bedrijven 
Op het gebied van juridische kwaliteitszorg geven de diensten zich minder vaak een ‘voldoende’ dan 
op de andere normen uit de BVV. Geconsolideerd voldoen de diensten slechts in 47% aan de negen 
juridische kwaliteitsnormen. Uit de motivering van de meeste diensten volgt dat de lat hoog wordt 
gelegd. Dit wordt mede veroorzaakt door het feit dat de meeste diensten inmiddels een juridische 
nulmeting dan wel IMB hebben gehad en derhalve weten waar het in de eigen juridische 
bedrijfsvoering aan ontbreekt en welke risico’s er hierdoor worden gelopen.  
 
Wat gaat goed volgens opgave diensten en bedrijven: 
• juridische expertise: veel dienstakken hebben in 2006 gedaan aan juridische scholing en 

bijscholing, waarbij ook de nodige aandacht is uitgegaan naar het benodigde kennisniveau van 
niet-juridische medewerkers. In totaal 83% geeft aan volledig dan wel deels een adequate 
juridische functie in de eigen dienst te hebben georganiseerd; 

• externe juridische ondersteuning: vrijwel alle diensten geven aan dat er intern afspraken bestaan 
over het inroepen van externe juridische expertise, zodat een goede inhoudelijke en 
kostenafweging kan worden gemaakt; 

• 77% van de diensten geeft aan te beschikken over een actuele mandaat- en volmachtregeling. 
Dat percentage was in 2005 64%; 

• inkoop en aanbesteden: de gemeente, inclusief de stadsdelen, koopt jaarlijks naar schatting voor 
ruim € 1 miljard in. Het inkoopvolume via raamcontracten1 is de afgelopen jaren gegroeid naar 
ongeveer € 75 miljoen. Deze raamcontracten gaan over uiteenlopende zaken als software en 
hardware, postbezorging, gas en elektriciteit, uitzendkrachten, externe adviseurs voor ICT en 
financiële dienstverlening, kopieerapparaten en papier. Er is in 2006 ruim € 20 miljoen minder 
uitgegeven binnen de raamcontracten, dan de € 95 miljoen, waar in het jaarplan van was 
uitgegaan. Vooral de inhuur van ICT- en financiële dienstverlening is vooralsnog veel lager dan 
door deelnemende organisaties bij de start van de raamcontracten was ingeschat, veroorzaakt 
door minder inhuur van extern advies (een 100% besparing), een uitloop van meer dan een jaar 
voor reeds bestaande contracten of een veel groter aandeel van primaire processen, die buiten de 
raamcontracten (kunnen) vallen. De gerealiseerde besparingen zijn relatief groter dan eerder 
gedacht, nl. ca. 15 % i.p.v. ca. 13%; 

• naast de stijging van het inkoopvolume binnen raamcontracten, dragen verschillende andere 
ontwikkelingen bij aan een professionalisering van de gemeentebrede inkoopfunctie, zoals de 
uitbreiding en update van de gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsinstructies, als vastgelegd in 
de nota inkoop en aanbesteden en meer focus op de inbedding van de inkoopfunctie, als vervolg 
op ‘Beter Presteren’, door de oprichting – op termijn – van een gemeentebreed werkend 
servicebureau inkoop. De in 2006 uitgevoerde analyse van uitgaven bij in totaal 29 gemeentelijke 

                                                 
1 Lees: de raamcontracten die worden opgezet en beheerd vanuit de afdeling Concern Inkoop van de Bestuursdienst. 
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organisaties zal leiden tot uitbreiding van het aantal gemeenschappelijke raamcontracten en een 
meer planmatige aanpak van het opzetten van verbeteringstrajecten als het rationaliseren van 
factuurstromen, opschonen van leveranciersbestanden, en het inrichten van contractregie. 

 
Wat beter moet volgens opgave diensten en bedrijven: 
• vergeleken met het vorige jaarverslag blijkt 2006 op het gebied van juridische kwaliteitszorg door 

de bank genomen een jaar van stilstand te zijn geweest. Op een aantal cruciale terreinen, 
waarover in het vorige jaarverslag nog voorgenomen initiatieven werden gemeld, is het in 2006 
niet gekomen tot de noodzakelijke uitvoering. Dit doet zich met name voor bij het standaardiseren 
van juridisch risicovolle processen en contractbeheer; 

• zorgelijk is ook het beeld als het gaat om hoe ‘Europaproof’ de diensten zijn. Voor het eerst 
dienden de Amsterdamse organisaties hierover te rapporteren, nadat ons college in oktober 2006 
een nieuwe norm op het terrein van staatssteun, mededingingen en Europese subsidies 
vaststelde. Slechts 37% van de diensten geeft aan te voldoen aan deze norm. 

7.2.3 Bedrijfsvoeringsonderdeel Informatie (ICT en informatiebeheer)  
 
Analyse bij BVV volgens opgave diensten en bedrijven 
Uit de BVV’s van de diensten en bedrijven blijkt dat er steeds meer aandacht komt voor 
informatiebeleid. Er zijn diverse verbeteringen gerealiseerd, maar we zijn er nog niet. Uit het 
geconsolideerde beeld komt naar voren dat met name informatiebeveiliging en de documentaire 
informatievoorziening (DIV) aandachtspunten zijn. Iets minder dan de helft van de organisaties die 
een BVV heeft ingevuld geeft aan slechts ‘deels te voldoen’ aan de eisen rond informatiebeveiliging 
en DIV. De uitkomsten rond privacy en ICT-standaardisatie zijn - net als in 2005 - beter: meer dan 
70% van de organisatie geeft aan ‘geheel te voldoen’.  
 
Informatiebeveiliging en privacy zijn lang niet gezien als risico. De risico’s worden alleen maar groter 
nu meer en meer informatie binnen de gemeente wordt gekoppeld en elektronisch wordt aangeboden 
aan burgers en bedrijven. De uitkomst van de BVV’s onderstreept het belang van de acties die zijn 
gestart om de managementaandacht voor informatiebeveiliging te vergroten zodat in 2007 alle 
dienstakken aan de Gemeentelijke InformatieBeveiligingsNorm (GIBN) voldoen. Zo is in 2006 onder 
meer een Stuurgroep Informatiebeveiliging van start gegaan. Steeds meer organisaties lijken de weg 
omhoog te hebben gevonden in de zin dat er formeel wordt voldaan aan de eisen van de wet. Dat is 
een positieve ontwikkeling, maar niet voldoende voor Amsterdam. Extra maatregelen moeten leiden 
tot versterking van de bewustwording bij de gebruikers en tot privacyregelingen bij 
keteninformatisering. Op het gebied van informatiebeveiliging, zullen in 2007 diverse 
bewustwordingscampagnes voor het personeel van start gaan. 
 
Voor ICT-standaardisatie geldt dat dit thema steeds hoger op de agenda komt en de voordelen ervan 
meer en meer worden ingezien. De ambities reiken verder dan de standaarden genoemd in de nota 
‘ICT Standaardisatie’. Via het Handboek Architectuur wordt concernbreed intensief gewerkt aan 
verdergaande afspraken op het terrein van standaardisering.  
 
De BVV’s over 2006 tonen verder aan dat diensten en bedrijven zich terdege realiseren dat de 
documentaire informatievoorziening niet vanzelf goed verloopt. Veelal wordt onderkend dat deze voor 
verbetering vatbaar is, en worden verbeterstappen aangekondigd conform de controleresultaten en 
adviezen van de gemeentearchivaris. De meeste diensten en bedrijven geven aan, voor een 
behoorlijk deel aan de gemeentelijke norm te voldoen en zich bewust te zijn van de nog te verhelpen 
tekortkomingen. 
 
Wat goed gaat volgens opgave diensten en bedrijven:  
• bewustzijn informatiebeveiliging: Informatiebeveiliging zit tussen de oren en wordt steeds 

professioneler opgepakt. Dit uit zich onder andere in het aantal aangestelde 
informatiebeveiligingscoördinatoren en de deelname aan concernbrede overleggen en initiatieven; 

• naleving wettelijke voorschriften privacybescherming: Grosso modo voldoen de diensten en 
bedrijven aan de bepalingen in het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens; 

• meer standaardisatie: De mate van standaardisatie neemt toe mede als gevolg van het opstarten 
van een aantal (concernbrede) programma’s. In het bijzonder rond de basisregistraties, E-net, P-
net, digitale duurzaamheid, de standaardwerkplek en open standaards zijn er veel positieve 
ontwikkelingen; 
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• documentair structuurplan en papieren informatiebeheer: De meeste organisaties hebben een 
documentair structuurplan (beleids- en beheersplan voor de gehele informatievoorziening) 
opgesteld of werken daaraan – een van de speerpunten uit het Jaarplan 2007. Het opzetten en 
compleet en actueel houden van overzichten van de papieren dossiers inclusief alle nodige 
gegevens om die dossiers adequaat te kunnen beheren krijgen de nodige aandacht. Meer 
archiefruimten (voor de opslag van de papieren dossiers die blijvend moeten worden bewaard) 
dan in 2005 voldoen aan de wettelijke eisen. 

 
Wat beter moet volgens opgave diensten en bedrijven: 
• digitale informatiebeheer: Het grote aandachtspunt voor de documentaire informatievoorziening is 

het digitale informatiebeheer. Dit is –in tegenstelling tot het papieren informatiebeheer- nog 
onvoldoende ontwikkeld. Het betreft hier zowel het beleid als de uitvoering binnen diensten en 
bedrijven; 

• aandacht voor ‘bedrijfscontinuïteit’ en controle op naleving GIBN: Uit de BVV’s en een aantal self 
assessments bij diensten en bedrijven komt naar voren dat vooral de organisatie rond 
‘bedrijfscontinuïteit’ (bijvoorbeeld bij uitval van stroom) en de controle op naleving van de GIBN 
beter moet in het kader van informatiebeveiliging; 

• privacybescherming in ketenprocessen: Meer en meer vindt er (digitale) uitwisseling van 
informatie plaats tussen verschillende organisaties door samen te werken in ketens. Dit leidt tot 
nieuwe privacyvraagstukken. De kennis hierover en organisatie van privacybescherming in deze 
ketens moet verder worden versterkt; 

• diversiteit aan softwarepakketten: Ondanks het feit dat er al veel is bereikt op het terrein van 
standaardisatie is er ook nog een wereld te winnen. In het bijzonder rond financiële en generieke 
pakketten is er nog een grote diversiteit aan oplossingen in gebruik binnen de gemeente. 

7.2.4 Bedrijfsvoeringsonderdeel Personeel en Organisatie  
 
Analyse bij BVV volgens opgave diensten en bedrijven 
Verspreid over de diensten en bedrijven waren aan het eind van het verslagjaar 2006 14.040 
medewerkers werkzaam bij de gemeente Amsterdam. Het aantal fulltime equivalenten (Fte’s) is in 
2006 gedaald van 13.578 in 2005 naar 12.993 Fte’s in 2006. Ook de geplande formatie 2006 is ten 
opzichte van 2005 gedaald met 4,3 % naar 13.384. 
 
Uit de BVV’s blijkt dat de meeste diensten en bedrijven handelen conform het gemeentelijke beleid op 
het terrein van rechtspositie, functiegebouw, ARBO en diversiteit. De doelstelling om alle functies te 
actualiseren conform het vernieuwde functiewaarderingssysteem is niet gerealiseerd. Wel geven de 
diensten en bedrijven aan dat dit in 2007 is gerealiseerd. 
Sommige diensten en bedrijven hebben in 2006 extra aandacht geschonken aan de 
arbeidsomstandigheden. Dit blijkt onder andere aan het aanpassen van het Arbobeleid aan de nieuwe 
Arbowet, het uitvoeren van medewerkerstevredenheidsonderzoeken en het uitvoeren van RI&E’s.. Uit 
de cijfers blijkt dat het verzuimpercentage korter dan een jaar is gedaald van 6,5 % naar 5,5 %. Dit 
cijfer voldoet ruimschoots aan de norm voor 2006 van 5,8%. Ook is te constateren dat er een brede 
aandacht is voor diversiteit, blijkend uit extra aandacht voor de actualisering van de maatwerkplannen, 
waarin het beleid is vastgelegd op het gebied van de bevordering van diversiteit. 
Vanuit de BVV’s blijkt verder dat het merendeel van de diensten en bedrijven jaarlijkse 
functioneringsgesprekken en/of beoordelingsgesprekken voert. Slechts een beperkt aantal diensten 
geeft aan dat zij geen specifiek beoordelingssytematiek hanteren. De meeste organisaties handelen 
conform de het besluit spelregels bij mobiliteit en reorganisatie. Enkele diensttakken geven aan dat zij 
verbetering wensen van de managementinformatievoorziening uit P-net, omdat zij deze 
informatievoorziening nog onvoldoende betrouwbaar achten. De verbetering gaat dan vooral om de 
definiëring van informatiecategorieën en de gebruikersvriendelijkheid. In 2007 zal hieraan in 
samenwerking tussen diensttakken, Servicehuis Personeel en CO extra aandacht aan worden 
geschonken. 
Als laatste blijkt dat de meeste diensten en bedrijven handelen conform de Gedragslijn 
Informatieverschaffing Integriteitschendingen en de vastgestelde notitie Mandaat Uitbreiding 
Rechtspositie. Ook blijkt echter dat nog een groot aantal diensten en bedrijven een specifiek op de 
eigen organisatie gericht integriteitsbeleid moeten vaststellen en zij daartoe inzicht dienen te hebben 
in de risicovolle functies en kwetsbare processen. Alle betreffende diensten en bedrijven geven aan 
dat zij dat in 2007 zullen realiseren. 
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Wat goed gaat volgens opgave diensten en bedrijven: 
• in het lopende project ‘herziening rechtspositie’ werden alle gemeentelijke arbeidsvoorwaarden 

bekeken op leesbaarheid, toegankelijkheid en actualiteit. Feitelijke afronding van het project vindt 
plaats in 2007; 

• verder werden onderhandelingen rond het Sociaal Plan bij de oprichting van het Servicehuis 
Personeel en de verzelfstandiging van GPI gevoerd; 

• CAO: de CAO Gemeenten 2005-2007 is nader uitgewerkt; 
• de diensten en bedrijven handelen conform de handleiding Persoonsgebonden Kosten van leden 

van het college van B&W en directeuren van de gemeente Amsterdam; 
• melding integriteitsschendingen: bij ongeveer de helft van de meldingen was Bureau Integriteit 

betrokken bij het onderzoek. Op preventief gebied zijn er 118 trainingen morele oordeelsvorming 
en ‘managen van integriteit’ gegeven. Dat wil niet zeggen dat de andere helft van de meldingen is 
‘blijven liggen’, een beperkt aantal diensten (DWI, Stadstoezicht en het GVB) heeft namelijk een 
eigen onderzoeksvoorziening en heeft naar aanleiding van meldingen zelf onderzoeken verricht. 
De betrokkenheid van BI bestond uit daadwerkelijke uitvoering van een onderzoek hetzij door 
advies te geven ten aanzien van de aanpak van de kwestie; 

• het afleggen van de ambtseed. 
 
Wat beter moet volgens opgave diensten en bedrijven: 
• ziekteverzuim: ondanks de inspanningen van de gemeentelijke diensten en bedrijven, is de groep 

diensten met een te grote afstand tot de Verbaannorm (verzuimdoelstelling 2008) ten opzichte van 
2005 gestegen. Deze groep bestaat uit Stadstoezicht, Dienst Werk en Inkomen, Economische 
Zaken, Dienst Persoonsgegevens, Brandweer, ACAM, Facilitair Bedrijf en het Servicehuis 
Personeel. Deze diensten vallen in de categorie ‘hoge attentiewaarde’. Desondanks is het 
gemeentelijke gemiddelde gedaald naar 5,5%; 

• functiegebouw: het actualiseren van het functiegebouw conform het vernieuwde 
functiewaarderingssysteem MRF/MRI binnen de gestelde termijn van 1 januari 2007 is niet 
gehaald. De meeste diensten en stadsdelen hebben in de uitvoering vertraging opgelopen, onder 
andere vanwege reorganisaties. Ons College streeft ernaar om in de loop van 2007 gereed te zijn 
met het toetsen van de geactualiseerde functieboeken en het digitale functiegebouw op te 
leveren; 

• opstellen van een overzicht van risicovolle functies en kwetsbare processen en aan de hand 
daarvan treffen van beveiligingsmaatregelen; 

• verbeteren van de ken- en stuurinformatie HR uit P-net; 
• aanscherpen beoordelingsbeleid en – systematiek. 
 

7.2.5 Bedrijfsvoeringsonderdeel Communicatie en Dienstverlening 
BVV volgens opgave diensten en bedrijven 
(niet aangeleverd) 
 
Wat goed gaat volgens opgave diensten en bedrijven:  
(niet aangeleverd) 
 
Wat beter moet volgens opgave diensten en bedrijven: 
(niet aangeleverd) 
 

§  7.3 Bevindingen en analyse Bedrijfsvoeringsverklaring & IMB’s 
Algemeen 
In alle IMB’s is geconstateerd dat de diensten de BVV’s grotendeels juist hebben ingevuld. Dit 
betekent niet dat de verklaringen ook volledig waren ingevuld. Sommige BVV’s wijken af van de 
afgegeven invulinstructie. Wat vaak ontbreekt, is de verklaring of aan de norm wel, niet of deels wordt 
voldaan. Het opvolgen van de invulinstructie is van belang, zodat er na de eerste IMB cyclus een 
uniform beeld kan ontstaan. Daarnaast hebben diensten, overigens wisselend per organisatie, per  
bedrijfsvoeringsonderdeel moeite met het inschatten van de mogelijke lacunes en risico’s. Daar staat 
tegenover dat de diensten voorafgaand aan de meting vaak zelf aangaven waar mogelijk ‘blinde 
vlekken’ konden worden geconstateerd. Hoewel wisselend per organisatie, worden in de BVV’s een 
gunstiger beeld geschetst ten opzichte van de IMB onderzochte feitelijke gang van zaken. Daarnaast 
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is geconstateerd dat enkele diensten bij het invullen van de BVV’s niet refereren naar de gehouden 
IMB’s en dientengevolge het oordeel van de IMB-team niet meenemen in de verklaring. 
 
Ofschoon in de IMB’s regelmatig ‘blinde vlekken’ zijn geconstateerd en de daarbij behorende risico’s 
met name op financieel en juridisch gebied zijn geïdentificeerd zijn tot heden geen opmerkelijke 
afwijkingen waargenomen. 
 
Wat gaat goed 
• Mede door de eerder uitgevoerde juridische nulmetingen is in vrijwel alle diensten meer aandacht 

waar te nemen voor juridische kwaliteitszorg. Weinig verwonderlijk is dat na de eerste meting in 
de eerste plaats vaak is ingezet op actualisatie van de mandaat- en volmachtregeling, aangezien 
dit dicht tegen de bekende juridische inhoud aanzit. Niettemin is er ook steeds meer aandacht 
voor kennisvergroting en het vernieuwen en opschonen van het verordeningenbestand. 

 
Wat beter moet 
• diensten opereren veelal activiteit gericht. Daar waar wel procesgericht wordt gewerkt zie je dat er 

onvoldoende interne controle plaatsvindt op de werking; 
• worden de BVV’s en de uitkomsten van de IMB’s verder met elkaar vergeleken, dan valt te 

constateren dat het begrip ‘juridische functie’ dikwijls te beperkt wordt opgevat. Nog te vaak doelt 
de dienst dan exclusief op de in dienst zijn de juristen of de juridisch beleidsmedewerkers, zonder 
aandacht te besteden aan de noodzakelijk juridische kennis en kunde van het overige personeel. 
Nog te vaak is niet in beeld over welke kennis deze niet-juridisch medewerkers dienen te 
beschikken voor het uitvoeren van de reguliere, dagelijkse taken. Regelmatig komt het hierdoor 
voor dat bijvoorbeeld stafjuristen of externe adviseurs werkzaamheden verrichten die feitelijk in de 
lijn zouden moeten worden uitgevoerd. Behalve weinig efficiënt werken, brengt dit vrijwel altijd ook 
onnodige overbelasting van juridische staffuncties met zich mee; 

• juridisch opleidingsbeleid: diensten blijken nog te vaak de benodigde juridische kennis ad hoc op 
peil te houden. Structurele bewaking hiervan in opleiding- en wervingsbeleid komt slecht 
sporadisch voor. Investeringen zullen met name moeten worden gedaan in het benodigde basale 
kennispeil bij niet-juridisch personeel: in feite worden namelijk de meeste publiekrechtelijke 
besluiten, de privaatrechtelijke overeenkomsten met marktpartijen en het beleid door niet-juristen 
voorbereid. Zo lang de benodigde kennis voor de dagelijkse praktijk bij deze grote categorie 
ambtenaren niet op peil is, zullen zich situaties blijven voordoen waarin de juridische problematiek 
niet (tijdig) wordt onderkend, zoals het herkennen van staatssteunaspecten in bijvoorbeeld 
subsidiebeslissingen; 

• risicovolle processen: slechts 23% van de diensten geeft aan te beschikken over beschreven en 
gestandaardiseerde processen, waarin ook aandacht uitgaat naar de juridische risicomomenten. 
Veelal beschikken diensten wel over procesbeschrijvingen of ao’s, maar zijn hierin de 
noodzakelijke juridische toetsmomenten nog niet (volledig) opgenomen. Dit doet zich ook voor bij 
inkoop- en aanbestedingsprocessen, zodat hierin voorkomende problemen niet structureel tijdig 
worden onderkend; 

• contractbeheer: al enige jaren is gemeentebreed een achterstand geconstateerd op het terrein 
van contractbeheer. Contractbeheer ziet op het actief beheren van de gemaakte afspraken, 
waaronder het bewaken van de einddatum van het contract. In 2006 namen veel diensten zich 
voor een geautomatiseerde vorm van contractbeheer te introduceren, zodat deze organisaties 
voor het tijdig opzeggen niet langer afhankelijk zouden zijn van de oplettendheid van 
medewerkers. Deze voornemens zijn in 2006 niet in resultaten op dit terrein omgezet, zodat de 
meeste diensten nog steeds het risico blijven lopen onwenselijk lang aan gesloten contracten te 
worden gebonden resp. gemaakte afspraken onvoldoende op nakoming te controleren; 

• Europa: 37% van de diensten geeft in de BVV over 2006 aan dat men het Europees recht in acht 
neemt bij de voorbereiding van besluiten en overeenkomsten, de totstandkoming van beleid en 
ieder overig handelen van de dienst. Gezien de op dit terrein gelopen risico’s (sancties van de 
Europese commissie, claims van marktpartijen en vertraging bij de uitvoering van beleid) is dit 
percentage te laag. Vanuit de integrale metingen bedrijfsvoering (IMB’s) en de meest recente 
rechtmatigheidrapportage van ACAM is dit beeld zelfs nog te rooskleurig; vrijwel geen enkele 
dienst heeft interne maatregelen getroffen om in de voorbereidingsfase bijvoorbeeld mogelijke 
staatssteun af te wegen. 
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§  7.4 Conclusie en raadsaandachtspunten 
 
Gezien bovenstaande analyse komt ons College tot de volgende conclusies: 
 
Speerpunten voor 2007 
 
t.a.v. Financiën en Processturing 
• Optimalisering van procesgestuurd werken door, beter dan nu, de werkzaamheden procesgericht 

in te richten. Naast het opstellen van procesbeschrijvingen is het van belang dat de inbedding, 
werking en borging binnen de organisatie gewaarborgd wordt. 

 
t.a.v. Juridische kwaliteitszorg (incl. Inkoop) 
• Optimalisering van juridische kwaliteitszorg is pas mogelijk indien de diensten, beter dan nu, 

scherp in beeld hebben over welke juridische kennis en vaardigheden de organisatie dient te 
beschikken, zowel bij het juridisch als niet-juridisch personeel. Op basis daarvan kan dan goed 
worden bepaald wat door de lijn en wat door de juridische staf of externen moet worden gedaan. 
Aandacht moet derhalve uitgaan naar bepaling van de totaal benodigde juridische formatie en 
naar structureel opleidingsbeleid. Eveneens zal ‘juridische aandacht‘ tijdens werving en selectie 
van nieuw personeel moeten uitgaan. 

 
t.a.v. Informatie (ICT en informatiebeheer) 

• Vergroten medewerker- en managementaandacht voor informatiebeveiliging zodat in 2007 
alle dienstakken aan de Gemeentelijke InformatieBeveiligingsNorm (GIBN) voldoen.  

• Herijking van het gemeentelijke privacybeleid zodat dit beter is toegesneden op nieuwe 
ontwikkelingen zoals de toename van ketenprocessen en –automatisering. 

• Opstellen van een gemeentelijk informatiebeleidsplan. In combinatie met het in 2007 vast te 
stellen Handboek Architectuur vormt dit hèt kader voor inzet van ICT op 
kwaliteitsverbeteringen voor de burger van gemeentelijke producten, en daarmee 
samenhangende grote vereenvoudigingen en besparingen. Ook dit is de sleutel tot 
concernbrede professionalisering van de informatievoorziening gericht op o.a. 
standaardisering en verdere kostenbesparing. De Commissie respectievelijk Stuurgroep 
Informatievoorziening en het Servicehuis ICT (SHI) krijgen sleutelrollen in de implementatie 
van dit nieuwe beleid. 

• Uitvoering van het -op initiatief van de gemeenteraad gestarte- Project Open.Amsterdam 
waarbij bij twee organisaties ongeveer 200 werkplekken worden ingericht met open software.  

• Uitvoeren programma Digitaal Informatiebeheer met als doel om concernonderdelen te 
ondersteunen bij het duurzaam bewaren én gebruiken van digitale informatie.  

• Versterking van de kwaliteit van de uitvoering van (middel)grote ICT-projecten door 
maatregelen enerzijds gericht op het bevorderen van professionaliteit, deskundigheid, 
uitwisselen van ervaringen en anderzijds verbetering van de monitoring, auditing en control. 

 
t.a.v. Personeel en Organisatie 

• Verder beheersing verzuim conform de door het College geformuleerde doelstelling voor 2008 
van 4,5 % (korter dan een jaar) 

• Het treffen van maatregelen aan de hand van inzicht in risicovolle functies en kwetsbare 
functies 

• Verbetering van de ken- en stuurgetallen P&O, voor een beter inzicht in HR-processen 
• Het realiseren van het actualiseren van het functiegebouw conform het vernieuwde 

functiewaarderingssysteem 
• Bevorderen van de diversiteit binnen de ambtelijke organisatie en meer diversiteit in 

topfuncties 
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8. Personeel 
Verspreid over de gemeentelijke diensttakken waren aan het eind van het jaar 14.040 
medewerkers werkzaam bij de Gemeente Amsterdam. Het aantal full time equivalenten 
(fte’s)1 bij de gemeente Amsterdam is in 2006 gedaald van 13.578 fte’s in 2005 naar  
12.993 fte’s.  
De formatie (geplande arbeidsplaatsen)2 is ten opzichte van 2005 gedaald met 4,3 % naar 
13.384 fte’s. De belangrijkste verklaring voor de daling zijn organisatorische ombuigingen. 
 
 Rekening 2005 Begroting 2006 Rekening 2006 
Formatie*) in fte’s 14.505 14.270 13.384 
Alle cijfers zijn exclusief de cijfers van de stadsdelen 

§ 8.1 Inhuur externen 
De gemeentelijke onderdelen besteedden in 2006 € 98.561.414 aan personeel van derden. In 
2005 was dit € 97.020.796. De lichte stijging vindt voornamelijk zijn oorzaak in de inhuur van 
uitzendkrachten om het verschil tussen formatie en werkelijke bezetting op te kunnen vangen. 

§ 8.2 Ziekteverzuim 
Het College heeft besloten tot een ambitieuze verzuimdoelstelling van 4,5% (korter dan een 
jaar), te behalen in 2008. De doelstelling voor 2006 is daartoe 5,8%. Uit de cijfers blijkt dat, na 
3 jaar stagnatie, het verzuim binnen de gemeente Amsterdam in 2006 sterk is gedaald tot 
5,5%. Een mooie prestatie en veel organisaties zit daarom goed op koers. 
In 2006 is het langdurige verzuim project succesvol afgerond. Dit project was gericht op het 
verbeteren en vergroten van reïntegratie. Ondanks de inspanningen van de gemeentelijke 
diensten en bedrijven, is de groep diensten met een te grote afstand tot de Verbaannorm 
(verzuimdoelstelling 2008) gestegen. Deze groep bestaat uit Stadstoezicht, Dienst Werk en 
Inkomen, Economische Zaken, Dienst Persoonsgegevens, Brandweer, ACAM, Facilitair 
Bedrijf en het Servicehuis Personeel. Deze diensten vallen in de categorie ‘hoge 
attentiewaarde’. 
  
Resultaten ontwikkeling verzuimpercentage 1) 
  2003 2) 2004 2005 2006 
Verzuim korter dan een jaar 6,9 % 6,6 % 6,5 % 5,5% 
Totaal verzuim 8,6 %a 7,7 % 7,7 %  6,3% 
1) Het GVB is niet in het verzuimcijfer opgenomen 
2) Het percentage totaal verzuim werd in 2003 berekend inclusief zwangerschapsverlof 

§ 8.3 Arbeidsvoorwaarden 
Op het gebied van de arbeidsvoorwaarden werd 2006 gekenmerkt door veel nieuwe 
regelingen. Een belangrijke bron daarvoor waren de wijzigingen in landelijke wetgeving, 
bijvoorbeeld de nieuwe wet rond arbeidsongeschiktheid (WIA). Ook de CAO Gemeenten 
2005-2007 is nader uitgewerkt, waaronder de principeafspraak tot herziening van het 
Functioneel Leeftijdsontslag voor ambtenaren met belastende functies. Amsterdam was nauw 
betrokken bij de sectorale onderhandelingen en ook binnen de gemeente was er door de 
protesten van vooral brandweerlieden volop werk aan advisering en ondersteuning.  
In het lopende project ‘herziening rechtspositie’ werden alle gemeentelijke 
arbeidsvoorwaarden bekeken op leesbaarheid, toegankelijkheid en actualiteit. Feitelijke 
afronding van het project vindt plaats in 2007. Verder werden onderhandelingen rond het 
Sociaal Plan bij de oprichting van het Servicehuis Personeel en de verzelfstandiging van GPI 
gevoerd. In het Sociaal Plan voor de reorganisatie van het Afvalenergiebedrijf is een akkoord 
bereikt met de vakbonden over een nieuwe afvloeiingsvolgorde. In plaats van leeftijd is een 
nieuwe norm gevonden in selectie op kwaliteit, binnen leeftijdscohorten die een afspiegeling 

                                                 
1 De omvang van een voltijds dienstverband, uitgedrukt in aantal uren per week, waarbij de omrekeningsfactor 

gebaseerd is op de standaard arbeidstijd per persoon, nl. 36 uur per week 
2 De kwantitatieve weergave van de formatie. Geeft dus de personele geplande bestedingsruimte in aantallen en/of 

budgetten weer. 
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van de organisatie zijn. Hiermee is een belangrijke stap gezet naar toekomstig algemeen 
gemeentelijk beleid. Met de vakbonden werd ook een nieuwe overlegstructuur afgesproken, 
die beter aansluit bij de Amsterdamse praktijk. Tot slot had ook de oprichting van de COR 
gevolgen. De gemeentelijke regelingen rondom de medezeggenschap moesten worden 
aangepast aan de nieuwe overlegpartner.  

§ 8.4 Functiegebouw 
Ons college heeft in 2003 de diensten verplicht en de stadsdelen dringend verzocht om alle 
functies per 1 januari 2004 binnen een termijn van drie jaar te actualiseren conform het 
vernieuwde functiewaarderingssysteem MRF/MRI.  
Het doel is de kwaliteit van het gemeentelijke functiegebouw te verbeteren en alle 
functietyperingen en –waarderingen op te nemen in één digitaal systeem. Het digitale 
functiegebouw wordt transparant: toegankelijk voor alle gemeentelijke onderdelen; wordt 
marktconform: in lijn met waarderingen binnen de landelijke gemeentelijke overheid; wordt 
uniform: alle typeringen en waarderingen zijn eenduidig beschreven middels 
standaardformats. 
De gestelde termijn van 1 januari 2007 is niet gehaald. De meeste diensten en stadsdelen 
hebben in de uitvoering vertraging opgelopen, onder andere vanwege reorganisaties. Ons 
College streeft ernaar om in de loop van 2007 gereed te zijn met het toetsen van de 
geactualiseerde functieboeken en het digitale functiegebouw op te leveren.  

§ 8.5 Integriteit 
In het jaar 2006 zijn 109 integriteitschendingen gemeld door diensten en stadsdelen. Bij 
ongeveer de helft van deze meldingen was Bureau Integriteit betrokken bij het onderzoek. 
Dat wil niet zeggen dat de andere helft van de meldingen is ‘blijven liggen’, een beperkt 
aantal diensten (DWI, Stadstoezicht en het GVB) heeft namelijk een eigen 
onderzoeksvoorziening en heeft naar aanleiding van meldingen zelf onderzoeken verricht. De 
betrokkenheid van BI bestond uit daadwerkelijke uitvoering van een onderzoek hetzij door 
advies te geven ten aanzien van de aanpak van de kwestie. In 66 zaken is disciplinair advies 
gegeven. Daarnaast werden - waar opportuun- politie en Justitie ondersteund bij de 
strafrechtelijke aanpak van integriteitschendingen. Op preventief gebied zijn er 118 trainingen 
morele oordeelsvorming en ‘managen van integriteit’ gegeven. Daarnaast 4 risicoanalyses 
gehouden. Een nieuwe, snelle zelfanalysevariant is in 2006 verder ontwikkeld als onderdeel 
van de risicoanalyse met behulp van de quick discision room-methodiek. Deze workshop is in 
2006 vijf maal uitgevoerd. Een deel van de risicoanalyses vond plaats in het kader van het 
zogenaamde SAAB project. In dit project werkt Bureau Integriteit intensief samen met alle 
stadsdelen aan een analyse naar de belangrijkste integriteitrisico’s in kwetsbare processen 
binnen stadsdelen. In de afgelopen jaren is reeds onderzoek gedaan naar de integriteitrisico’s 
in de processen Reiniging, Bouw & Woningtoezicht en Aanbesteden. In 2006 is het proces 
Burgerzaken afgerond en zijn de voorbereidingen getroffen voor analyse van het proces 
Subsidievertrekking. De werkvorm SAAB wordt daarbij opgevolgd door SIRA (Stadsbrede 
Integriteit Risico Analyse), naast alle stadsdelen nemen nu ook diensten deel aan 
gezamenlijk opgedragen en uitgevoerde risicoanalyses. Dit is niet alleen effectiever 
(procesketens komen integraal in beeld), maar ook efficiënter (breder bruikbare uitkomsten, 
terwijl kosten verdeeld worden over een grotere groep deelnemers). 

§ 8.6 SSC HR 
Servicehuis Personeel  
2006 heeft in het teken gestaan van opbouwen en inrichten van de programmaorganisatie. 
Samen met de startgroep organisaties, Stadsdeel, Noord, Centrum, Oost/ Watergraafsmeer, 
Osdorp, Geuzenveld, de Baarsjes en de diensten DWI, Stadstoezicht, O&S, Belastingen, 
OGA en de bestuursdienst, zijn hierin een aantal belangrijke stappen gezet. Ons 
collegebesluit is vertaald naar een visie en programmaplan dat bestaat uit 3 lijnen, 
organiseren, ontwerpen en waarmaken. De doelstellingen voor 2006 zijn grotendeels 
behaald. Op basis van de evaluatie van 2006 is de sturing van het programma aangescherpt 
en is het jaarplan geactualiseerd. Uitvoering van het jaarplan 2007 betekent dat eind 2007 de 
eerste nieuwe HR-processen in gebruik genomen kunnen worden. Dit zal daadwerkelijk 
gebeuren indien de door ons vastgestelde evaluatie medio 2007 positief is. 
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§ 8.7 Topinkomens 
Op grond van de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens 
(Wopt) worden met ingang van 2006 de topinkomens bij de overheid en andere organisaties 
die uit publieke middelen worden gefinancierd bekend gemaakt bij het ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Het gaat hier om inkomens die hoger zijn 
dan het belastbare loon van ministers bij overheidsinstellingen zoals het Rijk, de provincies 
en gemeenten, maar ook om uitvoeringsorganisaties en onderwijsstellingen.  
 
Het gemiddeld belastbare loon van ministers voor het jaar 2006 is vastgesteld op 171.000 
euro (in 2005: € 158.000).   
 
Uit een onderzoek naar de jaarinkomens 2006 binnen de gemeente Amsterdam is het 
volgende gebleken: 
 

• er is geen politieke ambtsdrager die in het jaar 2006 meer dan het gemiddeld 
ministerjaarinkomen heeft gehad; 

• 1 ambtenaar heeft een hoger jaarinkomen dan het gemiddelde jaarinkomen van de 
ministers. Het betreft de algemeen directeur van de GGD inzake de betaalde 
beschikbaarheidstoelage in verband met de vereiste beschikbaarheid buiten 
kantoortijden; 

• vooruitlopend op de privatisering van het GVB per 1 januari 2007, hebben 5 GVB 
ambtenaren een hoger jaarinkomen dan het gemiddelde jaarinkomen van de 
ministers ontvangen; 

• 7 ambtenaren hebben een hoger jaarinkomen dan het gemiddelde jaarinkomen van 
de ministers in verband met een ontslagvergoeding. 

 
Hieronder een overzicht van de functionarissen waarvan het jaarinkomen hoger is dan de 
Wopt-norm. 
 
Functie Belastbaar

Jaarloon 
2006 

(2005) 

Pensioen
Afdracht 

2006 
(2005) 

Totaal 
Jaarinkomen

2006 
(2005) 

Reden overschrijding 

GGD  
Algemeen directeur  

€ 144.381 
€ 135.694 

€ 38.266 
€ 22.603 

€ 182.647  
€ 158.297 

Beschikbaarheidtoelage 
In het kader van functie 
Regionaal 
Geneeskundig 
Functionaris, fiscale 
bijtelling auto 

GVB  
Algemeen directeur  

€ 252.000 
€ 237.000 

€ 61.000 
€ 54.000 

€ 313.000 
€ 291.000 

Bijzondere 
arbeidsmarktpositie, 
prestatiegerichte 
bonusregeling 

GVB  
Directeur  

€ 163.000 
€ 163.000 

€ 22.000 
€ 27.000 

€ 185.000 
€ 190.000 

40-urige werkweek, 
vaste 
arbeidsmarkttoelage 
 

GVB 
Directeur 

€ 163.000 
€ 163.000 

€ 22.000 
€ 27.000 

€ 185.000 
€ 190.000 

40-urige werkweek, 
vaste 
arbeidsmarkttoelage 
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GVB  
Directeur 

€ 163.000 
€ 163.000 

€ 22.000 
€ 27.000 

€ 185.000 
€ 190.000 

40-urige werkweek, 
vaste 
arbeidsmarkttoelage 
 

GVB  
Directeur 

€ 163.000 
€ 163.000 

€ 22.000 
€ 27.000 

€ 185.000 
€ 190.000 

40-urige werkweek, 
vaste 
arbeidsmarkttoelage 
 

Dienst Werk en 
Inkomen  
Chef 

€ 202.809 
€ 49.124 

€ 3.035 
€ 5.799 

€ 205.844 
€ 54.923 

Afkoopsom (€ 190.897) 
in verband met ontslag 

Dienst Werk en 
Inkomen  
Chef 

€ 181.279 
€ 50.559 

€ 3.158 
€ 5.631 

€ 184.437 
€ 56.190 

Afkoopsom (€ 165.000) 
in verband met ontslag 

Dienst Werk en 
Inkomen  
Hoofd 

€ 196.040 
€ 69.245 

€ 10.234 
€ 8.970 

€ 206.274 
€ 78.215 

Afkoopsom ( € 120.000) 
in verband met ontslag 

Dienst Advies en 
Beheer  
Hoofd 

€ 291.850 
€ 65.768 

€ 10.663 
€ 11.663 

€ 302.513 
€ 66.218 

Afkoopsom  
in verband met ontslag 
 

Dienst 
Gemeentebelastingen 
Sectormanager 

€ 173.689 
€ 58.709 

€ 15.600 
€ 11.512 

€ 189.289 
€ 70.221 

Afkoopsom in verband 
met ontslag 

Afvalenergiebedrijf  
Manager 

€ 189.567 
€ 78.867 

€ 15.362 
€ 21.984 

€ 204.929 
€ 100.851 

Afkoopsom (€ 125.804) 
in verband met ontslag 
 

Afvalenergiebedrijf 
Projectdirecteur 

€ 153.075 
€ 122.079 

€ 29.582 
€ 31.246 

€ 182.657 
€ 153.955 

Afkoopsom (€ 32.880) 
en uitbetaling 
vakantiedagen (€ 
10.743) in verband met 
ontslag 
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Formatie/Bezetting in Fte Formatie Formatie Formatie Bezetting Bezetting absoluut 
2006 Rekening Plan Rekening rekening rekening aantal

2005 2006 2006 2005 2006 31-12-2006
Overheidssector
Dienst Historische Musea 97 97 97 97 97,4 104
Bestuursdienst 399 380 406 405 419,58 453
Aan bestuursdient administratief aangehaakte onderdelen 66 100 61 117 116,98 131
Brandweer 715 715 715 714 747 767
Dienst Advies en Beheer, alle onderdelen 397 396 394 376 370,6 395
Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam 348 370 348 348 326,4 344
Dienst Binnenwaterbeheer Amsterdam 161 165 163 153 152,9 156
Dienst Economische Zaken 39 39 44 37 39,64 44
Dienst gem. Pedologisch Instituut 25 25 0 - - -
Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer 362 350 367 322 309,45 328
Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling 295 269 314 267 295,55 354
Dienst Milieu en Bouwtoezicht 279 266 291 265 262,8 289
Dienst Musea voor Moderne Kunst 165 - - - - -
Dienst Onderzoek en Statistiek 39 40 37 37 37,1 42
Dienst Persoonsgegevens 184 179 179 184 189 212
Dienst Ruimtelijke Ordening 213 217 204 231 228,1 255
Dienst Werk en Inkomen 1550 1660 1513 1554,41 1682
                                       maatwerk amsterdam 279 0 0 46 4,8 5
                                      sociale dienst amsterdam 1535 0 0 149 51,4 54
Dienst Wonen 240 224 227 235 209,09 235
Gemeente Archief Amsterdam 109 109 109 113 115,75 134
Geneeskundige- en Gezondheidsdienst 841 909 873 894 892 1076
Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam 370 370 357 359 354,08 383
Subtotaal 7158 6770 6846 6862 6774 7443
Bedrijvensector
Afval Energie Bedrijf 279 279,4 269 249 254 263
Waterleidingbedrijf 635 610 0 - - -
Haven Amsterdam 315 312 325 307 310 320
Stadsbank van Lening 75 75 75 74 77 91
Subtotaal 1304 1276,4 669 629 641 674
Facilitaire bedrijven
ACAM Accountancy en Advies 117 116 116 117 113 121
Dienst Stadstoezicht 953 886 953 956 672 690
Gemeentelijke Dienst Verzekeringszaken 55 55 55 47 47 51
Facilitair Bedrijf Amsterdam 202 318 215 165 176 184
Gemeentelijkvervoerbedrijf 4171 4300 3985 4171 3985 4153
Ingenieursbureau Amsterdam 298 298 298 245 260 275
Projectmanagementbureau 149 154 149 149 149 168
Rokin afbouwgroep 98 0 0 114 87 87
Servicehuis ICT - 75 75 75 64 66
Servicehuis Personeel - 22 22 47 25 28
Subtotaal 6043 6224 5869 6087 5578 5823
Totaal 14505 14270 13384 13578 12993 13940
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Ziekteverzuimpercentages 2006 < 1 jaar in % < 1 jaar in % < 1 jaar in % totaal in % totaal in % totaal in %
plan rek. rek. plan rek.

2005 2006 2006 2005 2006 2006
Overheidssector
Dienst Historische Musea 5,8 6,6 5,3 6,3 7,5 5,8
Bestuursdienst 3,2 3,4 3,8 3,8 4,4 4,0
Brandweer 8,8 6,6 6,8 9,0 7,0 7,1
Dienst Advies en Beheer, alle onderdelen 5,5 6,0 4,7 6,4 6,6 5,7
Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam 5,0 5,5 4,6 6,8 7,6 5,8
Dienst Binnenwaterbeheer Amsterdam 6,1 6,0 4,6 6,6 7,0 4,9
Dienst Economische Zaken 6,0 4,0 8,4 7,7 5,0 9,0
Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer 5,1 4,7 4,8 5,9 5,5 5,3
Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling 4,8 4,4 4,3 5,4 4,7 5,2
Dienst Milieu en Bouwtoezicht 4,9 4,7 3,7 5,6 4,7 4,6
Dienst Onderzoek en Statistiek 3,2 3,8 3,7 4,5 3,8 3,7
Dienst Persoonsgegevens 6,0 5,0 6,6 6,2 5,0 7,3
Dienst Ruimtelijke Ordening 4,2 4,5 4,0 5,5 5,1 4,6
Dienst Werk en Inkomen - 7,0 7,1 - 9,0 8,2

maatwerk amsterdam 6,1 - 4,7 6,8 - 4,7
sociale dienst amsterdam 8,0 - 6,7 10,2 - 9,9

Dienst Wonen 4,5 5,0 4,3 4,6 5,6 4,4
Gemeente Archief Amsterdam 4,2 4,0 2,7 5,2 5,0 2,8
Geneeskundige- en Gezondheidsdienst 5,2 5,2 5,1 6,0 6,0 5,7
Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam 3,7 4,3 4,2 4,1 4,9 4,5
Bedrijvensector
Afval Energie Bedrijf 5,9 6,0 5,1 6,2 7,0 5,4
Waternet 5,6 6,0 - 6,6 6,7 -
Haven Amsterdam 5,0 4,4 3,7 5,9 5,4 4,1
Stadsbank van Lening 4,2 5,2 3,6 7,6 5,7 5,7
Facilitaire bedrijven
ACAM Accountancy en Advies 4,2 4,2 5,2 6,4 4,2 5,7
Dienst Stadstoezicht 14,0 10,0 9,4 16,7 12,5 11,5
Gemeentelijke Dienst Verzekeringszaken 3,2 4,0 2,1 5,6 4,0 3,4
Facilitair Bedrijf Amsterdam 7,0 7,1 6,3 8,4 8,5 8,2
Gemeentevervoerbedrijf (GVB) verzelfst. 1-1-07 9,4 - 7,9 10,5 - 8,9
Ingenieursbureau Amsterdam 4,1 4,5 2,4 4,4 5,0 2,8
Projectmanagementbureau 3,9 3,7 2,6 4,0 3,9 2,9
Rokin afbouwgroep 6,1 - 4,4 6,1 - 6,6
Servicehuis ICT - 5,4 5,2 - 5,4 5,2
Servicehuis Personeel - - 4,0 - - 4,0
Totaal  verzuim excl. GVB (gemeentelijk beleid) 6,5 5,8 5,5 7,7 6,9 6,3
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Inzet personeel van derden
2006

rekening 2005 rekening 2006 rekening 2006 rekening 2006 rekening 2006
uitzend- extern in dienst Overig

totaal totaal krachten van gemeente externen 
Overheidssector
Amsterdams Historisch Museum (AHM) 399.522              374.997                374.997                   -                             -                          
Bestuursdienst (BMO) 10.986.945         9.378.734             943.438                   4.500.439              3.934.857           
Brandweer 2.404.261           2.651.994             344.203                   211.021                 2.096.770           
Dienst Advies en Beheer (DAB) 3.205.419           3.065.723             478.906                   1.986.526              600.291              
Dienst Belastingen (DBA) 2.615.772           1.688.389             866.347                   720.436                 101.606              
Dienst Binnenwaterbeheer (BBA) 502.091              468.023                227.115                   208.508                 32.401                
Dienst Economische Zaken (EZ) 214.472              565.000                -                               400.000                 165.000              
Dienst Infrastructuur en Vervoer (DIVV) 5.771.725           6.744.631             911.088                   3.858.020              1.975.523           
Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) 891.772              3.211.000             2.403.000                167.000                 641.000              
Dienst Milieu en Bouwtoezicht (DMB) 2.644.671           2.006.483             1.121.435                537.102                 347.946              
Dienst Onderzoek en Statistiek (OenS) 592.225              601.840                485.299                   10.930                   105.611              
Dienst Persoonsgegevens (DPG) 827.022              1.184.237             848.826                   252.492                 82.919                
Dienst Ruimtelijke Ordening (DRO) 443.259              379.413                123.587                   224.048                 31.778                
Dienst Werk en Inkomen (DWI) 16.662.150         7.929.011             7.829.619                8.723                     90.669                
maatwerk adam 4.033.731           -                            -                               -                             -                          
Dienst Wonen 453.230              287.256                92.370                     -                             194.886              
Stadsarchief (vh gemeentearchief) 589.000              487.000                447.000                   30.000                   10.000                
Geneeskundige- en Gezondheidsdienst (GGD) 3.661.631           5.225.066             2.082.458                2.843.010              299.598              
Ontwikkelingsbedrijf  (OGA) 6.665.058           2.835.364             931.206                   1.697.002              207.156              
Subtotaal 63.563.956        49.084.161          20.510.894              17.655.257            10.918.011        
Bedrijvensector
Afval Energie Bedrijf (AEB) 2.351.455           3.521.208             2.046.670                1.474.538              -                          
Haven Amsterdam 1.099.824           1.043.565             252.692                   651.617                 139.256              
Stadsbank van Lening (SBL) 231.974              151.309                57.259                     50.000                   44.050                
Subtotaal 3.683.253          4.716.082            2.356.621                2.176.155              183.306             
Facilitaire bedrijven
Accountancy en Advies (ACAM) 323.530              294.187                13.386                     280.801                 -                          
Dienst Stadstoezicht 3.520.921           4.189.442             1.691.442                345.000                 2.153.000           
Dienst Verzekeringszaken (VGA) 208.171              386.724                275.707                   111.017                 -                          
Facilitair Bedrijf (FBA) 2.580.302           3.382.662             2.643.377                16.935                   722.350              
Gemeentevervoerbedrijf (GVB) verzelfst. 1-1-07 21.531.041         28.152.860           -                               -                             -                          
Ingenieursbureau (IBA) 2.713.000           3.508.000             3.229.000                224.000                 55.000                
Projectmanagementbureau (PMB) 266.001              430.222                143.510                   92.876                   193.836              
De Rokin Groep 503.072              -                            -                               -                             -                          
Servicehuis ICT -                          2.527.346             -                               -                             -                          
Servicehuis Personeel -                          756.454                10.990                     417.977                 327.487              
Subtotaal 31.646.038        43.627.897          8.007.412                1.488.606              3.451.673          
Totaal 98.893.247         97.428.140           30.874.927              21.320.018            14.552.990         
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Opleidingen 
2006

rekening 2005 rekening 2006

totaal totaal
Overheidssector
Amsterdams Historisch Museum (AHM) 454                      174                        1,3% 0,4% 1 0
Bestuursdienst (BMO) 1.391                   1.523                     2,3% 2,5% 2 3
Brandweer 1.366                   2.906                     2,7% 4,5% 3 5
Dienst Advies en Beheer (DAB) 1.008                   1.127                     1,9% 2,1% 2 2
Dienst Belastingen (DBA) 977                      1.020                     2,1% 1,2% 2 1
Dienst Binnenwaterbeheer (BBA) 923                      945                        1,9% 2,0% 2 2
Dienst Economische Zaken (EZ) 725                      900                        1,3% nb 1
Dienst Infrastructuur en Vervoer (DIVV) 1.327                   1.151                     2,0% 2,0% 2 2
Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) 1.820                   1.750                     3,6% 2,5% 4 3
Dienst Milieu en Bouwtoezicht (DMB) 752                      1.152                     1,6% 2,1% 2 2
Dienst Onderzoek en Statistiek (OenS) 1.620                   1.729                     nb nb
Dienst Persoonsgegevens (DPG) 783                      1.143                     1,8% 2,6% 2 3
Dienst Ruimtelijke Ordening (DRO) 914                      1.000                     1,6% 1,8% 2 2
Dienst Werk en Inkomen (DWI) 6.326                   684                        1,7% 1,3% 2 1
maatwerk adam nb nb nb nb
Dienst Wonen 731                      781                        1,6% 1,6% 2 2
Stadsarchief (vh gemeentearchief) 454                      502                        1,0% 1,1% 1 1
Geneeskundige- en Gezondheidsdienst (GGD) 950                      850                        2,0% 1,8% 2 2
Ontwikkelingsbedrijf  (OGA) 870                      726                        1,5% 1,2% 2 1
Subtotaal 1.300                  1.115                    0                      0                 2 2
Bedrijvensector
Afval Energie Bedrijf (AEB) 1.720                   1.655                     2,9% 3,1% 2,9 3,1
Haven Amsterdam 113                      1.084                     nb nb
Stadsbank van Lening (SBL) 669                      600                        1,6% 1,4% 1,6 1,4
Subtotaal 834                     1.113                    2                 2                 
Facilitaire bedrijven
Accountancy en Advies (ACAM) 1.745                   1.725                     3,1% 3,1% 3 3
Dienst Stadstoezicht 1.095                   957                        2,6% 2,0% 3 2
Dienst Verzekeringszaken (VGA) 601                      595                        1,2% 1,1% 1 1
Facilitair Bedrijf (FBA) 1.222                   1.066                     2,4% 2,4% 2 2
Gemeentevervoerbedrijf (GVB) verzelfst. 1-1-07 nb nb nb nb
Ingenieursbureau (IBA) 2.051                   1.307                     3,3% 2,5% 3 3
Projectmanagementbureau (PMB) 3.392                   2.341                     5,7% 4,0% 6 4
De Rokin Groep nb nb nb nb
Servicehuis ICT nb 1.075                     nb nb
Servicehuis Personeel nb 1.175                     2,4% 2,4% 2 2
Subtotaal 1.684                  1.707                    3 3
Totaal 1.273                   1.311                     2                  2                  
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Afkortingenlijst 
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Verklaringen van afkortingen 
 
A 
ACAM  Accountancy en Advies Amsterdam 
ACI  Amsterdamse Culturele Instellingen 
AEB  Afval Energie bedrijf 
AFAC  Amsterdamse Fiets Afhandel Centrale 
AFK  Amsterdam Fonds voor de Kunst 
A&G  Agressie en Geweld 
AGV  Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht 
AHM  Amsterdams Historisch Museum 
AMH  Amsterdamse Middensegment Hypotheken 
ANW  Algemene Nabestaanden Wet 
ANZKG  Amsterdam-Noordzeekanaalgebied 
APO  Amsterdams Platform Onderwijsarbeidsmarkt 
APR  Amsterdamse Programma Raad 
AOR  Amsterdams Onderwijsadviespunt Radicalisering 
AOW  Algemene Ouderdoms Wet 
ASHG  Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld 
ATCB  Amsterdam Toerisme & Congres Bureau 
AWBZ  Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 
B 
BAVAK  Is een computersysteem 
BBA  Binnenwaterbeheer Amsterdam 
BBV  Besluit Begroting en Verantwoording 
Bbz  Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 
BDA  Bestuursdienst Amsterdam 
BDU  Brede Doel Uitkering 
BHG  Binnenhavengeld 
BIBOB  Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur 
BMA  Bureau Monumenten en Archeologie 
BONroute Bereikbaarheidsoffensief Noordelijke Randstad 
BOS-Impuls Buurt-Onderwijs-Sport-Impuls 
BP  Bestemmingsplan 
BRIM  Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten 
BRI  Basisregistratie en ICT Infrastructuur 
BWT  Bouw en Woningtoezicht 
C 
CNB  Centraal Nautisch Beheer 
CSE  Coördinatie Stationseiland  
CWI  Centrum Werk en Inkomen 
D 
DAB  Dienst Advies en Beheer 
DAB-GVI Dienst Advies en Beheer, onderdeel Geo- en Vastgoedinformatie 
DAB-BMA Dienst Advies en Beheer, onderdeel Bureau Monumentenzorg Amsterdam 
DBGA  Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam 
DIVV  Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer 
DMB  Dienst Milieu en Bouwtoezicht 
DMO  Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling 
DO  Definitief Ontwerp 
DPG  Dienst Persoonsgegevens 
DRO  Dienst Ruimtelijke Ordening 
DVM  Dynamisch verkeersmanagement 
DW  Dienst Wonen 
DWI  Dienst Werk en Inkomen 
DWR  Dienst Waterbeheer en Riolering 
DMB  Dienst Milieu en Bouwtoezicht 
DPG  Dienst Persoonsgegevens 
E 
EFRO  Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 
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ENIP  (project) En Nu Iets Positiefs 
ESF  Europees Sociaal Fonds 
EZ  Dienst Economische Zaken 
F 
FBA  Facilitair Bedrijf Amsterdam 
FCA  Food Center Amsterdam 
FLO  Functioneel Leeftijdontslag 
FTE  fulltime-equivalent 
G 
GA  Gemeentearchief  
GBA  Gemeentelijke Basis Administratie 
GGD  Geneeskundige en Gezondheidsdienst 
GGZ  Geestelijke Gezondheidszorg 
GHOR  Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen    
GIOS  Groen in en om de stad 
GOAL Goal! is een mentorproject dat jongeren koppelt aan een vrijwilliger, een persoonlijke 

mentor die de jongere steunt bij het ontwikkelen van zijn of haar talenten. 
GVB  Gemeentevervoerbedrijf 
GSB  Grote Stedenbeleid 
G-4  Vier grote gemeenten: Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht  
H 
HA  Haven Amsterdam 
HAG  Hulpverlening, Advies en Gezondheidszorg 
HERMEZ Het Economisch Resultaat Moet Er Zijn 
HGS  Hoofdgroenstructuur 
HR(C)  Hoog Rendement Centrale 
HHV  Huishoudelijke Verzorging 
I 
IBA  Ingenieursbureau Amsterdam 
ICT  Informatie- en Communicatietechnologie 
ID  (Besluit) in- en doorstroombanen 
IHP  Integraal Huisvesting Plan 
ILG  Investeringsbudget Landelijk Gebied 
IMB  Integrale Meting Bedrijfsvoering 
ISD  Inrichting Stelselmatige Daders 
ISV  Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 
I-middelen Inkomen middelen WWB 
J 
JIB  Jeugdsport In Beweging 
JGZ  Jeugdgezondheidszorg 
K 
KBB  Kwaliteitsbeoordeling Bedrijventerreinen 
L 
LOJP  Lokaal Jeugd- en Onderwijsplan 
M 
Mbo  Middelbaar beroepsonderwijs 
MCA  Milieucentrum Amsterdam 
MER  milieueffectrapportage 
MIPSA  Meerjaren InvesteringsProgramma Sociale Accomodaties 
MJP  Meerjarenprogramma 
MKB  Midden- en Kleinbedrijf  
MOP  Meerjaren Ontwikkel Programma 
MOR  Milieu en Openbare Ruimte 
MTNL  Multiculturele Televisie Nederland 
MTV  Medewerkers Toezicht en Veiligheid 
N 
NFIA  Netherlands Foreign Investment Agency 
NME  Natuur- en Milieueducatiecentrum 
NOC*NSF Nederlands Olympisch Comité*Nederlandse Sport Federatie 
NUG  Niet-Uitkeringsgerechtigde 
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NZKG  Noordzeekanaalgebied 
NZL  Noord/Zuidlijn 
O 
OCW  Onderwijs Cultuur en Wetenschap 
OGA  Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam 
OGGZ  Openbare Geestelijke Gezondheidszorg 
OKC  Ouder- en Kindcentra 
OOV  Openbare Orde en Veiligheid 
OR  Openbare Ruimte 
O&O  Opvoedings- en Ontwikkelingsondersteuning 
O&S  Dienst Onderzoek en Statistiek 
OV  Openbaar Vervoer 
P 
PA  Programakkoord 
PIP  Persoonlijke internetpagina 
PGB  Persoonsgebonden Budget 
PM/p.m. Pro memorie 
PMB  Projectmanagementbureau 
PMI  Programma Maatschappelijke Investeringen 
PO-scholen Primair onderwijs 
PPS  publiek-private samenwerking 
P+R  Park+Ride 
PRI  Programma Ruimtelijke Investeringen 
PVE  Programma Van Eisen 
PWN  Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord-Holland 
R 
RABA  Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam 
RAG  Resultaat Actieve Grondexploitaties 
RAV  Regionale Ambulancevoorziening 
ROA   Regionaal Orgaan Amsterdam 
ROC  Regionaal Opleidingscentrum 
NV RON Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Noordzeekanaalgebied NV 
RSU  Regeling Specifieke Uitkering 
RWS  Rijkswaterstaat 
S 
SIP  Subsidieverordening Integratie en Participatie 
SISA  Single Information Single Audit 
SP  Selectieprocedures  
SPA  Science Park Amsterdam 
SPH  Stedelijk Project handhaving 
SPVE  Stedenbouwkundig Programma van Eisen 
SSP  Sociaal Structuurplan 
SUWI  Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen 
SVB  Sociale Verzekeringsbank 
T 
TAC  Temporary Art Centre 
TAC  Technische Adviescommisie 
TEU  Aanduiding voor de afmetingen van containers 
TOG  Tegemoetkoming Onderhoudskosten thuiswonende Gehandicapte kinderen 
U 
UvA  Universiteit van Amsterdam 
UWV  Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen 
V 
VGA  Verzekeringsbedrijf Gemeente Amsterdam 
VMR  Vermakelijkheidsretributie 
VNG  Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
VNO/NCW Verbond van Nederlandse Ondernemingen/Nederlands Christelijk Werkgeversbond 
VO  Voorlopig Ontwerp 
VO-scholen Voortgezet Onderwijs 
VOA  Vrouwen Opvang Amsterdam 
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VROM  Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 
VSV  Voortijdig Schoolverlaten 
VWS  Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
W 
WA  Wettelijke aansprakelijkheid 
WABO  Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht 
WCPV  Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid 
WI  Wet Inburgering 
WIW  Wet Inschakeling Werkzoekenden 
W-middelen werkmiddelen WWB  
WML  Wettelijk Minimum Loon 
WMO  Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
WOL  Wet op de Lijkbezorging 
WOPT  Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens 
WRA  Werkvoorziening Regio Amsterdam 
WRR  Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 
WSW  Wet Sociale Werkvoorziening 
WSM  Westlandsche Stroomtram Maatschappij 
WSV  Weerstandsvermogen 
WTA  Wet Toezicht Accountantsorganisaties 
WVG  Wet Voorzieningen Gehandicapten 
WW  Werkeloosheidswet 
WWB  Wet Werk en Bijstand 
WWB-ev Wet Werk en Bijstand ’elders verzorgenden’ (personen in een inrichting) 
Wwik  Wet werk en inkomen kunstenaars 
Z 
ZBE  Zeeburgereiland 
ZW  Ziektewet 
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Boek 2: Jaarrekening 2006 
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resultaten 
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Per resultaatgebied 
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Resultaatgebied Openbare orde en veiligheid 

1. Kerncijfers 
 
Bedragen x € 1.000 Rekening 

2005 
Begroting 

2006 
Actualisatie 

2006 
Rekening  

2006 

Totaal resultaatgebied Openbare orde en veiligheid  

Lasten + 102.670  99.862 100.563 114.084

Baten -  22.428 16.942  17.138  31.588

Resultaat t.l.v. algemene middelen voor mutaties reserves  80.244 82.921  83.425  82.496

Toevoeging minus onttrekking reserves       181  -/- 318  -/- 396    4.346

Resultaat t.l.v. algemene middelen na mutatie reserves  80.425 82.603  83.029  86.841

Subresultaatgebied 10.1 Openbare orde en veiligheid  

Lasten + 24.225 24.552 23.949 30.594

Baten - 10.387 11.067 11.691 19.078

Saldo 13.838 13.485 12.258 11.516

Subresultaatgebied 10.2 Sociale veiligheid openbaar 
vervoer 

 

Lasten + 14.294 11.250 11.678 11.563

Baten - 4.252 0 0 243

Saldo 10.042 11.250 11.678 11.320

Subresultaatgebied 10.3 Brandveiligheid en 
rampenbestrijding 

 

Lasten + 2.553 2.571 2.618 2.723

Baten - 271 0 0 72

Saldo 2.282 2.571 2.618 2.651

Subresultaatgebied 10.4 Brandbestrijding  

Lasten + 63.366 62.789 63.930 76.464

Baten - 9.104 7.492 7.455 15.110

Saldo 54.262 55.297 56.475 61.354

Reserves 4.592 4.469 4.195 8.796

Voorzieningen 2.821 257 239 8.013

 

2. Algemeen 
 
De in dit resultaatgebied opgenomen begrotingsposten hebben betrekking op de volgende diensten: 

- de Bestuursdienst: openbare orde en veiligheid en brandveiligheid en rampenbestrijding ( het 
betreft alleen de budgetten voor activiteiten: de apparaatskosten zijn opgenomen bij het 
resultaatgebied Bestuur en Concern); 

- de dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer: sociale veiligheid openbaar vervoer; 
- de dienst Maatschappelijke Ontwikkeling: GSB III Jeugd en veiligheid (opgenomen bij 

Openbare orde en veiligheid); 
- de Brandweer: brandbestrijding.  
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2.1 Openbare orde en veiligheid 
De rekening vertoont een nadelig resultaat van € 11,5 miljoen. Ten opzichte van de begroting 
betekent dit een verbetering van € 1,9 miljoen. De verbetering is met name het gevolg van: 
• een positief resultaat bij de afwikkelingsverschillen en vrijval bij de projecten Openbare orde en 

veiligheid (€ 0,2 miljoen); 
• hogere uitgaven voor kosten op het terrein van de openbare orde die onder de 

verantwoordelijkheid van de gemeente vallen, zoals bij Koninginnedag. Vanwege het 
onvoorspelbare karakter zijn deze kosten moeilijk nauwkeurig te begroten (-/- € 0,3 miljoen); 

• als gevolg van het wegvallen van de regeling is er minder gebruikgemaakt van Wachtgelden 
Amsterdamse Politiekapel (€ 0,1 miljoen); 

• lagere uitgaven voor Agressie en geweld (€ 0,6 miljoen). Dit komt  door het ten laste van de 
personeelsbegroting brengen van capaciteit in plaats van deze ten laste van het activiteitenbudget 
brengen van deze kosten. Daarnaast wordt dit veroorzaakt door het niet volledig aanwenden van 
in 2006 toegekende prioriteit ondermeer door een hogere rijksbijdrage in het kader van het GSB 
III, lagere kosten uit verplichtingen voorgaande dienstjaren en de nog niet volledig ontwikkelde 
plannen voor bestrijden overlast; 

• achterblijvende besteding uit de middelen die in 2006 beschikbaar waren gesteld voor 
Informatiehuishouding radicalisering en ten laste komen van het budget Wij Amsterdammers       
(€ 0,2 miljoen); 

• lagere uitgaven voor Bestuurlijke bestrijding (georganiseerde) criminaliteit door lagere kosten van 
het Horeca Exploitatiesysteem (€ 0,5 miljoen); 

• hogere gerealiseerde omzet van het Bureau Screening en Bewaking (€ 0,2 miljoen); 
• per saldo lagere uitgaven voor Overige veiligheidsprojecten (€ 0,2 miljoen); 
• per saldo lager budgettair effect voor Jeugd en veiligheid door een hogere rijksbijdrage waartegen 

geen navenant hogere uitgaven staan (€ 0,1 miljoen); 
• vrijval aangegane verplichtingen voor Aanpak overlast (€ 0,1 miljoen); 
• het vormen van een reserve voor Gevolgen Vreemdelingenbeleid van € 0,6 miljoen, 

waartegenover voor € 0,2 miljoen lagere uitgaven staan (€ 0,3 miljoen). 

2.2 Sociale veiligheid openbaar vervoer 
De rekening vertoont een nadelig resultaat van € 11,3 miljoen; dit is vrijwel gelijk aan het geraamde 
resultaat. 

2.3 Brandveiligheid en rampenbestrijding 
De rekening vertoont een nadelig resultaat van € 2,7 miljoen. Ten opzichte van de begroting is dit een 
verslechtering van € 0,1 miljoen. De verslechtering is het gevolg van: 
• het aanpassen van de bijdrage aan de regionale brandweer aan de werkelijke kosten  

(-/- € 0,2 miljoen); 
• lagere uitgaven voor bestuurlijke coördinatie rampenbestrijding, waarbij een heroriëntatie op de 

functie en het beheer van het Beleidscentrum hebben geleid tot minder materiële vervangingen  
(€ 0,1 miljoen).  

2.4 Brandbestrijding 
De rekening vertoont een nadelig resultaat van € 61,4 miljoen. Ten opzichte van de begroting is dit 
een verslechtering van € 6,1 miljoen. De verslechtering is met name het gevolg van: 
• de vervroegde afschrijving van de boekwaarde van een kazerne in Amsterdam Zuidoost  
• (-/- € 1,4 miljoen); 
• een niet-geraamde storting voor de kosten van de levensloopregeling voor 516 medewerkers in 

een verzwaarde functie (-/- € 2,4 miljoen); 
• het treffen van een voorziening voor een bijdrage van de stichting SAIL voor ondersteunende 

werkzaamheden (-/- € 0,1 miljoen); 
• het door het Arbeidstijdenbesluit moeten uitbetalen van overwerkuren over de periode van 1 juni 

2006 tot en met 31 december 2006 (-/- € 2,3 miljoen). 
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3. Specificatie reserves en voorzieningen 
 

Mutaties 2006 Bedragen x € 1.000 Stand primo 
2006 

+/+ -/- 

Stand ultimo 
2006 

Reserves  

Afkoop Bos en Lommer (Brandweer) 400 0 400 0

Leidraad oefenen 367 0 367 0

Aankopen Van Traa-team 2.456 0 142 2.314

Vakantiegeld (Brandweer) 1.182 2.138 2.085 1.235

WW-verplichtingen (Brandweer) 187 1.025 62 1.150

Nieuwe kazerne Westerpark 0 3.530 0 3.530

Gevolgen vreemdelingenwetgeving 0 567 0 567

Totaal reserves 4.592 7.260 3.056 8.796

  

Voorzieningen  

COA Werkbudget 544 0 544 0

Metrowachten 400 0 400 0

Crisis (Brandweer) 185 0 185 0

GSB-gelden 1.386 5.978 0 7.364

GSB III jeugd en veiligheid 216 372 0 588

Vaccinaties personeel Brandweer 90 0 29 61

Totaal voorzieningen 2.821 6.350 1.158 8.013

Totaal reserves en voorzieningen 7.413 13.610 4.214 16.809

 
Toelichting bij de reserves 
 
Aankopen Van Traa-team 
In de begroting 2002 zijn middelen gereserveerd voor de aankoop van panden in het stadsdeel 
Amsterdam Centrum. Het doel is deze panden te onttrekken aan het criminele circuit. In 2006 is € 
0,14 miljoen ten laste van de reserve gebracht. Het betreft de kosten van de verwerving van een pand 
aan de Oudezijds Achterburgwal. 
 
Nieuwe kazerne Westerpark 
In 2006 heeft de Brandweer van het stadsdeel Bos en Lommer € 3,5 miljoen ontvangen voor de 
verhuizing van de brandweerkazerne aan het Jan van Schaffelaarplantsoen. Het bedrag is bestemd 
voor de bouw van een nieuwe kazerne in het stadsdeel Westerpark. 
 
Gevolgen vreemdelingenwetgeving 
In de rekening 2006 is de reserve gevormd om bijzondere kosten te vergoeden die verband houden 
met de terugkeer van uitgeprocedeerde vreemdelingen. De voeding ad. € 0,6 miljoen is in de rekening 
opgenomen. In 2007 zal een nader voorstel worden gedaan voor de voeding van de reserve. 
 
Toelichting bij de voorzieningen 
 
COA Werkbudget 
De voorziening is in 2006 deels uitgeput, terwijl het restant via de exploitatie is toegevoegd aan de 
reserve Gevolgen vreemdelingenwetgeving. 
 
Metrowachten 
In 2006 zijn de middelen die in de voorziening waren opgenomen, uitbetaald aan de dienst 
Infrastructuur, Verkeer en Vervoer. 
 
GSB-gelden  
De voeding betreft de middelen die in 2006 niet besteed zijn aan GSB-Veiligheid (€ 6,0 miljoen) en 
GSB III Jeugd en veiligheid (€ 0,4 miljoen). 
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4. Investeringen 
 
De investeringen van dit resultaatgebied hebben betrekking op de Brandweer. In 2006 is voor  
€ 5,9 miljoen geïnvesteerd. Van dit bedrag heeft € 2,5 miljoen betrekking op reserveringen voor het 
jaar 2006 en € 1,7 miljoen op de bouw van het regionaal oefencentrum op Schiphol. Het betreft vrijwel 
uitsluitend routinematige investeringen.  
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Resultaatgebied Werk en inkomen 

1. Kerncijfers 
 
 
Bedragen x € 1.000 Rekening 2005 Begroting 

2006 
Actualisatie 

2006 
Rekening 

2006

Totaal resultaatgebied Werk en inkomen 

Lasten + 1.035.761 1.123.903 1.044.634 1.015.976

Baten - 913.394 962.844 830.504 826.496

Resultaat t.l.v. algemene middelen voor mutaties reserves 122.367 161.059 214.131 189.480

Toevoegingen minus onttrekking reserves 5.334 9.900 -21.058 -19.799

Resultaat t.l.v. algemene middelen na mutaties reserves 127.700 170.959 193.073 169.681

 
Inkomen   

Lasten + 695.554 738.104 694.930 657.877

Baten - 658.806 679.406 572.658 559.623

Saldo 36.748 58.698 122.272 98.254

 
Armoedebestrijding   

Lasten + 61.815 60.332 64.966 65.427

Baten - 9.535 6.839 6.641 9.124

Saldo 52.280 53.493 58.325 53.303

 
Werk   

Lasten + 332.745 369.985 296.712 295.322

Baten - 294.073 311.217 284.237 280.198

Saldo 38.673 58.768 12.475 15.124

 
Saldo reserves 78.591 70.496 59.826 58.791

Saldo voorzieningen 100.179 73.319 89.577 93.122

Investeringsuitgaven 10.895 37.803 22.009 3.781

Door een wijziging in de toerekening van de apparaatskosten van de dienst Werk en Inkomen heeft bij de actualisatie 2006 een 
verschuiving in de lasten plaatsgevonden van het subresultaatgebied Werk naar het subresultaatgebied Inkomen. Dit heeft 
geresulteerd in een forse mutatie in het saldo van beide subresultaatgebieden. 
 
Naast de dienst Werk en inkomen (DWI) leveren de Bestuursdienst, de Belastingdienst en de diensten 
Maatschappelijke Ontwikkeling en Wonen een bijdrage aan dit resultaatgebied.  
 
De financiële resultaten worden per subresultaatgebied toegelicht, exclusief de toerekening van de 
apparaatskosten. De totale apparaatskosten van DWI krijgen een aparte toelichting, evenals de 
mutaties in reserves en voorzieningen.  

2. Algemeen 

2.1 Inkomen 
 
Wet Werk en Bijstand (WWB) 
In oktober 2006 heeft het Rijk het WWB-inkomensbudget definitief vastgesteld op € 509 miljoen. Van 
dit budget is € 5 miljoen bestemd voor de langdurigheidtoeslag. Ten laste van de resterende € 504 
miljoen komt € 490,8 miljoen aan bijstandsuitkeringen. Het verschil van € 13,2 miljoen komt ten gunste 
aan de algemene dienst.  
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Uitgaven en inkomsten WWB 
Bedragen x € 1 miljoen Rekening 2005 Begroting 2006 Actualisatie 2006 Rekening 2006
WWB uitgaven 508,8 553,8 498,6 490,8
WWB budget 575,5 598,4 507,6 504,0
WWB conjunctuurreserve  - 17,7 - -
WWB besteedbaar overschot 66,8 26,8 9,0 13,2 
 
Bij het opstellen van de begroting 2006 is gerekend met een besteedbaar inkomensoverschot van 
€ 26,8 miljoen. Naar aanleiding van de budgetbijstellingen door het Rijk en een bijgestelde 
verwachting van de uitstroom uit de uitkering, is bij de actualisatie het besteedbaar 
inkomensoverschot omlaag bijgesteld naar € 9,0 miljoen. Daarbij is een behoedzame raming van de 
daling van het cliëntenaantal uitgangspunt geweest, aangezien deze daling in het voorjaar van 2006 
stagneerde. Uiteindelijk heeft het Rijk het WWB-budget ruim € 94 miljoen lager vastgesteld dan bij de 
begroting was geschat. Doordat het cliëntenaantal na de zomer van 2006 weer begon te dalen, is het 
inkomensoverschot uiteindelijk toch nog uitgekomen op € 13,2 miljoen. Hiervan heeft € 12,5 miljoen 
betrekking op het budget voor cliënten jonger dan 65 jaar en € 0,7 miljoen op cliënten ouder dan 65 
jaar. Overigens zijn niet alleen de totale bijstandsuitgaven lager dan begroot. Ook de gemiddelde 
uitkering is circa € 500 lager dan begroot door een lagere loonheffing en invoering van de 
zorgverzekeringswet. 
 
Overige regelingen 
De uitkeringen in het kader van de Wet Inkomensvoorziening Ouderen en gedeeltelijk 
Arbeidsongeschikten werkloze werknemers (IOAW) en gewezen zelfstandigen (IOAZ) en het 
Bijstandsbesluit Zelfstandigen (BBZ) kunnen voor 75% worden gedeclareerd bij het Rijk. Voor de 
overige 25% ontvangt de gemeente per regeling een budget. Ook bij deze regelingen is sprake van 
een lagere gemiddelde uitkering dan verwacht, waardoor overschotten op het gebudgetteerde 
gedeelte zijn ontstaan. Het aantal cliënten IOAZ is conform verwachting bij de begroting; het 
overschot bedraagt € 40.000. Het aantal cliënten IOAW is fors lager (23%) dan verwacht. Samen met 
een lagere gemiddelde uitkering en hogere ontvangsten op vorderingen op cliënten heeft dit geleid tot 
een overschot van € 737.000. Het aantal cliënten BBZ is met 135 personen 50% hoger dan verwacht. 
Tegenover deze groei in aantal uitkeringen staan een lagere gemiddelde uitkering, minder 
verstrekkingen bedrijfskapitaal en minder uitgaven aan onderzoek. Samen met de alsnog verkregen 
rijkssubsidie over uitgaven 2005 is een overschot gerealiseerd van € 587.000.  
 
Uitkeringslasten in het kader van de Wet Werk en Inkomen Kunstenaars (WWIK) kunnen voor 100% 
worden gedeclareerd bij het Rijk. In de actualisatie is de declaratie met € 4,4 miljoen naar € 4,8 
miljoen verlaagd. Dit is het gevolg van de gewijzigde administratieve verwerking van de betalingen 
van de nieuwe WWIK (per 1 januari 2006 ingevoerd). Inclusief de ontvangsten van € 0,5 miljoen 
komen de totale uitgaven en inkomsten op € 5,3 miljoen. 

2.2 Werk 
 
Beleidskader Werk, Participatie en Re-integratie 
In het kader van de Wet Werk en Bijstand heeft Amsterdam in 2006 € 204,4 miljoen ontvangen van 
het Rijk. Daarnaast is € 5,2 miljoen aan inleenvergoedingen ontvangen, dat volgens de richtlijnen van 
het Rijk alleen aan re-integratiedoeleinden ten goede mag komen. Tot slot kan € 2,6 miljoen aan 
BTW-kosten gedeclareerd worden bij het BTW-compensatiefonds. Inclusief de mutaties in reserves 
was het beschikbare budget in 2006 € 211 miljoen. Hierbij zijn geen ESF-ontvangsten opgenomen. 
Over de afgelopen jaren worden nog wel ESF-bijdragen voor in totaal € 29 miljoen verwacht. Zodra 
deze bijdragen zijn ontvangen, worden ze verrekend met de uitgaven uit het WWB Werkbudget. Per 
saldo betekent dit dan een toename van het spaarsaldo WWB.  
 
Budgettair kader Werk, Participatie en Re-integratie 
Bedragen x € 1 miljoen Rekening 2005 Begroting 2006 Actualisatie 2006 Rekening 2006
Beleidskader Werk, Participatie en Re-integratie  224,4 253,8 220,1 215,5
Dekkingsbronnen:  
Rijksbijdrage werkfonds WWB -202,2 -196,5 -202,4 -204,4
Onttrekking spaarsaldo werkfonds WWB - -17,5 - -
Declaratie ESF -14,3 -24,3 -11,6 -
Bijdragen van derden/Rijk - -6,4 - -5,2
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BTW WWB W-deel -3,1 - -2,2 -2,6
Mutaties reserves en voorzieningen -1,0 - - 1,0
Begrotingssaldo 3,8 9,1 3,9 4,4

 
De uitgaven bedragen in totaal € 215,5 miljoen. Dit is inclusief een dotatie van € 17,0 miljoen aan het 
spaarsaldo WWB, een voorziening die gevormd is om het niet-uitgegeven deel van het WWB-
werkbudget mee te kunnen nemen naar latere jaren. Deze voorziening mag maximaal 75% van een 
jaarbudget bedragen (circa € 150 miljoen).  
 
Het tekort dat uiteindelijk ten laste van de algemene dienst komt, bedraagt € 4,4 miljoen. Dat is € 4,7 
miljoen lager dan begroot. De voornaamste oorzaken zijn al bij actualisatie verwerkt: 
• € 2,5 miljoen meer BTW-inkomsten; 
• € 2,5 miljoen minder kosten aan jongerenloketten doordat deze binnen de reguliere 

apparaatskosten worden opgevangen;  
• € 0,7 miljoen minder kosten voor het Plan van Aanpak SDA/DWI door declaratie bij de WWB;  
• € 1,0 miljoen uitgaven als gevolg van mutaties in reserves en voorzieningen (€ 1,4 miljoen dotatie 

aan de voorziening voor WWB W-deel risico’s en € 0,4 miljoen onttrekking reserve). 
 
Wet Sociale Werkvoorziening 
De Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) wordt in Amsterdam uitgevoerd door de Stichting Pantar 
Amsterdam (voorheen Werkvoorziening Regio Amsterdam, WRA-groep). Zij bevordert de 
arbeidsparticipatie van arbeidsgehandicapten door het aanbieden van aangepaste arbeid in een 
beschermde werkomgeving. Het Rijk stelt per gerealiseerde arbeidsplaats een vergoeding 
beschikbaar om de loonkosten van de WSW-werknemer en de organisatiekosten van Pantar te 
dekken. In 2006 was het totaal van deze vergoeding € 65,1 miljoen. Omdat dit bedrag niet voldoende 
is om kostendekkend te functioneren, levert Amsterdam sinds enige jaren een bijdrage in de 
exploitatiekosten. Dankzij de inspanningen van Pantar om de inkomsten te verhogen, is het tekort 
teruggebracht van € 2,9 miljoen in 2005 naar € 2,4 miljoen in 2006. Dit tekort in de exploitatie is € 1,0 
miljoen groter dan begroot. Amsterdam dekt dit tekort in de exploitatie door een aanvullende bijdrage. 
Daarnaast heeft Amsterdam zelf voor € 1,3 miljoen circa 100 medewerkers van Pantar ingehuurd, 
waardoor de totale gemeentelijk bijdrage op € 3,7 miljoen uitkomt.  
 
Stelpost Werk 
Voor het initiëren van nieuwe projecten in de toeleiding naar werk is enige jaren geleden de Stelpost 
Werk in het leven geroepen. In 2006 bedroeg de stelpost circa € 2,7 miljoen, inclusief de onttrekking 
van € 0,1 miljoen aan de reserve cofinanciering Urban 2 en Doelstelling 2. Ten behoeve van de 
cofinanciering Urban 2 en Doelstelling 2 is € 2,2 miljoen ter beschikking gesteld. Er is ook een bijdrage 
van € 180.000 aan het Platform Arbeidsmarkt en Onderwijs geleverd. Inclusief de financiering van 
enkele kleinere projecten, waaronder “Een fort voor Noord” (2006) en Recycle, komt het totaal 
bestede bedrag uit op € 2,7 miljoen. 

2.3 Armoedebestrijding 
De dienst Werk en Inkomen coördineert het beleid ter bestrijding van armoede, dat door verschillende 
gemeentelijke diensten wordt uitgevoerd. De kosten komen ten laste van de algemene dienst en 
worden deels vergoed door het Rijk via een bijdrage in het gemeentefonds. Voor het andere deel 
draagt de gemeente zelf de kosten (incidentele prioriteit € 14,8 miljoen). Daarnaast wordt jaarlijks € 5 
miljoen beschikbaar gesteld uit het inkomensdeel van de WWB voor dekking van de 
langdurigheidtoeslag. In de notitie “herijking van het armoedebeleid 2006” die eind 2005 door de Raad 
is vastgesteld, is het kader van de uitgaven vastgesteld.  
 
Armoedebestrijding  

Bedragen x € 1 miljoen   
Rekening 

2005 Begroting 2006
Actualisatie 

2006 
Rekening 

2006 
Bijzondere bijstand  DWI 20,2 13,7 17,2 21,9 
Armoedebeleid DWI 15,8 27,2 27,8 24,8 
Flankerend bijstandsbeleid DWI 0,2 0,2 0,2 0,4 
Kwijtschelding 
OZB/afvalstoffenheffing BDA 12,8 6,5 7,7 6,8 
Stadspas DMO 2,3 1,8 1,8 1,6 
Woonlastenfonds DW 1,3 2,5 2,5 2,3 
Vangnetregeling huursubsidie DW 2,7 0,6 0,6 1,1 
Dekking vangnetregeling door Rijk DW -2,7 -0,6 -0,6 -1,1 
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Dekking langdurigheidtoeslag uit 
WWB DWI -5,0 -5,0 -5,0 -5,0 

Rijksbijdrage schuldhulpverlening  DWI - - - -0,8 

Inkomsten DWI/DMO  DWI/DMO -1,8 -1,2 -1,0 -2,3 
Gemeentelijk saldo (excl. toerekening 
apparaatskosten) 45,7 45,7 51,2 49,8 
 
De tabel laat zien dat het gemeentelijk saldo € 4,1 miljoen is verhoogd ten opzichte van de begroting. 
De verhoging is grotendeels incidenteel van aard en het gevolg van: 
• € 3,15 miljoen incidentele toevoeging aan het gemeentefonds door het Rijk ten behoeve van 

koopkrachtreparatie; 
• € 0,55 miljoen toevoeging door het Rijk (waarvan € 0,22 miljoen incidenteel) voor voorlichting 

over de nieuwe Zorgverzekeringwet en het afsluiten van collectieve verzekeringen;  
• € 0,2 miljoen structurele toevoeging “De vliegende Hollander” uit de portefeuille Zorg; 
• € 0,2 veroorzaakt door diverse kleinere verschillen tussen de begrote en uiteindelijk 

gerealiseerde uitgaven. Tegenover de verhoging van de inkomsten van DW – veroorzaakt 
door een hogere aflossing van leenbijstand en de rijksbijdrage voor schuldhulpverlening als 
gevolg van het amendement Noorman de Uyl – staan vrijwel even grote extra uitgaven.  

2.4 Apparaatskosten DWI 
Sinds 1 januari 2006 is de nieuwe dienst Werk en Inkomen officieel van start gegaan. De oprichting 
van de nieuwe dienst is gepaard gegaan met incidentele kosten. De totale apparaatskosten zijn 
daarom gesplitst in reguliere kosten en incidentele transformatiekosten.  
 
Reguliere apparaatskosten DWI 

Bedragen x € 1 miljoen  
Rekening 

2005 
Begroting 

2006 
Actualisatie 

2006  
Rekening 

2006

Bruto lasten apparaat 109,7 136,5 137,1 137,2
Inkomsten taakstelling gerelateerd aan werk -15,3 -13,3 -10,8 -12,3

(inclusief incidentele taakstelling)     

Inkomsten gerelateerd aan armoede -3,3 -2,8 -2,8 -3,0

Overige inkomsten  -1,6 -4,6 -3,5 -12,0

Saldo DWI (exclusief mutaties reserves) 89,5 115,8 120,0 109,9

Inkomstentaakstelling gedekt uit I-overschot 2006 -10,0 -2,2 -2,2 -2,2

Mutaties in reserves - -2,2 -0,7

Saldo DWI (inclusief mutaties reserves) 79,5 113,6 115,6 107,0
Naar aanleiding van een opmerking in het accountantsverslag 2005 heeft de DWI de baten en lasten van de begroting en 
actualisatie 2006 met € 2,8 miljoen (huurlasten en -inkomsten) verhoogd ten opzichte van eerdere publicaties. 
 
Het saldo van de DWI is € 6,6 miljoen lager dan begroot. Dit is het verschil van een verhoging van 
€ 8,3 miljoen en een verlaging van € 14,9 miljoen. De verhoging is het gevolg van:  
• € 1,1 miljoen technische wijzigingen in de doorbelasting van de apparaatskosten van DWI (op 

totale saldo van DWI budgetneutraal); 
• € 2,5 miljoen door de invulling van de jongerenloketten binnen de reguliere formatie; 
• € 2,1 miljoen extra apparaatskosten door de wijziging ziektekostenvergoeding (€ 0,5 miljoen), 

extra accountantskosten (€ 0,7 miljoen), extra kosten rechtskundige bijstand (€ 0,6 miljoen) en 
overige onvoorziene lasten die voornamelijk bestaan uit naheffing loonbelasting (€ 0,4 
miljoen); 

•  € 2,6 miljoen extra apparaatskosten die niet-declarabel zijn in het W-deel van de WWB, 
voornamelijk uitgaven aan de Vacature Service Amsterdam (VSA)1. 

 
De verlaging van € 14,9 miljoen is het gevolg van: 
• € 0,7 miljoen lagere kosten kinderalimentatie (€ 0,4 miljoen) en levensloopregeling (€ 0,3 

miljoen); 
•  € 4,9 miljoen toerekening van apparaatskosten aan het W-deel van de WWB; 
•  € 6,3 incidentele baten door inkomsten Agenda voor de Toekomst (€ 3,1 miljoen), ESF-baten 

Niemand aan de Kant (€ 1,9 miljoen) en afwikkeling premies en WAO-vergoedingen (€ 1,4 
miljoen); 

•  € 1,7 miljoen lagere kosten apparaat (reële onderschrijding); 
                                                     
1 De declaratie van uitgaven VSA bij het Rijk zijn onzeker. Voorzichtigheidshalve zijn deze uitgaven 
daarom volledig meegenomen in de apparaatskosten van DWI.  
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•  € 1,3 miljoen negatieve nominale bijstelling. 
 
Incidentele apparaatskosten DWI 

Bedragen x € 1 miljoen 
Rekening 

2005
Begroting 

2006
Actualisatie 

2006 
Rekening 

2006

Sociaal plan/hogere loonkosten (2005) 16,8 15,3 16,9 14,7
Gefaseerde afbouw oude diensten 8,0 10,0 10,1
Projectkosten transformatie 3,2 1,4 7,2 3,5
Frictiekosten huisvesting/ICT/activa 18,2 5,7 4,5 6,7
Project Klant in Beeld 8,5 - 5,1 2,1
Onttrekking reserves/Inkomsten Agenda van de 
Toekomst 3,1 -1,4 -12,3 -12,0
Dekking inkomensoverschotten 2004-2006/ 
algemene dienst* -27,1 -21,0 -21,0 -21,0

Per saldo kosten algemene dienst 22,7 8,0 10,4 4,1
*Aanvankelijk was een ruim inkomensoverschot 2006 begroot, waarvan € 14,6 miljoen voor de dekking van de 
transformatiekosten DWI was ingezet en € 2,2 miljoen voor dekking van de reguliere apparaatskosten DWI. Aangezien het 
inkomensoverschot in 2006 slechts € 14 miljoen bedraagt, komt het verschil direct ten laste van de algemene dienst.  
 
De incidentele kosten zijn € 3,9 miljoen lager dan begroot. Dit komt voornamelijk door de lagere 
kosten voor het sociaal plan en de vrijval van de reserve Klant in Beeld.  
 
Voor de gefaseerde afbouw van de oude diensten, oftewel de zachte landing van de 
personeelsreductie, is in totaal € 16 miljoen beschikbaar voor de jaren 2006 en 2007. In 2006 is het 
bedrag van € 10 miljoen licht overschreden. Het is voornamelijk ingezet voor de tijdelijke inhuur van 
capaciteit ter ondersteuning van het primaire proces. Voor de begeleiding en ondersteuning bij de 
oprichting van de nieuwe dienst, is een transformatiebudget van € 14 miljoen beschikbaar gesteld 
voor de jaren 2004-2006. Tot en met 2005 is 6,8 miljoen hiervan uitgegeven. In 2006 is € 3,5 miljoen 
uitgegeven en het resterende bedrag van € 3,7 voor 2007 vrijwel geheel verplicht. Om de 
deskundigheid en competenties van het huidige personeel van de DWI te versterken wordt € 0,75 
miljoen aan de reserve transformatie toegevoegd, die daarmee op € 4,4 miljoen komt.  
 
De frictiekosten huisvesting /ICT/activa zijn € 1 miljoen hoger dan begroot. Het betreffen kosten voor 
het doorlopen van huurcontracten en kosten voor het opleveren van verlaten panden. Doordat in 2006 
minder locaties operationeel waren dan was voorzien, zijn de frictiekosten huisvesting lager. 
Daartegenover staan lasten voor het versneld afschrijven van activa, die DWI niet van de oude 
diensten overneemt. Deze lasten waren aanvankelijk niet voor 2006 begroot.  
 
Het project Klant in Beeld – het opschonen van de cliëntendossiers bij de overgang naar DWI – is in 
2006 afgerond. Daartoe was bij de rekening 2005 een reserve gevormd. Uiteindelijk zijn de kosten 
voor afronding van het project nog € 2,1 miljoen geweest. De resterende reserve van € 3,0 miljoen valt 
vrij.  
 
Afwikkeling oude diensten 
Bij de vorming van de DWI is een voorziening van € 15 miljoen gevormd om de financiële risico’s bij 
het opheffen van de oude diensten af te dekken. In de rekening 2006 wordt € 9 miljoen ten laste van 
deze voorziening gebracht, het restant valt vrij. De € 9 miljoen bestaat uit de volgende onderdelen: 
• € 3,0 miljoen afwikkeling van onderlinge schulden en vorderingen en die met het Rijk; 
• € 3,0 miljoen dotatie voorziening ROC voorschotbetalingen;  
• € 3,0 miljoen dotatie aan de voorziening declarabiliteit WIW / WWB W-deel.  
• € 1,4 miljoen afwikkeling regeling Kinderopvang Alleenstaande Ouders (KOA); 
• € 0,7 miljoen voor de uitvoeringskosten Ruim Baan die niet-declarabel bij dit project zijn gebleken; 
• € 0,2 miljoen schikkingskosten aan een private partij voor de kosten van een ESF-project dat 

achteraf niet-declarabel bleek te zijn; 
• -/- € 1,2 miljoen vrijval van de voorziening algemene declaratierisico’s; 
• -/- € 1,1 miljoen afwikkeling transitoria. Voor een aantal “nog te betalen posten” uit de rekening 

2005 van de Sociale Dienst en Maatwerk zijn de uiteindelijk ontvangen facturen lager dan eerder 
ingeschat. 

 
Uit de afwikkeling van openstaande schulden en vorderingen tussen NV Werk en de gemeentelijke 
diensten is tot nu toe € 10,5 miljoen aan de gemeente overgedragen. Hiervan moet € 5,2 aan het Rijk 
terugbetaald worden wegens onderbesteding van het beschikbare rijksbudget. De overige € 5,3 
miljoen van vrij ten gunste van de algemene dienst. In 2007 zal het liquidatiesaldo van NV Werk ook 
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naar de gemeente worden overgedragen. Hiervan zal een voorziening worden getroffen om eventuele 
risico’s en nagekomen rekeningen af te dekken.  
 

3. Specificatie reserves en voorzieningen 
 
Bedragen x € 1.000 Stand 

01/01/2006 
Mutaties 

2006 
Stand 

31/12/2006 

  + -/-  
Reserves     
  
WWB 2005 Conjunctuurreserve 6.420 0 6.420 0
Reserve klant in beeld (DWI) 5.091 0 5.091 0
Jongerenloketten (FWI 2003) 700 0 700 0
Vakantiegeld (Maatwerk) 357 0 357 0
Risico Wet Werk en Bijstand 45.000 0 0 45.000
Transformatieplan (DWI) 7.210 750 3.526 4.434
Huisvesting kinderopvang Triade 2.641 0 386 2.255
Kosten Laarderhoogtweg (DWI) 2.661 0 836 1.825
ESF-gelden jongerenloketten 1.582 0 0 1.582
Co-financiering Urban/D2 1.274 0 126 1.148
Frictiekosten huisvesting DWI 4.766 0 4.151 615
Vakantiegeld werkarrangementen (DWI) 890 0 858 32
Rechtmatigheidsonderzoeken (DWI) 0 1.500 0 1.500
KOA-regeling 0 400 0 400
Totaal reserves 78.592 2.650 22.451 58.791
 
Afgewikkelde reserves 
De reserve jongerenloketten 2003 is in 2006 aangewend. De WWB-conjunctuurreserve van € 6,4 
miljoen is volledig ingezet voor de incidentele frictiekosten van DWI. Voor het project Klant in Beeld is 
in 2006 nog € 2,1 miljoen besteed. Het resterende bedrag van € 3,0 miljoen is vrijgevallen. De reserve 
vakantiegeld Maatwerk is met het opheffen van de dienst overgegaan in de reserve vakantiegeld DWI 
(resultaatgebied Middelen). 
  
Gehandhaafde reserves 
Bij de financiering van de jongerenloketten wordt gebruikgemaakt van ESF-subsidies. De uiteindelijke 
ESF-realisatie wordt pas in 2008 vastgesteld. In 2005 is een reserve van € 1,6 miljoen gevormd om 
mogelijke ESF-risico’s af te dekken. De cofinanciering van de Europese programma’s Urban 2 en 
Doelstelling 2 loopt via de stelpost Werk. De cofinancieringsverplichting van Urban 2 loopt tot en met 
2006 en voor Doelstelling 2 tot en met 2007. Onttrekkingen aan de reserve vinden in deze periode 
plaats.  
 
De reserve Laarderhoogtweg is gevormd uit het bedrag dat bij de overname van het pand aan deze 
weg is ontvangen. Het is bedoeld om eventuele leegstand en noodzakelijke investeringen te kunnen 
bekostigen en is in 2006 voor een deel aangewend. Aan de reserve voor het Triadegebouw is € 0,4 
miljoen onttrokken om de onrendabele top qua huurprijs en aanloopkosten van de kinderopvang in het 
Triadegebouw te compenseren. De reserve voor het versneld afschrijven van activa die DWI niet van 
de oude diensten overneemt, is grotendeels in 2006 besteed. Voor het laatste deel is in 2007 nog 
€ 0,6 miljoen beschikbaar.  
 
Aan de reserve voor transformatiekosten bij de vorming van DWI is in 2006 € 3,5 miljoen onttrokken. 
Het resterende budget is vrijwel geheel verplicht. Om de deskundigheid en competenties van het 
huidige personeel van de DWI te versterken wordt € 0,75 miljoen aan de reserve toegevoegd. De 
reserve van € 4,4 miljoen wordt volledig in 2007 besteed. 
 
Het weerstandsvermogen WWB is gevormd voor als het gebudgetteerde WWB-inkomensdeel niet 
meer toereikend is om alle bijstandslasten te dekken. In 2006 is een overschot op het inkomensdeel 
gerealiseerd van € 14 miljoen. Er is dus geen aanspraak op de reserve gemaakt. 
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Nieuwe reserves  
De Sociale Dienst had een groot deel van de administratie rondom de kinderopvang uitbesteed aan 
kinderopvangbemiddelaar Kidsconcern. Dit bedrijf is in 2006 failliet verklaard. Uit de financiële 
afwikkeling met Kidsconcern is een reserve van € 0,4 miljoen gevormd om afwikkelingsrisico’s af te 
dekken. 
 
De formatie bij de afdeling handhaving van DWI is toereikend om bij iedere uitkeringsaanvraag een 
huisbezoek af te leggen. Voor rechtmatigheidsonderzoeken bij reeds lopende uitkeringen is geen 
structureel budget voorhanden. Tot en met 2006 is dit vanuit het project Klant in Beeld bekostigd. Met 
het oog op de toenemende druk op het WWB-budget acht ons College voortzetting van de 
rechtmatigheidsonderzoeken van groot belang. Voor 2007 is daarom hiervoor een reserve van 
€ 1,5 miljoen gevormd. De verwachting is dat deze investering zich dubbel terugbetaalt in bespaarde 
uitkeringen. 
 
Bedragen x € 1.000 Stand 

01/01/2006 
Mutaties 

2006 
Stand 

31/12/2006 

  + -/-  
Voorzieningen     
  
Declarabiliteit WIW/Reg. Kinderopvang 3.900 0 3.900 0
Plan van aanpak Gemeentelijke Sociale Dienst 3.827 0 3.827 0
Declarabiliteit WIW 2003 2.200 -1.278 922 0
Declarabiliteit WIW 2004 2.200 -2.200 0 0
BTW NV Werk 380 -380 0 0
Declarabiliteit WIW/Regeling Kinderopvang 365 -365 0 0
WIW Scholing en Activering 74.202 18.439 23.876 68.765
Declaratierisico WIW/WWB W-deel (o.a. VSA) 4.710 10.827 0 15.537
Agenda van de Toekomst 2005 4.585 1.618 3.100 3.103
Bevoorschotting BVG 1.684 22 22 1.684
Agenda van de Toekomst tot en met 2004 566 0 206 360
Algemene declaratierisico's 2005 (DWI) 1.500 0 1.200 300
Frictiekosten ROA/VVTV 61 0 47 14
Contract ROC 2007-2008 0 3.000 0 3.000
Navordering BTW Sportbeheer 0 360 0 360
Totaal voorzieningen 100.180 30.043 37.100 93.122
 
Afgewikkelde voorzieningen 
De voorziening voor het plan van aanpak Gemeentelijke Sociale Dienst is in 2006 vrijgevallen. De 
afwikkeling van de oude diensten is nu afgerond. De voorziening is daarom niet meer nodig. 
 
De regeling Kinderopvang Alleenstaande Ouders (KOA) 2003-2004 is in 2006 afgewikkeld. Het Rijk 
heeft een bedrag van € 6,98 miljoen teruggevorderd en € 0,77 kon niet binnen de KOA worden 
opgenomen, waardoor de totale schadepost € 7,75 miljoen is. Dit bedrag is ten laste gebracht van de 
voorziening kinderopvang 2003/2004 (€ 3,9 miljoen), de centraal gepositioneerde voorziening voor 
juridische risico’s (€ 2,4 miljoen) en de voorziening voor de vorming van DWI (€ 1,4 miljoen).  
 
Gehandhaafde voorzieningen  
In de WWB bestaat de mogelijkheid om facturen te declareren waarvoor de prestatie nog geleverd 
moet worden. Eind 2005 is voor de mogelijke oninbaarheid van deze facturen een voorziening van 
€ 1,5 miljoen getroffen. Inmiddels is duidelijk dat € 1,2 miljoen hiervan vrij kan vallen.  
 
In 2006 zijn de WIW-declaraties over 2003 (deels) afgerekend met het Rijk, wat tot een onttrekking 
van € 0,9 miljoen aan de voorziening heeft geleid. Het restant van de voorziening en overige 
voorzieningen die verband houden met declaraties ten laste van het W-deel van de WWB dan wel de 
oude WIW, zijn samengevoegd in de voorziening declarabiliteit WIW/WWB W-deel. Deze voorziening 
bedraagt ultimo 2006 € 15,5 miljoen en dekt alle risico’s af die gepaard gaan met de declaratie in het 
W-deel van de WWB voor de jaren 2003-2006. Over het grootste deel van de declaratierisico’s (€ 10 
miljoen) is nog discussie gaande met het Rijk:  
• Vacature Service Amsterdam VSA (€ 4,7 miljoen). Het Rijk heeft de declaratie van het VSA 2004-

2006 ten laste van het W-deel van de WWB nog niet vastgesteld. 
• NV Werk Uitvoeringskosten (€ 2,4 miljoen). Het Rijk heeft de declaratie van de werkzaamheden 

verricht door de vrijgekomen capaciteit van NV Werk nog niet beoordeeld.  
• BTW NV Werk (€ 1,3 miljoen). De BTW-kosten van NV Werk over 2004 kunnen door het te laat 

indienen van de declaratie formeel door het Rijk worden afgewezen. 
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• Voorschotfacturen (€ 1,6 miljoen). Het Rijk moet nog goedkeuring geven aan de onderbouwing 
van de declaratie van de voorschotfacturen over 2003 (€ 1,3 miljoen) en 2004 (€ 0,3 miljoen). 

 
Over de overige € 5,4 miljoen bestaat geen discussie met het Rijk: 
• ROC-contract (€ 3,4 miljoen). De voor het ROC gemaakte kosten in 2006 zijn niet allemaal 

declarabel bij het W-deel van de WWB. 
• Werk en Uitvoering (€ 0,2 miljoen). Niet-declarabele kosten voor klanten buiten de WWB-

doelgroep. 
• Uitvoeringsfouten (€ 1,8 miljoen). Niet tijdig te herstellen fouten in de uitvoering 2004-2006. 
 
De voorziening van € 15,5 miljoen is voor € 8,9 miljoen gedekt uit de samenvoeging van reeds 
bestaande voorzieningen. Voor € 3,0 miljoen wordt de voorziening aangesproken die bij de oprichting 
van DWI gevormd is voor de afwikkelingskosten van de oude diensten. Een bedrag van € 1,7 miljoen 
betreft een correctie op de jaarrekening 2005. Het gaat om een voorziening die voor de te late BTW-
declaratie 2004 door NV Werk getroffen had moeten worden. Tot slot komt een bedrag van € 1,4 
miljoen ten laste van het exploitatieresultaat en worden de overige € 0,3 miljoen gedekt uit 
afwikkelingen met NV Werk.  
 
Ter stimulering van het klantmanagement ontvangt DWI van het Rijk een subsidie Agenda van de 
Toekomst. De subsidie is gerelateerd aan de klanten die op traject zijn gezet en de uitstroom naar 
werk. In 2006 is € 3,1 miljoen van de reserve 2005/2006 ten gunste van de exploitatie gebracht, 
gebaseerd op een voorzichtige inschatting van de gerealiseerde uitstroom. Van de reservering voor 
eerdere jaren is € 0,2 miljoen onttrokken, ongeveer een kwart hiervan is vrijgevallen.  
 
De voorziening voor de bevoorschotting BVG betreft een vooruitontvangen bijdrage van het Rijk in de 
kosten van nog te vormen bedrijfsverzamelgebouwen (BVG). In 2006 zijn geen BVG-en gevormd, 
waardoor er geen mutaties op de voorziening hebben plaatsgevonden.  
 
De voorziening WIW scholing en activering betreft het spaarsaldo van het werkdeel van de WWB. De 
hoogte van deze voorziening is aangepast aan de stand van het Verslag over de Uitvoering 2005. Het 
spaarsaldo bedraagt daarin € 54,1 miljoen. Dit verklaart de daling van het saldo ten opzichte van de 
rekening van vorig jaar. Op basis van de jaarrekening 2006 wordt € 17 miljoen toegevoegd. Na de 
mutaties voortkomend uit het verschil tussen kasstelsel en het stelsel van baten en lasten, eindigt het 
spaarsaldo eind 2006 op € 68,8 miljoen. Dit saldo zal toenemen wanneer ESF-baten geïncasseerd 
worden.  
 
Nieuwe voorzieningen  
Bij het contract dat de DWI met het ROC heeft afgesloten, is sprake van een omzetgarantie van € 0,3 
miljoen per maand. Als deze omzet niet onderbouwd kan worden met prestaties, zijn deze kosten niet 
te declareren bij het Werkdeel van de WWB. Hoewel ons College alles in het werk stelt om zo veel 
mogelijk cliënten onder het ROC-contract te plaatsen, acht zij het noodzakelijk een voorziening van 
€ 3,0 miljoen te treffen om het risico op de omzetgarantie voor een deel af te dekken. 
 
Bij de overdracht van de activiteiten voor Sportbeheer van Maatwerk naar DWI, is gebleken dat er 
over de afgelopen jaren geen BTW is afgedragen. Om deze BTW en een mogelijke boete alsnog te 
kunnen voldoen is een voorziening getroffen.  

4. Investeringen 
De investeringen blijven € 18 miljoen achter bij de geactualiseerde begroting. Dit betreft voornamelijk 
het doorschuiven van investeringen voor de verbetering van ICT, waarvoor € 15 miljoen was begroot. 
Met de activiteiten die in 2006 zijn uitgevoerd waren nog geen omvangrijke uitgaven gemoeid. De rest 
van de onderschrijding heeft in hoofdzaak betrekking op de aankoop, bouw en inrichting van het pand 
aan de Klaprozenweg. Een deel van het pand is casco opgeleverd en wordt in volgende jaren nog 
verbouwd.  
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Resultaatgebied Zorg 
 

1. Kerncijfers 
Bedragen x € 1.000 Rekening 2005 Begroting 

2006 
Actualisatie 
2006 

Rekening 
2006 

Totaal resultaatgebied Zorg 

Lasten + 210.419 223.953 225.129 222.577

Baten - 108.452 107.883 107.153 118.493

Resultaat t.l.v. algemene middelen voor mutaties reserves 101.968 116.070 117.976 104.083

Toevoegingen minus onttrekking reserves 884 -219 -3.363 6.333

Resultaat t.l.v. algemene middelen na mutaties reserves 102.851 115.851 114.613 110.416

Maatschappelijke zorg 
 

    

Lasten + 121.783 126.618 129.505 128.904

Baten - 42.673 37.241 41.155 41.255

Saldo 79.110 89.377 88.350 87.649

Openbare gezondheidszorg 
 

    

Lasten + 94.970 98.589 98.088 103.783

Baten - 71.228 72.115 71.825 81.016

Saldo 23.742 26.474 26.263 22.767

 
Saldo reserves 7.737 2.365 3.165 14.068

Saldo voorzieningen 8.879 7.349 7.866 8.504

Investeringsuitgaven 5.500 10.900 17.600 8.549

 
2. Algemeen 
 
Binnen dit onderdeel treft u aan: 
• de gezondheidszorg in de gemeentelijke organisatie bij Dienst Zorg en Samenleving 

(maatschappelijke zorg); 
• boedelbeheer, pensionontruimingen, inkomensbeheer en uitvaarten (maatschappelijke zorg); 
• de gezondheidszorg in de gemeentelijke organisatie bij de GGD (openbare gezondheidszorg). 
 
De Geneeskundige & Gezondheidsdienst (GGD) is verantwoordelijk voor beleidsontwikkeling en de 
uitvoering van specifieke zorgtaken op het gebied van openbare gezondheidszorg. De dienst voert 
wettelijke taken uit, de zogenaamde A-taken, en taken in opdracht van zorgverzekeraars, 
universiteiten en ministeries, de zogenaamde B-taken. Deze laatste zijn in principe kostendekkend en 
dus voor de gemeente budgettair neutraal. 
 
Het jaar 2006 stond binnen dit resultaatgebied in het teken van de voorbereiding op de komst van de 
WMO, en het volledig implementeren van de maatregelen die de groei binnen de WVG moeten 
beperken.  
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Toelichting onderdeel maatschappelijke zorg actualisatie 2006  
Het saldo tussen de vastgestelde en geactualiseerde begroting daalt met € 1,0 miljoen. Deze daling is 
het gevolg van de volgende ontwikkelingen: 
 
Algemeen: 
• lagere uitvoeringskosten maatschappelijke zorg (DWI)     € 600.000 -/- 
• lagere kosten pensioenontruimingen                   € 300.000 -/-

nominale ontwikkelingen         € 215.000 -/- 
• daling apparaatskosten Zorg        €   67.000 -/- 
 
Maatschappelijke Opvang: 
• budgetoverheveling naar DWI t.b.v. preventieve huisuitzettingen en maatwerk  € 265.000 -/- 
 
WVG/gehandicapten: 
• financieel-technische correctie        € 500.000 -/- 
Dit betreft een correctie van het project Uitvoeringskwaliteit dat ten onrechte in de romp was verlaagd. 
 
Toelichting onderdeel maatschappelijke zorg rekening 2006 
Het saldo tussen de actualisatie en de rekening daalt met bijna € 0,7 miljoen. Aan deze daling liggen 
de volgende ontwikkelingen ten grondslag: 
• daling van het saldo bij de dienst Zorg en Samenleving (zie toelichting)  € 600.000 -/- 
• daling van het saldo bij de overige onderdelen     € 100.000 -/- 
 
Toelichting tussen actualisatie en jaarrekening bij de dienst Zorg en Samenleving 2006 
Het saldo tussen de geactualiseerde begroting 2006 en de jaarrekening 2006 – inclusief mutaties in 
de reserves – daalt met bijna € 0,6 miljoen. Daarnaast heeft er een extra toevoeging aan het 
gemeentefonds plaatsgevonden van € 1 miljoen ten behoeve van de invoering van de WMO. Inclusief 
deze toevoeging is er in 2006 sprake van een onderbesteding van bijna € 1,6 miljoen. 
 
Deze onderbesteding is het gevolg van een onderschrijding op oude jaren van € 2,15 miljoen en een 
reële overschrijding van € 0,65 miljoen in het huidige jaar 2006. 
 
Onderdeel Maatschappelijke Opvang 
Bij de Maatschappelijke Opvang is een bijdrage van € 302.000 in de algemene kosten van het beheer 
en verantwoording van het GSB-III budget opgevangen in de stelpost Herstructurering.  
Er is een reserve van € 3,5 miljoen gecreëerd voor het realiseren van supportvoorzieningen voor 
verslaafden in stadsdeel Zuidoost.  
 
Onderdeel WVG-gehandicapten 
De WVG kent in 2006 – exclusief het resultaat van de oude jaren – een onderbesteding van ruim  
€ 0,2 miljoen. Voor € 0,65 miljoen komt dit door een daling van het aantal ritten Aanvullend Openbaar 
Vervoer (AOV) en lagere kosten voor de overgang van de oude naar de nieuwe vervoerders. Dit 
laatste is het gevolg van de Europese aanbesteding.  
 
Het aantal verstrekkingen Zorgvoorzieningen daalt met € 108.000. Doordat de uitgaven van het 
project Rolstoelcircuit zijn opgenomen in de totale uitgaven van de verstrekkingen Zorgvoorzieningen 
valt het hiervoor opgenomen budget van € 326.560 vrij. Daarnaast vallen de uitgaven voor de 
overdracht en overgangsregeling eigendom van fietsen € 377.000 lager uit dan begroot. 
 
Ons College heeft in 2006 alle voorgenomen maatregelen (ritmaximalisatie beschermd vervoer, 
fietsvergoeding en afschaffing vervoerskostenvergoeding) om de tekorten in de WVG terug te dringen, 
weten te effectueren. Voor vrijwel alle voorzieningen heeft ons College vastgesteld, dat de realisatie in 
2006 dicht bij de raming zat. Bij het AOV constateert ons College een terugloop vanaf september 
2006. Ons College zal zich verdiepen in de achtergronden van deze ontwikkelingen. 
 
Het budget voor het project Uitvoeringskwaliteit en het WVG-onderzoeksbudget zijn beide 
overschreden (met € 1,2 miljoen respectievelijk € 233.000). De reden is dat een aantal 
invoeringskosten voor de Hulp bij Huishouden (HbH) ten laste is gebracht van deze budgetten. Voor 
de opbouw van de WMO-organisatie en de stadsdeelloketten heeft uw Raad een invoeringsbudget ter 
beschikking gesteld, op basis van een begroting waarin voor de invoering van de HbH alleen de 
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kosten voor het directe projectmanagement zijn opgenomen. Ons College heeft de overige kosten 
weten te dekken binnen de begroting Zorg. 
 
De apparaatskosten van het team WVG bij de Dienst Wonen komen € 25.000 lager uit dan begroot. 
Anderzijds werden de apparaatskosten voor het team Zorgvoorzieningen (€ 48.000) en voor het team 
WVG bij DMO (€ 193.000) overschreden. Beide overschrijdingen zijn het gevolg van het extra inhuren 
van tijdelijk personeel voor de ondersteuning van projectgroepen, zoals het digitaliseren van dossiers. 
 
De totale onderschrijding binnen de WVG, inclusief de oude jaren, komt uit op € 2,4 miljoen.  
 
WMO Servicecentrum 
Op de incidentele prioriteit 2006 van € 100.000 voor de aanloopkosten van een in te stellen 
Adviesraad Maatschappelijke Ondersteuning en Ontwikkelingen is een vrijval van circa € 31.000, 
omdat uw Raad heeft besloten niet tot instelling van deze adviesraad over te gaan. 
 
Voor de invoering van de WMO was in 2005 een bedrag gereserveerd van bijna € 1,4 miljoen. In 2006 
is, mede door extra rijksinkomsten, aan de reserve WMO € 1 miljoen extra toegevoegd. De gemaakte 
voorbereidingskosten voor de WMO in 2006 waren voor: 
 
Programma- en projectmanagement     € 373.527 
Additionele capaciteit      € 293.403 
Procesontwerp/ontwikkeling bedrijfssystemen   € 166.848 
Diverse uitgaven      €     9.188 
       Totaal € 842.966 
 
Het resterende budget binnen de reserve zal in 2007 worden aangewend voor de opbouw van de 
organisatie, processen en systemen. 
 
Toelichting onderdeel openbare gezondheidszorg  
Het saldo bij dit onderdeel daalt met € 3,9 miljoen ten opzichte van de begroting 2006. De 
belangrijkste afwijkingen zijn:  
 
Actualisatie/Nominaal € 0,3 miljoen 
Spoedeisende Medische Hulp € 0,6 miljoen 
Infectieziektebestrijding € 0,4 miljoen 
Openbare Geestelijke Gezondheidszorg € 0,8 miljoen 
Onderzoek Gezondheidsbevordering en Beleid € 0,1 miljoen -/- 
Milieu en Gezondheid € 0,1 miljoen 
Algemene Gezondheidszorg € 0,2 miljoen 
Overige Activiteiten € 1,8 miljoen 
Jeugdgezondheidszorg € 0,3 miljoen -/-  
Overig/divers € 0,1 miljoen 
Totaal € 3,9 miljoen  
 
Spoedeisende medische hulp 
Spoedeisende medische hulp bestaat voor het grootste deel uit B-taken. Het begrote saldo bedraagt 
€ 1,4 miljoen. Dit saldo is in de rekening € 0,6 miljoen lager. De belangrijkste oorzaak van de daling 
ligt bij de ambulancedienst; een eerder teruggedraaide vergoeding van het CTG/NZA voor de kosten 
van het Functioneel Leeftijdsontslag (FLO) is alsnog uitbetaald en declaraties uit voorgaande jaren 
zijn dit jaar afgewikkeld. Voor de bekostiging van de FLO is een extra storting in de levensloopregeling 
gedaan van de medewerkers die onder de overgangsregeling vallen. Verder is er een nadeel voor de 
vergoeding van het CTG voor de zorgmeldkamer die deels is gecompenseerd door afwikkelingen van 
declaraties over voorgaande jaren. 
 
Infectieziektebestrijding 
De uitgaven bedragen € 19,5 miljoen. Hiervan heeft 75% betrekking op B-taken. Het saldo is  
€ 2,9 miljoen, bijna € 0,4 lager dan begroot. Dit resultaat komt door een hogere productie van het 
Streeklaboratorium, voordelen bij de SOA-bestrijding en de algemene infectiebestrijding en nadelen bij 
de tuberculosebestrijding en onderzoek ten behoeve van infectieziektebestrijding. Aan de reserve 
R&D is € 0,85 miljoen toegevoegd.  
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Openbare geestelijke gezondheidszorg 
De openbare geestelijke gezondheidszorg bestaat bijna geheel uit A-taken. De uitgaven bedragen 
€ 15,2 miljoen. Het saldo is € 7,1 miljoen, € 0,8 miljoen lager dan begroot. Dit komt bijna volledig door 
een onderbesteding op prioriteit voor de medische heroïneverstrekking als gevolg van een hogere 
rijksbijdrage en AWBZ-inkomsten.  
Een deel van dit voordeel is ingezet als incidentele bezuiniging voor 2006. Een ander deel is bestemd 
voor de koppeling van de bestanden van de Jeugdgezondheidszorg en die van Vangnet Jeugd en 
bureau Jeugdzorg Amsterdam. In 2006 is dit niet gerealiseerd, maar het zal wel in 2007 gebeuren. Het 
restant van de prioriteit is gedoteerd aan de nieuwe bestemmingsreserve “geïntegreerde 
voorzieningen”. 
 
De heroïnepost aan de Flierbosdreef in Zuidoost is in 2006 gerealiseerd. De verlate opening als 
gevolg van het niet tijdig verkrijgen van een vergunning heeft ook bijgedragen aan een 
onderbesteding.  
 
Onderzoek, Gezondheidsbevordering en Beleid 
Onderzoek, Gezondheidsbevordering en Beleid bestaat voor de helft uit A-taken. De uitgaven 
bedragen € 7,78 miljoen. Het saldo is € 0,1 miljoen hoger dan begroot. Voor de vierjaarlijkse 
gezondheidsmonitor wordt jaarlijks aan de voorziening toegevoegd. De hoogte van de toevoeging was 
niet voldoende. Daarom is deze verhoogd. Verder is de verslechtering van het saldo het gevolg van 
het onderzoek naar tienersex in Amsterdam Zuidoost. Deze nadelen zijn deels gecompenseerd door 
lagere kosten op andere onderdelen binnen dit volgnummer. 
 
Algemene gezondheidszorg 
De algemene gezondheidszorg bestaat voor 90% uit B-taken. De uitgaven bedragen € 3,1 miljoen. 
Het saldo is € 0,2 miljoen lager dan begroot. Dit is vooral het gevolg van een voordeel bij de 
forensische artsendiensten. Daarnaast vind de activiteit Verpleegkundige Zorg meer aftrek. Een deel 
van het positieve saldo is toegevoegd aan de reserve R&D. 
 
Overige activiteiten 
Hieronder worden “rest”-activiteiten verstaan, zoals frictiekosten op het gebied van personeelsbeleid, 
huisvesting en voormalige activiteiten. Het totaal uitgaven bedraagt € 3,7 miljoen. Het saldo is € 1,8 
miljoen lager dan begroot. Voor het grootste deel is dit het resultaat van de verkoop van het pand van 
de SOA-polikliniek aan de Groenburgwal. Daarnaast is er minder uitgegeven voor de ziektekosten van 
voormalig personeel en een voordeel als gevolg van het detacheren van personeel. 
 
Jeugdgezondheidszorg 
De uitgaven bedragen € 28,5 miljoen. Het gemeentelijk saldo is met € 0,3 miljoen toegenomen. Dit is 
het gevolg van een aantal overschrijdingen die samenhangen met het wegwerken van achterstanden 
bij de implementatie van het Elektronisch Kinddossier. Een deel van het ontstane tekort is 
opgevangen door budgetten Algemene doeleinden voor de GGD niet te besteden.  
 
 
3. Reserves en voorzieningen 
 
Bedragen x € 1.000 Stand 

01/01/2006 
Mutaties 
2006 

Stand 
31/12/2006 

  + -/-  
Reserves     

Onderdeel maatschappelijke zorg     
     
WVG-Stimuleringsfonds 48 0 48 0
Wet Maatschappelijke Ondersteuning 1.378 1.000 843 1.535
24-uursopvang 2.000 0 1.730 270
Supportvoorzieningen Zuidoost 0 3.500 0 3.500
Egalisatiereserve 0 2.170 0 2.170
Reserve motie Olmer 0 965 0 965
Onderdeel gezondheidszorg     
Alcoholbeleid 9 0 9 0
Beleidsontwikkeling OGZ 8 0 8 0
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Research en Development 1.200 1.347 222 2.325
Vakantiegeld (GGD) 1.582 126 0 1.708
WW-uitkeringen (GGD) 661 1.208 976 893
Gezondheidscentra 100 0 0 100
Geïntegreerde voorziening 0 602 0 602
Totaal reserves 7.736 10.365 4.586 14.063

 
Bedragen x € 1.000 Stand 

01/01/2006 
Mutaties 
2006 

Stand 
31/12/2006 

  + -/-  
Voorzieningen     
Onderdeel maatschappelijke zorg     
BIMZ 1.293 38 56 1.275
Verzorgingshuizen ouden van dagen 274 8 0 282
Afstemming WMO-Wwb 0 82 0 82
Veilige Haven 0 35 0 35
Onderdeel gezondheidszorg  
Simonskerkestraat 150 0 150 0
RAK CVZ SOA 129 0 129 0

Privatiseringsoperatie Arbodienst 2.903 0 6 2.897
Omvangrijke en niet-jaarlijks terugkerende kosten (GGD) 239 916 0 1.155
Groot onderhoud huisvesting (GGD) 2.377 1.164 2.398 1.143
Automatisering LVE (CTG) 281 0 0 281
RAK BMHK 417 0 238 179
Amsterdamse Gezondheidsmonitor 50 100 0 150
Pre- en postnatale screening 345 0 202 143
Medewerkers GGD i.v.m. Vakantiehuisjes 112 0 0 112
Egalisatie SOA 107 0 0 107
Ambulancedienst, dubieuze debiteuren 98 400 396 102
Legaat BMHK 62 0 23 39
Promotie stichting Sarphati 36 0 12 24
Legaat Wiepjes 4 0 0 4
GSB III 0 494 0 494
Totaal voorzieningen 8.877 3.237 3.610 8.504

 
Toelichting bij de reserves 
 
Reserve WMO 
De onttrekkingen (€ 842.966) zijn uitgaven voor programma- en projectmanagement, additionele 
capaciteit WMO Servicecentrum in oprichting, investeringen procesontwerp e.a., apparaat- en 
frictiekosten en de ontwerpkosten van de WMO-winkels. Het resterende budget binnen de reserve zal 
in 2007 worden aangewend voor de opbouw van de organisatie, processen en systemen. 
 
Reserve supportvoorzieningen Zuidoost 
Ten behoeve van de nieuwbouw van een supportvoorziening aan de Flierbosdreef is € 3,5 miljoen 
gereserveerd voor voorbereidingskosten en daadwerkelijke nieuwbouw in 2007 en 2008. 
 
Egalisatiereserve 
De egalisatiereserve is bestemd voor het neutraliseren van de schommelingen in de inkomsten en 
uitgaven binnen de WVG/WMO. De reserve wordt gevoed door onderbestedingen in de WVG-
uitgaven en mag een maximale hoogte bedragen van 10% van de totale WVG-begroting.  
 
Reserve motie Olmer 
Bij de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning is ter versterking van maatschappelijke 
structuren een bedrag van € 1 miljoen ter beschikking gesteld. De beschikbare middelen zullen in het 
eerste jaar van de WMO besteedt worden aan vrijwillige inzet, het benaderen van cliëntgroepen die 
met reguliere methodieken niet goed bereikt worden en de versterking van interactieve 
beleidsvorming. 
 
Reserve research en development 
Van een aantal activiteiten is een deel van het resultaat toegevoegd aan de reserve R&D. Dit geldt 
alleen voor het resultaat op B-taken. In 2006 is € 1,3 miljoen toegevoegd en € 0,2 miljoen onttrokken. 
Onttrekkingen komen ten goede aan verschillende GGD-onderzoeken ter verbetering van de kennis, 
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kwaliteit en ontwikkeling van de dienst. Deze ondersteunen de GGD in de uitvoering van zijn brede 
takenpakket.  
 
Reserve geïntegreerde voorziening 
De GGD heeft een nieuwe bestemmingsreserve ingesteld voor de geïntegreerde voorzieningen. In 
deze voorzieningen moet geïntegreerde zorg worden aangeboden aan cliënten bij wie sprake is van 
ernstige verslaving en/of psychische problemen en voor wie bemoeizorg nodig is voor zorg, werk, 
wonen, inkomen, dagbesteding en beschermd gebruik.  
 
Toelichting bij de voorzieningen  
 
Voorzieningen Fonds Ouden van Dagen en BIMZ 
Aan de voorzieningen Fonds Ouden van Dagen en Burgerlijke instellingen voor Maatschappelijke 
Zorg (BIMZ) wordt een jaarlijkse rekeningcourant rentevergoeding toegevoegd. Onttrekking van het 
fonds BIMZ betreft drie subsidies op het gebied van maatschappelijke zorg. 
 
Privatiseringsoperatie Arbodienst 
De privatisering Arbodienst bestaat sinds het jaar 2004 bij de GGD. Het gaat hier om uitgaven voor 
voormalig personeel.  
 
Omvangrijke en niet-jaarlijks terugkerende kosten 
De voorziening niet-jaarlijks terugkerende kosten wordt ingezet voor de vervanging van medische 
apparatuur en het onderhoud van streeklaboratoria.   
 
Groot onderhoud huisvesting (GGD) 
De voorziening groot onderhoud huisvesting betreft middelen die zijn bestemd voor het structureel 
onderhoud van het hoofdgebouw en externe panden.  
 
GSB III 
In het kader van het Grote Stedenbeleid III ontvangt de GGD een rijksbijdrage voor 
gezondheidsachterstanden, 24-uursopvang en sociale opvang van daklozen. 

4. Investeringen 
 
Kredieten met betrekking tot niet-routinematige investeringen  
 
WVG-systeem € 1.134.450 
De uitvoering van de WVG wordt belemmerd door een aantal ICT-systemen die moeilijk met elkaar 
communiceren. Het aanpassen van deze systemen is de belangrijkste voorwaarde voor het structureel 
verbeteren van de dienstverlening.  
 
In 2001 is een krediet toegekend van € 1.134.450 voor de bouw van een nieuw WVG-systeem 
Zorgportaal. Ondanks het feit dat het krediet in 2001 toegekend is, dateren de eerste investeringen uit 
2004. Tot eind 2005 is in totaal een bedrag van € 395.755 geïnvesteerd. Geraamd was om het 
resterende bedrag van € 738.695 in 2006 in te zetten. Het project is in 2006 nog niet volledig 
financieel afgerond en daarom is slechts een bedrag van € 501.580 geïnvesteerd. In 2007 zal het 
project financieel afgerond worden. De verwachting is dat het volledig resterende bedrag van 
€ 237.115 dan besteed zal zijn. 
 
Voorbereidingskrediet WMO € 2.575.000 
In 2006 bedroegen de investeringen € 293.694. € 263.060 hiervan heeft betrekking op uitgaven voor 
de algemene bedrijfsvoering. Het restant wordt naar verwachting in 2007 uitgegeven. 
 
GGD 
In 2005 is een aanbesteding gedaan voor het grootste gedeelte van de bouwkundige en 
installatietechnische aanpassingen, inclusief de SOA-polikliniek aan de Nieuwe Achtergracht. Naar 
verwachting is de renovatie medio 2008 afgerond. 
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Resultaatgebied Educatie, jeugd en diversiteit 

1. Kerncijfers 
 
Bedragen x € 1.000 Rekening 2005 Begroting 

2006
Actualisatie 

2006 
Rekening 

2006

Totaal resultaatgebied Educatie & jeugd en diversiteit 

Lasten + 143.932 156.625 170.377 195.581

Baten - 86.606 79.282 95.538 129.163

Resultaat t.l.v. algemene middelen voor mutaties reserves 57.327 77.343 74.839 66.418

Toevoegingen minus onttrekking reserves -4.932 7.024 10.799 20.432

Resultaat t.l.v. algemene middelen na mutaties reserves 52.394 84.367 85.638 86.850

Educatie 
 

  

Lasten + 119.341 123.409 144.886 178.481

Baten - 92.510 75.382 98.315 132.859

Saldo 26.831 48.028 46.571 45.622

Bibliotheken 
 

  

Lasten + 8.818 16.391 16.296 16.296

Baten - 57 44 44 44

Saldo 8.762 16.347 16.253 16.253

Diversiteit 
 

  

Lasten + 3.639 4.056 4.673 4.635

Baten - 37 0 0 231

Saldo 3.602 4.056 4.673 4.405

Jeugd 
 

  

Lasten + 18.104 20.169 23.703 27.137

Baten - 4.904 4.233 5.562 6.566

Saldo 13.200 15.936 18.141 20.571

 
Saldo reserves 26.733 21.837 37.398 47.164

Saldo voorzieningen 11.536 1.476 1.342 24.309

Investeringsuitgaven 0 0 0 0

 

2. Algemeen 
De uitgaven bedragen € 195,6 miljoen en de inkomsten € 129,2 miljoen. Het saldo voor mutatie 
reserves is € 66,4 miljoen en na mutatie reserves € 86,9 miljoen. Hiermee stijgt het saldo na mutatie 
reserves met € 2,5 miljoen ten opzichte van de begroting 2006. Een toelichting op het saldo vindt per 
subresultaatgebied plaats. 
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2.1 Educatie 
De uitgaven op educatie bedragen € 178,5 miljoen. Dat is 91% van de totale uitgaven binnen dit 
resultaatgebied. De inkomsten bedragen € 132,9 miljoen, waarvan ruim € 111 miljoen rijksinkomsten. 
Het saldo is € 2,4 miljoen lager dan begroot. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de 
begroting zijn: 
 
1) Kapitaallasten onderwijshuisvesting  -/- € 1,2 miljoen 
2) Wij Amsterdammers    +  € 0,6 miljoen 
3) BTW-effecten    -/- € 0,9 miljoen 
4) Vrijval     -/- € 1,1 miljoen 
5) Overig     +  € 0,2 miljoen 
Totaal Educatie     -/- € 2,4 miljoen 
 
Ad 1) Kapitaallasten onderwijshuisvesting 
2006 is het derde jaar van het Integraal Huisvestingsplan (IHP). Het plan loopt tot en met 2008 en is 
bedoeld om de investeringen in de onderwijshuisvesting voor het voortgezet en speciaal onderwijs 
voor de jaren 2004-2008 inzichtelijk te maken. Op 21 november 2006 heeft het college ingestemd met 
de actualisatie van het IHP. In het geactualiseerde IHP is aangegeven welke voorzieningen uit het 
oorspronkelijke plan zijn gerealiseerd, in uitvoering of gewijzigd zijn. Tevens geeft het aan dat naar 
verwachting het totale investeringsbedrag voor de periode tot 2012 uitkomt op ruim € 330 miljoen. Het 
oorspronkelijke IHP ging uit van een investeringsbedrag van € 251,6 miljoen voor circa 50 grotere 
nieuwbouw-, renovatie- en uitbreidingsprojecten. 
 
Via het huisvestingsprogramma, dat uw Vergadering jaarlijks vaststelt, wordt bepaald welke 
investeringen er in de onderwijshuisvesting zullen plaatsvinden. De investeringen die het 
huisvestingsprogramma 2006 heeft vastgesteld, zijn begroot op € 47,4 miljoen. In de volgende tabel is 
een overzicht van het huisvestingsprogramma 2006 weergegeven. Daarin is te zien hoeveel projecten 
er zijn en in welke fase zij zich bevinden (A = in voorbereiding; B = in uitvoering; C = technisch 
uitgevoerd/financieel nog af te wikkelen; D = technisch en financieel afgewikkeld). 
 
Tabel huisvestingprogramma 2006 
Projectfase Aantal projecten Investeringsbedrag (x € 1.000) 
A 25 59 
B 15 7.380 
C 12 5.933 
D 2 99 
Totaal 54 13.473 
 
Uit de tabel is op te maken dat slechts € 13,5 miljoen van de begrote € 47,4 miljoen aan investeringen 
besteed zijn. Het verschil tussen besteed en begroot is het gevolg van het feit dat veel 
investeringsprojecten een langere looptijd hebben dan een jaar. Daarnaast zijn veel grote projecten uit 
2006 niet uitgevoerd, omdat er moeilijkheden zijn met bestemmingsplannen, het vinden van geschikte 
locaties en inbraakprocedures. Een andere oorzaak van uitblijvende investeringen is dat technisch 
uitgevoerde projecten nog niet zijn afgerekend. Met schoolbesturen waren afspraken gemaakt over 
data in 2006 waarop ze de verantwoording van middelen zouden indienen. Een gedeelte van de 
besturen heeft zich hier aan gehouden.  
 
Het bovengenoemde probleem doet zich ook voor bij de huisvestingsprogramma’s van de voorgaande 
jaren. Het totaal aantal begrote investeringen voor de huisvestingsprogramma’s uit de jaren 2000 t/m 
2006 bedraagt € 325,5 miljoen. Hiervan is € 125,4 miljoen in de jaren 2000 t/m 2005 en € 26,1 miljoen 
in 2006 besteed. Daarmee is het budget ter afronding van de investeringsprojecten € 174 miljoen 
groot. 
 
De investeringen worden gedekt door kapitaallasten. Kapitaallasten volgen altijd één jaar na de 
gemaakte investering. In 2005 is € 7,7 miljoen besteed op een begrote investering van € 50,2 miljoen. 
Hierdoor zijn de kapitaallasten in 2006 met € 1,2 miljoen gedaald. 
 
Ad 2) Wij Amsterdammers 
Binnen het kader Wij Amsterdammers is het budget voor Onderwijs Adviespunt Radicalisering en 
Historisch besef respectievelijk € 0,277 miljoen en € 0,370 miljoen overgedragen aan DMO. Het saldo 
van DMO is hiermee met € 0,647 miljoen gestegen. Het saldo bij de Bestuursdienst is voor eenzelfde 
bedrag gedaald. Hiermee is deze overdracht gemeentebreed budgettair neutraal. 
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Ad 3) BTW-effect 
Op verschillende uitgaven is een voordelig BTW-effect van in totaal € 0,9 miljoen ontstaan. Dit effect 
heeft het saldo ten laste van de algemene dienst verlaagd. 
 
Ad 4) Vrijval  
Op vier verschillende begrotingsvolgnummers was er sprake van een onderschrijding. De 
belangrijkste heeft betrekking op het Gemeentelijk Onderwijs en Achterstandenbeleid van in totaal  
€ 0,965 miljoen. 
 
Ad 5) Overig 
In overig zitten enkele kleinere mutaties die niet van groot beleidsmatig belang zijn. Zo resulteert een 
voordelig prijscompensatie-effect van € 0,093 miljoen in een daling van het saldo. De correctie op de 
verkeerd verwerkte prioriteit IJburg van € 0,2 miljoen verlaagt het saldo. Een hogere 
gemeentefondsuitkering voor praktijklokalen onderwijs verhoogt het saldo met € 0,260 miljoen. Bij het 
programma Voortijdig Schoolverlaten heeft zich een overschrijding voorgedaan van € 0,066 miljoen. 
De pensioenkosten voormalige kleuterleidsters (€ 0,030 miljoen) en ziektekostenvergoeding 
gepensioneerden (€ 0,012 miljoen) zijn lager uitgevallen. De dotatie aan de bedrijfseconomische 
reserves is € 0,174 miljoen en verhoogt het saldo. 
 
Gemeentelijk Pedologisch Instituut (GPI) 
Het GPI is volgens het besluit van het college van 29 november 2005 per 1 januari 2006 
overgedragen aan de Bascule en maakt in die zin ook geen deel meer uit van de gemeentebegroting. 

2.2 Bibliotheek 
De uitgaven voor de bibliotheek bedragen € 16,3 miljoen. De inkomsten zijn € 43.682. Op dit moment 
is de nieuwbouw van de OBA (Openbare Bibliotheek Amsterdam) op het Oosterdokseiland in volle 
gang. De geplande openingsdatum van de nieuwe bibliotheek is 7 juli 2007. Het verleende krediet dat 
nodig is voor de investeringen is € 67,7 miljoen. De uitgaven voor de nieuwbouw tot en met 2006 
bedragen € 43,1 miljoen. De toekomstige kapitaallasten van de investeringen worden gedekt uit een 
daarvoor gecreëerde bestemmingsreserve die gevoed is door twee prioriteiten. Een prioriteit uit 2004 
van € 16,6 miljoen en een prioriteit uit 2006 van 7,4 miljoen. 

2.3 Diversiteit 
De uitgaven bedragen € 4,6 miljoen en de inkomsten € 0,230 miljoen. Het saldo is € 4,4 miljoen en 
daarmee € 0,348 miljoen hoger dan begroot. Deze stijging in het saldo komt voornamelijk door 
budgetoverdracht. Het gaat hierbij om het budget Meldpunt Goede Ideeën van € 0,5 miljoen en de 
overheveling van het budget Diversiteit vanuit de Bestuursdienst van € 1,7 miljoen. De overdrachten 
zijn gemeentebreed budgettair neutraal. Door lagere subsidievaststellingen daalt het saldo van dit 
subresultaatgebied met € 0,2 miljoen. Dit bedrag wordt echter ingezet als dekking voor de boete van 
de RUK-middelen (zie onderdeel Jeugd). Bij het plan van aanpak Diversiteitsbeleid is er sprake van 
een onderbesteding van € 1,4 miljoen en een extra baat van € 0,2 miljoen, die samen het saldo 
verlagen met € 1,6 miljoen. 

2.4 Jeugd 
De uitgaven bedragen € 27,1 miljoen en de inkomsten € 6,6 miljoen. Het saldo is € 20,6 miljoen en 
daarmee € 4,6 miljoen hoger dan begroot. De belangrijkste wijzigingen waardoor het saldo stijgt, zijn: 
1) Budgetoverdracht SMI  +  € 2,2 miljoen 
2) Extra middelen   +  € 2,1 miljoen 
3) Ruk 2004 boete   +  € 0,2 miljoen 
4) Overig    +  € 0,1 miljoen 
Totaal Jeugd    +  € 4,6 miljoen  
 
Ad 1) Budgetoverdracht SMI 
De toename wordt voornamelijk veroorzaakt door het onderbrengen van het budget Sociaal Medische 
Indicatie (kinderopvang) van € 2,24 miljoen bij DMO. De toevoeging aan het gemeentefonds is na 
indiening van de begroting 2006 bekendgemaakt, gemeentebreed betreft dit een budgettair neutrale 
wijziging. 
 
Ad 2) Extra middelen 
Voor het project En Nu Iets Positiefs is er een ESF-bijdrage van € 0,150 miljoen (verlaging saldo) 
beschikbaar gesteld. Voor Opvoeden in de Buurt zijn er extra middelen van € 2,2 miljoen afkomstig uit 
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de septembercirculaire van het gemeentefonds (verhoging saldo). Gemeentebreed is deze laatste 
wijziging budgettair neutraal. 
 
Ad 3) Ruk 2004 boete 
Op 30 november 2005 heeft DMO bij het Ministerie van SZW de verantwoording voor de Regeling 
Uitkering Kinderopvang (RUK) 2004 ingediend voor een bedrag van € 12,8 miljoen. De bijdrage is 
door het Ministerie vastgesteld onder oplegging van een boete van 10% over de verantwoorde 
bijdrage omdat de rechtmatigheid niet kon worden vastgesteld. De gemeente Amsterdam is in beroep 
gegaan tegen deze opgelegde boete, maar heeft de bezwaarprocedure verloren. DMO heeft de boete 
van € 1,3 miljoen voor € 1,0 miljoen opgevoerd bij DMO jeugd en voor € 0,3 miljoen bij DMO zorg. 
Verschillende onderschrijdingen dekken de boete: voor € 0,8 miljoen binnen het subresultaatgebied 
jeugd, voor € 0,2 miljoen binnen het subresultaatgebied Diversiteit en voor € 0,3 miljoen binnen het 
resultaatgebied Zorg. 
 
Ad 4) Overig 
Diverse kleine mutaties zorgen voor een verhoging van het saldo met € 0,1 miljoen. 

3. Specificatie reserves en voorzieningen 
 
Bedragen x € 1.000 Stand 

01/01/2006 
Mutaties 

2006 
Stand 

31/12/2006 

  + -/-  
Reserves     
  
Oudkomers 5.000 0 5.000 0
Onderwijs consumentenorganisatie 150 0 150 0
Vakantiegeld (GPI) 134 0 134 0
Nieuwbouw Openbare Bibliotheek 16.600 7.400 0 24.000
Onderwijshuisvesting 3.983 7.837 4.539 7.281
Vakantiegeld (DMO) 505 521 505 521
WW-uitkering en reïntegratie (DMO) 325 407 249 483
Krachtenbundeling Speciaal Onderwijs 35 0 0 35
Reserve inburgeringtrajecten 0 8.435 0 8.435
Opvoeden in de buurt 0 2.199 0 2.199
Oudkomers t.b.v. Herinrichting Inburgering Amsterdam 0 1.474 0 1.474
Interculturele verhoudingen in het onderwijs 0 1.051 0 1.051
Reserve Jongerencentrum Jan van Galenstraat 0 700 0 700
Reserve SO VSO kenniseconomie 0 416 0 416
Reserve Elleboog 0 300 0 300
Reserve VVE kenniseconomie 0 269 0 269
Totaal reserves 26.732 31.009 10.577 47.164

 
Bedragen x € 1.000 Stand 

01/01/2006 
Mutaties 

2006 
Stand 

31/12/2006 

  + -/-  
Voorzieningen     
  
Gemeentelijk Onderwijs Achterstandenbeleid 6.743 1.822 8.565 0
Oudkomers afwikkeling 2004 3.024 0 3.024 0
Rijksgeld Uitkering kinderopvang 2004 867 0 867 0
Rijksuitkering tieneropvang 88 0 88 0
Voorziening zieke leerlingen en RMC 4 0 4 0
GSB Voortijdig Schoolverlaten 736 0 257 479
GSB III risicojongeren 332 25 0 357
GSB III algemeen/SPA -560 525 900 -935
Linnenbeursje 80 2 0 82
Antillianen/Arubanen 52 0 0 52
Voormalige tussenscholen 50 1 0 51
Pilot schakelklassen 47 0 16 31
Onbekende gever 36 1 0 37
Ontslagen meisjes 22 1 0 23
De Geijselaar 9 0 0 9
Openbare scholen BLO 5 0 0 5
Quien 1 0 0 1
PAVEM-middelen 0 12.009 0 12.009
Dagarrangementen & Combinatie PO 0 5.099 0 5.099
GSB III VVE Schakelklassen 0 1.566 0 1.566
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Aanval op de uitval 0 1.417 0 1.417
Voorziening Herinrichting Inburgering Amsterdam 2007 0 1.260 0 1.260
Voorziening GSB III ESF risicojongeren 0 812 0 812
Pilot Kansarme Jongeren 0 733 0 733
Dagarrangementen & Combinatie VO 0 520 0 520
Voorziening ESF probleemjongeren 0 330 0 330
Leren en Werken 0 172 0 172
Voorziening GSB III ESF probleemjongeren 0 155 0 155
Voorziening ESF risicojongeren 0 44 0 44
Totaal voorzieningen 11.536 26.494 13.722 24.308
 
 
Toelichting Reserves 
 
Wet inburgering 
Op 28 november 2006 werd definitief bekend dat de Wet Inburgering (WI) op 1 januari 2007 in 
werking zou treden. Met het besluit Transformatieplan Herinrichting Inburgering Amsterdam (HIA) 
2007 dat het college op 19 december 2006 heeft genomen, zijn de volgende reserves en 
voorzieningen gevormd en getroffen voor de WI: 
• Reserve: Oudkomers ten bate van Herinrichting Inburgering Amsterdam 
• Reserve: Inburgeringstrajecten 
• Voorziening: Herinrichting Inburgering Amsterdam 
• Voorziening: PAVEM-middelen 
 
De reserve Opvoeden in de Buurt is conform ons Collegebesluit van 12 december 2006 gevormd om 
in te zetten voor Opgroeien en Opvoeden.  
 
De reservering onderwijshuisvesting dient als dekking voor toekomstige kapitaallasten. Naast de 
begrote onttrekkingen en toevoegingen is er € 1,7 miljoen extra toegevoegd als gevolg van een besluit 
in 2006 voor eenmalige investeringen in brand- en borgcertificatie. Een extra toevoeging van € 3,3 
miljoen is gerealiseerd door de verkoop van een drietal panden. 
 
Op 7 november 2006 viel het besluit om de reserves VSO en VVE kenniseconomie te vormen. De 
reserve interculturele verhoudingen is ontstaan, doordat de incidentele prioriteit interculturele 
verhoudingen 2006 van € 1,5 miljoen niet geheel tot besteding is gekomen. Dit geldt ook voor de 
vorming van de reserves Elleboog, Interculturele verhoudingen in het onderwijs en Jongerencentrum 
Jan van Galenstraat. Daar zijn de desbetreffende prioriteiten niet tot besteding gekomen. 
 
Zoals eerder gemeld is de reserve nieuwbouw Openbare Bibliotheek bestemd voor de dekking van de 
toekomstige kapitaallasten. 
 
Toelichting Voorzieningen 
Conform de derde convenantsperiode (GSB III 2005-2009) is de voorziening GSB III Algemeen 
getroffen. Deze voorziening zal ultimo 2009 nihil zijn.  
 
De voorzieningen ESF risicojongeren en GSB III risicojongeren zijn getroffen voor het tweejarige 
project ESF risicojongeren. Voor het tweejarige project probleemjongeren zijn de voorzieningen ESF 
probleemjongeren en GSB III probleemjongeren getroffen. 
 
Enkele rijksregelingen zijn pas later in het jaar ontvangen, waardoor de uitgaven laat of nog niet op 
gang zijn gekomen. Dit is van toepassing op de voorzieningen: Aanval op de uitval; 
Dagarrangementen en combinatiefunctie PO & VO, en GSB III VVE schakelklassen. 
 
De volgende voorzieningen zijn geheel besteed in 2006: Gemeentelijk Onderwijs 
Achterstandenbeleid; Oudkomers afwikkeling 2004 en Rijksgeld uitkering kinderopvang 2004. 
 

4. Investeringen 
De investeringen zijn toegelicht in de onderdelen kapitaallasten onderwijshuisvesting en bibliotheek. 
 

1 Verantwoording financiële resultaten 275



 

276



Resultaatgebied Verkeer en infrastructuur 

1. Kerncijfers 
Bedragen x € 1.000 Rekening 2005 Begroting 

2006 
Actualisatie 

2006 
Rekening 

2006

Totaal resultaatgebied Verkeer en Infrastructuur 

Lasten + 522.896 540.522 500.164 483.159

Baten - 427.777 407.711 234.650 242.515

Resultaat t.l.v. algemene middelen voor mutaties reserves 95.119 132.812 265.514 240.644

Toevoegingen minus onttrekking reserves 120.998 -42.798 -174.604 -109.590

Resultaat t.l.v. algemene middelen na mutaties reserves 216.117 90.014 90.910 131.054

Exploitatie openbaar vervoer 
 

  

Lasten + 175.810 168.014 7.513 7.486

Baten - 221.786 217.896 67.523 68.210

Saldo -45.976 -49.882 -60.010 -60.724

Infrastructuur 
 

  

Lasten + 303.885 134.899 259.046 276.758

Baten - 102.692 49.377 158.482 127.346

Saldo 201.194 85.522 100.565 149.412

Verkeers- en vervoersbeleid 
 

  

Lasten + 11.934 8.411 9.992 7.044

Baten - 4.979 2.620 8.059 1.733

Saldo 6.955 5.790 1.934 5.311

Parkeren 
 

  

Lasten + 185.928 175.494 178.686 170.812

Baten - 183.229 173.491 175.429 180.007

Saldo 2.699 2.003 3.257 -9.195

Kapitaallasten activa algemene dienst 
 

  

Lasten + 40.581 43.370 42.110 42.597

Baten - 0 1.150 0 0

Saldo 40.581 42.220 42.110 42.597

Kapitaallasten activa openbaar vervoer 
 

  

Lasten + 53.811 33.638 30.080 30.677

Baten - 43.146 29.278 27.024 27.024

Saldo 10.665 4.360 3.055 3.653

 
Saldo reserves 395.473 199.542 225.446 285.883

Saldo voorzieningen 142.092 98.781 82.377 149.828
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2. Algemeen 
 
2.1 Kerncijfers per subresultaatgebied 
 
In deze paragraaf wordt bij enkele subresultaatgebieden toelichting gegeven op de cijfers uit de tabel. 
Dit is grotendeels financieel-technisch van aard. Een volledige verklaring van het rekeningresultaat 
voor het gehele resultaatgebied is opgenomen in paragraaf 2.2. 
 
Exploitatie openbaar vervoer 
De oorzaak van het positieve resultaat bij Exploitatie Openbaar Vervoer is dat de rijksbijdrage OV hier 
volledig wordt verantwoord, terwijl de uitgaven (onderhoud aan de railinfrastructuur) onder het 
subresultaatgebied Infrastructuur vallen. Door de overdracht van het opdrachtgeverschap Openbaar 
Vervoer naar de Stadsregio Amsterdam nemen de baten en lasten vanaf de actualisatie 2007 fors af.  
 
Infrastructuur 
De toename van zowel baten als lasten bij de actualisatie komt door het verwerken van de uitgaven 
ten laste van de reserve Noord/Zuidlijn en de corresponderende onttrekking aan de reserve in de 
exploitatie. In de begroting werden deze kosten direct ten laste van de reserve gebracht, waardoor ze 
niet zichtbaar waren in baten en lasten. 
Het saldo van dit subresultaatgebied verslechtert ten opzichte van begroting en actualisatie. Dit wordt 
vooral veroorzaakt door een extra toevoeging aan de voorziening Risico’s Noord-Zuidlijn van € 44,5 
miljoen. Een andere oorzaak is dat de uitgaven ten laste van / toevoegingen aan een aantal reserves 
ten laste van dit subresultaatgebied komen, terwijl de baten / onttrekkingen aan de reserves (in 
verband met het mobiliteitsfonds) ten gunste van het subresultaatgebied parkeren komen. 
 
Parkeren 
De verbetering van het saldo van dit subresultaatgebied correspondeert grotendeels met de 
verslechtering bij Infrastructuur. Daarnaast verbetert het resultaat van parkeergebouwen met bijna € 3 
miljoen ten opzichte van de actualisatie. 
 
Het rekeningresultaat voor het resultaatgebied als geheel (€ 41 miljoen negatief ten opzichte van de 
begroting) wordt hieronder verklaard. 

2.2 Verklaring van het resultaat 
 
Actualisatie 2006 
Ten opzichte van de vastgestelde begroting neemt het saldo ten laste van de algemene middelen bij 
de actualisatie met € 0,9 miljoen toe. Dit komt met name door: 
• nadelige ontwikkeling exploitatieresultaat parkeergarages    - € 1,2 miljoen 
• frictiekosten Distelwegveer        - € 0,7 miljoen 
• hogere kosten openbare verlichting       - € 0,6 miljoen 
• afkoop rijksbijdrage werkgelegenheidsimpuls       € 0,3 miljoen 
• lagere kapitaallasten activa algemene dienst/openbaar vervoer     € 1,4 miljoen 
 
Een toelichting op deze ontwikkelingen is opgenomen in de begroting 2007 (pag. 46 en 47). 

Rekeningresultaat ten opzichte van de actualisatie 
Naar aanleiding van de financiële prognose 2013 voor de Noord-Zuidlijn is in de rekening een 
toevoeging van € 44,5 miljoen aan de voorziening Risico’s Noord-Zuidlijn opgenomen. Dit verklaart 
het negatieve rekeningresultaat in dit resultaatgebied. Over de ontwikkeling van de kosten en risico’s 
van de Noord-Zuidlijn wordt uitgebreid ingegaan in de paragraaf Weerstandsvermogen.  
 
Afgezien van de toevoeging aan de voorziening voor de Noord-Zuidlijn is het financiële 
rekeningresultaat van dit resultaatgebied € 4,4 miljoen positief ten opzichte van de actualisatie. Voor 
het grootste deel is dit het gevolg van ontwikkelingen op het gebied van parkeergebouwen (dienst 
Advies en Beheer; DAB). Het resultaat van het onderdeel parkeergebouwen van DAB is € 2,9 miljoen 
voordelig ten opzichte van de actualisatie.  
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Dit is veroorzaakt door: 
• hogere parkeerinkomsten bij parkeergebouwen dan geraamd (€ 1,8 miljoen structureel). 

Achteraf gezien zijn de baten bij de actualisatie te voorzichtig begroot; 
• vrijval van de algemene reserve, daar parkeergebouwen niet meer als facilitair onderdeel 

wordt beschouwd (€ 0,8 miljoen incidenteel). Het saldo van parkeergebouwen wordt 
rechtstreeks verrekend met de algemene dienst; er ligt geen risico meer bij DAB 
Parkeergebouwen, waardoor dit onderdeel geen facilitair karakter meer heeft. 

• lagere kosten voor dagelijks onderhoud en personeel (€ 0,4 miljoen), 
• hogere kosten voor energie (- € 0,2 miljoen). 

 
Het restant van het positieve resultaat (€ 1,5 miljoen) is te verklaren uit het saldo van de volgende 
voordelige en nadelige ontwikkelingen: 
Voordelig: 

• onderbesteding op de prioriteit omgevingsmanagement NZL (€ 0,1 miljoen). De prioriteit is 
overigens volledig uitgevoerd; 

• minder beleidsinzet op verkeersveiligheid en fietsbeleid (€ 0,2 miljoen); 
• een onderschrijding op Openbare Verlichting als gevolg van hogere bijdragen van de 

stadsdelen, extra schadevergoedingen en lagere kosten voor strategisch beheer (€ 0,6 
miljoen); 

• vrijval van verplichtingen uit 2005 (€ 1,0 miljoen); 
• onderbesteding op personele lasten door tijdelijke vacatureruimte (€ 0,3 miljoen); 
• overig, waaronder apparaatskosten van de dienst IVV (€ 0,3 miljoen). 

Nadelig: 
• hogere kosten voor onderhoud van bruggen, door onder andere meer reparaties van schades 

en gebreken (€ 0,5 miljoen); 
• hogere kapitaallasten voor de Noord-Zuidlijn, omdat in de begroting abusievelijk is uitgegaan 

van een te lage boekwaarde (€ 0,6 miljoen). 
 
2.3 Omzet (dienst IVV) 
 
Het grootste deel van de baten en lasten in dit resultaatgebied komt voor rekening van de dienst IVV. 
De omzet van dIVV bedroeg in 2006 circa € 494 miljoen. De Noord/Zuidlijn had hier het grootste 
aandeel in (43%). In de volgende figuur is de omzet per onderdeel weergegeven.  
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De dekkingsbronnen van de omzet zijn zeer divers. Het saldo ten laste van de algemene dienst vormt 
slechts circa 20% van de totale dekking. Het volgende overzicht geeft een beeld van de verschillende 
dekkingsbronnen. 
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2.4 Kerncijfers betaald parkeren (dienst Stadstoezicht) 
 

Bedragen * € 1.000 Rekening 
2004 

Rekening 
2005 

Begroting 
2006 

Actualisatie 
2006 

Rekening 
2006 

  
1. Opbrengsten totaal 80.495 81.721 78.972 83.687 87.241
2. waarvan voor opdrachtgevers 64.423 67.558 63.689 67.717 70.992
3. waarvan voor centrale stad 16.072 14.163 15.283 15.970 16.250
 (mobiliteitsfonds)     
 
Bovenstaande tabel geeft het resultaat op straatparkeren weer, exclusief de opbrengsten en kosten 
van de parkeerarealen die bij derden in beheer zijn (Oud-Zuid, de Baarsjes en Bos & Lommer). Als 
deze wel worden meegenomen, bedragen de inkomsten voor de centrale stad  
€ 20,9 miljoen. Dit is € 1,2 miljoen meer dan begroot. Daarnaast is er sprake van een positief resultaat 
van € 0,5 miljoen als gevolg van de definitieve eindafrekening over 2005.  
 
In 2006 is geen algemene tariefstijging doorgevoerd. Wel is in 2006 de Menukaart Parkeren 
ingevoerd, waarbij het A+ -tarief (€ 4,40 per uur) en het fiscale blauwe zone (€ 0,10 per uur) zijn 
ingevoerd. Het A+ -tarief is van toepassing op het stadshart van stadsdeel Centrum. Verder is het 
betaald parkeren gebied uitgebreid in ZuiderAmstel/Buitenveldert en op IJburg. 
In mei 2006 is het product Parkeer & Bel ingevoerd; het betalen van parkeerbelasting via de mobiele 
telefoon. De opbrengsten uit belparkeren bedragen in 2006 € 3,6 miljoen. 

3. Specificatie reserves en voorzieningen 
 
Bedragen x € 1.000 Stand 

01/01/2006 
Mutaties 

2006 
Stand 

31/12/2006 

  + -/-  
Reserves Mobiliteitsfonds     
  
Algemene reserve Mobiliteitsfonds 8.007 6.017 7.743 6.281
Bestemmingsreserve Mobiliteitsfonds  28.297 27.433 30.947 24.783
- Dynamisch verkeersmanagement 0 4.034 0 4.034
- Inrichting Wibautas (deels UNA-geld) 1.564 1.300 0 2.864
- Lijn 5 0 2.470 0 2.470
- Langzaam verkeer passage CS 0 1.703 0 1.703
  
Overige reserves  
Personeelsvoorzieningen GVB 5.400 0 5.400 0
Algemene reserve (DAB - Parkeergebouwen) 764 0 764 0
Gemeentelijk aandeel kosten Noord/Zuidlijn 249.338 7.641 103.801 153.178
Gemeentelijk aandeel busstation/auto-onderdoorgang CS 79.068 0 8.748 70.320
Risicoreservering IJsei 15.000 0 0 15.000
Bewonersgarages Zuidoost 2.837 92 187 2.742
Gemeentelijk aandeel in kosten en risico’s IJtram 4.448 0 3.000 1.448
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Vakantiegeld (IVV en DAB Parkeergebouwen) 751 1.126 1.108 769
Reserve WW premies (IVV) 0 399 106 293
Totaal reserves 395.474 52.215 161.804 285.885
 
Bedragen x € 1.000 Stand 

01/01/2006 
Mutaties 

2006 
Stand 

31/12/2006 

  + -/-  
Voorzieningen     
  
Egalisatie kapitaallasten tram en metromaterieel 22.926 1.219 24.145 0
Tourniquets & Chipkaart 3.801 0 3.801 0
Aanloopverliezen openbaar vervoer 3.309 0 3.309 0
Exploitatie OV 2.104 0 2.104 0
Egalisatie rijksbezuinigingen exploitatie OV 1.417 0 1.417 0
Dynamisering Busstation CS 908 0 908 0
Werkgelegenheidsimpuls Science Centre 485 432 916 0
Achterstallig onderhoud 2 overgedragen bruggen 106 0 106 0
Risicofondsen N/Z-lijn 59.515 5.706 0 65.221
Beheer en Onderhoud railinfrastructuur 2002–2006 16.935 0 6.313 10.622
Metrovervangingsprojecten 10.829 9.077 11.260 8.646
Casco en funderingsherstel Noord/Zuidlijn 7.769 0 1.511 6.258
Groot onderhoud (DAB - Parkeergebouwen) 4.986 1.572 997 5.561
Sociale veiligheid OV 6.637 0 5.441 1.196
Brandwerende coating Piet Heintunnel 125 0 0 125
Transformatie pontveren 240 80 208 112
Beheer en Onderhoud railinfrastructuur 2006–2011 0 7.479 0 7.479
Voorziening RAP  0 107 0 107
Totaal voorzieningen 142.092 25.592 62.228 149.828
 
 
3.1 Reserves Mobiliteitsfonds 
 
In de bestemmingsreserve van het mobiliteitsfonds zijn alle posten uit de verdelingsvoorstellen tot en 
met 2006 opgenomen voor zover die nog niet besteed zijn. Net als in 2005 zijn de oudere 
bestedingsvoorstellen onderzocht op posten die niet meer tot besteding leiden en dus dienen vrij te 
vallen. De vrijval behelst een bedrag van € 4,3 miljoen en betreft vooral het verdelingsvoorstel 2005. 
Een aantal posten kent echter een overschrijding (in totaal € 1,3 miljoen), die ten laste is gebracht van 
deze vrijval. De belangrijkste overschrijdingen zijn: 

• BTW/BCF-correcties        € 0,7 miljoen 
• P+R Zeeburgereiland (o.a. door onderzoek naar exploitatiemogelijkheden) € 0,3 miljoen 
• Fietsendiefstalpreventie (hogere huurkosten en beveiliging AFAC)  € 0,2 miljoen 

De netto-vrijval bedraagt dus € 3 miljoen. 
 
Algemene reserve Mobiliteitsfonds 
Toegevoegd zijn de netto-vrijval uit de bestemmingsreserves (€ 3,0 miljoen), de hogere 
parkeeropbrengsten dan geraamd (€ 1,6 miljoen) en de ombuiging in het kader van de actualisatie 
van het bestedingsvoorstel 2006 op de posten van 2005 (€ 1,3 miljoen). Conform eerdere 
besluitvorming komt de onttrekking ten gunste van de actualisatie van de tranche 2006 van het 
mobiliteitsfonds. Van het eindsaldo van € 6,3 miljoen wordt conform de begroting 2007 een bedrag 
van € 1,6 miljoen ingezet voor het bestedingsvoorstel 2007. Het restant van € 4,7 miljoen wordt in 
principe toegevoegd aan de bestedingsruimte van het Mobiliteitsfonds bij het verdelingsvoorstel 2008.  
 
Bestemmingsreserves Mobiliteitsfonds 
Aan de reserve is toegevoegd het geactualiseerde bestedingsvoorstel 2006, terwijl de daadwerkelijke 
bestedingen in 2006 aan de reserve zijn onttrokken.  
Daarnaast zijn de dotaties aan onderstaande vier reserves onttrokken aan de bestemmingsreserve. 
De bestemmingsreserve heeft voor een aantal projecten en programma’s namelijk de functie van 
spaarpot. Dit levert een diffuus beeld op van de voor deze projecten beschikbare middelen. Voor vier 
projecten zijn daarom specifieke bestemmingsreserves gecreëerd ten laste van de 
bestemmingsreserve Mobiliteitsfonds. Inclusief deze vier reserves (hieronder toegelicht) is de 
bestemmingsreserve van het Mobiliteitsfonds in 2006 gestegen van € 28 miljoen naar € 34 miljoen. 
 
Dynamisch Verkeersmanagement 
De reserve dient als bijdrage in het programma “operationele visie verkeersmanagement 2007 – 
2008”. 
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Inrichting Wibautas 
Deze reserve is deels gevormd uit de UNA-middelen in 2003 (€ 1,8 miljoen) en deels uit de 
bestemmingsreserve Mobiliteitsfonds. Voor de herprofilering van de gehele Wibautas zijn 
onvoldoende middelen beschikbaar. In 2007 zal een aangepaste projectscope worden voorgelegd, 
waarna de benodigde omvang van de reserve opnieuw bezien wordt.  
 
Lijn 5 
De reserve dekt de gemeentelijke bijdrage aan lijn 5 en wordt besteed in 2007 en 2008. 
 
Langzaamverkeerpassage CS 
De reserve dient ter dekking van de gemeentelijke bijdrage. 
 
3.2 Overige reserves 
 
Algemene reserve DAB Parkeergebouwen 
Omdat DAB Parkeergebouwen niet langer wordt aangemerkt als een facilitair bedrijf maar een 
reguliere diensttak, valt de algemene reserve vrij ten gunste van het rekeningresultaat. 
 
Gemeentelijk aandeel kosten Noord/Zuidlijn 
De toevoeging betreft een deel van de reguliere indexering van de projectkosten naar prijspeil 2006. 
De onttrekkingen dienden om de uitgaven op de kredieten te dekken. Daarnaast is een bedrag van 
€ 3,5 miljoen overgeheveld naar de voorziening Noord/Zuidlijn. 
 
Gemeentelijk aandeel in kosten busstation/auto-onderdoorgang CS (IJsei) 
Deze reserve is een onderdeel van de totale dekking van dit project, waarvoor in 2002 een 
uitvoeringkrediet van € 190 miljoen beschikbaar is gesteld. Als gevolg van een lager bestedingstempo 
dan geraamd blijft de onttrekking in 2006 achter bij de geraamde onttrekking (€ 22 miljoen). 
 
Risicoreservering IJsei 
Met deze reserve is 50% van de geïnventariseerde risico’s gedekt. Jaarlijks wordt een risicoanalyse 
gemaakt. Op basis van de risicoanalyse per einde 2006 zal de omvang van de reserve voorjaar 2007 
worden herijkt.  
 
Bewonersgarages Zuidoost 
Deze rentedragende reserve, die gevormd is in 2001, heeft tot doel de negatieve exploitatieresultaten 
van de garages in Zuidoost te dekken en eventuele kosten van afstoting van deze onrendabele 
garages. De reserve heeft een looptijd tot 2011. De onttrekking in 2006 is lager dan begroot, als 
gevolg van lagere uitgaven voor de garages in 2006.  
 
Gemeentelijk aandeel in kosten en risico's IJtram 
Het restant van deze reserve wordt in 2007 waarschijnlijk aangewend voor de laatste wijzigingen aan 
het project. In 2007 komt er een eindrapportage IJtram. 
 
3.2 Voorzieningen 
 
Egalisatie kapitaallasten tram en metromaterieel 
Conform het raadsbesluit over de verzelfstandiging van het GVB is deze voorziening overgedragen 
aan de activa BV GVB. 
 
Exploitatie OV, Egalisatie rijksbezuinigingen exploitatie OV, Tourniquets & Chipkaart, 
Aanloopverliezen openbaar vervoer en Dynamisering Busstation CS 
Deze voorzieningen zijn overgedragen aan de Stadsregio Amsterdam in het kader van de overdracht 
van het opdrachtgeverschap voor exploitatie en sociale veiligheid openbaar vervoer. 
 
Risicofondsen Noord/Zuidlijn 
De toevoeging aan deze voorziening betreft: 

- indexering voor reguliere loon- en prijsstijgingen, 
- overheveling van een bedrag van € 3,5 miljoen uit de reserve Noord/Zuidlijn, conform 

besluitvorming bij de rekening 2005, 
- de toevoeging naar aanleiding van de Financiële prognose 2013 van € 44,5 miljoen (zie de 

paragraaf Weerstandsvermogen voor toelichting). 
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Beheer en onderhoud railinfrastructuur 2002 – 2006 
Deze voorziening dient ter dekking van het vervangingsonderhoud tram zoals beschreven in het 
Beheer & Onderhoudscontract 2002 – 2006 (gesloten tussen dIVV en het GVB) en ten behoeve van 
onderhoud en aanpassing in de businfrastructuur. De voorziening is gevoed uit de geoormerkte 
rijksbijdragen exploitatie openbaar vervoer. 
 
Metrovervangingsprojecten 
De onttrekking betreft de gemaakte kosten in 2006 voor onder andere de renovatie Oostlijn. De 
toevoeging is de jaarlijkse bijdrage van de Stadsregio Amsterdam. 
 
Casco en funderingsherstel Noord/Zuidlijn 
Deze voorziening is gevormd ten laste van de exploitatie over 2001 en is bestemd voor de kosten van 
casco- en funderingsherstel in verband met de Noord/Zuidlijn. 
 
Groot onderhoud (dAB - Parkeergebouwen) 
Aan de onderhoudsvoorziening is minder onttrokken dan begroot. Dit komt vooral doordat een aantal 
objecten mogelijk binnenkort wordt gesloopt / overgedragen, waardoor het onderhoud is beperkt. 
Voorjaar 2007 worden de onderhoudsplannen geactualiseerd. Dit kan effect hebben op de benodigde 
omvang van de voorziening. 
 
Sociale veiligheid OV 
De onttrekking in 2006 betreft de overdracht van een bedrag van € 5,1 miljoen aan de Stadsregio 
conform het convenant Exploitatie en Sociale Veiligheid OV. Daarnaast is geld besteed aan het 
passantenonderzoek en het veiligheidsarrangement. Het restant dat achterblijft bij de gemeente is 
onder andere bestemd voor Schoon en heel Zuid-WTC, de leefbaarheidsmonitor en 
passantenonderzoek. 
 
Beheer en onderhoud railinfrastructuur 2006 -2011 
Idem, maar voor het Beheer & Onderhoudscontract 2006 – 2011. De uitvoering hiervan ligt bij het 
GVB. De voeding van de voorziening is het verschil tussen de jaarlijkse bijdrage exploitatie openbaar 
vervoer van de Stadsregio Amsterdam en de gedeclareerde kosten in 2006. Het saldo per eind 2006 
wordt besteed in 2007 en 2008. 
 
Voorziening RAP 
Deze voorziening is, in combinatie met de reserve WW van dIVV, bedoeld om de wachtgeld- en 
reïntegratiekosten te dekken van een kleine reorganisatie van een stafafdeling van IVV in 2006. 

4. Investeringen 
 
4.1 Incidentele kredieten 
 
In het resultaatgebied is sprake van ruim honderd lopende kredieten. Voor de dienst IVV is het totaal 
aan toegestane bestedingen op deze kredieten € 2,3 miljard. Tot en met 2005 is hiervan € 0,6 miljard 
besteed. De bestedingen in 2006 bedroegen € 248 miljoen1. De kredieten betreffen voor het grootste 
deel infrastructurele projecten waarover separaat en periodiek wordt gerapporteerd. 
Het volgende overzicht geeft in grote lijnen een beeld van de kredieten per categorie. 
 
Bestedingsrichting 
bedragen x € 1 miljoen 

Toegestaan bedrag Besteed 
t/m 2005 

Besteed in 2006 

Hoofdnet auto 34  10 5 
Bruggen  42  15 3 
Verkeerssystemen 52                14  4 
Sluizen, oevers en kades 10                  4      1 
Tunnels   2  0   0 
Parkeren   12  6   1 
IJtram   182  163     10 
Openbaar Vervoer   222  88     33 
Noord-Zuidlijn   1.554  268    169 
Overige   190  40                       20 
TOTAAL         2.301  608   248 
 
4.2 Routinematige kredieten 
                                                     
1 Dit bedrag is groter dan het bedrag van de onrendabele kredieten in de staafdiagram in paragraaf 2.3, omdat het grootste deel 
van de kredieten rendabel is (o.a. rijksbijdragen). 

1 Verantwoording financiële resultaten 283



 
In de begroting 2006 zijn routinematige kredieten voor dIVV opgenomen van € 18,9 miljoen. Een 
bedrag van € 3,7 miljoen valt hiervan vrij. De onderschrijding betreft met name de post vervangingen 
en profielwijzigingen openbare verlichting. Dit is voor een groot deel het gevolg van een achterstand in 
de oplevering en facturering bij de opdrachtnemer. Bij de actualisatie van de begroting 2007 wordt 
bezien of deze achterstand kan worden opgevangen met het reeds toegewezen routinematige 
overgangskrediet voor openbare verlichting 2007. 
 
4.3 Aanbestedingen 
 
In 2006 heeft de dienst IVV 41 werken en diensten aanbesteed. In de directieramingen werd het 
totaalbedrag hiervan begroot op € 50 miljoen. Het aanbestedingsresultaat was zeer voordelig (23%); 
de werken en diensten zijn voor € 38,6 miljoen gegund. Grosso modo komt het 
aanbestedingsresultaat voor 45% ten gunste van de Noord/Zuidlijn, 35% ten gunste van overige 
projecten als IJsei en Tourniquets en 20% van een 32-tal beheerkredieten en budgetten. Positieve 
aanbestedingsresultaten betekenen overigens niet dat de betreffende projectbudgetten uiteindelijk ook 
worden onderschreden.  
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Resultaatgebied Openbare ruimte, groen, sport 
en recreatie 
 
1.  Kerncijfers 
 
Bedragen x € 1.000 Rekening 2005 Begroting 

2006
Actualisatie 

2006 
Rekening 

2006

Totaal resultaatgebied Openbare ruimte, groen, sport en recreatie 

Lasten + 61.077 60.500 58.326 72.429

Baten - 6.830 6.186 5.864 6.769

Resultaat t.l.v. algemene middelen voor mutaties reserves 54.247 54.315 52.462 65.660

Toevoegingen minus onttrekking reserves -8.801 -6.272 -5.338 -18.642

Resultaat t.l.v. algemene middelen na mutaties reserves 45.446 48.043 47.124 47.019

Beheer openbare ruimte 
 

  

Lasten + 22.477 20.462 19.625 37.279

Baten - 12.718 8.046 7.415 25.976

Saldo 9.759 12.416 12.210 11.303

Groengebieden in en nabij de stad 
 

  

Lasten + 17.141 16.383 17.788 16.196

Baten - 5.198 2.368 4.215 1.993

Saldo 11.943 14.015 13.573 14.203

Sportdeelname en -stimulering 
 

  

Lasten + 2.477 3.325 3.342 4.315

Baten - 268 1.100 1.127 2.081

Saldo 2.209 2.225 2.215 2.234

Topsport 
 

  

Lasten + 891 1.444 1.439 1.439

Baten - 0 0 0 0

Saldo 891 1.444 1.439 1.439

Sportvoorzieningen en -accommodaties 
 

  

Lasten + 11.194 15.232 11.862 12.078

Baten - 1.224 3.963 804 887

Saldo 9.970 11.270 11.058 11.191

Dieren 
 

  

Lasten + 12.253 6.730 6.818 6.830

Baten - 1.579 57 189 182

Saldo 10.674 6.674 6.629 6.648

 
Saldo reserves 36.993 16.882 31.655 18.352

Saldo voorzieningen 624 195 614 23.587
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1.1 Onderdeel openbare ruimte 
Het saldo tussen de begroting en de jaarrekening daalt met ruim € 1,1 miljoen. Hieraan liggen, onder 
andere, de volgende oorzaken ten grondslag: 
 
• lagere kosten onderhoud en beheer Westpoort    -/- €      200.000 
• lagere bijdrage in de kosten van het onderhoud en de vernieuwing  

van wegen in het havengebied       -/ €      400.000 
• lagere kosten beheer centrumgebied Zuidoost    -/- €      600.000  
• lagere bijdrage aan stadsdelen ten behoeve van 1e verstrating  -/- €   4.400.000  
• onttrekking aan reserve 1e verstrating     -/- € 18.400.000  
• dotatie aan voorziening 1e verstrating € 22.700.000 

 
 
1.2 Onderdeel groengebieden in en nabij de stad 
Het saldo tussen de begroting en de jaarrekening stijgt met bijna € 0,2 miljoen. Dit is onder andere het 
gevolg van: 
 
• vrijval reserve Groenmiddelen, die ten gunste komt van de  

egalisatiereserve BCF         -/- €     100.000 
• lagere uitgaven ten laste van de reserve groeifonds Groen Zuidas    -/- €     150.000 
• lagere uitgaven voor rente en afschrijving Investeringsbijdragen aan  

stadsdelen doordat in 2005 bij de begroting investeringen voor  
groenprojecten achterbleven                                                                -/- €     300.000 

• lagere uitgaven groenprojecten Zuidas     -/- €     350.000  
• dotatie groeifonds Groen Zuidas €     500.000 
• hogere lasten bij het Amsterdamse Bos €     650.000 

  
1.3 Onderdeel Sport 
 
Toelichting actualisatie 2006 
Het saldo bij de actualisatie daalt met € 0,3 miljoen. Deze daling wordt enerzijds veroorzaakt door: 
• lagere kapitaallasten in verband met vertraagde investeringen in  

sportaccommodaties       € 254.000 -/- 
• nominale bijstelling resulteert in een verlaging voor 2006 van   €   74.000 -/- 

 
Toelichting jaarrekening 2006 
Het saldo bij de jaarrekening laat een daling zien van € 9.000, veroorzaakt door diverse kleinere 
mutaties. 

2.  Reserves en voorzieningen 
 
Bedragen x € 1.000 Stand 

01/01/2006 
Mutaties 

2006 
Stand 

31/12/2006 

  + -/-  
Reserves     
Reserve 1e verstrating 22.761 0 22.761 0
Achterstallig onderhoud Artis 133 0 133 0
Fonds Openbare Ruimte met Allure (UNA) 81 0 81 0
Sportaccommodatiefonds 5.639 1.875 3 7.511
Reserve Groengelden 2003-2006 3.981 1.870 709 5.142
Reserve Groeifonds Groen Zuidas 3.585 459 302 3.742
Reserve WW (DRO) 429 295 107 617
Vakantiegeld  195 209 195 209
Afwikkeling verzelfstandiging camping Amsterdamse Bos 94 0 34 60
Versterking grenzen Amsterdamse Bos 48 0 0 48
Compensatie kappen bomen 48 0 24 24
De Rode Loper 0 1.000 0 1.000
Totaal reserves 36.994 5.708 24.349 18.353
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Bedragen x € 1.000 Stand 
01/01/2006 

Mutaties 
2006 

Stand 
31/12/2006 

  + -/-  
Voorzieningen     
Groot onderhoud (dAB-Westpoort/Boedelbeheer) 290 196 83 403
ID-Banen 277 0 0 277
Groot onderhoud hallen (dAB/Sporthallen Zuid) 57 147 0 204
Voorziening 1e verstrating 0 23.401 1.614 21.787
GSB III MAJOS/Sport en Recreatie 0 632 0 632
BOS-projecten 0 293 9 284
Totaal voorzieningen 624 24.669 1.706 23.587

Toelichting reserves  
Reserve 1e verstrating 
De middelen uit deze reserve zijn, om financieel technische redenen, overgeboekt naar de 
voorziening 1e verstrating.  
 
(Egalisatie kapitaallasten) sportaccommodatiefonds 
Uw Vergadering heeft op 11 december 2003 besloten dat deze middelen tot en met 2006 beschikbaar 
blijven voor bijdragen aan stadsdelen en instellingen. Dit gebeurt in het kader van de verordening 
bijdragen sportaccommodaties. Met ingang van 2006 vinden onttrekkingen plaats met betrekking tot 
afschrijvingslasten van investeringen a fonds perdú De laatste afschrijvingstermijn ten laste van deze 
reserve wordt verwacht in 2035. 
 
Reserve Groenmiddelen 2003-2006 
Het bedrag dat in de begroting 2006 is gereserveerd voor grote groenprojecten, is aan de reserve 
toegevoegd (€ 1,9 miljoen). In 2006 is € 0,6 miljoen besteed ten laste van de reserve, terwijl  
€ 0,1 miljoen is vrijgevallen. 

Reserve Groeifonds Groen Zuidas 
De uitgifte ten behoeve van commercieel vastgoed op de Zuidas voegt € 13,61 per m2 
brutovloeroppervlak bij de reserve Groeifonds Groen Zuidas. De reserve wordt aangewend voor 
projecten die bijdragen aan de verhoging van de kwaliteit van bestaande en nieuw aan te leggen 
groenelementen in de Zuidas. 
 
Reserve De Rode Loper 
In de rekening wordt een reserve gevormd voor de Rode Loper. De voeding bestaat uit de € 1 miljoen 
die hiervoor in de begroting 2006 gereserveerd is. Gelet op de samenhang met de aanleg van de 
Noord/Zuidlijn wordt de reservering besteed nadat de werkzaamheden voor de Noord/Zuidlijn zijn 
afgerond.  
 

Toelichting voorzieningen  

1e verstrating 
De voorziening dient voor het herstel van verzakkingen die zijn ontstaan na de eerste aanleg van de 
bestrating in een grondexploitatieplan. Deze voorziening wordt gevoed door dotaties bij de afsluiting 
van de betreffende grondexploitatie. 
 
GSB III/majos. 
De G4, een viertal sportbonden en de Ministeries van V&I en VWS hebben een convenant getekend 
in het kader van de programmalijn “Meedoen allochtone jongeren door sport”. Als voorschot van het 
Rijk is eind 2006 een bedrag van € 631.898 ontvangen. Dit bedrag zal besteed worden in 2007. In het 
kader van het Meerjarig Ontwikkelingsplan (MOP) van het GSB III zijn de prestatie-indicatoren waarop 
wordt afgerekend vastgelegd voor de periode 2006 tot en met 2010. 
 
BOS-projecten 
Dit zijn Breedtesportprojecten waarin zeven stadsdelen, het onderwijs en de sport samenwerken. De 
regeling is bedoeld om jongeren uit achterstandsbuurten te stimuleren meer te bewegen. Van het Rijk 
is een voorschot van € 628.243 ontvangen. Aan de stadsdelen is een totaalbedrag van € 344.080 
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verstrekt. Het resterende bedrag van € 284.163 is opgenomen bij de voorzieningen. Dit zal besteed 
worden in de periode tot en met 2009. 
 

3.  Investeringen  
 
Kredieten Groenfonds  
In 2006 is € 2,1 miljoen geïnvesteerd ten behoeve van groenprojecten. Van de beschikbaar gestelde 
kredieten die ten laste komen van het Groenfonds staan ultimo 2006 nog vier projecten open tot een 
bedrag van € 3 miljoen. Van twee projecten is de afrekening voorzien in 2007; het betreft de projecten 
Brettenzone west en Groene as, wandel en fiets. Het project Noorderpark hangt samen met de aanleg 
van de Noord/Zuidlijn, terwijl het project Woonschepen Ringvaart afhankelijk is van de voortgang bij 
de provincie. 
 
Kredieten Sportaccommodatiefonds  
 
Projecten uit de periode 1994-1998 
Deze zijn allemaal gerealiseerd, behalve sportcentrum Bos en Lommer (vervanging van de Jan van 
Galensporthal in combinatie met een turnhal). De oplevering van de Jan van Galensporthal zal in 
2010 plaatsvinden. Over het tijdstip van de afwikkeling van de kwestie met betrekking tot de turnhal 
voor Turnace Gymnastics valt op dit moment geen duidelijkheid te geven. 
 
Projecten uit de periode 1999-2002 
De projecten Marnixbad, Doornburg Zuid, Combibad in De Baarsjes, roeihome Berlagebrug, WK-
honkbal 2005, sportpark Amsterdamse Bos (aanvullend), en de Jaap Eden (groot onderhoud) zijn in 
uitvoering. Uiterlijk in 2008 zijn deze projecten afgewikkeld.  
 
Projecten uit de periode 2003-2006 
De projecten Bijlmer Sportcentrum, Olympisch Trainingscentrum, de Calandhal, sporthal Ookmeer en 
de atlethiekhal Apollohal en Pirates zijn in voorbereiding en/of in uitvoering. Uiterlijk in 2008 zijn deze 
projecten afgewikkeld.  
 
Aanpassing gymnastieklokalen voor het buitenschoolsgebruik en Sportcentrum Nieuwe Stijl 
Alle subsidies zijn verleend. Verwacht wordt dat alle projecten in 2007 zijn afgewikkeld. 
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Resultaatgebied Cultuur en monumenten 

1. Kerncijfers  
 
Bedragen x € 1.000 Rekening 2005 Begroting 

2006 
Actualisatie 

2006 
Rekening 

2006

Totaal resultaatgebied Cultuur en monumenten 

Lasten + 119.346 108.512 114.789 112.739

Baten - 19.093 9.081 14.486 15.978

Resultaat t.l.v. algemene middelen voor mutaties reserves 100.253 99.431 100.304 96.761

Toevoegingen minus onttrekking reserves -3.873 -182 -1.601 3.219

Resultaat t.l.v. algemene middelen na mutaties reserves 96.380 99.249 98.703 99.980

Cultureel erfgoed 
 

  

Lasten + 6.704 6.000 6.567 6.342

Baten - 1.484 704 1.291 1.438

Saldo 5.220 5.296 5.276 4.904

Cultuureducatie en -participatie 
 

  

Lasten + 9.975 10.323 10.223 10.171

Baten - 1.421 1.378 1.409 1.335

Saldo 8.554 8.945 8.814 8.837

Musea 
 

  

Lasten + 27.698 22.344 22.046 24.887

Baten - 7.338 1.758 1.770 2.619

Saldo 20.360 20.586 20.276 22.268

Theaters en concertzalen 
 

  

Lasten + 51.208 49.139 53.304 52.961

Baten - 5.278 1.113 5.663 5.746

Saldo 45.930 48.026 47.641 47.215

Lokale media 
 

  

Lasten + 4.909 5.248 5.273 5.258

Baten - 2.026 2.062 2.062 2.238

Saldo 2.883 3.186 3.211 3.019

Overige kunsten 
 

  

Lasten + 20.268 15.813 17.724 16.371

Baten - 6.835 2.602 4.239 2.633

Saldo 13.433 13.211 13.486 13.738

 
Saldo reserves 13.765 14.707 12.541 16.983

Saldo voorzieningen 12.980 12.870 13.013 13.290

 

2. Algemeen 
Het saldo (na mutaties reserves) is bij de rekening € 0,7 miljoen hoger dan begroot. Bij de 
subresultaatgebieden Musea en Overige kunsten is een toename van het saldo te constateren dat ten 
laste van de algemene dienst komt. De overige subresultaatgebieden laten een daling zien.  
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2.1 Cultureel erfgoed 
Het saldo ten laste van de algemene dienst verbetert met € 0,4 miljoen in vergelijking met de 
begroting. In verband met de aanstaande verhuizing naar De Bazel zijn er in 2006 geen 
tentoonstellingen geweest. Hierdoor verbetert het saldo van het Gemeentearchief met € 0,3 miljoen. 
Bureau Monumentenzorg eindigt het jaar € 0,1 miljoen positiever dan begroot.  

2.2 Cultuureducatie en -participatie 
Het saldo verbetert met € 0,1 miljoen in vergelijking met de begroting. Er is € 0,2 miljoen minder 
uitgegeven aan kunsteducatie dan begroot. Hiervan is € 0,1 miljoen gedoteerd aan de reserve 
Kunstenplan 2001-2008, omdat eerder de overschrijding op de subsidie MOCCA via deze reserve is 
gedekt. 

2.3 Musea 
Het saldo neemt met 1,7 miljoen toe in vergelijking met de begroting. Dit wordt veroorzaakt door de 
overheveling van de reserve ‘investering a fonds perdu’ van € 2,0 miljoen vanuit het resultaatgebied 
Middelen. Omdat deze reserve bedoeld is voor de nieuwbouw van het Stedelijk Museum is het bedrag 
aan de hiervoor al bestaande reserve van € 10 miljoen toegevoegd. Tegenover de saldotoename van 
€ 2,0 miljoen staat een saldoverlaging van € 0,3 miljoen. € 0,2 miljoen hiervan is het gevolg van lagere 
kapitaallasten dan begroot bij het Stedelijk Museum (vertraging in de nieuwbouw) en het Amsterdams 
Historisch Museum. Voor € 0,1 miljoen betreft het een nominale bijstelling. 

2.4 Theaters en concertzalen 
Het saldo daalt met € 0,8 miljoen in vergelijking met de begroting. Oorzaken zijn lagere kapitaallasten 
(Cosmic, Stadsschouwburg) door minder investeringen dan begroot, en beëindigde subsidies (€ 0,9 
miljoen). Hier staan tegenover: hogere kapitaallasten door investeringen in het Muziekgebouw aan ’t 
IJ en een subsidieverhoging van de Stadsschouwburg wegens investeringen in installaties  
(€ 0,4 miljoen). Door een negatieve nominale bijstelling is het verschil met de begroting per saldo  
€ 0,8 miljoen.  

2.5 Lokale media 
Op grond van de winstafdrachtregeling over de jaren t/m 2005 heeft de gemeente € 0,2 miljoen aan 
extra baten van AT5 ontvangen. In vergelijking met de begroting verbetert het saldo met dit bedrag.  

2.6 Overige kunsten 
Het saldo neemt met € 0,5 miljoen toe in vergelijking met de begroting. Dit wordt veroorzaakt door een 
toevoeging van € 0,2 miljoen voor de kapitaallasten Cosmic. Daarnaast is € 0,2 miljoen ten laste van 
de algemene dienst gedoteerd aan de reserve Kunstenplan 2001-2004. En tot slot zijn enkele 
convenantgelden van het Rijk niet ontvangen. Binnen dit subresultaatgebied is € 0,1 miljoen 
onderbesteding op stelposten voor investeringen en onderhoud en stelpost dans ingezet voor dekking 
van de kosten voor de manifestatie van Wereldboekenstad 2008. 
 

3. Specificatie reserves en voorzieningen 
Bedragen x € 1.000 Stand 

01/01/2006 
Mutaties 

2006 
Stand 

31/12/2006 

  + -/-  
Reserves     
  
Kunstaankoop 322 0 322 0
Onderhoud cultuuraccommodaties 72 0 72 0
Obligatie VOC 50 0 50 0
Herontwikkeling Stedelijk Museum 10.000 2.000 0 12.000
Broedplaatsen 578 0 -1.433 2.011
Vereveningsreserve Kunstenplan 2005-2008 610 226 0 836
Kunstenplan 2001-2008 822 0 267 555
Ombouw 220/380V 461 0 0 461
Wachtgelden Muziekschool - 2011 379 0 46 333
Vakantiegeld (AHM) 141 258 259 140
Wachtgeld (AHM) 25 110 0 135
Personele lasten ATV i.v.m. pensioen 80 20 0 100
Vakantiegeld (dAB - Archeologie en Monumentenzorg) 77 79 77 79
Aankopen en ontsluiting collectie 100 0 28 72
Aandeelhouderschap Kunst en Cultuur 32 0 0 32
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Opdrachten fotografen 15 15 6 24
Kunstenplan 2001-2004 0 700 495 205
Totaal reserves 13.764 3.408 189 16.983
 
Afgewikkelde reserves 
Er zijn drie reserves afgewikkeld. De reserve Kunstaankopen Stedelijk Museum en Onderhoud 
cultuuraccommodaties zijn in 2006 besteed. De reserve Obligatie VOC is vrijgevallen, omdat het 
terugkopen van de gestolen obligatie niet gelukt is.  
 
Gehandhaafde reserves 
Naar aanleiding van een motie van raadslid Piersma is in 2001 de reserve Kunstenplan 2001-2008 
gevormd. Jaarlijks wordt hieraan circa € 300.000 onttrokken ter dekking van de kosten van het 
Kunstenplan 2005-2008. De vereveningsreserve Kunstenplan 2005-2008 is gevormd voor het 
opvangen van tekorten en overschotten. Deze ontstaan doordat in het Kunstenplan de totaalbedragen 
van de subsidies jaarlijks verschillen. 
 
Voor eventuele claims bij subsidiebeëindiging door de vaststelling van het Kunstenplan 2005-2008, is 
in 2005 een reserve gevormd. Vanaf 2006 is het restant van deze reserve, € 0,7 miljoen, opgenomen 
in dit resultaatgebied. In 2006 is € 0,5 miljoen hiervan besteed. De resterende € 0,2 miljoen is nodig 
voor de afronding in 2007 van de in procedure zijnde voorstellen.  
 
Uit de reserve Broedplaatsen worden de woonlasten voor kunstenaars met een laag inkomen op 
broedplaatslocaties verlaagd. In 2006 is voor € 0,4 miljoen aan verplichtingen aangegaan en voor 
€ 0,9 miljoen is er aan verplichtingen ingetrokken. Van stadsdeel Noord is een bedrag van € 1 miljoen 
ontvangen voor een Broedplaatslocatie in Noord. Deze bijdrage is een aanvulling op de subsidie ten 
laste van de reserve Broedplaatsen. 
 
De reserve Ombouw voltage Stedelijk Museum is bestemd voor de vervanging van de installatie van 
het museum, de reserve Nieuwbouw voor (de kapitaallasten van) de nieuwbouw.  
 
Bedragen x € 1.000 Stand 

01/01/2006 
Mutaties 

2006 
Stand 

31/12/2006 

  + -/-  
Voorzieningen     
  
Fondsenwerving 14 0 14 0
Avant-garde 1960-1975 17 0 17 0
Conservering videoarchief Migranten TV 26 0 26 0
Groot onderhoud (AHM) 82 0 82 0
Frictiekosten Monumentenzorg 389 0 389 0
Nieuwbouw Stedelijk Museum (incl. OCW 
werkgelegenheidsimpuls) 

12.109 790 0 12.899

Rijksregelingen cultuur 2005-2008 141 100 100 141
Project Sri Lanka 156 0 87 69
Opdrachten fotografen (GAA) 15 15 6 24
Legaat Van Eck 21 1 0 22
Voorziening debiteuren (AHM) 10 0 0 10
Buurt en Stad 0 72 12 60
Tentoonstelling ‘Aanzien van de Stad’ 0 161 118 43
Tentoonstelling De Bazel 0 40 22 18
Groot onderhoud Willet-Holthuysen 0 4 0 4
Totaal voorzieningen 12.980 1.183 873 13.290

 
Afgewikkelde voorzieningen 
Met de verzelfstandiging van het Stedelijk Museum zijn de voorzieningen Fondsenwerving en Avant-
garde 1960-1975 overgegaan naar de Stichting Stedelijk Museum. Met de digitalisering van het 
videoarchief van Migranten TV is in 2006 begonnen en deze zal in 2007 worden afgerond. De 
voorziening Groot onderhoud (AHM) is in 2006 geheel ingezet voor de uitvoering van het meerjarig 
onderhoudsplan van het Amsterdams Historisch Museum.  
De frictiekosten Monumentenzorg is bestemd voor het afdekken van de reorganisatiekosten van 
Bureau Monumentenzorg. Deze voorziening is overgebracht naar het resultaatgebied Middelen. 
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Gehandhaafde voorzieningen 
De voorziening rijksregelingen Cultuur 2005-2008 is bestemd voor het opvangen van overschotten en 
tekorten, die ontstaan bij het besteden van de bijdragen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschappen. De bijdragen worden verleend op grond van de regelingen ‘Versterking 
cultuureducatie in het primair onderwijs 2004-2007’, ‘Actieplan Cultuurbereik 2005-2008’ en 
‘Geldstroom Beeldende Kunst en Vormgeving 2005-2008’.  
 
De voorziening nieuwbouw Stedelijk Museum is bestemd voor (de kapitaallasten van) de nieuwbouw. 
De toevoeging betreft de jaarlijkse bijdrage van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties voor de werkgelegenheidsimpuls. Deze wordt in 2007 beëindigd.  
 
Nieuwe voorzieningen 
Er zijn drie nieuwe voorzieningen gevormd voor de gemeentelijke archiefdienst. Twee zijn voor de 
organisatie van de tentoonstellingen ‘Aanzien van de Stad’ (sep.-dec. 2007) en ‘de Bazel’ (aug.-sep. 
2007). De derde voorziening is voor het project Buurt en Stad, een internetproject voor groep 6 tot 8 
van de basisschool. Dit is een meerjarig project dat medegefinancierd wordt door het Amsterdams 
Fonds voor de Kunst en het VSB-fonds.  
 
De voorziening Groot onderhoud Willet-Holthuysen is het restantbudget voor de uitvoering van het 
meerjarig onderhoudsplan van het Museum Willet Holthuysen.  
 

4. Investeringen 
De tabel geeft een overzicht van de in financieel opzicht belangrijkste investeringsprojecten op het 
gebied van Kunst en Cultuur, begin 2007.  
 

Bedragen x € 1 miljoen 
(excl. BTW) 

Muziek-
gebouw

Vlakke Vloer 
Schouwburg

Stedelijk 
Museum De Bazel

Depot 
Historisch 

Museum Hermitage
Financieel Kader  

Op basis van prijspeil einde werk einde werk einde werk einde werk 2006 2000

Totale investering 48,0 31,3 105,6 61,1 10,3 48,6
Bijdrage derden en/of eigen 
bijdrage  0 0 35,4 27,3 0 39,0

Bijdrage gemeente 48,0 31,3 70,2 33,8 10,3  9,5

Planning   
Voorlopig ontwerp aug-02 apr-05 dec-03 voorjaar-07 

Definitief ontwerp mrt-00 apr-04 okt-05 feb-04 zomer-07 

Aanbesteding jan-01 aug-04 jan-06 sep-04 jan-08 

Start bouw begin-00 apr-05 zomer-07 nov-04 2008 2007

Opening jun-05 2008 najaar-09 sep-07  2009  2008

Bestedingen  
Investeringstotaal 48,0 31,3 105,6 61,1 10,3 9,5

Af: bestedingen t/m 2005 47,5 8,2 14,3 39,2 - 9,5

Af: bestedingen 2006 0,5 0,6 4,8 16,0 0,1 -

Af: bestedingen 2007 e.v. - 22,5 86,5 6,2 10,2 -
 
Muziekgebouw aan ’t IJ 
De officiële opening van het Muziekgebouw aan ’t IJ vond in juni 2005 plaats. In het voorjaar van 2007 
is een eindrapportage over de bouw aan uw Vergadering aangeboden. Tegelijkertijd is het nog 
ontbrekende deel van het bouwkrediet en een rendabel krediet voor het horecagedeelte verleend. 
 
Vlakke Vloer Stadsschouwburg 
Op 9 november 2006 is de bouw stilgelegd van de vlakke vloer van de Stadsschouwburg. Het 
stadsdeel Centrum kon de constructie van de dragende delen niet goedkeuren. Een extern 
deskundige heeft de goedkeuringen overgenomen. Inmiddels is duidelijk dat er fouten zijn gemaakt in 
de berekeningen van de staalverbindingen. De vertraging leidt tot extra kosten, die niet meer binnen 
het vastgestelde krediet kunnen worden opgevangen. In het voorjaar van 2007 wordt uw Vergadering 
geïnformeerd over de gevolgen hiervan voor de bouw en kosten van het project. 
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Stedelijk Museum 
In 2006 is het gebouw van het Stedelijk Museum aan de Van Baerlestraat gesloopt. Begin 2007 is uw 
Vergadering op de hoogte gebracht van de resultaten van de Europese aanbesteding voor de 
nieuwbouw en het uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld. De dekking van het resterende tekort van 
€ 1,5 miljoen wordt betrokken bij de Voorjaarsnota.  
 
De Bazel 
In de maanden mei en juni 2007 zal het Stadsarchief verhuizen van de Amsteldijk naar gebouw De 
Bazel aan de Vijzelstraat. De officiële opening staat gepland voor september 2007. Zie ook het 
resultaatgebied Bestuur en Concern 
 
Nieuw Depot Amsterdams Historisch Museum 
In december 2006 heeft uw Vergadering ingestemd met het beschikbaar stellen van een 
voorbereidingskrediet van € 1,4 miljoen. Naar verwachting zal in het voorjaar 2007 de aanvraag van 
het bouwkrediet aan uw Vergadering worden voorgelegd.  
 
Hermitage aan de Amstel 
De ontruiming van het verpleeghuis Amstelhof vindt in 2007 plaats, waarna de verbouw kan starten. In 
de loop van 2008 wordt de Hermitage geopend.  
 
Huis voor de Dans 
De centrale stad draagt € 2 miljoen bij aan de realisatie van het Huis voor de Dans. Ontwikkeling van 
het project is afhankelijk van de voortgang van het project Polderweg. De bouw kan wellicht in 2008 
starten. De oplevering vindt dan in 2009 of 2010 plaats, afhankelijk van de te kiezen variant.  
 
Theater Cosmic 
Nadat de bestuurlijke problemen bij de stichting waren opgelost, heeft uw Vergadering in mei 2005 het 
eerder bevroren krediet voor de verbouwing van theater Cosmic weer vrijgegeven. De verbouwing 
gaat in de loop van 2007 van start, een jaar later kan de opening plaatsvinden.  
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Resultaatgebied Milieu en water 

1. Kerncijfers  
 
Bedragen x € 1.000 Rekening 2005 Begroting 

2006 
Actualisatie 

2006 
Rekening 

2006

Totaal resultaatgebied Milieu en water 

Lasten + 363.241 360.793 372.597 388.285

Baten - 329.850 326.905 322.217 352.650

Resultaat t.l.v. algemene middelen voor mutaties reserves 33.391 33.888 50.380 35.635

Toevoegingen minus onttrekking reserves -3.647 1.022 -100 3.741

Resultaat t.l.v. algemene middelen na mutaties reserves 29.744 34.910 50.280 39.375

Afvalverwerking 
 

  

Lasten + 103.884 106.856 107.243 108.831

Baten - 101.790 104.839 105.204 107.536

Saldo 2.094 2.016 2.038 1.295

Afvalwatertransport 
 

  

Lasten + 48.666 48.890 49.686 51.494

Baten - 51.627 51.117 50.889 54.522

Saldo -2.961 -2.227 -1.203 -3.028

Drinkwatervoorziening 
 

  

Lasten + 123.710 128.935 126.717 136.185

Baten - 125.156 130.713 128.495 136.185

Saldo -1.446 -1.778 -1.778 0

Milieu 
 

  

Lasten + 81.079 65.348 76.768 86.976

Baten - 60.294 41.198 37.874 57.101

Saldo 20.786 24.149 38.894 29.875

Waterbeheer 
 

  

Lasten + 14.609 15.814 15.650 14.859

Baten - 3.337 3.066 3.321 3.626

Saldo 11.272 12.748 12.329 11.233

 
Saldo reserves 14.996 16.740 14.653 18.830

Saldo voorzieningen 84.340 76.396 92.938 86.179

 

2. Algemeen 
In het resultaatgebied Milieu en water gaat € 388 miljoen aan lasten en € 353 miljoen aan baten om. 
Deze lasten en baten betreffen voornamelijk Waternet (€ 184,5 miljoen) en het Afvalenergiebedrijf 
(€ 109 miljoen), waarvan de exploitatie in de gemeentebegroting zo goed als sluitend is. Het begrote 
negatieve saldo in het resultaatgebied Milieu en Water bedraagt € 35,6 miljoen (€ 39,4 miljoen na 
mutaties reserves) en wordt vooral verklaard door de milieutaken en het waterbeheer.  
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Een toelichting op de vijf onderdelen op hoofdlijnen: 
• afvalverwerking: Dit product betreft naast de baggerslibverwerking (Waternet) in hoofdzaak de 

onderdelen van het Afval Energie Bedrijf (AEB). De in omvang belangrijkste onderdelen (de 
afvalverbranding en de afvalpunten) worden afgerekend met de stadsdelen/derden. In de 
exploitatierekening van de centrale stad wordt het saldo opgenomen van het Depot Gevaarlijk 
Afval en het Regionaal Sorteer Centrum Amsterdam; 

• afvalwatertransport (Waternet): het belangrijkste product hierin is de rioleringstaak. Tot nu toe 
wordt uitgegaan van een kostendekkendheid van 98,5 procent (exclusief terug te ontvangen 
BTW). Voor- en nadelige verschillen worden verrekend met de Egalisatievoorziening rioolrecht; 

• drinkwatervoorziening (Waternet): hiervan is de exploitatie met een gering batig saldo gedekt door 
tarieven; 

• milieu (DMB): het gehele financiële saldo van de hierin opgenomen producten maakt onderdeel uit 
van de exploitatierekening; 

• waterbeheer: dit product betreft in hoofdzaak de activiteiten van de Dienst Binnenwaterbeheer 
(BBA), die ten laste van de gemeentebegroting komen, met uitzondering van de opbrengst van 
het binnenhavengeld en de waterbeheeractiviteiten van Waternet zoals het 
baggeren/drijfvuilvissen en het onderhoud van poldergangen.  

2.1 Afvalverwerking 
Het product Afvalverwerking heeft een saldo ten laste van de algemene dienst van € 1,3 miljoen. Dit is 
€ 0,75 miljoen lager dan begroot en veroorzaakt door een onderschrijding op de baggerslibverwerking 
(lagere stortkosten bagger klasse 4) in de Jan van Riebeeckhaven.  
In hoofdzaak wordt het product afvalverwerking geleverd door het Afval Energie Bedrijf (AEB). 
Behalve de verwerking van afval levert de Afvalenergiecentrale (AEC) elektriciteit (voor circa 150.000 
huishoudens), ijzer en non-ferro metalen (voor recycling) en bodemas (wegenbouw). Westpoort 
Warmte BV is een joint venture met NUON, die de levering verzorgt van (rest)warmte in het Westelijk 
Havengebied. De NV Afvalverwerkingsinrichting Amsterdam (AVI) verhuurt de verbrandingsinstallatie 
aan AEC. Op dit moment realiseert het AEB de bouw van hoogrendement afvalverwerkinginstallatie 
(HR Centrale). 
 
Depot Gevaarlijk Afval 
De rekening vertoont een positief resultaat van € 0,4 miljoen. In vergelijking met de begroting betekent 
dit een verbetering van € 0,1 miljoen. 
In 2006 is in totaal 11.100 ton ingezameld; 18 procent meer dan in 2005. Door de toenemende druk 
op de verwerkingstarieven zijn de opbrengsten in vergelijking met 2005 niet navenant gestegen. 
 
Regionaal Sorteer Centrum Amsterdam 
De rekening vertoont een voordelig resultaat van € 0,1 miljoen. Dit resultaat is vrijwel gelijk aan het 
geraamde resultaat. 
 
Afvalpunten 
De rekening vertoont een nadelig resultaat van € 0,9 miljoen. In vergelijking met de begroting betekent 
dit een verslechtering van € 1,4 miljoen. Het tegenvallende resultaat wordt veroorzaakt doordat een 
groter volume afval van burgers is ingezameld wat navenant hogere verwerkingskosten met zich 
meebracht. De verslechtering zal conform de gedragslijn worden doorberekend aan de stadsdelen. 
 
Afval Energie Centrale 
Het resultaat van de Afval Energie Centrale bedraagt € 11,2 miljoen. Dit is gelijk aan het in de 
begroting geraamde resultaat. Conform de gedragslijn wordt het resultaat (als korting op het tarief) 
uitgekeerd aan stadsdelen, deelnemende gemeenten en ICOVA.  
In 2005 bedroeg het resultaat € 11 miljoen. Hierbij is rekening gehouden met een dotatie van 
€ 2,5 miljoen aan de voorziening Herstructurering. 
De totale omzet van de Afval Energie Centrale bedraagt € 100,9 miljoen; in vergelijking met 2005 is 
dat een toename met € 4,1 miljoen. De omzet kan als volgt worden onderverdeeld: 
 
Bedragen x € 1 miljoen Rekening 2005 Begroting 2006 Rekening 2006 
Omzet afvalverwerking 70,2 66,9 69,7 
Omzet energie 17,7 19,9 19,7 
Omzet recyclemateriaal 3,3 2,3 2,7 
Omzet slibverwerking 2,4 6,5 5,2 
Rente en dividenden 3,1 2,5 3,3 
Overige opbrengsten 0,2 0,2 0,3 
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Opmerkingen: 
- in vergelijking met de begroting is een hogere omzet van € 2,7 miljoen gerealiseerd. De lagere 

omzet van de stadsdelen (- € 0,7 miljoen) en aangesloten gemeenten (- € 1,4 miljoen) is 
ruimschoots gecompenseerd door een hogere omzet van bedrijven (€ 4,8 miljoen); 

- de omzet energie is bij de begroting achtergebleven (€ 0,2 miljoen), met name die van de levering 
van elektriciteit (- € 0,3 miljoen). Daartegenover staat een toename van levering van warmte (€ 0,4 
miljoen). De achterblijvende omzet uit levering van elektriciteit wordt vooral veroorzaakt doordat 
de elektriciteitopbrengst uit het biogasproject ten gunste van het nog in de ontwikkelingsfase 
verkerend project wordt verantwoord. Dit gebeurt volgens de voor het AEB geldende regels. Als 
gevolg van een revisie van de ketel was bovendien inkoop van capaciteit tegen een hoger tarief 
noodzakelijk; 

- de hogere omzet van recyclemateriaal is vooral het gevolg van een hogere, gemiddelde opbrengst 
per ton. 

Belangrijke afwijkingen bij de kosten zijn: 
- hogere personeelskosten (- € 0,5 miljoen), vooral ontstaan door het inhuren van externe 

deskundigheid voor het verder gestalte geven van de organisatie en voor de herstructurering van 
processen; 

- hogere kosten voor onderhoud, vooral ontstaan door de hogere dan geraamde kosten van de 
twee uitgevoerde ketelrevisies (- € 1,2 miljoen); 

- hogere kosten voor het verwerken van reststoffen (- € 0,9 miljoen), vooral ontstaan door de in 
2006 voorgefinancierde kosten voor Rijkswaterstaat in verband met het verwerken van bodemas 
in de Westrandweg; 

- lagere rente en afschrijvingen als gevolg van een bij de begroting achtergebleven niveau van 
investeringen in 2005 (€ 1 miljoen).  

Investeringen  
In het najaar van 2003 is gestart met de bouw van een hoogrendement afvalverwerkinginstallatie 
(HR Centrale) met een verwerkingscapaciteit van 530.000 ton per jaar als uitbreiding op de bestaande 
Afvalenergiecentrale. Op 17 september 2003 heeft uw Vergadering hiervoor een krediet beschikbaar 
gesteld van € 338 miljoen.  
Op 11 mei 2005 heeft uw Vergadering een aanvullend krediet van € 25,4 miljoen beschikbaar gesteld. 
Bij de beschikbaarstelling is rekening gehouden met ontvangen investeringssubsidies van in totaal 
€ 4,45 miljoen zodat de geraamde bouwkosten € 363,4 miljoen bedroegen. 
Verwacht werd dat de bouw van de HR Centrale eind 2006 kon worden afgerond, maar deze planning 
is niet haalbaar gebleken. Hierdoor was het bouwkrediet ontoereikend; er is een aanvullend krediet 
beschikbaar gesteld van € 90 miljoen, door uw Vergadering in december 2006. Op de boekwaarde 
wordt afgeschreven na ingebruikname van de HR Centrale. In 2006 is door AEB € 117,9 miljoen 
geïnvesteerd, waarvan € 114,4 miljoen ten behoeve van de HR Centrale.  

2.2 Afvalwatertransport 
Waternet levert het product afvalwatertransport, dat uit rioleringstaken voor de gemeente Amsterdam 
bestaat. De rioleringstaak betreft de zorg voor een doelmatige inzameling en doelmatig transport van 
afvalwater binnen de gemeente Amsterdam ter bescherming van de volksgezondheid, veiligheid en 
het milieu tegen de laagst mogelijke kosten (rioolrecht).  
De uitgaven van Waternet voor het beheer en onderhoud van het rioolstelsel zijn voor 98,5 procent 
kostendekkend via het rioolrecht. In de begroting wordt een veiligheidsmarge gehanteerd van 
1,5 procent zodat het rioolrechttarief niet boven de kostendekkendheid uit komt. Eventuele voor- en 
nadelige saldi in de rekening worden verrekend met de voor dit doel gevormde Egalisatievoorziening 
rioolrecht.  
 
Toelichting op de uitkomsten van de rekening 
De netto kosten van Waternet ten laste van het rioolrecht komen € 0,5 miljoen hoger uit dan begroot. 
De inkomsten rioolrecht komen € 1,1 miljoen lager uit dan begroot en de perceptiekosten zijn 
€ 1 miljoen hoger dan oorspronkelijk begroot. Samen met de al begrote onttrekking aan de 
voorziening rioolrecht ad € 2,6 miljoen, betekent dit dat in 2006 € 5,2 miljoen aan de voorziening 
rioolrecht moet worden onttrokken. De stand van de voorziening bedraagt ultimo 2006 € 3,1 miljoen. 
Door deze ontwikkelingen komt het tarief rioolrecht de komende jaren onder druk te staan. 
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Investeringen  
In 2006 is 39 kilometer riool gerenoveerd; in de begroting was 23 kilometer gepland. Een groot deel 
hiervan is uitgevoerd in combinatie met werken van andere diensten en bedrijven. Op die manier kon 
de overlast voor de burgers en bedrijven beperkt blijven. De extra kosten bedroegen € 2 miljoen. Deze 
zijn als investeringsuitgaven verantwoord. In 2006 is verder gewerkt aan het realiseren van 
bergbezinkbassins om het overstorten tegen te gaan. Van de geplande capaciteit ad 17.500 m³ is 
inmiddels 7.200 m³ operationeel. Naar verwachting is eind 2007 90 procent van de geplande 
capaciteit operationeel. Het totale volume aan investeringen met betrekking tot de rioleringstaak 
bedroeg in 2006 € 24,9 miljoen. 
  
In 2006 is de nieuwe afvalwaterzuivering, rioolwaterzuiveringsinrichting(RWZI) Amsterdam west en 
het bijbehorende nieuwe aanvoerstelsel volledig operationeel. De RWZI-Zuid en -Oost zijn inmiddels 
gesloten. De geplande stedenbouwkundige ontwikkelingen in deze gebieden kunnen nu gaan 
plaatsvinden.  

2.3 Drinkwatervoorziening 
Waternet levert het product drinkwatervoorziening. Op de drinkwatertaak kwam was een batig saldo 
begroot van € 1,8 miljoen ten gunste van de algemene dienst. Gezien de nieuwe drinkwaterwet is in 
de jaarrekening 2006 een stelselwijziging doorgevoerd, waarbij voor 2006 de renteopslag gelijk wordt 
gesteld aan de genormeerde winstafdracht en zodoende een 0-resultaat is gerealiseerd.  
Het batig exploitatiesaldo voor mutatie reserves is € 4,6 miljoen. De reservemutaties worden hierna 
toegelicht. Met betrekking tot de drinkwatertaak is aan de negatieve reserve ‘in te verdienen 
overnamesommen’ € 1,8 miljoen toegevoegd. Daarnaast is € 1,16 miljoen toegevoegd aan de 
Egalisatiereserve. Deze Egalisatiereserve bedraagt ultimo 2006 € 3,4 miljoen. De toevoeging is 
gebaseerd op de voorziene aankoop van KIWA(Waterresearch)-aandelen waartoe uw Vergadering  
d.d. 14 november 2006 besloten heeft. 
Aan de Bestemmingsreserve ‘in te verdienen bemeteringskosten’ is € 4,8 miljoen toegevoegd. Dit 
vindt zijn grondslag in het feit dat in het kader van de 10 procent-bezuinigingsoperatie is besloten om 
het bemeteringsproject te stoppen nadat de eenvoudig te bemeteren woningen van een watermeter 
voorzien zijn. Naar verwachting is dit moment in 2008/2009 bereikt. Tot nu toe zijn de tekorten op het 
bemeteringsproject ten laste gebracht van de (negatieve) reserve ‘in te verdienen bemeteringskosten’. 
Naarmate het bemeteringsproject langer duurt, zou een omslagpunt kunnen worden bereikt waarbij de 
inkomsten uit het bemeteringsproject (vastrecht) hoger zijn dan de kosten. Vanaf dat moment zou de 
negatieve reserve worden ingelopen. Met de voorziene beëindiging van het project in 2008/2009 
komen de bemeteringskosten en vastrechtinkomsten eerder in de reguliere drinkwaterexploitatie dan 
verwacht. Om de negatieve reserve versneld op te heffen wordt € 4,8 miljoen toegevoegd, waardoor 
deze reserve ultimo 2006 uitkomt op - € 4,1 miljoen.  
 
Investeringen  
2006 was het jaar waarin de fusie van de voormalige bedrijven Waterleidingbedrijf en DWR zijn beslag 
kreeg in een fysieke verhuizing, aanpassing aan nieuwe procedures en een herinrichting van de 
organisatie. Dit had voor diverse geplande projecten een uitstel of vertraging tot gevolg, en het 
algemene beeld is er dus een van onderrealisatie.  
Bij de structurele kredieten die vaak een onderhoudskarakter hebben, speelt bij Waternet bovendien 
de geleidelijke toepassing van het ontwikkelde assetmanagementbeleid mee. Daarbij worden 
vervangingsinvesteringen, daar waar verantwoord, uitgesteld. De realisatiegraad 2006 voor deze 
kredieten bedroeg 66 procent. Als gevolg van het doorgevoerde assetmanagement wordt in het 
jaarplan 2008 het structurele investeringsniveau neerwaarts bijgesteld. 
Het totale volume aan investeringen met betrekking tot de drinkwatertaak bedroeg in 2006 
€ 25,24 miljoen. 

2.4 Milieu 
De Dienst Milieu en Bouwtoezicht levert in hoofdzaak het product Milieu. Daarnaast wordt een 
bijdrage aan dit product geleverd door het peilfilternet (DWR), de grondwaterzorg (DWR) en de 
grondbank (OGA). 
 
De bijdrage van de Dienst Milieu en Bouwtoezicht betreft de uitvoering van wettelijke milieutaken voor 
centrale stad en stadsdelen, de (deels betaalde) advisering en de taken op het gebied van 
bodemsanering. Hierin is ook de subsidiëring op het gebied van de bevordering van het milieubesef 
begrepen. 
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De resultaten van de Dienst Milieu en Bouwtoezicht worden niet alleen bereikt via de gewone dienst 
van de begroting, maar ook via onttrekkingen aan reserves en voorzieningen en via uitgaven ten laste 
van kredieten. Het saldo, inclusief mutaties in de reserves, is in vergelijking met de begroting circa 
€ 6 miljoen hoger (in vergelijking met de actualisatie € 2,7 miljoen hoger). De belangrijkste oorzaak is 
het gemeentelijk aandeel in de saneringskosten van het Oostergasfabrieksterrein. Het aandeel was in 
2006 € 6,2 miljoen hoger dan begroot.  
 
Investeringen Dienst Milieu en Bouwtoezicht 
In de grote bodemsaneringsprojecten zijn in 2006 de volgende bedragen geïnvesteerd  
(bedragen x € 1 miljoen):       
• Inregelfase Diemerzeedijk    0,15 
• 1ste uitvoeringsfase Volgermeerpolder  7,5 
• 1ste uitvoeringsfase Westergasfabriek  1,0 
• uitvoering Oostergasfabriek    20,0 
Dekking hiervan komt ten laste van rijksmiddelen, reserves en voorzieningen en het gemeentelijk 
aandeel in de saneringskosten van de Oostergasfabriek. 

Grondbank/Grondbureau (Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam) 
De afdeling Bodemcoördinatie/Grondbank van het OGA is belast met het totale proces van plannen, 
beoordelen en begeleiden van zowel schone als verontreinigde grondstromen. Voor de inname en 
herkeuring van verontreinigde grond wordt gebruik gemaakt van de depots Top/Noodstort en de 
Toekomst. Vanaf 2006 worden de apparaatskosten bij het OGA voor de bodemsanering geheel ten 
laste gebracht van het VE-fonds. De totale kosten bedroegen in 2006 € 6,6 miljoen; € 1,3 miljoen 
meer dan begroot. De kosten van de verwerking van grond bedroegen € 6,3 miljoen; € 1,6 miljoen 
meer dan begroot omdat meer grond werd verwerkt. 

2.5 Waterbeheer 
Het product Waterbeheer heeft een saldo ten laste van de algemene dienst van € 11,2 miljoen. Dit is  
€ 1,5 miljoen lager dan begroot en wordt met name veroorzaakt door onderschrijdingen op de 
onderdelen: baggeren en drijfvuil (€ 0,3 miljoen), onderhoud poldergangen (€ 0,4 miljoen) en bij de 
dienst Binnenwaterbeheer Amsterdam(€ 0,9 miljoen). 
Binnenwaterbeheer (BBA) is beheerder van het binnenwater van Amsterdam en is onder andere 
verantwoordelijk voor de bediening van bruggen en sluizen, heffing en inning van binnenhavengeld, 
het initiëren van regels voor het gebruik van water, en facilitaire dienstverlening aan stadsdelen. In 
vergelijking met de vastgestelde begroting heeft BBA in de jaarrekening een voordelig saldo van 
€ 0,9 miljoen. De voornaamste oorzaak daarvan is de stijging van de opbrengsten Binnenhavengeld 
(circa € 0,5 miljoen) en de lagere personeels- en kapitaallasten (respectievelijk € 0,3 miljoen en 
€ 0,1 miljoen).  
 

3. Reserves en voorzieningen 
Specificatie reserves en voorzieningen 
 

Mutaties 2006 Bedragen x € 1.000 Stand primo 
2006 

+/+ -/- 

Stand ultimo 
2006 

Reserves  

UNA-fonds 1.144 0 1.144 0

In te verdienen overnamesommen -8.860 1.798  -7.062

In te verdienen bemeteringskosten -8.226 4.766 618 -4.078

Nazorg Diemerzeedijk 11.742 376 0 12.118

Bodemsaneringsgelden gemeente 5.055 866 741 5.180

Egalisatiereserve (Waternet) 2.207 1.160 0 3.367

Mitigering overgangsregeling 
bemetering huishoudelijk verbruik 

4.492 0 1.206 3.286

REB-gelden 2.453 0 8 2.445

Milieuprioriteiten 745 0 213 532

Overige reserves* 4.246 1.083 2.298 3.042

Totaal reserves 14.998 10.060 6.228 18.830
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Voorzieningen  

Projectfinanciering Zuider- en 
Westergasfabriek 

617 0 617 0

Technische risico’s AVI 24.539 0 0 24.539

Projectgeld Volgermeerpolder 19.979 3.711 0 23.690

Bodemsanering (OGA) 8.395 8.965 2.035 15.325

Groot onderhoud en 
vervangingsinvesteringen AVI 

15.018 2.730 5.298 12.450

Rioolrecht 8.305 0 5.200 3.105

Projectgeld Diemerzeedijk 1.337 680 0 2.017

Geluid-, veiligheid- en luchtkwaliteitplan 462 1.203 9 1.656

Herstructurering (AEB) 2.745 0 1.169 1.576

Overige voorzieningen 1.473 399 850 1.021

Bodemassen 1.471 0 1.159 312

Groot onderhoud depot gevaarlijk afval 0 487 0 487

Totaal voorzieningen 84.341 18.174 16.337 86.178

  

Totaal reserves en voorzieningen 99.338 28.234 22.565 105.008

* Dit zijn voornamelijk WW- en Vakantiegeldreserves 
 
Ontwikkeling reserves 
 
UNA-fonds 
Het UNA-fonds betreft een onderdeel van het gemeentelijk aandeel in de financiële dekking van de 
kosten van de bodemsanering Oostergasfabrieksterrein. Voor de kosten in 2006 is € 1,14 miljoen 
onttrokken aan deze reserve. Daarmee is deze reserve volledig aangewend. 
 
Reserve in te verdienen overnamesommen 
De negatieve reserve neemt in 2006 af met € 1,8 miljoen. In het jaar 2011 zal de laatste toevoeging 
plaatsvinden, waardoor deze negatieve reserve zal verdwijnen. 
 
Reserve in te verdienen bemeteringskosten 
Het doel van deze reserve is stabilisering van het vastrecht op de bemeterde huishoudelijke 
leveringen. Het nadelig saldo 2006 van de lasten en baten die verband houden met de bemetering, 
bedraagt € 0,62 miljoen. Daarnaast is, om de huidige negatieve reserve versneld op te heffen, 
€ 4,8 miljoen toegevoegd uit het exploitatieresultaat. Hiermee komt deze negatieve reserve eind 2006 
uit op € 4,1 miljoen.  
 
Nazorg Diemerzeedijk 
De (rente over de) reserve dient als dekking voor het gemeentelijk aandeel (50 procent) in de 
nazorgkosten voor de Diemerzeedijk. De declaraties van 2005 en 2006, voor de nazorgkosten 
Diemerzeedijk, zijn lager dan verwacht. De niet benutte rente ad € 0,38 miljoen is weer toegevoegd 
aan de reserve en dient als dekking voor het gemeentelijk aandeel in de kosten van de toekomstige 
herinvesteringen. 
 
Bodemsaneringsgelden gemeente 
In deze reserve is € 0,5 miljoen opgenomen voor onderzoek ter voorbereiding van de sanering van de 
Zuidergasfabriek. De overige gelden betreffen het gemeentelijk aandeel in de saneringskosten van de 
Volgermeerpolder en de nazorg Westergas. 
 
Omschrijving/ x € 1.000 Ultimo 2005 Mutatie 2006 Beschikbaar ultimo 

2006 
Volgermeer 5.384 -740 4.644 
Zuidergas 500 -1 499 
Westergas (dekking 2005) -829 829 0 
Westergas  gem. aandeel  0 37 37 
Totaal 5.055 125 5.180 
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De mutaties zijn het gemeentelijk aandeel van 10 procent in de kosten van de Volgermeer, de 
onderzoekskosten Zuidergas, de terugboeking van het tekort dekking Westergas 2005 en de 
toevoeging van het gemeentelijk aandeel van 10 procent van de nazorg Westergas, periode 2007-
2009. 
 
Egalisatiereserve (Waternet/Drinkwater) 
Het doel van deze reserve is het afdekken van de risico’s van afwijkingen in het resultaat, die ontstaan 
door scherp begroten en tariefegalisatie. De toevoeging 2006 bedraagt € 1,16 miljoen. Dat is het 
exploitatieresultaat na mutaties in Bestemmingsreserves. Hiermee komt de stand van de 
Egalisatiereserve ultimo 2006 uit op € 3,4 miljoen.  
 
Reserve REB-gelden 
In 2006 is in het kader van de besluitvorming over een aanvullend krediet voor de HR Centrale ook 
besloten de reserve REB-gelden in 2007 ten gunste van de exploitatie van de HR Centrale te 
brengen. 
 
Milieuprioriteiten 
Van deze reserve is € 0,21 miljoen ingezet voor het aardgasvulstation. Hiervoor was een contract 
aangegaan met Sun Gas. Dit contract heeft Ballast Nedam overgenomen om een faillissement van 
Sun Gas te voorkomen. Voor het complex Houthaven is nu zicht op de realisatie van de plannen en 
daarmee ook op de besteding van de subsidie aan het oorspronkelijke doel (milieuvriendelijk 
energiesysteem). Daarom blijft voor de laatste maal het budget nog een jaar beschikbaar voor het 
project Houthavens. 
 
Ontwikkeling voorzieningen 
 
Projectfinanciering Zuider- en Westergas (afrekening Wbb t/m 2001) 
Het bedrag in de voorziening vloeit voort uit een afrekening over de periode t/m 2001. In 2006 is de 
beschikking ontvangen en afgerekend met VROM. Deze voorziening is vrij gevallen. 
 
Projectgeld Volgermeerpolder 
Stand in de voorziening betreft nog niet aangewende voorschotten van VROM voor de uitvoering van 
de sanering. Er is € 3,7 miljoen meer voorschot ontvangen dan er kosten voor de sanering zijn 
gemaakt. 
 
Bodemsanering (OGA) 
De voorziening dient ter dekking van de kosten van sanering van vervuilde grond en wordt gevoed uit 
bijdragen uit de algemene reserve en het ISV. Specifiek voor het project Overhoeks is een aparte 
reserve gevormd. De stand van de voorziening wordt jaarlijks bepaald aan de hand van verleende 
machtigingen (€ 2,2 miljoen in 2006) en de nieuw ingediende saneringsplannen van projecten. In 2006 
is € 4,33 miljoen toegevoegd en is ten laste van de voorziening € 2,0 miljoen gedeclareerd. Daarnaast 
is € 4,635 miljoen toegevoegd vanwege de in de begroting 2006 vastgestelde prioriteit sanering 
Polderweggebied die in 2006 nog niet is besteed. 
 
Groot onderhoud en vervangingsinvesteringen AEB 
In 2006 is per saldo € 2,6 miljoen aan de voorziening onttrokken. In 2007 zal een herberekening 
plaatsvinden om de noodzakelijke omvang van de voorziening te bepalen. 
 
Rioolrecht 
De voorziening heeft een karakter van een egalisatiefonds voor de tarieven rioolrecht.  
De onttrekking 2006 is als volgt te specificeren: 
 

 2006
€

Hogere uitgaven Waternet gemeentelijke taken (dan begroot) - 733.141

Vrijval voorziening t.g.v. beheer rioolgemalen  - 668.000

Hogere inkomsten Waternet gem. taken (dan begroot) + 845.860

Correctie i.v.m. ‘brutering’ kapitaallasten  - 434.233

BTW op bestratingskosten in rioolrecht (stadsdelen) - 74.734
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Lagere inkomsten DGBA (dan begroot)* - 1.059.831

Hogere perceptiekosten DGBA (dan begroot)* - 1.063.972

Af: Begrote onttrekking voorziening rioolrecht - 2.012.440

Onttrekking aan de voorziening - 5.200.491

* Begrote inkomsten Dienst Gemeente Belastingen Amsterdam (DGBA): € 45.986.700; gerealiseerd  
€ 44.926.869; begrote perceptiekosten DGBA: € 931.720; gerealiseerd € 1.995.692. 
 
Geluid-, veiligheid- en luchtkwaliteitplan 
Stand in de voorziening betreft nog niet aangewende voorschotten van Rijk en provincie voor 
omgevingslawaai, externe veiligheid en luchtkwaliteit. In 2006 is € 1,2 miljoen toegevoegd aan de 
voorziening. 
 
Herstructurering AEB 
In 2005 is deze voorziening, met een omvang van € 2,7 miljoen, getroffen voor herstructurering van 
het AEB naar aanleiding van het ingezette transformatieproces ‘Professioneler en Marktgericht Afval 
Energie Bedrijf’. Als gevolg van de herstructurering is in 2006 een bedrag van € 1,2 miljoen aan de 
voorziening onttrokken. 
 
Bodemassen 
In verband met het risico op discontinuïteit in de afvoer van bodemas is een tweede depot voor de 
tijdelijke opslag gerealiseerd. In 2006 is aan de voorziening € 1,2 miljoen onttrokken. Er resteert nog 
een bedrag van € 0,3 miljoen. Dit bedrag is bestemd voor de nazorg van het depot. 
 
Groot onderhoud depot gevaarlijk afval 
Ten laste van de exploitatie is een voorziening gevormd voor groot onderhoud en 
vervangingsinvesteringen voor het depot. Het betreft een bedrag van € 0,5 miljoen. 
 

4. Investeringen 
De investeringen zijn toegelicht bij de desbetreffende producten. 
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Resultaatgebied Economie en haven 

1. Kerncijfers 
 
Bedragen x € 1.000 Rekening 

2005 
Begroting 

2006 
Actualisatie 

2006 
Rekening  

2006 

Totaal resultaatgebied Economie en Haven  

Lasten + 120.548 105.072 100.451 117.012

Baten - 127.861 109.576 107.897 114.211

Resultaat t.l.v. algemene middelen voor mutaties reserves -/- 7.313 -/- 4.504 -/- 7.445 2.801

Toevoeging minus onttrekking reserves 9.648 -/- 926 -/- 1.148 -/- 10.167

Resultaat t.l.v. algemene middelen na mutatie reserves 2.335 -/- 5.430 -/- 8.594 -/- 7.366

Subresultaatgebied 100.2 Havenexploitatie  

Lasten + 97.142 77.471 72.626 83.947

Baten - 118.569 104.879 103.010 113.057

Saldo -/- 21.427 -/- 27.409 -/- 30.384 -/- 29.110

Subresultaatgebied 100.3 Baggerstort  

Lasten + 357 0 0 0

Baten - 357 0 0 0

Saldo 0 0 0 0

Subresultaatgebied 100.4 Economisch(e) beleid/structuur  

Lasten + 34.765 34.312 31.821 42.845

Baten - 14.659 17.920 15.425 26.381

Saldo 20.106 16.392 16.396 16.464

Subresultaatgebied 100.5 Toerisme en promotie  

Lasten + 5.065 7.009 7.523 7.629

Baten - 1.458 1.422 2.128 2.349

Saldo 3.607 5.587 5.395 5.280

Reserves 97.750 91.027 101.636 92.542

Voorzieningen 50.493 43.096 31.883 52.876

 

2. Algemeen 

2.1 Havenexploitatie 
De rekening vertoont een voordelig resultaat van € 29,1 miljoen. In vergelijking met de begroting 
betekent dit een verbetering met € 1,6 miljoen. De verbetering wordt vooral veroorzaakt door: 
- een hogere opbrengst zeehavengeld als gevolg van de sterk toegenomen zeehavenoverslag (€ 

2,6 miljoen); 
- lagere ontvangsten voor huren en pachten (-/- € 1,3 miljoen), doordat in de begroting 2006 

geraamde uitgiften niet in dat jaar zijn gerealiseerd; 
- lagere uitgaven voor rente en afschrijving doordat het investeringsniveau in 2005 lager was dan 

begroot (€ 0,7 miljoen); 
- boekwinst bij de verkoop van activa (€ 0,8 miljoen); 
- vervroegde afschrijving van de boekwaarde van de Scandia Terminal doordat de niet meer 

gebruikte terminal is gesloopt (-/- € 1,1 miljoen); 
- tegenvallend resultaat uit baggerstort, aangezien de lagere opbrengsten uit stortingen maar in 

beperkte mate kunnen worden gecompenseerd door lagere kosten (-/- € 0,4 miljoen); 
- hogere W.V.M.-vergoedingen van het Rijk (€ 1,3 miljoen); 
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- vrijval reserve exploitatieverliezen (€ 0,3 miljoen); 
- vrijval van restanten voorgaande boekjaren (€ 1,4 miljoen); 
- vrijval bij de voorzieningen Onderhoud, OZB, Dubieuze debiteuren en Sonate (€ 1,4 miljoen);  
- het in de rekening verwerken van een dotatie aan de voorziening Verbeteren 

achterlandverbindingen (-/- € 4,2 miljoen); 
- het treffen van een voorziening voor onderhoud patrouillevaartuigen (-/- € 0,3 miljoen). 

2.2 Baggerstort 
De met Baggerstort samenhangende baten en lasten zijn verantwoord onder Havenexploitatie.  

2.3 Economisch€ beleid/structuur 
De rekening vertoont een nadelig resultaat van € 16,5 miljoen. In vergelijking met de begroting 
betekent dit een verslechtering met € 0,1 miljoen. De verslechtering wordt vooral veroorzaakt door: 
- hogere apparaatskosten Economische Zaken met name als gevolg van een hoog ziekteverzuim 

en aanwezige vacatures, waardoor vervangend personeel (interim-management) moest worden 
aangetrokken (-/- € 0,5 miljoen); 

- lagere doorberekende apparaatskosten Economische Zaken (-/- € 0,2 miljoen); 
- het achterwege blijven van een dividenduitkering door de SADC (-/- € 0,3 miljoen); 
- lagere uitgaven voor internationale acquisitie als compensatie voor extra personele inzet, die 

onder de apparaatskosten is verantwoord (€ 0,3 miljoen); 
- lagere uitgaven voor stimulering economische structuur (€ 0,3 miljoen); 
- lagere dotatie Fonds Ontwikkelingmaatschappij door achterblijven van het dividend SADC (€ 0,3 

miljoen). 

2.4 Toerisme en promotie 
De rekening vertoont een nadelig resultaat van € 5,3 miljoen. In vergelijking met de begroting betekent 
dit een verbetering van € 0,3 miljoen. De verbetering wordt vooral veroorzaakt door: 
- het effect van de verlaagde nominale aanpassing van de subsidies (€ 0,1 miljoen); 
- het effect van de in 2006 door het Rijk afgerekende bijdrageregeling Werkgelegenheidsimpuls 

1994 (€ 0,1 miljoen); 
- hogere bezoekersbijdrage Holland Casino (€ 0,1 miljoen).  

3. Specificatie reserves en voorzieningen 
 

Mutaties 2006 Bedragen x € 1.000 Stand primo 
2006 

+/+ -/- 

Stand ultimo 
2006 

Reserves  

Fonds beheer baggerstortlocaties 4.960 0 4.960 0

Afkoopsommen erfpachttermijnen 
Haven Amsterdam 

76.088 3.726 613 79.201

Fonds strategische projecten Haven 3.424 2.380 2.340 3.464

Kapitaaluitbreiding ASP 2.302 200 0 2.502

Fonds Ontwikkelingsmaatschappij 1.844 1.057 647 2.254

Vakantiegeld (HA) 623 1.114 988 749

Fonds exploitatieverliezen Haven 1.025 0 355 670

Aandelen Amsterdam Clipper Beheer 454 0 0 454

Winstdelingsregeling (HA) 335 0 35 300

Wachtgeldfonds (HA) 57 417 250 224

Fonds promotie SAIL 2010 118 90 0 208
                 

Vakantiegeld (EZ) 72 86 72 86

Wachtgeldfonds (EZ) 37 57 42 52

Ruim baan voor werk 11.371 5.907 17.274 4

Evenementenfonds 0 2.374 0 2.374

Totaal reserves                 102.710 17.408 27.576 92.542
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Voorzieningen  

Verbeteren achterlandverbindingen 22.593 4.200 4.461                   22.332

GSB-gelden III 7.067 7.681 4.064 10.684

Latente bodemverplichtingen 6.560 961 477 7.044

Egalisatie onderhoud Haven 2.695 -/- 272 478 1.945

Fonds inzamelen scheepsafval 1.169 278 0 1.447

GSB-gelden 1.451 0 503 948

HMS 750 0 0 750

Keerlus PTA 1.180 0 590 590

Sanering Sandrien 523 0 44                        479

RIS 459 0 0 459

Sonate 332 0 95 237

Uitstel damwand Zouthaven 200 0 0                        200

Wrakkenwet -220 0 28                        192

Citymarketing 92 79 44 127

Opschonen archief Haven 167 0 103 64

Holland Casino 75 55 88 42

Onderhoud patrouillevaartuigen 0 300 0 300

Fonds beheer baggerstort locaties 0 5.034 0 5.034

Totaal voorzieningen 45.533 18.316 10.975                   52.874
 

Totaal reserves en voorzieningen 148.243 30.764 33.591 145.416

 
Ontwikkeling reserves 
 
Fonds beheer baggerstortlocaties 
In de jaarrekening is het fonds van de reserves overgebracht naar de voorzieningen. De mutatie heeft 
daarop betrekking. In de rekening 2006 is het fonds van de reserve overgebracht naar de 
voorzieningen. 
 
Afkoopsommen van erfpachttermijnen 
In de reserve worden de afkoopsommen van erfpachttermijnen gestort. De jaarlijkse 
canonverplichtingen worden aan de reserve onttrokken. In 2006 is voor € 3,7 miljoen afgekocht, terwijl 
een onttrekking van € 0,6 miljoen ten gunste van de exploitatie is gebracht. 
 
Fonds strategische projecten 
Het doel van het fonds is het verbeteren van de concurrentiepositie van de haven. Aan het fonds 
wordt het in de begroting gereserveerde bedrag toegevoegd, terwijl de jaarlijkse bestedingen ten laste 
van het fonds worden gebracht. 
 
Kapitaaluitbreiding ASP 
In deze reserve is de waarde opgenomen van de additionele deelneming in het Amsterdam Science 
Park, waartoe in 2005 is besloten. 
 
Fonds Ontwikkelingsmaatschappij 
Het Fonds Ontwikkelingsmaatschappij is gevormd om deel te nemen in risicodragende investeringen. 
Aan de reserve wordt jaarlijks het in de begroting opgenomen bedrag toegevoegd. De onttrekking 
heeft betrekking op kapitaallasten en een vestigingsbijdrage. 
 
Fonds exploitatieverliezen 
Het fonds dient ter dekking van exploitatieverliezen van een aantal projecten, waarvoor rente wordt 
bijgeschreven. Het betreft het Fordterrein en het gebied van de Afrikahaven. Door een voor het 
Fordterrein gerealiseerde rendabele uitgifte is een deel van de reserve niet meer nodig. Dit heeft 
geleid tot een vrijval van € 0,3 miljoen. 
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Ruim baan voor werk 
In overleg met ACAM is in de rekening de verplichting ten laste van de reserve overgeheveld naar de 
overlopende passiva. Het vrij besteedbare deel van de reserve bedraagt € 3,7 miljoen. De onttrekking 
van € 17 miljoen heeft voor € 15 miljoen betrekking op de overboeking naar overlopende passiva en 
voor € 2 miljoen op bestedingen ten laste van de reserve. De toevoeging betreft het in de begroting 
opgenomen bedrag. 
  
Evenementenfonds 
In de begroting 2006 is € 2,4 miljoen gereserveerd voor het verstrekken van garanties voor 
internationaal aansprekende evenementen, op basis van contractueel vastgelegde voorwaarden en 
verplichtingen. Van het niet in 2006 bestede bedrag is een bestemmingsreserve gevormd. In februari 
2007 heeft besluitvorming plaatsgevonden over de besteding van de middelen uit het fonds. 
 
Ontwikkeling voorzieningen 
 
Verbeteren achterlandverbindingen 
De voorziening is bij de besluitvorming over de jaarrekening 2006 gevormd voor het gericht investeren 
om de achterstand in achterlandverbindingen, die de Amsterdamse haven heeft, in te lopen. De 
aanwending vindt plaats op basis van de overeenkomst met Ceres. De maximale omvang van de 
voorziening is berekend op € 31 miljoen, waarvan bij het vormen van de voorziening € 22,6 miljoen 
beschikbaar was. Bij de besluitvorming over de rekening 2005 is onder meer besloten dat de 
ontbrekende voeding aan de orde zal komen bij de behandeling van de rekening over 2006 en over 
2007. In de rekening 2006 van HA is aan de voorziening € 4,2 miljoen toegevoegd; het nog resterende 
bedrag zal in de rekening 2007 worden opgenomen.                                                                                       
In 2006 hebben voor € 4,5 miljoen betalingen plaatsgevonden. 
 
GSB III-gelden 
De voorziening is gevormd uit in het kader van GSB III door het Rijk verstrekte bijdragen. Aan de 
voorziening wordt toegevoegd het niet in het begrotingsjaar bestede deel van de rijksbijdrage. De 
onttrekking heeft betrekking op bestedingen ten laste van reserveringen uit voorgaande jaren. Ten 
laste van het in de voorziening opgenomen bedrag zijn verplichtingen aangegaan. 
 
Latente bodemverplichtingen 
De voorziening dient ter dekking van de nog te verwachten kosten voor het opruimen en/of het 
saneren van terreinen van vertrekkende klanten. De kosten worden in rekening gebracht bij de 
klanten. In 2006 zijn twee bijdragen gedoteerd, waarvan één een overboeking betreft van een andere 
voorziening, en één betrekking heeft op de sloop van een loods op het Vlohaventerrein. In 2006 is € 
0,5 miljoen ten laste van de voorziening gebracht. 
 
Egalisatie onderhoud 
De voorziening dient om de uitgaven van het meerjarig onderhoud te egaliseren zodat een gelijkmatig 
verloop in de kosten ontstaat. In 2006 is ten gunste van de exploitatie € 0,4 miljoen van de voorziening 
vrijgevallen. 
 
Fonds inzamelen scheepsafval 
Het fonds dient ter egalisatie van het tarief van de Havenafvalstoffenheffing. Aan het fonds is 
toegevoegd het verschil tussen de in rekening gebrachte heffingen en de uitbetaalde afgifterechten. 
De maximale omvang van het fonds is vastgesteld op € 0,5 miljoen. Vanaf 2007 wordt jaarlijks een 
dotatie uit het fonds ten gunste van het tarief gebracht. 
 
GSB-gelden 
De voorziening is gevormd uit een door het Rijk verstrekte bijdrage in de jaren 2000-2004 voor niet-
fysieke stadseconomie. Deze regeling is uitgevoerd in het kader van het Grote Stedenbeleid II en is 
inmiddels beëindigd. Ten laste van de voorziening worden bijdragen verstrekt voor in het kader van 
AES en Hermez aangewezen projecten. De financiële afwikkeling van de nog openstaande 
reserveringen zal in 2007 plaatsvinden. 
 
Keerlus 
De voorziening is gevormd ter dekking van de gemeentelijke bijdrage in de kosten van de keerlus in 
de touringcarterminal aan de Oostelijke Handelskade. In 2006 is de eerste termijn uitbetaald; de 
tweede termijn zal in 2007 worden uitbetaald. 
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Onderhoud vaartuigen 
In de rekening van Haven Amsterdam is een voorziening van € 0,3 miljoen gevormd voor de egalisatie 
van de kosten van groot onderhoud van twee patrouillevaartuigen, die meer onderhoud vergen dan 
werd voorzien. 
 
Fonds beheer baggerstort 
Het fonds dient ter dekking van de kosten van nazorg van de baggerstortlocaties in het havengebied. 
De hoogte van het fonds wordt jaarlijks aangepast aan de inflatie. 

4. Investeringen 
Haven Amsterdam 
In 2006 heeft Haven Amsterdam € 37,6 miljoen geïnvesteerd in de haveninfrastructuur. Van dit bedrag 
heeft € 6,7 miljoen betrekking op vervangingsinvesteringen en € 30,9 miljoen op 
uitbreidingsinvesteringen. In de begroting 2006 was € 53,6 miljoen aan investeringen voorzien. De 
belangrijkste uitbreidingsinvesteringen betroffen: 
- de aanleg van een kade bij het Fordterrein (€ 5,5 miljoen); 
- de aanleg van de Texashaven (€ 2,0 miljoen); 
- de kadeverbetering bij de PTA (€ 4,9 miljoen); 
- de eerste fase van de Afrikahaven Coal Terminal (€ 6,4 miljoen). 
 
Economische Zaken 
In 2006 heeft Economische Zaken € 1,2 miljoen geïnvesteerd. De investering heeft vrijwel volledig 
betrekking op in het kader van AES aangewezen projecten. 
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Resultaatgebied Facilitair en bedrijven 

1. Kerncijfers 
Bedragen x € 1.000 Rekening 2005 Begroting 

2006 
Actualisatie 

2006 
Rekening 

2006

Totaal resultaatgebied Facilitair en bedrijven 

Lasten + 609.121 641.416 631.320 627.316

Baten - 609.214 624.988 615.497 630.292

Resultaat t.l.v. algemene middelen voor mutaties reserves -93 16.428 15.823 -2.976

Toevoegingen minus onttrekking reserves 11.849 -992 -1.047 13.510

Resultaat t.l.v. algemene middelen na mutaties reserves 11.756 15.436 14.776 10.533

Gemeentevervoerbedrijf 
 

  

Lasten + 402.559 410.414 410.414 415.720

Baten - 402.559 410.414 410.414 415.720

Saldo 0 0 0 0

Interne facilitaire dienstverlening 
 

  

Lasten + 228.831 240.364 230.721 241.222

Baten - 214.945 223.785 214.705 229.566

Saldo 13.887 16.579 16.016 11.656

Externe facilitaire dienstverlening 
 

  

Lasten + 245 0 0 0

Baten - 308 0 0 0

Saldo -63 0 0 0

Overig facilitair en bedrijven 
 

  

Lasten + 10.915 11.124 11.667 11.569

Baten - 12.982 12.268 12.907 12.692

Saldo -2.068 -1.144 -1.240 -1.123

 
Saldo reserves 99.245 89.587 24.306 112.643

Saldo voorzieningen 134.854 118.339 815 158.333

Investeringsuitgaven 0 0 0 0

2. Algemeen 
In de bovenstaande tabel zijn de gemeentelijke diensten opgenomen die een bijdrage leveren aan het 
resultaatgebied Facilitair en bedrijven. In het jaar 2006 hebben de facilitaire bedrijven een totale omzet 
gerealiseerd van € 630 miljoen. In vergelijking met de vastgestelde begroting 2006 is dit een 
omzetstijging van € 5,3 miljoen. Het totale resultaat verbetert zich met € 5 miljoen tot een bedrag van 
€ 10,5 miljoen ten laste van de algemene middelen. 
Voor de meeste facilitaire onderdelen van de gemeente Amsterdam geldt dat zij kostendekkend 
werken of dat zij winst maken. In de situatie dat een facilitair bedrijf winst maakt, is er een 
afdrachtregeling vastgesteld. Het Facilitair Bedrijf maakt geen winst. Dit komt doordat het FBA 
ondermeer verantwoordelijk is voor het onderhoud en beheer van de Stopera. Het FBA zorgt dan ook 
voor het grootste gedeelte van het negatieve saldo van het resultaatgebied Facilitair en bedrijven. Dit 
saldo komt ten laste van de algemene middelen. 
 
In de volgende paragraaf wordt een toelichting gegeven op de financiële ontwikkelingen bij de 
verschillende gemeentelijke diensten, met uitzondering van het Bureau Service Onderwijs, Dienst 
Wonen, Food Center Amsterdam (DAB), DAB ICT-beheergroep, DAB Materiaaldienst en 
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Verzekeringszaken. Bij deze diensten vinden geen financiële ontwikkelingen van bestuurlijke 
betekenis plaats.  

2.1 Gemeentevervoerbedrijf 
2006 was het eerste jaar van de nieuwe concessieperiode (2006-2011). Het was ook het laatste jaar 
van het GVB als gemeentelijke dienst. Vanaf 1 januari 2007 is het GVB een zelfstandig bedrijf. 
 
De bedrijfsvoering van het GVB wordt, meer dan bij andere diensten en bedrijven, op afstand gevolgd. 
Hierbij wordt zoveel mogelijk een verzelfstandigde situatie benaderd. Hiertoe is ook een aparte Raad 
van Advies ingesteld, die de directie en het gemeentebestuur adviseert over de voortgang van het 
businessplan en de daarbij behorende begrotingen en jaarrekeningen. De consequentie van deze 
wijze van aansturen is dat het GVB in het kader van de begrotingscyclus minder informatie aanlevert 
dan andere diensten. De externe jaarrekening van het GVB wordt opgesteld conform het Burgerlijk 
Wetboek (BW-2, titel 9), een grondslag die ook het bedrijfsleven hanteert. Voor de geconsolideerde 
gemeentelijke rekening zijn de gegevens echter vertaald naar de regels volgens het Besluit Begroting 
en Verantwoording (BBV). Het rekeningresultaat volgens het BBV is € 8,2 miljoen (begroot resultaat 
van € -0,45, dus € 8,7 beter). Volgens de voorschriften van het BW2 is het resultaat € 10,8 miljoen. 
Het verschil tussen het resultaat volgens het BBV en het BW2 komt voort uit de verschillen tussen de 
desbetreffende voorschriften. Het resutlaat BW2 is het resultaat BBV gecorrigeerd voor het dividend 
aan de Gemeente Amsterdam (+/+ € 5,1 miljoen), dat als last in de rekening BBV is meegenomen, en 
een incidentele rentebate (-/- € 2,5) die niet is meegenomen in het resultaat BW2. 
 
Het GVB heeft in 2006 netto € 4 miljoen minder uitgegeven dan begroot. Ook de netto inkomsten zijn 
toegenomen: € 4,8 miljoen. Het saldo van inkomsten en uitgaven is afgerond € 8,7 miljoen hoger dan 
begroot. De netto-omzet uit de kernactiviteiten nam per saldo met 2,6% toe. Dit komt voornamelijk 
door hogere opbrengsten uit vervoerbewijzen, en gunstig uitgevallen afrekeningen van de contracten 
voor vervoersexploitatie en conducteurs. Verder zijn de salarislasten afgenomen en is er meer 
uitgegeven aan personeel en diensten van derden. De kostendekkingsgraad – die de dekking van de 
totale bedrijfslasten via OV-kaartopbrengsten uitdrukt – vertoont een stijgende lijn. 
Het GVB keert 6% van het eigen vermogen uit aan de algemene dienst. In 2006 is dit € 5,1 miljoen.  

2.2 Interne facilitaire dienstverlening 
 
Facilitair Bedrijf Amsterdam (FBA) 
Het FBA levert faciliteiten ter ondersteuning van het gemeentebestuur, het ambtelijke apparaat, 
gebruikers en bezoekers van het Stadhuis, en voert beheerstaken uit voor het 
Stadhuis/Muziektheater. Daarnaast is het actief binnen het concern Amsterdam.  
De aandachtspunten in 2006 waren: 
• Contact Center Amsterdam (CCA); met daaraan gekoppeld de ingebruikname van het 

telefoonnummer 14020 Antwoord; 
• veiligheid Stadhuis & Ambtswoning; 
• de overgang naar het Servicehuis ICT van de afdeling E-net Regie en Beheer; 
• onderhoud complex Stadhuis/Muziektheater 
 
In 2006 was de omzet van het Facilitair Bedrijf € 30 miljoen. Het brutoresultaat ten laste van de 
algemene dienst bedraagt € 17,3 miljoen. De belangrijkste financiële ontwikkelingen in 2006 hebben 
te maken met het Contact Center Amsterdam.  
De in de begroting 2006 geraamde inkomsten en uitgaven voor het Contact Center zijn niet 
gerealiseerd. De uitgaven zijn overschreden en de inkomsten zijn niet gehaald. Het resultaat is een 
negatief saldo van € 0,94 miljoen, welk saldo aan de reserve Contact Center is onttrokken. Mee- en 
tegenvallers worden tussentijds besproken in het bestuurlijk team, dat bestaat uit de verantwoordelijke 
bestuurders, de programmamanager Stedelijke Dienstverlening en de directeur FBA.  
 
Servicehuis ICT (SHI) 
Onderdeel van het project Basisregistraties en Infrastructuur (BRI) is de oprichting van het Servicehuis 
ICT (SHI). In 2006 werd het SHI operationeel. De ICT-activiteiten van acht diensten zijn hierin 
ondergebracht. Deze diensten treden op als opdrachtgever voor ICT-dienstverlening die het SHI tegen 
betaling levert. Het doel van het SHI is het realiseren van efficiencywinst. Aan de oprichting van het 
SHI is een taakstelling gekoppeld. Uitgangspunt is dat het SHI kostendekkend moet werken en dat 
eventuele winsten of verliezen achteraf met de gebruikers worden verrekend.  
In de begroting 2006 is uitgegaan van een omzet van € 21,8 miljoen. In de rekening is uiteindelijk een 
omzet van € 16,7 gerealiseerd. Het resultaat van het servicehuis in bedraagt € 1,9 miljoen positief. Dit 
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bedrag is in overleg met de deelnemende diensten toegevoegd aan de bedrijfsreserve van het SHI. 
Daarnaast is in het saldo van het SHI een balanscorrectie meegenomen (voorziening is reserve). 
 
DRO overige opdrachten 
De rekening van Overige opdrachten dRO vertoont een nadelig resultaat van € 0,1 miljoen. Ten 
opzichte van de begroting betekent dit een verslechtering van € 0,3 miljoen. De verslechtering is 
vooral het gevolg van:  
• detachering van personeel tegen salariskosten in plaats van op tarief (-/- € 0,1 miljoen); 
• het bij Apparaatskosten dRO verantwoorden van de taakstelling voor Overige opdrachten dRO 

van € 0,2 miljoen. 
In 2006 is de omzet aan uren met € 0,9 miljoen achtergebleven bij de begroting; het verlies aan omzet 
is gecompenseerd. In de rekening is budgettair neutraal een bedrag van € 1,2 miljoen aan 
projectgebonden kosten verantwoord; in de begroting worden deze kosten niet geraamd.  
 
Ingenieursbureau Amsterdam (IBA) 
In het jaarplan 2006 werd rekening gehouden met een daling van de omzet ten opzichte van 2005, als 
gevolg van de afname van de totale investeringsruimte voor ruimtelijke projecten van de gemeente 
Amsterdam. Bij de actualisatie van de begroting in het voorjaar van 2006 is de omzet met circa 
€ 1 miljoen naar boven bijgesteld tot € 23,9 miljoen, in lijn met de gerealiseerde omzet over 2005. In 
de loop van het verslagjaar bleek de omzet beduidend hoger uit te pakken dan verwacht: uiteindelijk 
€ 27,3 miljoen. 
Ook het brutoresultaat in 2006 van € 2,9 miljoen is ruim boven verwachting en komt uit op 11,5% van 
de omzet. De taakstelling voor IBA, inclusief de taakstelling die voortkomt uit de concernbrede 
ombuigingsoperatie, bedraagt 5% van de omzet.  
 
De hogere omzet heeft vooral te maken met het vele werk op de drie grote projecten waar IBA bij 
betrokken is: de Noord/Zuidlijn, Zuidas en IJburg. De toename van het werkaanbod gedurende 2006 
heeft geleid tot aanname van personeel en inzet van inhuurkrachten. De productiviteit is hierdoor 
gestegen. Ook het lage ziekteverzuim – 2,3% over heel 2006 – droeg hiertoe bij. Omdat de 
overheadkosten het afgelopen jaar niet zijn gestegen en dus procentueel lager zijn, heeft dit een 
gunstige invloed op het resultaat. Een andere oorzaak van het hoge resultaat betreft een aantal 
incidentele projectresultaten, die zijn ontstaan bij het afsluiten van projecten. 
 
Projectmanagementbureau (PMB) 
Evenals in 2004 en 2005 realiseert het PMB in 2006 een sterk positief resultaat dat fors boven de 
begroting ligt. Het brutoresultaat bedraagt € 2,1 miljoen (14% van de omzet), terwijl een resultaat van  
€ 0,9 miljoen (6,5% van de omzet) begroot was. Het hogere resultaat is vooral het gevolg van lagere 
personeelskosten, doordat er enerzijds minder medewerkers en anderzijds lagere kosten per 
medewerker waren dan begroot. Daarnaast vallen de opbrengsten hoger uit, vanwege extra 
inkomsten die gegenereerd zijn door externen; een licht hogere stijging van de tarieven dan begroot 
en een laag ziekteverzuim. Na aftrek van de ombuigingstaakstellingen, gaat 20% van het 
brutoresultaat naar de algemene bedrijfsreserve. 
 
ACAM Accountancy en Advies (ACAM) 
De werkzaamheden van ACAM zijn gesplitst in accountancy en consultancy. De tarieven van de 
ACAM worden jaarlijks gecalculeerd op basis van de kostenontwikkelingen. 
ACAM heeft een positief bruto-exploitatieresultaat gerealiseerd van € 0,64 miljoen. Ten laste hiervan 
komen de niet-doorberekende kosten van bestuurshulp (€ 0,15 miljoen). Het voordelig te bestemmen 
resultaat bedraagt € 0,44 miljoen. Na aftrek van de dotatie aan de eigen algemene reserve resteert er 
€ 0,355 miljoen voor de algemene dienst. Lagere uitgaven voor salarissen en sociale lasten en 
onderschrijding van de materiële uitgaven beïnvloeden het resultaat positief. Het omzetvolume 
verklaringen specifieke verantwoordingen is afgenomen als gevolg van SISA.  
 
Dienst Stadstoezicht 
De omzet van de dienst Stadstoezicht komt bijna € 2,7 miljoen onder de ingediende begroting 2006. 
De omzet van het parkeerbedrijf ligt € 2,3 miljoen boven de ingediende begroting 2006 door de 
uitbreiding van het betaald parkeren in ZuiderAmstel, IJburg en de fiscalisering van blauwe zones. De 
omzet bij het Toezichtbedrijf ligt bijna € 5 miljoen lager, door het overplaatsen van ID-medewerkers 
naar de Dienst Werk en Inkomen.  
 
Aan de lastenkant laat het parkeerbedrijf een stijging zien van € 1,3 miljoen. Diverse oorzaken liggen 
daaraan ten grondslag zoals hogere afschrijvingslasten en hogere kosten voor inhuur van derden. De 
lasten bij het Toezichtbedrijf dalen met bijna € 3,8 miljoen, vooral door de overplaatsing van  
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ID-medewerkers naar DWI (-/- € 4,8 miljoen). De lasten voor personeel van derden stijgen met bijna  
€ 0,9 miljoen. De concernkosten liggen € 1,6 miljoen hoger dan begroot. Dit komt vooral door hogere 
kosten voor extern personeel en de ingezette verbouwings- en verhuisoperatie. 
 
Resultaat  Begroting 

2006 
Rekening 

2006 
Verschil begroting -

rekening 2006 
Parkeerbedrijf  251 1.257 1.006 
Toezichtbedrijf  -/-900 -/-1.233 -/-333 
Reorganisatiebedrijf -/- 4.491 -/- 2.247 2.244 
 
Dienst Belastingen overige activiteiten 
Dit onderdeel van de Dienst Belastingen heeft een positief resultaat geboekt van € 1,6 miljoen. Ten 
opzichte van de begroting is dit een verbetering van € 0,8 miljoen. Dit is hoofdzakelijk het gevolg van 
inkomsten voor vervolgingskosten en dwanginvordering. 

2.3 Overige facilitaire dienstverlening 
 
Stadsbank van Lening 
De Stadsbank van Lening is de oudste gemeentelijke organisatie in Amsterdam. Al ruim 392 jaar is 
zijn kerntaak het verlenen van krediet op onderpand aan burgers. Vanwege de strijd tegen de woeker 
is deze activiteit voorbehouden aan de overheid en mogen particulieren deze niet uitvoeren. In 
Nederland kent naast Amsterdam ook Den Haag een gemeentelijke kredietbank. 
  
De staantijd van een pand is maximaal zes maanden. Gedurende deze periode kan een pand worden 
herbeleend of gelost. Indien dit niet gebeurt, veilt de Stadsbank van Lening het pand of verkoopt het 
aan een essaaibedrijf. Eventuele meeropbrengst (overschot) komt ten goede aan de pandgever. 
Eventuele verliezen zijn voor rekening van de Stadsbank van Lening. Panden die niet op de veiling 
zijn verkocht, komen terecht in één van de twee winkels van de Stadsbank. 
 
De jaaromzet 2006 is € 87 miljoen. Tot 2006 was de doelstelling “kostendekkend werken”. Vanaf 2006 
draagt de Stadsbank een bijdrage van € 695.000 per jaar af aan de algemene dienst voor de 
ombuigingsoperatie. Verder is een eenmalige extra bijdrage in 2006 afgesproken van € 39.150. 
  
De rekening 2006 sluit af met een positief resultaat van € 1,15 miljoen. Dit is inclusief BTW-voordeel 
van € 292.683. Het positieve resultaat na correctie van BTW bedraagt € 862.195. De afdracht volgens 
de taakstelling is € 734.580. Het restant bedraagt € 127.615. Daarvan komt 25% ad € 31.903 ten 
gunste van de winstreserve Stadsbank van Lening.  
De afdracht aan de algemene dienst over 2006 is € 1,7 miljoen (inclusief € 663.190 afschrijvingen). 

3. Specificatie reserves en voorzieningen 
 
Bedragen x € 1.000 Stand 

01/01/2006 
Mutaties 

2006 
Stand 

31/12/2006 

  + -/-  
Reserves     
  
Afkoopsommen erfpachttermijnen 122 0 0 122
Algemene bedrijfsreserve (ACAM) 848 88 30 906
Algemene bedrijfsreserve (PMB) 2.215 386 0 2.601
Algemene reserve (DAB-Materiaaldienst) 1.802 361 0 2.163
Algemene reserve (GVB) 58.707 10.755 5.032 64.430
Algemene reserve (IBA) 1.928 581 0 2.509
Algemene reserve (SHI) 0 3.663 0 3.663
Algemene reserve (Stadsbank van Lening) 4.538 38 0 4.576
Algemene reserve (Stadstoezicht) 3.393 12 506 2.899
Bedrijfsreserve (DAB-ICT Beheergroep) 272 23 0 295
Betaalautomaten 242 39 17 264
Contactcenter 0 7 939 -932
Egalisatiereserve nieuwe activiteiten 1.110 384 28 1.466
Egalisatiereserve P-Net 250 130 0 380
Exploitatieverliezen groente- en fruithal 113 0 0 113
Huisvesting en meubilair (PMB) 203 0 0 203
Incassobureau 112 8 0 120
Ontwikkelingsstrategie Food Center 0 967 89 878
Opknappen/onderhoud Nes 57b 62 0 0 62
Professionalisering PMB 544 0 0 544
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Projecten (25% van de winst) 534 32 178 388
Rente voorgaande boekjaren (GVB) 9.394 2.548 0 11.942
Egalisatie tarief personeelsvoorzieningen 0 72 0 72
Reserve BRI Tranche 2 0 214 29 185
Reserve data- en telecommunicatie 810 3.457 3.834 433
Reserve nieuwe huisvesting (IBA) 1.836 0 926 910
Reserve WW (GDV) 0 5 0 5
Reserve WW (SBL) 15 75 0 90
Retourcommissie mediabeheer 0 110 0 110
Vakantiegeld (ACAM) 224 390 386 228
Vakantiegeld (DAB-ICT Beheergroep) 44 57 44 57
Vakantiegeld (DAB-Materiaaldienst) 78 85 78 85
Vakantiegeld (FBA) 259 551 540 270
Vakantiegeld (Food Center) 12 0 0 12
Vakantiegeld (GDV) 20 39 36 23
Vakantiegeld (GVB) 5.954 11.070 11.063 5.961
Vakantiegeld (IBA) 463 858 815 506
Vakantiegeld (PMB) 333 344 333 344
Vakantiegeld (SHI) 0 109 0 109
Vakantiegeld (SHP) 265 0 211 54
Vakantiegeld (Stadsbank van Lening) 116 179 187 108
Vakantiegeld (Stadstoezicht) 1.386 1.597 1.948 1.035
Verjaarde overschotten 40 0 40 0
Wachtgeld (FBA) 70 511 275 306
Wachtgeld (IBA) 662 750 66 1.346
Vakontwikkeling (15%) (IBA) 0 257 0 257
WW en wachtgeld (SHI) 0 66 0 66
WW-uitkeringen (ACAM) 23 136 63 96
WW-verplichtingen (PMB) 246 137 0 383
   
Totaal reserves 99.245 41.091 27.693 112.643

 
Bedragen x € 1.000 Stand 

01/01/2006 
Mutaties 

2006 
Stand 

31/12/2006 

  + -/-  
Voorzieningen     
  
Aanloopkosten SSC ICT/BRI 2005-7 1.975 0 1.975 0
Aanspraken in het kader van spaarverlof 295 0 80 215
Algemeen bedrijfsrisico (GVB) 5.841 351 0 6.192
Catalogus Materiaaldienst 38 12 14 36
Egalisatie kapitaallasten (GVB) 13.178 27.111 2.085 38.204
Groot onderhoud gebouw en terrein (DAB-Materiaaldienst) 269 72 80 261
MEA 0 1.800 0 1.800
Omzetting conducteurs 1.213 6 606 613
Onderhoudsfonds (FBA) 469 469 534 404
Onderhoudsfonds gebouwen (Stadsbank van Lening) 393 215 158 450
Ontruimingsinstallatie voor Stadhuis en Muziektheater 1.309 0 693 616
Ontwikkelingsstrategie Food Center 350 0 350 0
OV-Chipcard (GVB) 0 9.700 0 9.700
Pensioenverplichtingen (GVB) 77.464 8.611 14.360 71.715
Reorganisatie nieuw (GVB) 16.016 881 3.281 13.616
Reorganisatie oud (GVB) 8.781 854 3.487 6.148
Transformatie (GVB) 7.263 2.000 900 8.363
   
Totaal voorzieningen 134.854 52.082 28.603 158.333
 
Het totale bedrag aan reserves en voorzieningen bij het resultaatgebied Facilitair en bedrijven is 
ultimo 2006 € 271 miljoen. In 2006 is aan reserves € 41 miljoen toegevoegd en € 28 miljoen 
onttrokken. Aan de voorzieningen is € 52 miljoen toegevoegd en € 28 miljoen onttrokken of 
uitgegeven. In omvang is het grootste gedeelte van de reserves en voorzieningen – € 200,4 miljoen – 
van het GVB. 
 
In deze paragraaf wordt specifiek aandacht besteed aan het GVB, Servicehuis ICT, Stadsbank van 
Lening, Facilitair Bedrijf, Servicehuis Personeel, Dienst Advies en Beheer, Ingenieursbureau 
Amsterdam en de Dienst Belastingen. 
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Gemeentevervoerbedrijf 
De mutaties in de algemene reserve van het GVB betreffen de toevoeging van het resultaat over 
2006, en de onttrekking van de vergoeding over het eigen vermogen van het GVB ten gunste van de 
algemene middelen. 
Het saldo van de voorziening egalisatie kapitaallasten is per saldo met € 25 miljoen toegenomen. Dit 
komt door de overdracht van een voorziening van dIVV naar het GVB die voor hetzelfde doel is 
bestemd. 
Het GVB heeft twee nieuwe voorzieningen gecreëerd. De eerste is voor MEA en bedraagt € 1,8 
miljoen. MEA is een 100%-deelneming van het GVB/Gemeente Amsterdam. Vanwege de 
aanloopverliezen van Trans Link Systems (TLS) heeft MEA een negatief eigen vermogen. De 
voorziening dient om dit risico af te dekken. De tweede voorziening is gevormd voor de dekking van 
de extra kosten die het gevolg zijn van de invoering van de OV-chipcard. 
De voorzieningen reorganisatie (oud) en reorganisatie (nieuw) dienen voor de dekking van de kosten 
van reorganisaties van respectievelijk voor 2002 en na 2002.  
De voorziening Transformatie dient voor de dekking van kosten die zich de komende jaren zullen 
voordoen vanwege nog te starten reorganisaties waarvoor het besluit al voor 2006 is genomen. 
De voorziening fiscale risico’s is voor het afdekken van een aantal risico’s op belastinggebied.  
 
Servicehuis ICT (SHI) 
Het SHI had voor € 1,974 miljoen een voorziening op de balans staan voor aanloopkosten. Deze 
voorziening is op grond van het BBV ingedeeld als bestemmingsreserve. De correctie is verwerkt in 
de rekening 2006 en loopt via de exploitatie (winst- en verliesrekening). Bij de reserve is onderscheid 
gemaakt tussen het deel voor de aanloopkosten en het deel dat is bestemd voor de BRI 2e tranche. 
Het bedrag voor de aanloop kosten is aan de algemene bedrijfsreserve toegevoegd. Voor het deel 2e 
tranche is een nieuwe reserve ingesteld. Naast dit bedrag uit de voorziening is het resultaat over 2006 
aan de algemene bedrijfsreserve toegevoegd. In overleg is afgesproken dit niet te verrekenen met de 
deelnemende diensten. Saldo van de algemene bedrijfsreserve eind 2006 is € 3,6 miljoen. Het saldo 
van de bestemmingsreserve BRI 2e tranche bedraagt € 0,2 miljoen. 
 
Stadsbank van Lening 
De Stadsbank van Lening beleent panden. De gemiddelde staantijd (de beleningsperiode) van de 
panden is circa 6 maanden. Het beleenrecht wordt achteraf betaald bij het lossen van het pand (tegen 
betaling ophalen). Daarbij loopt de Stadsbank van Lening een aantal risico’s: zoals het risico van 
fluctuaties in de prijs van edelmetalen (voornamelijk goud); bij het niet-ophalen (lossen) van het pand 
het risico van fluctuaties in de rente, en het risico van onvoorziene omzetdaling. Het is pas achteraf 
mogelijk om via verandering in de tarieven op deze risico’s te reageren. De omvang van de reserve 
bedraagt ultimo 2006 € 4,6 miljoen. 
De voorraad panden in beleensommen eind 2006 bedraagt € 41 miljoen. De voorraad in de winkels is 
€ 0,8 miljoen en de voorraad sloop en nog te veilen panden € 0,7 miljoen. 
 
Facilitair bedrijf (FBA) 
De reserve data- en telecommunicatie is bestemd voor het onderhoud en de vernieuwing van data- en 
telecommunicatieapparatuur en de bijbehorende infrastructuur. Onttrekking aan deze reserve is voor 
de vernieuwing, vervanging, uitbreiding en onderhoud van de data- en telecommunicatie apparatuur 
netwerk en software. De toevoeging is gebaseerd op het aantal netwerkaansluitingen en 
doorberekening van voicemail- of responsapplicaties. 
 
De reserve Contact Center is een ‘nog in te verdienen’ reserve. In de geactualiseerde begroting 2006 
rekening gehouden met een onttrekking van € 0,5 miljoen voor de aanloopkosten voor de exploitatie 
die niet in de ontwikkelbudgetten zijn gedekt. Deze aanloopkosten worden in toekomstige jaren 
terugverdiend zodat voldaan alsnog is voldaan aan het uitgangspunt van budgetneutraliteit. Bij de 
rekening 2006 is de stand van dit onderdeel € 0,94 miljoen negatief. 
 
De reserve retourcommissie mediabeheer is ingesteld om schommelingen in het bedrijfsresultaat van 
mediabeheer op te vangen. Met de instelling van deze nieuwe reserve is het mogelijk om jaarlijks aan 
de afnemers een vast percentage aan retourcommissie te verstrekken. Het saldo eind 2006 bedraagt 
€ 0,1 miljoen. 
 
Servicehuis personeel (SHP) 
Voor de uitvoering van een aantal ‘oude’ uitkeringsregelingen zoals de wachtgeldregeling, heeft de 
gemeente Amsterdam een contract met Loyalis Maatwerk Administraties. Voor de uitvoeringskosten is 
een jaarlijks een tarief vastgesteld, te factureren aan de diensten en stadsdelen, op basis van de 
begroting van de uitvoeringskosten van Loyalis én het Servicehuis Personeel. De uitvoeringskosten in 
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2006 zijn € 72.401 lager dan begroot. Dit bedrag komt toe aan de decentrale organisaties die feitelijk 
een te hoog tarief hebben betaald. Het SHP heeft dit bedrag in een nieuwe bestemmingsreserve 
gestort voor tariefsverlaging in 2007. 
 
Dienst Advies en Beheer (DAB) 
Voor de herstructurering van het bedrijventerrein van het Food Center Amsterdam in 2007 is een 
projectbegroting opgesteld. Deze begroting heeft een tekort. Om het tekort te kunnen dekken is een 
bedrag een nieuwe reserve ingesteld. In totaal is er € 0,97 miljoen toegevoegd waarvan € 0,62 ten 
laste van het resultaat en € 0,35 uit de vrijval van een voorziening. Het saldo van de reserve eind 
2006 is € 0,88 miljoen. 
 
Ingenieursbureau Amsterdam (IBA)  
De reserve nieuwe huisvesting van het IBA is bestemd als dekkingsmiddel voor de afschrijvingslasten 
van de (geactiveerde) investering in de nieuwe huisvesting aan de weesperstraat. 
 
In 2006 is, na dotatie aan de algemene reserve, 15% van het resultaat aan de bestemmingsreserve 
vakontwikkeling toegevoegd. Deze bestemmingsreserve wordt aangesproken extra te kunnen 
investeren in de kennis van de medewerkers en de innovatie van producten. De stand van de reserve 
per 31 december 2006 is € 0,26 miljoen. 
 
Dienst Belastingen 
De reserve nieuwe activiteiten van de Dienst Belastingen dient om eventuele tekorten en incidentele 
lasten op te vangen van het onderdeel externe dienstverlening om schommelingen in het resultaat te 
voorkomen. Dit jaar is 25% procent van de netto winst toegevoegd.  
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Resultaatgebied Stedelijke Ontwikkeling 

1. Kerncijfers  
 
Bedragen x € 1.000 Rekening 2005 Begroting 

2006 
Actualisatie 

2006 
Rekening 

2006

Totaal resultaatgebied Stedelijke ontwikkeling 

Lasten + 450.004 294.423 315.774 557.818

Baten - 343.932 211.986 276.013 421.968

Resultaat t.l.v. algemene middelen voor mutaties reserves 106.073 82.437 39.761 135.850

Toevoegingen minus onttrekking reserves -38.230 -18.254 20.380 -77.192

Resultaat t.l.v. algemene middelen na mutaties reserves 67.843 64.183 60.141 58.659

 
Wonen 
 

  

Lasten + 95.230 113.510 91.263 141.764

Baten - 76.758 90.859 61.633 128.059

Saldo 18.471 22.652 29.630 13.705

 
Ruimtelijke ontwikkeling 
 

  

Lasten + 455.365 187.046 332.840 487.722

Baten - 434.165 159.174 324.887 451.211

Saldo 21.201 27.871 7.954 36.512

 
Stedelijke vernieuwing 
 

  

Lasten + 149.341 58.244 81.652 153.366

Baten - 121.170 44.585 59.095 144.924

Saldo 28.171 13.660 22.557 8.442

 
Saldo reserves 298.709 330.634 311.590 221.425

Saldo voorzieningen 1.026.159 820.604 1.070.120 1.152.293

Investeringsuitgaven 0 0 0 0

 
Het saldo van het resultaatgebied Stedelijke ontwikkeling ten laste van de algemene middelen in 2006 
bedraagt € 58,7 miljoen, € 5,5 miljoen beter dan begroot en € 9,1 miljoen beter dan in 2005. 
De onderscheiden baten en lasten wijken in de rekening soms sterk af van die in de begroting. Dat 
komt doordat het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam (OGA) in de begroting nog niet alle 
mutaties in reserves en toevoegingen aan voorzieningen via de baten en lasten had verwerkt. In de 
rekening is dit wel het geval. Op de saldi hebben deze verschillen geen effect. 

2. Algemeen 
Exploitatie OGA 
In dit resultaatgebied vallen de activiteiten van het OGA ten behoeve van grondproductie en vastgoed. 
Onder exploitatie OGA vallen:  
- toetsing en advisering van alle grondexploitaties binnen de gemeente; 
- beheer ruimtelijke fondsen (VE-Fonds en SFV);  
- beheer onroerend goed, tijdelijke exploitatie en makelaardij; 
- begeleiding van bewoners die door stadsvernieuwing tijdelijk moeten worden geherhuisvest; 
- betaald werk in opdracht, in het bijzonder ten behoeve van grondexploitaties. 
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Het nadelig exploitatiesaldo ten laste van de algemene middelen is € 25,0 miljoen, terwijl € 6,3 miljoen 
was begroot. De belangrijkste mutaties waren: 
- correcties over voorafgaande jaren, afboekingen van vorderingen en activa en opschoning van 

tussenrekeningen en andere balansposten. Hiervan is € 15 miljoen ten laste gebracht van dit 
resultaatgebied; 

- een overschrijding van de apparaatskosten met € 2,2 miljoen. Hiervan is € 1,8 miljoen veroorzaakt 
door wijziging in de verdeling van de rentelasten die elders (resultaatgebied erfpacht) wordt 
gecompenseerd; 

- een meevaller in beheer van onroerend goed van in totaal € 1,2 miljoen; 
- het vervallen van de renteafdracht van het VE-Fonds (€ 3,6 miljoen) waartoe bij de actualisatie 

2006 is besloten. Hier staat tegenover dat het VE-Fonds de kosten van het beheer van de 
ruimtelijke fondsen dekt.  

In 2006 is besloten tot de vorming van een bedrijfsvoeringreserve binnen het OGA voor budgetten die 
uw Vergadering in een bepaald jaar heeft vrijgemaakt voor specifieke activiteiten, maar die in dat jaar 
nog niet tot besteding (of verplichting) hebben geleid. In 2006 is € 2 miljoen aan de reserve 
toegevoegd, vooral overboekingen van budgetten uit de reserve kwaliteitsverbetering bedrijfsterreinen 
waartoe uw Vergadering al eerder heeft besloten (zie paragraaf 3). De reserve is opgenomen in het 
resultaatgebied Middelen. 
 
Apparaatskosten Dienst Wonen (DW) 
De uitgaven van de DW hebben betrekking op de voorbereiding en uitvoering van het woonbeleid, in 
het bijzonder op de informatie en uitvoering van diverse regelingen. De netto lasten in 2006 
bedroegen € 18,9 miljoen; € 0,4 miljoen meer dan begroot. De belangrijkste oorzaken waren:  
lagere salarislasten en kosten inhuur derden - € 1,6 miljoen  
hogere materiële lasten + € 2,2 miljoen  
hogere baten + € 0,2 miljoen 
De lagere salariskosten zijn onder andere veroorzaakt door niet ingevulde vacatures (12 fte), 
kostendekkende detachering van overtollig personeel, en de voorspoedige afwikkeling van de 
vangnetregeling. De overschrijding op de materiële kosten wordt veroorzaakt door de kosten van de 
geluidsschermen A10-west (€ 2,6 miljoen). 
 
Deel van de apparaatskosten van de Dienst Milieu- en Bouwtoezicht (DMB) 
De activiteiten van DMB voor dit resultaatgebied hebben vooral betrekking op vergunningen en 
handhaving van regels, en de inzet van expertise op het gebied van bouw- en woningtoezicht.  
In 2006 was het saldo van opbrengsten uit leges minus kosten apparaat € 4,6 miljoen ten gunste van 
de algemene middelen; € 5,1 miljoen gunstiger dan begroot. De belangrijkste oorzaken hiervan waren 
hogere dan geraamde bouwleges en een overboeking van een deel van de lasten naar het 
resultaatgebied Milieu en Water. 
 
Apparaatskosten Dienst Ruimtelijke Ordening (dRO) 
In 2006 zijn de tegenvallende opbrengsten van de opdrachten stedenbouwkundige producten 
ruimschoots gecompenseerd door lagere kosten, in het bijzonder door € 1,3 miljoen lagere 
personeelskosten.  
De apparaatskosten van dRO hebben betrekking op de voorbereiding en monitoring van het ruimtelijk 
beleid. De apparaatskosten bedroegen in 2006 € 19,5 miljoen; € 1,6 miljoen minder dan begroot met 
als belangrijkste oorzaken: 
- in de begroting 2006 is € 0,6 miljoen gereserveerd voor de aanleg, het beheer en het verwijderen 

van een strandje op IJburg. Dit is in 2006 nog niet besteed en in een Bestemmingsreserve 
opgenomen; 

- bij de apparaatskosten is ook de voor 2006 vastgestelde taakstelling voor de Overige opdrachten 
dRO van € 0,2 miljoen verantwoord; 

- in de rekening worden de kosten van de publieksvoorlichting Zuiderkerk (per saldo € 0, 4 miljoen) 
niet meer bij de dienst Ruimtelijke Ordening verantwoord, maar op een afzonderlijke 
begrotingspost. 

 
Apparaatskosten Geo- en Vastgoedinformatie (GVI) 
GVI is belast met de afstemming en regie van het gebruik van basis vastgoedgegevens. Ze verzorgt 
ook facilitaire dienstverlening voor landmeetkundig werk en andere producten. De lasten bedroegen in 
2006 € 8,0 miljoen; € 3,9 miljoen is aan baten ontvangen. Het saldo ten laste van de algemene 
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middelen was € 2,1 miljoen beter dan begroot, vooral doordat meer kosten konden worden 
gedeclareerd.  
 
Planvormingkosten voor grootstedelijke grondexploitaties 
De kosten voor planvorming van grootstedelijke projecten worden verantwoord ten laste van de 
algemene dienst en de grondexploitaties. De kosten van de grootste projecten (Integrale 
Projectbudgetten) ontwikkelden zich als volgt: 
 
Bedragen x € 1 miljoen Rekening 2005 Begroting 2006 Rekening 2006 Afwijking Ten laste van 

de algemene  
middelen

IJburg 8,5 9,6 8,4 -1,3 1,6
Zuidas 9,3 10,6 9,9 -0,7 1,5
IJ-oevers 3,7 3,5 3,5 0,0 0,0
Zeeburgereiland 1,7 1,7 1,8 0,1 0,0
Middenmeer Noord 0,0 0,4 0,4 0,0 0,0
Stationseiland 0,0 2,6 0,0 -2,6 0,0
Science Park 1,0 0,7 1,1 0,3 0,0
Noordwaarts 6,4 6,6 6,2 -0,5 2,0
Zuidoostlob 3,6 2,5 2,3 -0,2 1,1
Totaal 34,2 38,3 33,4 -4,9 6,1
 
De totale lasten zijn bijna € 5 miljoen lager dan begroot. Dat komt voornamelijk doordat in 2006 is 
besloten de planvormingkosten voor Stationseiland geheel uit het ISV te dekken. Verder pakten de 
planvormingkosten in de meeste projecten lager uit dan begroot, onder andere als gevolg van vrijval 
uit voorgaande dienstjaren. 
De planvormingskosten voor de werkgebieden (zoals Riekerpolder, Teleport en Sloterdijk) komen voor 
een deel ten laste van grondexploitaties. Daarnaast bestaat de dekking uit een vaste opslag van 3% 
op de openbare werken in de grondexploitatieplannen (voor zover deze niet worden bekostigd uit de 
integrale projectbudgetten) en een opslag van 2% op de automatiseringskosten van alle gemeentelijke 
grondexploitaties. Per saldo resteerde in 2006 een tekort van € 6 miljoen ten laste van de algemene 
middelen.  
De uitgaven en ontvangsten van de grootstedelijke grondexploitaties worden buiten de 
gemeentebegroting verantwoord. Het saldo komt tot uiting op de gemeentelijke balans als mutatie op 
het Grondproductiekapitaal (zie paragraaf 4).  
 
Overige onderdelen van baten en lasten 
Bureau Parkstad is, samen met de betrokken stadsdelen, ingesteld voor de uitvoering van de 
omvangrijke stedelijke vernieuwingsoperatie in de westelijke tuinsteden. De lasten (inclusief 
voorlichtingscentrum: ruim € 4 miljoen) worden grotendeels gedekt uit het ISV.  
De lasten van het begrotingsartikel Sociaal Structuurplan hebben betrekking op de budgetten voor ‘Wij 
Amsterdammers’ en het Bestuursakkoord. De totale lasten in 2006 bedroegen € 4,3 miljoen; € 1 
miljoen meer dan begroot. Per saldo komt € 2,5 miljoen ten laste van de algemene middelen; iets 
minder dan begroot. De lasten voor Stenen voor Sociaal bedroegen € 7,9 miljoen, conform de 
begroting. 

3. Reserves en voorzieningen 
 

Stand Mutaties Stand Bedragen x € 1.000 
1-1-2006 2006 31-12-2006 

    + -/-   

Reserves     
Vernieuwing Bijlmermeer 14.579 0 14.579 0
Vereveningsfondsfonds Algemene 
Reserve  

-26.052 109.823 102.739 -18.968

Vereveningsfonds 
Bestemmingsreserves grondexploitatie  

151.984 51.716 102.241 101.459

SFV gronddeel 21.735 28.142 28.019 21.858
SFV erfpachtdeel 50.145 13.010 7.999 55.156
SFV KTA-deel 42.535 0 14.220 28.315
Aanjagen productie / 11.639 33 3.906 7.766
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jongerenhuisvesting 
Aanjagen woningbouwproductie 4.815 15.550 13.990 6.375
BWS 5de fonds 10.638 1.681 8.898 3.421
Kwaliteitsverbetering bedrijfsgebieden 10.410 490 2,864 8.036
Strategische ruimtelijke projecten 3.381 0 0 3.381
Tijdelijk strand IJburg 0 695 0 695
Overige reserves 2.902 2.895 523 5.274
Totaal reserves 298.711 225.035 302.321 221.425
     

Stand Mutaties Stand Bedragen x € 1.000 
1-1-2006 2006 31-12-2006 

    + -/-   
Voorzieningen     
Vereveningsfondsfonds Risico’s 
grondexploitatie  

885.422 232.594 142.706 975.310

SFV Gronddeel 88.018 29.745 0 117.763
BWS Rente 25.207 5.370 10.945 19.632
AMH-fonds 7.562 5.798 1.227 12.133
Impulsbudget stedelijke vernieuwing 2.279 16.727 7.406 11.600
Parkeergarages Bijlmermeer 4.374 0 -2.586 6.960
Herstructurering goedkope 
woningvoorraad 

4.245 0 87 4.158

EFRO Doelstelling 2 Groot Oost 4.104 1.917 4.496 1.525
Verschillen Trafoleningen 1.009 2.207 2.581 635
EFRO Urban 2 1.424 135 1.115 444
Overige voorzieningen 2.516 2.330 -874 5.720
Totaal voorzieningen 1.026.160 294.756 168.622 1.152.294
 
De overige reserves en voorzieningen zijn gering en/of hebben betrekking op de bedrijfsvoering (zoals 
vakantiegeld en inactieven).  
De reserves en voorzieningen van het Vereveningsfonds (VE-fonds) worden apart besproken in 
paragraaf 5 en het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SFV) in paragraaf 6. 
 
Aanjagen woningbouw 
In de afgelopen jaren heeft uw Vergadering omvangrijke middelen uitgetrokken om de woningbouw, 
inclusief studenten- en jongerenhuisvesting, te stimuleren. Deze zijn voor een deel niet direct besteed 
in het desbetreffende jaar, maar toegevoegd aan reserves. Hieruit worden dan in latere jaren 
bijdragen verleend voor woningbouwprojecten. De reserves hebben zich in 2006 als volgt ontwikkeld: 
- Begin 2006 resteerde van de reserve aanjagen productie/jongerenhuisvesting uit het actieplan 

woningproductie nog € 11,6 miljoen ten behoeve van de knelpuntenpot projecten en het Bureau 
Woningbouwregisseur (BWR). In 2006 werd voor € 3,9 miljoen uitgegeven aan projecten. 

- In voorafgaande jaren heeft uw Vergadering additionele middelen uitgetrokken die zijn 
toegevoegd aan de reserve aanjagen woningbouw. In 2006 is € 3 miljoen toegevoegd 
voortvloeiend uit besluitvorming in 2005 (motie Reuten). In de begroting van 2006 is een 
incidentele prioriteit van € 4,5 miljoen voor de regeling Amsterdamse Middensegment Hypotheek 
(AHM) opgenomen en een structurele prioriteit van € 0,5 miljoen voor studentenhuisvesting 
(amendement Buurma). Verder is in 2006 € 5 miljoen extra aan de reserve toegevoegd, omdat in 
de rekening 2004 achteraf ten onrechte toegekende middelen als uitgaven zijn verantwoord. Deze 
uitgaven betroffen in feite toezeggingen voor bijdragen aan projecten die pas in latere jaren tot 
uitgaven zouden leiden. Tenslotte is een correctie van € 2,5 miljoen toevoeging en onttrekking 
verwerkt. De overige onttrekkingen (€ 11,5 miljoen) betreffen bijdragen in 2006 aan projecten. 

Indien verplichtingen niet tot uitgaven leiden, is de vrijval beschikbaar voor andere projecten. Voor het 
zomerreces zal uw Vergadering zoals gebruikelijk, uitgebreid worden geïnformeerd over de inzet van 
de instrumenten in 2006 ter stimulering van de woningbouw. 
 
AMH-fonds 
De inkomsten van het AMH-fonds bestaan uit een bijdrage van circa € 13.000 per AMH ten laste van 
de desbetreffende grondexploitatie. De gemeente verstrekt vervolgens jaarlijks een rentesubsidie. 
Door deze systematiek zal het AMH-fonds de eerste jaren groeien en in de jaren daarna geleidelijk 
worden uitgeput. Daarnaast zijn er rente-inkomsten. Naar aanleiding van inkomenstoetsen per drie 
jaar, wordt een deel van het aflossingsvrije/renteloze deel verschoven naar het deel waarover rente 
wordt betaald. Deze rente wordt in het fonds gestort. 
In 2006 is € 5,8 miljoen toegevoegd en € 1,2 miljoen onttrokken aan rentebijdragen. Ultimo 2006 
bedroeg het fonds € 12,1 miljoen. 
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Reserves en voorzieningen Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS) 
Het BWS is een inmiddels beëindigde rijksregeling op basis waarvan de gemeente bijdragen ontving, 
die vervolgens werden doorgegeven aan bewoners. In het kader van de regeling zijn in het verleden 
reserves en voorzieningen gevormd, waarvan de besteding in het verleden bestuurlijk is vastgelegd. 
In het bijzonder is ten laste van de reserve BWS 5de fonds in 2006 € 7,2 miljoen besteed, 
voornamelijk aan projecten in IJburg en is er een vrijval van € 1,7 miljoen vanwege het opschonen van 
tussenrekeningen. 
De uitvoering veroorzaakt regelmatig vrijval, zo ook in 2006. Uw vergadering heeft ingestemd met de 
toevoeging van de vrijval van € 6,5 miljoen uit de voorziening BWS rente aan het ISV-budget voor 
2007. Daarnaast is er in 2006 sprake van vrijval van € 3,1 miljoen in de voorziening ‘BWS vrije ruimte’. 
Formeel is het BWS een budget van de stadsregio, maar het dagelijks bestuur hiervan heeft besloten 
dat de resterende vrijval bij de gemeente blijft. 
In voorafgaande jaren werd vrijval uit de BWS rente en voorzieningen jaarlijks als gemeentelijke 
bijdrage toegevoegd aan het ISV. Dit jaar is de vrijval verwerkt in het rekeningresultaat. 
 
Kwaliteitsverbetering bedrijfsterreinen 
De reserve wordt gevoed door een opslag op de opbrengsten in grootstedelijke werkgebieden (€ 0,5 
miljoen in 2006). Sinds 2002 is de werkingssfeer verruimd met parkmanagement en sinds 2005 ook 
met het beheer van de openbare ruimte in het Centrumgebied Zuidoost. Uw Vergadering heeft in het 
kader van de besluitvorming over de begroting 2007 besloten de reserve op te heffen. In 2006 is € 2 
miljoen aan de reserve onttrokken ten behoeve van bestedingen waartoe uw vergadering eerder heeft 
besloten: 
- € 1,7 miljoen voor de tijdelijke gebiedsinrichting de Village in Teleport; 
- € 0,3 miljoen voor parkmanagement. 
Daarnaast heeft ons College € 0,9 miljoen toegezegd ten behoeve van de Zuidas. Het resterende 
saldo ultimo 2006 (€ 8,0 miljoen) wordt, conform het besluit van uw Vergadering overgedragen naar 
de algemene reserve van het VE-Fonds. Dit zal worden geëffectueerd in de rekening 2007. 
 
Strategische ruimtelijke projecten 
De reserve is bestemd voor projecten die een pioniersrol vervullen bij de ontwikkeling van de 
bedrijvigheid in een gebied of die uit oogpunt van werkgelegenheid een sleutelrol vervullen. Uw 
Vergadering heeft besloten de reserve in zijn geheel te besteden als subsidie voor de vestiging van de 
hotelschool in de Zuidas, dit zal naar verwachting in 2007 zijn beslag krijgen. 
 
Overige toelichtingen 
De reserve tijdelijk stand IJburg is nieuw gevormd omdat de betreffende prioriteit in 2006 (€ 0,7 
miljoen) nog niet tot besteding is gekomen. 
Op 7 juli 2000 heeft uw Vergadering ingestemd met de vernieuwingsoperatie Bijlmermeer. Als 
onderdeel hiervan zijn verschillende reserves gevormd voor de dekking van de kosten. De reserve 
vernieuwing Bijlmermeer maakt hier deel van uit. In 2006 heeft het College de sanering Nieuw 
Amsterdam afgekocht. Hierdoor is het restant van de reserve (€ 14,6 miljoen) besteed.  
De EU heeft bijdagen toegezegd uit het Europees Fonds voor de Regionale Ontwikkelingen voor de 
het gebied west binnen de ring (EFRO Urban 2) en voor de gebieden Groot Oost en Zuid-Oost (EFRO 
doelstelling 2). In 2006 werd in totaal door de EU € 2,0 miljoen toegekend en € 5,5 miljoen besteed. 
De voorziening herstructurering goedkope woningvoorraad betreft een rijksbijdrage voor een project in 
de westelijke tuinsteden. Onttrekking vindt plaats op declaratiebasis (€ 0,1 miljoen in 2006). 
In de rekening is € 16,2 miljoen verwerkt als toevoeging aan de voorziening inpulsbudget stedelijke 
vernieuwing, die gedekt wordt uit bijdragen van het rijk voor sociale projecten in de westelijke 
tuinsteden, Noord en Zuidoost. Uit de voorziening is € 7,4 miljoen onttrokken voor projecten. 
De toevoegingen en onttrekkingen in de voorziening parkeergarages Bijlmermeer betreft de 
afwikkeling van de voorfinanciering van de bijdrage van het CFV in de kosten van de sloop van 
parkeergarages. De voorziening verschillen trafoleningen betreft een oude regeling waarmee de 
gemeente aan particuliere woningeigenaren leningen verstrekte als voorfinanciering voor 
rijksbijdragen voor renovatie. De toevoegingen en onttrekkingen betreffen de afwikkeling hiervan. 

4. Investeringen 
De investeringen hebben nagenoeg geheel betrekking op grondexploitaties, die comptabel niet als 
investering in de rekening worden verantwoord, maar als onderhanden werk. De gronduitgifte van de 
centrale stad in 2006 is met € 116 miljoen aanzienlijk lager dan begroot (€ 300 miljoen) en is ook lager 
dan in 2005 (€ 173 miljoen). 
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Gedurende de uitvoering van de grondexploitaties, die plaatsvinden onder verantwoordelijkheid van 
de centrale stad, worden de uitgaven en inkomsten tot planafsluiting als voorraden geactiveerd en 
komen op de balans van het OGA tot uiting in de stand van het Grondproductiekapitaal. 
De positieve stand van het Grondproductiekapitaal ultimo 2006 betekent dat in de lopende plannen tot 
en met 2005 meer is uitgegeven dan ontvangen uit gronduitgifte en andere bronnen. De ontwikkeling 
de afgelopen jaren was als volgt: 
 

Bedragen x € 1 miljoen  2002 2003 2004 2005 2006 
Opbrengsten (= vermindering) -298,6 -109,6 -229,6 -185,7 -136,4 
Kosten (= vermeerdering) 243,0 275,3 355,7 379,5 242,2 
Netto vermeerdering -55,6 165,7 126,1 193,8 105,8 

Stand ultimo -44,2 121,5 247,5 441,4 547,2 

 
De omvang van het Grondproductiekapitaal is sinds 2002 met bijna € 600 miljoen toegenomen. De 
ontwikkeling in 2006 werd vooral bepaald door: 
- aankopen (+€ 25 miljoen); 
- uitgaven voor het project RWZI (+€ 20 miljoen); 
- gesaldeerde planafsluitingen (+€34 miljoen). 
  
Het belangrijkste deel van de opbrengsten bestaat uit gronduitgiften (€ 115,9 miljoen in 2006, naast 
terugontvangen BTW en subsidies. Gespecificeerd naar de verschillende clusters projecten was in 
2006 de ontwikkeling als volgt: 
 
Grondproductiekapitaal 2006 Uitgaven Opbrengsten

Bedragen x € 1 miljoen  

IJburg 52,4 -20,7
Noordwaarts 19 -0,1
Science Park 2,1 -5,7
Zuidas 34,7 -67
Zuidelijke IJ-oevers 21,7 -16
Stationseiland 3,6 -9,5
Zuidoostlob 32,8 -3,1
Overig 76,1 -14,2
Totaal 242,4 -136,3

5. Het Vereveningsfonds 

5.1 Algemeen 
De financiële resultaten van de meeste grondexploitaties van de centrale stad en de stadsdelen 
worden verantwoord in het Vereveningsfonds (VE-fonds).  
Het VE-fonds is onderverdeeld in: 
- de algemene voorziening ter dekking van de tekorten op vastgestelde grondexploitaties. Voor elke 

vastgestelde grondexploitatie met een geraamd negatief resultaat, is in het VE-fonds een 
voorziening opgenomen gelijk aan het geraamde tekort. Elk jaar wordt de voorziening zonodig op 
peil gebracht op basis van de actuele inzichten in de geraamde tekorten; 

- clusters van samenhangende grondexploitaties waarbinnen de saldi van winstgevende plannen 
worden gebruikt ter dekking van verliesgevende plannen en planoverstijgende kosten (zoals 
infrastructuur), voor zover passend binnen de bestuurlijk vastgestelde financiële kaders. Het 
betreft IJburg, vernieuwing Bijlmer, Zuidas, Overhoeks (voorheen Shell-terrein), herstructurering 
bedrijfsterreinen, vernieuwing Bijlmermeer en twaalf clusters van voormalige ISV-plannen. Elk jaar 
wordt per cluster de reserve en voorziening geactualiseerd en zonodig op peil gebracht; 

- bestemmingsreserves voor de dekking van specifieke kosten in de sfeer van grondexploitaties 
(zoals eerste verstratingen) of andere bestuurlijk vastgestelde projecten; 

- de algemene reserve is tenslotte het bedrag beschikbaar als dekking voor tegenvallers in lopende 
negatieve plannen en eventuele nieuwe grondexploitaties met een geraamd negatief resultaat. 

Een (relatief gering) deel van het VE-Fonds heeft betrekking op activiteiten die in andere 
resultaatgebieden worden verantwoord. 
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5.2 Ontwikkelingen in 2006  
Ultimo 2006 waren in het VE-fonds 168 grondexploitaties opgenomen, waaronder ook clusters van 
met elkaar samenhangende (deel)plannen. Acht nieuwe plannen zijn in 2006 toegevoegd. Ons 
College heeft de procedures voor planafsluitingen aangescherpt. In het bijzonder zijn sancties 
geïntroduceerd voor planbeheerders, als toegezegde planafsluitingen niet plaatsvinden. Dit heeft 
duidelijk succes gehad: in 2006 zijn 65 plannen afgesloten tegenover zes in 2005. 
Voorjaar 2006 verscheen de nota ‘Ruimte Winnen’ waarin een verontrustend perspectief wordt 
geschetst voor de toekomstige ontwikkeling van het VE-Fonds. In de nota wordt een aantal 
oplossingsrichtingen verkend. 
De gezondmaking van het VE-Fonds was een van de doelstellingen in het Programakkoord van het 
nieuwe College. In 2006 sloot het College een overeenkomst met de corporaties waarin onder andere 
de grondprijzen voor sociale huurwoningen naar een substantieel hoger niveau worden gebracht en 
de corporaties zich verplichten tot een storting in het VE-Fonds voor elke sociale huurwoning die zij 
verkopen.  
In 2006 zijn ook acties ondernomen om het teveel aan kantoorplannen (blijkend uit het Plabeka) terug 
te dringen. Dit alles heeft geleid tot een minder somber perspectief voor het VE-Fonds, maar een 
grotere aandacht voor risico’s en de beheersing hiervan blijft onverminderd nodig. 
    
In 2006 hebben de volgende toevoegingen aan en onttrekkingen uit de reserves en voorzieningen 
binnen het VE-Fonds plaatsgevonden: 
 
Reserves en voorzieningen VE-fonds     Mutaties 2006   
Bedragen x € 1 miljoen  Ultimo 

2005 
Toevoeging Onttrekking Ultimo 

2006 
R. IJburg reserve 1,8 16,1 -0,2 17,6 
V. IJburg voorziening 363,4 12,2 -16,0 359,6 
R. Vernieuwing Bijlmermeer reserve  1,2 10,6 0,0 11,8 
V. Vernieuwing Bijlmermeer voorziening 75,3 2,4 -16,9 60,8 
R. Herstructurering bedrijfsterreinen reserve 0,0 16,1 -16,1 0,0 
V. Herstructurering bedrijfsterreinen voorziening 22,3 0,7 -20,4 2,7 
R. Zuidas  reserve 20,7 7,7 -13,9 14,6 
V. Zuidas voorziening 82,4 16,3 -16,8 82,0 
R. Overhoeks reserve 8,3 0,4 -1,0 7,8 
V. Overhoeks grondexploitatie voorziening 19,0 1,4 0,0 20,4 
V.** Overhoeks bodemsanering voorziening 4,6 0,2 -1,5 3,3 
R. Programakkoord 1998 investeringsprojecten 13,2 0,2 -0,2 13,1 
R. Programakkoord 1998 vrije ruimte 17,5 0,3 -1,8 16,0 
R. Aankoop scholen 3,6 0,0 -2,3 1,3 
R. Reserve RWZI 66,6 0,0 -66,6 0,0 
V. Voorziening RWZI  0,0 68,7 0,0 68,7 
R. Nieuw Sloten 0,4 0,0 -0,2 0,2 
R. Verlaging nieuwe leeuwarderweg 15,7 0,3 0,0 16,0 
R. Scholen IJburg 3,1 0,1 0,0 3,2 
R.** Reserve 1e verstratingen 22,8 0,0 -22,8 0,0 
V.** Voorziening 1e verstrating 0,0 23,4 -1,6 21,8 
V.** Voorziening bodemsanering excl overhoeks 3,8 8,8 -0,5 12,0 
V Algemene voorziening tekorten 

grondexploitatie 
322,9 130,8 -72,5 381,1 

totaal bestemmingreserves en voorzieningen 1.068,6 316,7 -271,4 1.113,9 
R. algemene reserve VE-fonds -26,1 109,8 -102,7 -19,0 
totaal VE-fonds 1.042,5 426,5 -374,1 1.094,9 
Waarvan reserves 148,7 161,5 -227,7 82,5 
Waarvan voorzieningen 893,8 265,0 -146,4 1012,4 
R: reserve; V: voorziening     

* verwerkt in resultaatgebied Verkeer en Infrastructuur    

** verwerkt in resultaatgebied Milieu en Water    
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IJburg 
€ 11,8 miljoen rente is toegevoegd aan reserve en voorziening en € 15,6 miljoen is overgeboekt van 
de voorziening naar de reserve wegens verbetering van ramingen van negatieve plansaldi. Een 
verdere specificatie staat in het meest recente Financieel Perspectief IJburg. De omvang van de 
reserve en voorziening is niet voldoende voor de dekking van het in het meerjarenperspectief 2006 
voorziene tekort voor IJburg als geheel. Daarin zijn onder meer de geraamde tekorten begrepen van 
nog niet door uw Vergadering vastgestelde grondexploitaties en alle kosten voor de 
hoofdinfrastructuur. De dekking laat een tekort zien van ruim € 40 miljoen. Een oplossing hiervoor 
komt aan de orde in het komende nieuwe Financieel Perspectief.  
 
Vernieuwing Bijlmermeer 
Toevoeging aan de reserve van € 10,6 miljoen die als volgt is opgebouwd: 
- € 0,1 miljoen rentebijschrijving; 
- overboeking van € 3,4 miljoen van de voorziening naar de reserve wegens verbetering van 

ramingen van negatieve plansaldi; 
- € 6,8 miljoen vanwege afsluiting positieve plannen. 
De voorziening nam per saldo met € 14,5 miljoen af als gevolg van: 
- € 2,5 miljoen rentebijschrijving; 
- € 3,3 miljoen afname door overboeking aan de reserve; 
- afname met € 13,6 miljoen wegens afsluiting negatieve plannen. 
  
Herstructurering Bedrijfsterreinen 
Vanwege de beëindiging van het plan Buiksloterham Papaverweg (nu opgenomen in het grote plan 
Buiksloterham) en een actualisatie van overige plannen valt uit de voorziening € 20,4 miljoen vrij ten 
gunste van de algemene reserve. Met rentebijschrijving resteert een stand van € 2,7 miljoen. 
 
Zuidas  
De resultaten van de grondexploitaties (flanken) zijn gereserveerd als bijdrage van de gemeente in de 
kosten van het dok. Uit de gerealiseerde opbrengsten is in 2003 een bestemmingsreserve van € 100 
miljoen gevormd ter dekking van de kosten die ten laste komen van de grondexploitatie, 
planoverstijgende kosten en strategische aankopen (de zogeheten functionele deelplannen). Jaarlijks 
wordt rente aan de reserve toegevoegd. In 2006 vonden de volgende ontwikkelingen plaats: 
- toevoeging aan reserve en voorziening van samen € 3,3 miljoen rentebijschrijving; 
- onttrekking aan de reserve van € 13,9 miljoen ten gunste van de voorziening wegens 

verslechtering van lopende plannen. 
- - onttrekking aan de voorziening van € 16,8 miljoen vanwege afsluiting verliesgevind plan Rietveld 

(€ 10 miljoen); 
- correcties uit voorafgaande jaren (€ 6 miljoen). 
In 2006 zijn geen nieuwe plannen toegevoegd. 
 
Overhoeks (voorheen Shell-terrein) 
Aan de reserve, voorziening grondexploitatie en voorziening bodemsanering is € 1 miljoen rente 
toegevoegd. De voorziening voor de grondexploitatie is met € 0,7 miljoen verhoogd ten laste van de 
Bestemmingsreserve wegens verslechtering van de ramingen saldi van lopende plannen. De 
voorziening bodemsanering is met € 0,2 miljoen opgehoogd ten laste van de Bestemmingsreserve. 
 
Programakkoord 1998-2002 
A. Investeringsprojecten 
In het Programakkoord waren vier projecten opgenomen waarvan de kosten (€ 40 miljoen, later 
verminderd met € 7 miljoen) uit het VE-Fonds zouden worden gedekt. Twee projecten zijn inmiddels 
volledig gedeclareerd en één gedeeltelijk. In totaal is bijna € 30 miljoen toegekend. In 2006 is aan de 
reserve € 0,2 miljoen toegevoegd (indexatie) en is € 0,2 miljoen gedeclareerd. 
B. Vrije ruimte 
In het kader van de besluitvorming over de begroting voor 2000 is een reserve van € 27,7 miljoen 
gevormd voor het uitvoeren van zes projecten. Hiervan zijn er inmiddels twee volledig afgerond. Tot 
en met 2006 is bijna € 14 miljoen gedeclareerd. Aan de reserve is in 2006 € 0,3 miljoen toegevoegd 
(indexatie). 
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Aankoop schoolgebouwen 
De reserve is gevormd voor het afdekken van risico’s van de exploitatie van aangekochte vrijkomende 
panden van beroepsonderwijs en volwasseneneducatie. Uw Vergadering heeft besloten dat de 
reserve ook kan worden ingezet als dekking voor de risico’s van de exploitatie van aangekochte 
voormalige ROC-panden. In 2006 is voor € 2,3 miljoen een beroep gedaan op de reserve, waarvan € 
1,8 miljoen vanwege een scholenruil met de Hogeschool Amsterdam. 
 
Verplaatsing rioolzuiveringsinstallaties (RWZI) 
Op verzoek van de Rekenkamer is de reserve omgezet in een voorziening. De omvang hiervan wordt 
bepaald door het gemeentelijk aandeel in de kosten van de RWZI, na aftrek van de potentiële 
grondopbrengst van de door verplaatsing vrijkomende terreinen. In 2006 is volstaan met een 
rentebijschrijving van € 2,1 miljoen. Het project is nagenoeg voltooid, zodat ook de gemeentelijke 
lasten in 2007 definitief bekend zullen zijn. 
In 2006 heeft uw Vergadering ingestemd met de grondexploitatie Amstelkwartier, met een lagere 
bijdrage aan de dekking van de kosten RWZI dan waarop was gerekend. Hierdoor is een 
dekkingprobleem van circa € 12 miljoen ontstaan dat in 2007 binnen het VE-Fonds zal worden gedekt. 
  
Nieuw Sloten 
De reserve dient als dekking voor de naijlende kosten die het stadsdeel in rekening kan brengen. In 
2005 is € 0,2 miljoen gedeclareerd, de reserve wordt jaarlijks geïndexeerd. 
  
Verlaging Nieuwe Leeuwarderweg 
De reserve dient ter dekking van de kosten van het omlaag brengen van de Nieuwe Leeuwarderweg, 
in samenhang met het aanleggen van de Noord/Zuidlijn. In 2005 is met de uitvoering begonnen en de 
reserve zal in de komende jaren worden besteed. In 2006 is € 0,3 miljoen toegevoegd als indexering. 
 
Nieuwbouw scholen IJburg  
De reserve is gevormd voor het dekken van het verschil tussen de normkosten en de werkelijke 
kosten van nieuw te bouwen scholen op IJburg. In 2005 is niets gedeclareerd. De reserve wordt 
jaarlijks geïndexeerd. 
 
Eerste verstratingen 
Op verzoek van de Rekenkamer is de reserve omgezet in een voorziening. De voorziening dient voor 
het herstel van verzakkingen die zich voordoen na de eerste aanleg van de bestrating in een 
grondexploitatieplan. De voorziening wordt gevoed door dotaties bij de afsluiting van de 
desbetreffende grondexploitatie. In het algemeen wordt voor de 1ste verstrating een termijn van zeven 
à tien jaar na de eerste aanleg gehanteerd. In de praktijk duurt het vaak langer omdat een stadsdeel 
verstratingen wil inpassen in een onderhoudsprogramma waarvoor de eigen budgettaire ruimte vaak 
beperkt is. In 2006 is € 1,6 miljoen gedeclareerd en is € 0,4 miljoen toegevoegd als indexering. 
 
Bodemsanering 
De voorziening dient ter dekking van de kosten van sanering van vervuilde grond en wordt gevoed uit 
bijdragen uit de algemene reserve en het ISV. De stand van de voorziening wordt jaarlijks bepaald 
aan de hand van verleende machtigingen (€ 2,2 miljoen in 2006) en de nieuw ingediende 
saneringsplannen van projecten. In 2006 is € 4,4 miljoen toegevoegd en is ten laste van de 
voorziening € 2,0 miljoen gedeclareerd. Daarnaast is € 4,365 miljoen toegevoegd vanwege de in de 
begroting 2006 vastgestelde prioriteit sanering Polderweggebied die in 2006 nog niet is besteed. 
 
Algemene Voorziening Tekorten Grondexploitaties 
De Algemene Voorziening Tekorten Grondexploitaties is in 2006 per saldo toegenomen met € 58 
miljoen. Deze stijging is ontstaan door: 
- rentebijschrijving (+€ 10,6 miljoen); 
- actualisatie van de doorlopende plannen (+ € 40,1 miljoen); 
- voorzieningen voor negen nieuwe plannen (+ € 20,5 miljoen); 
- afsluitingen van veertien plannen (- € 13,1 miljoen). 
 
Algemene reserve 
Voor het perspectief van het VE-Fonds is de algemene reserve de belangrijkste indicator. Ultimo 2003 
was er nog een algemene reserve van € 37,4 miljoen als buffer voor nog niet voorziene tegenvallers, 
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in 2004 daalde de reserve tot - €18,7 miljoen en in 2005 tot - € 26,1 miljoen. Ultimo 2006 is de stand 
iets verbeterd, - € 19,0 miljoen, als gevolg van de volgende mutaties: 
 
Ontwikkeling algemene reserve VE-Fonds   
Bedragen x € 1 miljoen  2006
Stand begin -26,1
Afsluitingen 75,2
Rente 3,9
Actualisatie voorzieningen -60,6
Actualisatie Bestemmingsreserves 17,3
Riva -1,3
Naar aanjagen woningbouw -7,5
BTW claim -9,6
Kosten beheer -4,0
Bodemsanering -6,1
Kosten beheer -2,9
Overig 2,7
stand ultimo -19,0

 

6. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SFV) 
Algemeen 
Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SFV) kent twee dekkingsbronnen met ieder een eigen 
bestemmingsrichting: 
- de opbrengsten uit de verkoop van de Kabeltelevisie Amsterdam, het zogeheten KTA-deel. Dit 

deel wordt besteed aan de vernieuwing Bijlmermeer, de realisatie van huurwoningen in de 
uitbreidingsgebieden en volkshuisvestingsinitiatieven in de vooroorlogse stad; 

- de opbrengsten uit de meerwaarde die ontstaat doordat bij de conversie van tijdelijke naar 
permanente erfpachtcontracten van woningcorporaties, deze laatste worden afgekocht. Dit 
zogeheten erfpachtdeel is grotendeels bestemd voor de herstructurering van de naoorlogse wijken 
Parkstad en Noord; 

De Commissie Stimuleringsfonds doet het College voorstellen over de besteding van de middelen uit 
het SFV. 
 
KTA-deel Stimuleringsfonds Volkshuisvesting 
De doelstelling van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting KTA is vastgelegd in het ‘Reglement 
verdeling Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Amsterdam’. In 2001 heeft uw Vergadering besloten het 
KTA-deel aan te wenden voor: 
- een aantal grote projecten (onder meer IJburg en het vernieuwingsplan Bijlmermeer); 
- transformatie van de woningvoorraad in stedelijke vernieuwingsplannen, onder andere om 

woningen te kunnen samenvoegen en om subsidies te kunnen verstrekken voor rolstoelgeschikte 
woningen (rowo’s) en wonen in beschermde omgeving (wibo’s).  

In 2006 is € 14,2 miljoen aan de reserve onttrokken voor de verschillende projecten. Ultimo 2006 
bedroeg de reserve € 27,3 miljoen. De resterende verplichtingen bedroegen € 17,9 miljoen. 
Van de vrije ruimte van € 28,3 miljoen is de besteding al volledig vastgelegd: 
IJburg  €   5,5 miljoen 
Vernieuwing Bijlmermeer € 4,8 miljoen 
Stedelijke vernieuwingsplannen € 13,3 miljoen 
Wibo’s en rowo’s €   2,8 miljoen 
 
Erfpachtdeel Stimuleringsfonds Volkshuisvesting  
De grond waarop corporaties hun woningen hebben gebouwd, is grotendeels uitgegeven in tijdelijke 
erfpacht. Gemeente en corporaties hebben in 1997 afgesproken dat bij expiratie van de tijdelijke 
erfpachtcontracten, deze worden omgezet in voortdurende contracten en dat de corporaties de canon 
over een periode van 75 jaar afkopen. Door afkoop ontstaat voor de gemeente meerwaarde omdat de 
afkoopsom hoger is dan de boekwaarde van de grond. Op grond van de gemaakte afspraak zal de 
gemeente deze meerwaarde storten in het erfpachtdeel SFV (SFV-EP). Dit deel van het fonds is 
vooral bedoeld voor de herstructurering van Parkstad en Noord. De geraamde voeding van het SFV-
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EP tot 2020 bedraagt € 327 miljoen (netto contante waarde per 1-1-2006). De middelen zullen worden 
besteed aan de herstructurering van bestaande woongebieden, voor elk de helft aan: 
• gronddeel ter dekking van tekorten in de grondexploitaties;  
• vastgoeddeel ter dekking van onrendabele investeringen in de volkshuisvesting. 
  

In de afgelopen jaren is al een groot deel van de middelen die tot 2020 beschikbaar komen, 
gereserveerd voor specifieke stedelijke vernieuwingsplannen (SV-plannen). In onderstaande tabel is 
de vastgelegde bestemming van de gelden voor de periode tot 2020 inzichtelijk gemaakt.  
Budgettair kader SFV-EP 
Netto contante waarde 1-1-2006, bedragen x € 1 miljoen  

 

Voeding tot 2020 326,5 
Reserveringen door uw Vergadering vastgesteld  
- Voorbeeldprojecten uit 2001 -48,3 
- Knelpuntenpot* -7,7 
- Parkstad, inclusief Overtoomse Veld -163,1 
- Noord -66,6 
Bijdrage kosten beheer SFV -0,0 
Onvoorzien voor dekking van risico’s -27,8 
Resterende ruimte 13,0 
* Waterlandplein en Ringspoorzone (uitwerkingsplan van het SV-plan Kolenkit).  
 
In 2006 bedroeg de gerealiseerde meerwaarde € 38,0 miljoen; aanzienlijk meer dan de € 6,1 miljoen 
die was begroot. Dit komt doordat de omzetting van contracten van veel factoren afhangt die lastig zijn 
te ramen. In 2006 is € 14,9 miljoen toegevoegd aan een nieuw verbijzonderd onderdeel van de 
reserve gronddeel: de ‘knelpuntenpot SFV’. Het overblijvende bedrag is in gelijke delen toegevoegd 
aan het grond- en vastgoeddeel (ieder € 11,5 miljoen).  
 
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Gronddeel  
Het gronddeel is opgedeeld in de volgende aan elkaar gerelateerde onderdelen: 
- de reserve voor nieuwe negatieve grondexploitaties én de dekking voor niet voorziene 

toekomstige tegenvallers in vastgestelde exploitaties met daarbinnen het nieuw gevormde 
onderdeel reserve knelpuntenpot SFV; 

- de voorziening nodig voor de dekking van het negatieve saldo van alle vastgestelde 
grondexploitaties onder de werkingsfeer van het SFV.  

 
Ultimo 2006 waren 37 plannen actief, waarvan 27 negatief. In 2006 werden 13 grondexploitatie 
toegevoegd, waarvan zeven met een geraamde negatief saldo. Het verloop van het SFV-erfpacht 
gronddeel in 2006 was als volgt: 
 
Bedragen x € 1 miljoen Ultimo 2005 Toevoegingen Onttrekkingen Ultimo 2006
Reserve SFV-erfpacht gronddeel  21,7 28,1 -28,0 21,9
Waarvan reserve knelpuntenpot SFV  (0) (14,9) (0) (14,9)
SFV-erfpacht gronddeel voorziening 88,0 29,7 0,0 117,8

 
Aan de reserve SFV-erfpacht gronddeel werd in 2006 toegevoegd: € 14,9 miljoen knelpuntenpot SFV, 
resterend aandeel in de meerwaarde (€11,5 miljoen), rente (€ 0,7 miljoen) en het saldo van een 
afsloten plan (€ 1,0 miljoen). Onttrokken werd € 26,9 miljoen ten behoeve van de voorziening en € 1,1 
miljoen als bijdrage in een grondprijsverlaging. Aan de voorziening werd rente toegevoegd (€ 2,9 
miljoen) en dekking voor plannen met een negatief resultaat (€ 26,9 miljoen). Van het SV-plan Meer 
en Oever is het vastgestelde financieel kader (en daarmee de voorziening) niet meer toereikend en 
moet een bestuurlijke herbezinning plaatsvinden. In 2006 werden geen verliesgevende plannen 
afgesloten en vonden geen onttrekkingen uit de voorziening plaats.  
 
Vastgoeddeel SVF 
In 2006 is, na afttrek van de toevoeging aan de knelpuntenpot, de helft van de ontvangen meerwaarde 
(€ 11,5 miljoen) en rente (€ 1,57 miljoen) toegevoegd; € 8,0 miljoen is als besteding onttrokken ten 
behoeve van door uw vergadering eerder vastgestelde bestemmingen.  
 

Bedragen x € 1 miljoen Ultimo 2005 Toevoeging Onttrekking Ultimo 2006 
SFV-erfpacht vastgoeddeel 50,1 13,0 -8,0 55,2 

 

1 Verantwoording financiële resultaten 327



 

328



Resultaatgebied Middelen 

1. Kerncijfers  
 
Bedragen x € 1.000 Rekening 2005 Begroting 

2006
Actualisatie 

2006 
Rekening 

2006

Totaal resultaatgebied Middelen 

Lasten + 1.336.859 1.223.209 1.012.293         1.371.322

Baten - 2.481.673 2.247.505 2.082.676 2.598.799

Resultaat t.l.v. algemene middelen voor mutaties reserves -1.144.813 -1.024.296 -1.070.384 -1.227.477

Toevoegingen minus onttrekking reserves 217.064 124.698 108.494 294.721

Resultaat t.l.v. algemene middelen na mutaties reserves -927.750 -899.598 -961.890 -932.756

Uitkering Gemeentefonds 
 

 

Lasten + 0 0 0 0

Baten - 1.072.382 1.105.828 1.119.992 1.138.357

Saldo -1.072.382 -1.105.828 -1.119.992 -1.138.357

Uitkering Stadsdeelfonds 
 

 

Lasten + 572.184 532.706 538.588 540.944

Baten - 0 0 0 0

Saldo 572.184 532.706 538.588 540.944

Belastingen 
 

 

Lasten + 32.540 32.331 32.612 31.894

Baten - 214.411 172.804 173.839 175.595

Saldo -181.871 -140.473 -141.227 -143.701

Erfpacht 
 

 

Lasten + 60.219 44.580 52.363 80.505

Baten - 388.297 323.429 343.507 508.242

Saldo -328.078 -278.849 -291.144 -427.737

Overige middelen 
 

 

Lasten + 1.098.741 845.873 647.339 1.352.652

Baten - 1.016.344 753.026 595.545 1.015.557

Saldo 82.397 92.846 51.794 236.095

Saldo reserves 3.903.390 3.971.466 4.009.213 4.198.111

Saldo voorzieningen 281.375 367.299 280.924 268.086

Investeringsuitgaven 0 0 0 0

 

2. Algemeen 
In vergelijking met de begroting is het saldo met ongeveer € 33 miljoen gemuteerd door een aantal 
hogere dan begrote baten. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de subresultaatgebieden Gemeentefonds, 
Belastingen en Erfpacht. Tegenover een hogere uitkering uit het Gemeentefonds staat een hogere 
last voor het Stadsdeelfonds. Een deel van de hogere uitkering wordt immers overgeheveld naar de 
stadsdelen. Voornamelijk door hogere dividenduitkeringen zijn de opbrengsten van de deelnemingen 
ook hoger uitgevallen.  
De belastingopbrengsten, en daarmee het saldo van de dienst Belastingen, zijn toegenomen. 

1 Verantwoording financiële resultaten 329



2.1 Gemeentefonds 
In de rekening 2006 is de uitkering uit het Gemeentefonds voor € 1.138,4 miljoen opgenomen. 
Begroot was € 1.105,8 miljoen.  
Wat betreft de uitkeringen uit het Gemeentefonds 2006 is ten opzichte van de begroting 2006 sprake 
van de volgende mutaties: 

 
 

Bedragen x € 1.000  Begroting 2006 (incl. 1ste w) Rekening 2006 
Algemene uitkering 1.089.598.660 1.115.417.007 
Integratie-uitkering WUW 55.840 55.839 
Integratie-uitkering Precario 10.473.000 10.473.000 
Integratie-uitkering De Pater 0 275.000 
Integratie-uitkering Adb’s 0 260.943 
Integratie-uitkering OidB 0 2.199.064 
Uitkering Behoedzaamheidsreserve 2005 
Centrale stad (incl. verdeelreserve)  

5.700.000 5.786.335 

Uitkering behoedzaamheidsreserve 2005 
Stadsdelen (incl. verdeelreserve) 

- 3.889.811 

Totaal 1.105.827.506 1.138.357.004 
 

Ten opzichte van de begroting inclusief eerste wijziging neemt de totale uitkering uit het 
Gemeentefonds met € 32,5 miljoen toe. De algemene uitkering stijgt met ongeveer € 25,8 miljoen. In 
de actualisatie 2006 was de algemene uitkering al met € 14 miljoen toegenomen ten opzichte van de 
begroting 2006. De belangrijkste verklaringen voor deze groei zijn:  
- een hoger dan verwacht gemeentefondsaccres (€ 24,7 miljoen); 
- extra uitkering van € 3,7 miljoen vanwege de ontwikkeling van de landelijke uitkeringsbasis; 
- een extra uitname uit het Gemeentefonds voor de voeding van het BTW-compensatiefonds  

(-/- € 9,1 miljoen); 
- de ontwikkeling van de Amsterdamse uitkeringsbasis (-/- € 4,7 miljoen); 
- diverse taakmutaties met wisselend positieve en negatieve effecten op de omvang van het 

Gemeentefonds. 
In al deze mutaties deelt het Stadsdeelfonds (deels) mee. Meer informatie hierover staat in de 
paragraaf Stadsdeelfonds.  
 
In vergelijking met de actualisatie neemt de algemene uitkering met ongeveer € 12 miljoen toe. Deze 
toename wordt veroorzaakt door: 
- taakmutaties ten opzichte van de meicirculaire (onder andere de invoering van een 

kinderalimentatiestelsel, opvoeden in de buurt, de oprichting van antidiscriminatiebureaus, de 
invoering van de nieuwe Wet inburgering; alle mutaties samen goed voor € 7,7 miljoen). Hier 
staan deels uitgaven tegenover die reeds in de begroting verwerkt waren; 

- de daling van de landelijke uitkeringsfactor met 1 punt (-/- € 0,9 miljoen); 
- de ontwikkeling van de Amsterdamse uitkeringsbasis (€ 5,2 miljoen); 
- de ontwikkeling van de WOZ-waarden in Amsterdam (€ 1,7 miljoen). 
In een aantal mutaties deelt ook het Stadsdeelfonds mee. Informatie daarover staat in de paragraaf 
Stadsdeelfonds. 
 
De integratie-uitkeringen WUW en precariobelasting telecommunicatiekabels zijn conform de 
begroting uitgekomen op € 10,5 miljoen. In de loop van 2006 zijn daar de integratie-uitkeringen De 
Pater – Van der Meer (€ 275.000); antidiscriminatiebureaus (€ 0,3 miljoen) en opvoeden in de buurt (€ 
2,2 miljoen) bij gekomen.  
 
In de rekening 2006 is de uitkering van de Behoedzaamheidsreserve 2005 verwerkt. Deze reserve 
2005 wordt bepaald aan de hand van de realisatie van de uitgaven van het Rijk. Ze wordt vastgesteld 
in maart van het volgende jaar. De uitkering is bedoeld om al te grote (negatieve) effecten bij de 
nacalculatie door het Rijk op te vangen.  
In de begroting 2006 van de centrale stad is rekening gehouden met een uitkering van de helft van de 
Behoedzaamheidsreserve, maar dat is een groot deel geworden. Dat levert, inclusief een paar punten 
uitkeringsfactor die nog tot uitkering komen, een totale uitkering van € 9,7 miljoen op. Hiervan is 
(vrijwel geheel conform begroting) € 5,8 miljoen voor de centrale stad en € 3,8 voor de stadsdelen.  
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2.2 Stadsdelen 
De uitkeringen uit het Stadsdeelfonds aan de stadsdelen zijn in vergelijking met de begroting bijna € 5 
miljoen hoger uitgevallen. Deze stijging kent de volgende oorzaken: 
- de uitkering van een deel van de Behoedzaamheidsreserve 2005 die in 2006 verrekend wordt (€ 

3,8 miljoen); 
- een bijstelling van de WOZ-waarden ten opzichte van de berekening uit de septembercirculaire. 

Dit levert de stadsdelen € 0,7 miljoen op; 
- de positieve ontwikkeling van de Amsterdamse uitkeringsbasis (€ 2 miljoen); 
- de negatieve ontwikkeling van de landelijke uitkeringsbasis (-/- € 0,4 miljoen); 
- nominale aanpassingen van de (areaaluitbreiding) OZB, specifieke uitkeringen en correcties op 

(nominaal over) OZB (-/- € 1,0 miljoen). 
Behalve deze is er nog een aantal kleinere mutaties.  
 
Daarnaast is er nog de post ‘nog aan stadsdelen uit te keren’. Deze bestaat uit ontwikkelingen in de 
uitkering van het Stadsdeelfonds die nog niet eerder in de bevoorschotting of begroting van het 
Stadsdeelfonds zijn verwerkt. Deze post bedraagt € 3,7 miljoen en wordt veroorzaakt door 
verrekeningen in het Gemeentefonds over de jaren 2004 en 2005 (inclusief bijstellingen van de WOZ), 
de aantallenontwikkelingen over 2006 en de aantallen 2005 die nog niet verrekend waren in de 
rekening 2005 (€ 0,3 miljoen).   

2.3 Belastingen 
 
Bedragen x € 1.000 Rekening 

2005 
Begroting 

2006 
Actualisatie 

2006 
Rekening  

2006 

Lasten + 32.539 32.331 32.611 31.894

Baten - 214.410 172.804 173.839 175.595

Saldo -181.871 -140.473 -141.228 -143.701

 
Het resultaat in 2006 is € 3,3 miljoen hoger dan geraamd bij de begroting en € 2,5 miljoen hoger ten 
opzichte van de actualisatie. Dit is een gevolg van een combinatie van de factoren: 
- lagere baten van belastingmiddelen van € 354.000. Deze bestaan uit een negatief resultaat van € 

0,5 miljoen voor het belastingjaar 2006 en een positief resultaat van € 0,2 miljoen voor oudere 
belastingjaren. Het negatieve verschil van 2006 wordt bijna volledig verklaard uit de lagere OZB 
inkomsten (-/- € 2,7 miljoen), de hogere toeristenbelasting (€ 2,2 miljoen) en uit de hogere 
opbrengst vervolgingskosten (€ 0,4 miljoen); 

- hogere opbrengsten vanwege de levering van taxatiegegevens (€ 0,2 miljoen); 
- hogere opbrengsten wegens de invorderingsrente (€ 0,4 miljoen); 
- hogere opbrengsten door geïnde belastingvorderingen over de afgesloten jaren (€ 0,2 miljoen). 

Ten opzichte van de actualisatie is er sprake van een lichte daling; 
- lagere uitvoeringskosten (€ 0,6 miljoen). De overschrijdingen bij extern personeel worden 

gecompenseerd door lagere productiekosten; 
- hogere doorbelasting aan andere resultaatgebieden (€ 1,6 miljoen); 
- lagere uitvoeringskosten van het Gemeentelijk Bureau Rijksbelastingzaken (€ 0,1 miljoen).  
 
De opbrengstdaling in de rekening van 2006 ten opzichte van 2005 is veroorzaakt door de afschaffing 
van de OZB op de gebruikers van woningen per 2006.  
De OZB-opbrengst in 2006 valt zowel voor gebruik als eigenaren in de begroting en actualisatie lager 
uit dan geraamd. De lagere opbrengst gebruik niet-woningen wordt veroorzaakt door een hoger aantal 
toegewezen bezwaren als gevolg van leegstand. De opbrengstdaling van eigendom woningen komt 
vooral door achterblijvende woningbouw en een hoger percentage toegekende waardebezwaren. Ook 
is een hoger aantal woningen van woningbouwcorporaties opgevoerd als toekomstige slooppanden.  
 
De toeristenbelasting (die in hoge mate gevoelig is voor conjuncturele schommelingen en onvoorziene 
ontwikkelingen) is door een aantrekkende economie en het succesvolle Rembrandtjaar (meer 
toeristen) € 2,2 miljoen hoger uitgevallen dan begroot.  

2.4 Overige middelen 
De overige middelen bestaan uit de opbrengst deelnemingen en de eigen financieringsmiddelen en 
bespaarde rente.  
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Opbrengst deelnemingen 
De werkelijke dividendopbrengsten zijn ongeveer € 28 miljoen hoger uitgekomen dan begroot. De 
belangrijkste afwijkingen zijn: 
- Het dividend van de NV Luchthaven Schiphol komt ruim € 3 miljoen hoger uit dan geraamd. Het 

resultaat voor de aandeelhouders steeg in het boekjaar 2005 met 20 procent ten opzichte van 
2005. Het in 2006 uitgekeerd dividend steeg daardoor ook fors. 

- Op basis van een uitzonderlijk goed bedrijfsresultaat in 2005 is het in 2006 uitgekeerd dividend 
van NUON aanzienlijk hoger dan de geraamde opbrengst van € 8,1 miljoen. Het totaal 
uitgekeerde dividend over 2005 bedroeg € 29,5 miljoen.  

- In 2006 keerde de Bank Nederlandse Gemeenten behalve haar regulier dividend een extra 
dividend uit van € 500 miljoen. Op basis van het aandeel van de gemeente Amsterdam in de Bank 
leverde dit een extra dividend op van € 5,5 miljoen. 

- NV Werk heeft in 2005 een positief resultaat gerealiseerd van € 2,3 miljoen. Met de gemeente als 
enige aandeelhouder van de vennootschap, heeft het College besloten deze winst volledig als 
dividend uit te keren. Bij de begroting is hiermee geen rekening gehouden; 

- Bij het opstellen van de begroting 2006 is rekening gehouden met een winstafdracht door het 
Gemeente Vervoerbedrijf van € 4,3 miljoen. In de rekening is € 5,1 miljoen gerealiseerd. 

Eigen financieringsmiddelen en bespaarde rente 
De rente over de aan het begin van het jaar aanwezige reserves en voorzieningen wordt, voorzover 
deze daaraan niet wordt toegevoegd, als (incidenteel) dekkingsmiddel ten gunste van de algemene 
dienst gebracht. Over 2006 betreft dit een bedrag van € 37,4 miljoen. Dat is € 1,1 miljoen meer dan 
geraamd. Oorzaken hiervan zijn: 
- het werkelijke rentepercentage bedroeg 2,95 procent, terwijl bij het opmaken van de begroting 

voor 2006 was uitgegaan van 3,25 procent; 
- de hogere stand van de reserves en voorzieningen per 1 januari 2006 dan bij de begroting 

geraamd, heeft de effecten van het lagere rentepercentage ruimschoots gecompenseerd. 
 
 
Andere grote mutaties in de rekening ten opzichte van de begroting in het subresultaatgebied Overige 
middelen zijn, afgezien van de hierboven genoemde, de volgende:  
- correctie ISV over oude jaren (-/- € 10,3 miljoen); 
- saldo van dotatie aan en vrijval van de voorziening juridische risico’s (-/- € 30,5 miljoen); 
- vrijval voorzieningen DWI (€ 11.4 miljoen); 
- mutaties van diverse reserves (ongeveer € 170 miljoen; waaronder vrijval BCF reserve, dotatie 
reserve incidentele ruimte 2008 en onttrekking afkoopsommen OGA).   

2.6  Erfpacht 
De baten en lasten van het erfpachtbedrijf hebben zich als volgt ontwikkeld: 
Bedragen x € 1 miljoen rekening 

2005
begroting 

2006
actualisatie 

2006 
rekening 

2006

Lasten  
Rente over het grondkapitaal 28,9 29,7 29,3 29,3
Bijdragen aan het SFV 36,3 6,1 24,0 38,0
Overige lasten 12,2 13,1 11,0 11,1
Totaal lasten 77,4 48,9 64,3 78,5
Baten     
Canonopbrengsten 83,7 95,1 82,6 86,4
Afkoopsommen 296,3 216,6 239,5 407,7
Overige goederen en diensten 7,0 9,3 8,2 12,7
Totaal baten 386,9 321,0 330,2 506,8
Resultaat voor bestemming reserves 309,5 272,1 265,9 428,3
Netto toevoeging reserves erfpacht -241,6 -206,7 -205,4 -353,9
Resultaat erfpachtbedrijf 67,9 65,4 60,6 74,4

 
Het voor de algemene middelen belangrijkste onderdeel van de baten zijn de canonopbrengsten. De 
realisatie in 2006 was met € 86,4 miljoen, bijna € 9 miljoen lager dan begroot. Onder andere omdat in 
de raming 2006 een incidentele extra opbrengst als structureel was meegenomen (al eerder aan uw 
Vergadering gemeld in het Financieel Meerjarenperspectief 2007-2010). Verder zijn de gederfde 
baten vanwege de ingroeiregeling (ruim € 2 miljoen) nu in mindering gebracht op de 
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canonopbrengsten en niet meer onder de lasten opgenomen. Hiermee wordt een zuiverder beeld van 
de canonopbrengsten verkregen.  
De te betalen erfpacht wordt vastgesteld over een tijdvak van (meestal) 50 jaar. Erfpachters kunnen er 
vooraf of tussentijds voor kiezen de canonbetalingen af te kopen. Bij tussentijdse afkoop van 
erfpachtrechten wordt de afkoopsom afgeleid van de actuele grondwaarde, die door indexering over 
het algemeen hoger is dan de oorspronkelijke grondwaarde. Het verschil is de zogeheten 
meerwaarde. De gemeente is met de corporaties overeengekomen om de meerwaarde bij de afkoop 
van contracten van corporaties te storten in het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SFV). De 
opbrengsten (en daarmee de toevoegingen aan het SFV) vertonen over het algemeen een grillig 
verloop, omdat het afhankelijk is van het tempo waarmee corporaties erfpachtcontracten omzetten. 
Dat is van tevoren niet in te schatten. In 2006 bedroegen de opbrengsten € 38 miljoen, terwijl € 6 
miljoen was begroot. De meerwaarde bij afkoop door particuliere erfpachters komt ten goede van het 
erfpachtresultaat en daarmee van de algemene middelen. De opbrengst over 2006 (€ 16,4 miljoen) 
was aanzienlijk hoger dan begroot (€ 4 miljoen) en ongeveer gelijk aan die in 2005.  
De keuze die erfpachters maken voor afkoop van resterende canonbetalingen hangt van vele factoren 
af en de opbrengst afkoopsommen vertoont daardoor een wisselend beeld. De opbrengsten van de 
afkoopsommen na aftrek van de meerwaarde (€ 354 miljoen in 2006) worden gestort in de reserve 
Afkoopsommen en hebben daarmee geen effect op het resultaat. Tegenover de opbrengsten bij 
afkoop staat een structurele daling van de canonopbrengsten. 
De reserve Erfpacht 2de termijn wordt gevoed door vrijval uit de reserve afkoopsommen bij herziening 
van rechten. De vrijval ontstaat indien een recht in het 1ste tijdvak is afgekocht, maar in het 2de tijdvak 
canon wordt betaald. Ook deze reserve valt niet goed te ramen, maar is gering (in 2006 € 27.000). 
De overige baten bestaan voornamelijk uit boetes/rentevergoeding wegens te laat betalen van canon 
of afkoopsommen en rentevergoedingen indien de afkoopsom wordt betaald nadat de afkoopperiode 
is ingegaan. Deze baten vertonen naar hun aard een onzekere ontwikkeling.  
 
De voor het resultaat relevante lasten bestaan grotendeels uit de rente over het canon betalende deel 
van de grondwaarde, gefinancierd door het Leningfonds tegen de omslagrente. De rentelasten in 
2006 bedroegen € 29,3 miljoen, ongeveer conform de begroting en iets meer dan in 2005. De oorzaak 
hiervan is de toename van het aandeel canonbetalende erfpachtrechten.  
De kosten van de bedrijfsvoering bedroegen € 5 miljoen, ongeveer conform de begroting. De reserve 
Splitsingsunit dient ter verevening van de kosten van het maken van splitsingen van erfpachtrechten 
voor corporaties en de hiervoor te ontvangen vergoedingen die in de tijd niet gelijk lopen. 
In 2006 werd € 1,9 miljoen toegevoegd aan de voorziening voor dubieuze debiteuren erfpacht. De in 
dit resultaatgebied opgenomen Bedrijfsvoeringreserve wordt toegelicht in het resultaatgebied 
Stedelijke ontwikkeling. 
 
Het saldo van het erfpachtbedrijf dat beschikbaar is voor de algemene middelen bedroeg in 2006 € 
74,4 miljoen, € 8,9 miljoen meer dan begroot en € 6,3 miljoen meer dan in 2005. Het saldo  
opgenomen onder het subresultaatgebied ‘erfpacht’ wijkt hiervan af omdat de toevoegingen en 
onttrekkingen aan de reserves Afkoopsommen in het subresultaatgebied ‘overige dekkingsmiddelen’ 
zijn verantwoord. 

2.7 BTW-compensatiefonds 
Voor het BTW-compensatiefonds (BCF) is een egalisatiereserve gevormd. Begin 2003 was deze 
reserve € 76,7 miljoen groot. In 2003, 2004 en 2005 hebben er onttrekkingen plaatsgevonden aan de 
reserve om het activaprobleem te dekken en vanwege de vereveningsbijdrage. Van elke euro die 
Amsterdam declareert, kregen we immers slechts 95 cent uitgekeerd. De andere 5 cent zijn bestemd 
voor de gemeenten die een groot nadeel ondervinden van de invoering van het BCF. In 2006 kostte 
deze vereveningsbijdrage Amsterdam € 6,8 miljoen.  
Er is geen onttrekking aan de BCF-Egalisatiereserve in 2006 nodig om voor het BCF een sluitende 
rekening te krijgen. Er is zelfs € 0,1 miljoen over. De reden hiervoor (ondanks een hogere uitname uit 
het Gemeentefonds) is dat er voor 2006 vooruitlopend op een hogere uitname uit het Gemeentefonds, 
al een terugbetalingsreserve BCF is gevormd ter grootte van € 5,1 miljoen voor de centrale stad. Ook 
zorgen de afschrijvingen over de investeringen uit de jaren 2003, 2004 en 2005 voor een snel 
verdwijnend activaprobleem.  
Naast deze toevoeging, vinden er ook andere toevoegingen plaats aan de Egalisatiereserve: de BTW 
op de rijksbijdragen zoals ISV, Mobiliteitsfonds en het GSB. Deze toevoeging bedraagt € 2,6 miljoen. 
Door deze mutaties komt de Egalisatiereserve ultimo 2006 uit op € 44 miljoen. 
 
Aangezien het de verwachting is dat deze reserve niet direct meer nodig zal zijn voor de dekking van 
het activaprobleem, is besloten deze reserve vrij te laten vallen in de rekening 2006.  
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Stand Egalisatiereserve primo 2006 € 42,3 miljoen 
Toevoeging 2006   €   0,9 miljoen  
Toevoeging 2006   €   2,6 miljoen 
Stand egalisatiereserve ultimo 2006 € 45,8 miljoen 
 

3. Specificatie Reserves en voorzieningen 
 
Bedragen x € 1.000 Stand 

01/01/2006 
Mutaties 

2006 
Stand 

31/12/2006 

  + -/-  
Reserves     
Incidentele ruimte 2006 76.239 0 76.239 0
Gevolgen invoering BTW Compensatiefonds 42.316 5.088 47.404 0
Indexering à fonds perdu 2.000 0 2.000 0
Reserve ten behoeve van de begroting 2006 1.934 0 1.934 0
Desktoplicenties 164 0 164 0
Terugbetalingsreserve BCF 0 5.100 5.100 0
Afkoopsommen 3.203.864 407.839 54.509 3.557.194
Meerwaarden afkoopsommen Grondbedrijf 182.017 0 13.000 169.017
Egalisatiefonds kapitaallasten 140.751 23.267 23.658 140.360
Weerstandsvermogen 117.322 18.188 0 135.510
Reserve fusie waterbeheer 64.891 2.109 3.692 63.308
Incidentele ruimte 2007 45.241 0 0 45.241
Reserve Bouwfonds 7.293 0 0 7.293
Afkoop winstrechten Energie Noord-West 11.340 369 5.100 6.609
Vakantiegeld (DWI) 2.292 2.791 2.292 2.791
Egalisatiereserve splitsingsunit 1.991 642 44 2.589
Reserve WW / Wachtgeld (dAB - Directie en Staf) 593 2.429 1.411 1.611
Algemene reserve (DRO) 1.033 289 364 958
Afkoopsommen erfpacht 2e termijn 822 28 0 850
Vakantiegeld (DBGA) 598 954 947 605
Vakantiegeld (DRO) 483 475 483 475
Wachtgeldfonds (DBGA) 139 415 288 266
Vakantiegeld (dAB - Directie en Staf) 67 58 67 58
Incidentele ruimte 2008 0 60.135 0 60.135
Reserve bedrijfsvoering (OGA) 0 2.031 17 2.014
Reserve WW (DWI) 0 1.049 0 1.049
Vakantiegeld (Pontveren) 0 107 0 107
WW en wachtgeld (Pontveren) 0 37 0 37
Garantiefonds Gemeentelijke Kredietbank Amsterdam 0 274 241 33
Totaal reserves 3.903.390 533.674 238.954 4.198.110

 
Bedragen x € 1.000 Stand 

01/01/2006 
Mutaties 

2006 
Stand 

31/12/2006 

  + -/-  
Voorzieningen     
Incidentele kosten vorming DWI 15.000 0 15.000 0
Bijlmerramp 1.768 0 1.768 0
ISV-fonds 161.755 71.326 78.500 154.581
Afwikkeling oude stadsvernieuwingsverplichtingen Amsterdam 47.046 0 14.881 32.165
Juridische risico's 27.961 35.350 9.400 53.911
Garanties, geldleningen en claims 21.247 0 0 21.247
Voorziening voor contractkosten energie deelnemingen 2.716 0 0 2.716
Verstrekte geldleningen 1.759 616 17 2.358
HERMES 1.027 0 1.027 0
AT 5 681 0 0 681
Sophia Augusta / Lopez Suasso 283 8 0 291
Willet Holthuysen 131 4 0 135
Totaal voorzieningen 281.374 107.304 120.593 268.085
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Toelichting bij de (mutaties van de) reserves en voorzieningen 
 
Gevolgen invoering BTW-compensatiefonds 
Deze reserve is bedoeld om het activaprobleem, dat veroorzaakt wordt door het BTW-
compensatiefonds, op te lossen. De verwachting is dat het activaprobleem zich in de toekomst niet 
meer voor zal doen. Deze reserve valt daardoor vrij. 
 
Afkoopsommen 
In deze reserve worden de van erfpachters ontvangen afkoopsommen gestort. De rente over de 
reserve dient als dekking voor de rentelasten over de waarde van de in erfpacht uitgegeven grond. 
 
Meerwaarde afkoopsommen Grondbedrijf 
De bedragen waarmee de erfpachtafkoopsommen de grondwaarden overtreffen, werden tot 2001 
door het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam afgedragen aan de algemene dienst en aan 
onderhavige reserve toegevoegd (vanaf dat jaar geldt een andere beleidslijn). Conform het 
toenmalig Financieel Meerjarenperspectief valt vanaf 2005 uit de reserve jaarlijks een bedrag van € 
13 miljoen vrij ten gunste van de algemene dienst;  
 
Egalisatiefonds kapitaallasten 
De door de gemeente te betalen rentelasten worden doorbelast aan de overige onderdelen van de 
begroting. Verschillen tussen begroting en rekening worden in principe toegevoegd dan wel 
onttrokken aan het Egalisatiefonds kapitaallasten. Hierdoor wordt het mogelijk ontwikkelingen van 
de marktrente op een gematigde wijze in de begroting te verwerken. Inmiddels is de omvang van 
het Egalisatiefonds al een aantal adequaat en valt het jaarlijks verschil tussen begroting en rekening 
vrij (ten gunste van met name de algemene dienst en de stadsdelen). Ook in 2006 was dit het geval. 
 
Weerstandsvermogen 
Het weerstandsvermogen wordt jaarlijks onder andere voor inflatie gecorrigeerd. 
 
Reserve fusie waterbeheer 
Bij de overgang van de gemeentelijke waterkwaliteits- en kwantiteitstaken naar de stichting Dienst 
Waterbeheer en Riolering in 1997 zijn afkoopsommen verkregen die gedurende een groot aantal 
jaren (tot 2047) ten gunste van de algemene dienst vrijvallen. 
 
Reserve Bouwfonds 
Deze reserve is in 2000 gevormd uit de opbrengst van de verkoop van de aandelen in de NV 
Bouwfonds Nederlandse Gemeenten. De rente over de reserve dient als dekking voor de vervallen 
dividendopbrengst en de rentelast over een deel van het aandelenkapitaal in de NV Zeedijk.  
 
Afkoop winstrechten Energie Noord-West 
In het kader van de uit de privatisering van het voormalige energiebedrijf voortkomende 
vervolgstappen in 1998 zijn afkoopsommen verkregen die gedurende een (groot aantal) jaren (tot 
2008) ten gunste van de algemene dienst vrijvallen. 
 
Egalisatiereserve splitsingsunit 
De reserve Splitsingsunit dient ter verevening van de kosten van het maken van splitsingen van 
erfpachtrechten voor corporaties en de hiervoor te ontvangen vergoedingen die in de tijd niet gelijk 
lopen.  
 
Reserve Incidentele ruimte 2008 
Dit betreft het uit de gemeenterekening 2006 resterend rekeningresultaat dat conform de bestuurlijk 
bestendige gedragslijn wordt toegevoegd aan de incidentele begrotingsruimte voor het jaar 2008.  
 
Reserve Bedrijfsvoering (OGA) 
In het resultaatgebied Stedelijke Ontwikkeling wordt deze reserve nader toegelicht.  
 
ISV-fonds 
Amsterdam krijgt ISV-gelden van het Rijk. Deze worden ook weer besteed, dus er wordt aan deze 
voorziening zowel toegevoegd als onttrokken.  
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Afwikkeling oude stadsvernieuwingsverplichtingen Amsterdam en Investeringsbudget Stedelijke 
Vernieuwing (ISV) 
Voor zover de jaarlijks toegekende ISV-budgetten (voorheen Stadsvernieuwingsfonds) nog niet zijn 
besteed, worden ze opgenomen in deze voorzieningen. De omvang van de voorzieningen neemt af, 
omdat de bestedingen in 2006 groter zijn dan de in 2006 toegekende budgetten. Voor meer 
toelichting wordt verwezen naar het onderdeel ISV in de jaarrekening. De omvang van de 
voorzieningen in het onderdeel ISV wijkt overigens af van de bedragen in het resultaatgebied 
middelen, omdat de grondslag, mede door de verantwoordingsvereisten die het rijk stelt, afwijkt. In 
tegenstelling tot het reserves in het resultaatgebied Middelen, zijn in het onderdeel ISV: 

- ook de nog niet bestede sleutelbedragen van de stadsdelen opgenomen in de 
voorzieningen; 

- alle uitgaven over 2006 verwerkt (dus ook de uitgaven die nog niet zijn geaccordeerd door 
de accountant). 

 
Juridische risico’s 
Deze voorziening is bedoeld om juridische risico’s te dekken die de gemeente loopt. In 2006 is in dit 
kader geld onttrokken en ook toegevoegd. Meer informatie staat in de paragraaf Financiële 
hoofdlijnen in het jaarverslag. 
 
Garanties, geldleningen en claims 
Deze voorziening is niet gemuteerd in 2006.  
 
Voorziening Contractkosten energie 
Deze voorziening is bedoeld voor het dekken van de afwikkelingskosten van de verkoop van de 
aandelen UNA en de fusiecontracten NUON. 
Zowel bij de verkoop van de aandelen UNA als bij de fusie van ENW met NUON is de gemeente 
Amsterdam als aandeelhouder verplichtingen aangegaan.  
Om de aanspraak op deze verplichtingen zoveel mogelijk te beperken is het regelmatig noodzakelijk 
externe adviseurs in te schakelen. Voor de op handen zijnde fusie van Nuon met Essent worden 
ook adviseurs ingeschakeld, om te voorkomen dat de gemeente Amsterdam als aandeelhouder in 
een nadelige positie komt te staan ten opzichte van de andere aandeelhouders. 
 
Verstrekte geldleningen 
Op aan derden verstrekte geldleningen wordt een opslag in rekening gebracht, die wordt 
toegevoegd aan deze voorziening ter dekking van mogelijke terugbetaalrisico’s. 
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Resultaatgebied Bestuur en concern 

1. Kerncijfers 
 
Bedragen x € 1.000 Rekening 

2005 
Begroting 

2006 
Actualisatie 

2006 
Rekening  

2006 

Totaal resultaatgebied Bestuur en concern  

Lasten + 149.886 127.102 140.742 147.883

Baten - 62.049 38.772 43.245 58.457

Resultaat t.l.v. algemene middelen voor mutaties reserves 87.838 88.329 97.497 89.426

Toevoeging minus onttrekking reserves 6.921 11.086 4.507 10.288

Resultaat t.l.v. algemene middelen na mutatie reserves 94.759 99.415 102.004 99.714

Subresultaatgebied Bestuur  

Lasten + 5.330 5.336 5.269 5.832

Baten - 2 0 0 560

Saldo 5.328 5.336 5.269 5.272

Subresultaatgebied Bestuursondersteuning  

Lasten + 97.372 71.335 76.962 85.577

Baten - 42.315 14.985 20.292 30.396

Saldo 55.056 56.350 56.670 55.180

Subresultaatgebied Concernontwikkeling  

Lasten + 24.544 10.399 14.637 16.136

Baten - 16.417 2.023 5.873 6.896

Saldo 8.127 8.375 8.763 9.240

Subresultaatgebied Burgerzaken  

Lasten + 21.005 19.769 23.322 25.481

Baten - 8.371 5.752 7.227 10.164

Saldo 12.634 14.018 16.095 15.318

Subresultaatgebied Griffie  

Lasten + 2.510 2.797 2.850 2.414

Baten - 26 43 43 62

Saldo 2.484 2.754 2.807 2.352

Subresultaatgebied Rekenkamer  

Lasten + 1.069 1.090 1.513 1.505

Baten - 202 153 588 616

Saldo 867 937 925 889

Subresultaatgebied Ombudsman  

Lasten + 1.323 1.417 1.447 1.489

Baten - 41 57 107 89

Saldo 1.282 1.360 1.340 1.399

Subresultaatgebied Onderzoek en Statistiek  

Lasten + 5.290 5.001 4.995 5.141

Baten - 3.541 3.085 3.085 3.270

Saldo 1.749 1.916 1.910 1.871
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Subresultaatgebied Archief  

Lasten + 9.973 25.730 25.066 25.498

Baten - 2.742 17.361 16.841 17.305

Saldo 7.231 8.369 8.225 8.192

Reserves 15.105 19.994 19.877 25.751

Voorzieningen 34.178 25.530 28.798 31.127

2. Algemeen 

2.1 Bestuur 
Het nadelig resultaat van Bestuur bedraagt € 5,3 miljoen. In vergelijking met de begroting betekent dit 
een verbetering van € 0,1 miljoen. De belangrijkste afwijkingen in vergelijking met de begroting zijn: 
• de vergoedingen aan raadsleden zijn € 152.000 hoger dan geraamd; 
• de tegemoetkoming aan raadsfracties is € 187.000 lager dan geraamd; 
• de jaarwedden van de wethouders zijn met € 0,2 miljoen overschreden in verband met een 

nagekomen aanslag van de Belastingdienst; 
• de uitkeringen van pensioenen aan oud-wethouders is per saldo € 237.000 lager. Dit is enerzijds 

het gevolg van de instroom van vier ex-wethouders in een wachtgelduitkering, waardoor de lasten 
€ 316.000 hoger zijn geworden en anderzijds van hogere baten van € 553.000 door een 
pensioenoverdracht van een wethouder (€ 156.000) en een vrijval van een ontvangen 
premiekorting WAO (€ 397.000) die niet meer toe te wijzen is aan diensten. 

2.2 Bestuursondersteuning 
Het nadelig resultaat van Bestuursondersteuning bedraagt € 55,2 miljoen. In vergelijking met de 
begroting betekent dit een verbetering van € 1,2 miljoen. Een van de oorzaken van deze verbetering is 
dat de Bestuursdienst interne regels voor het restant houden van bedragen streng toepast. Daardoor 
is vrijval van budgetten opgetreden. De belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting zijn de 
volgende. 

Bestuursdienst 
Het saldo van de Bestuurdienst is € 0,3 miljoen lager dan begroot.  
In vergelijking met de begroting zijn de lasten van de personele budgetten € 8,2 miljoen hoger. Daar 
staan hogere baten van € 7,2 miljoen tegenover. 
De personele budgetten zijn in de actualisatie met € 1,2 miljoen verhoogd, vooral voor de personele 
uitbreiding van Openbare Orde en Veiligheid en de oprichting van de afdeling Andreas. Maar er is ook 
sprake van een budgetverlaging van € 0,5 miljoen in verband met de negatieve indexatie (-/- 1,73%) 
van de personeelskosten. De personele budgetten zijn per saldo binnen het budgettaire kader van de 
geactualiseerde begroting gebleven. 
De grootste overschrijdingen van de lasten komt door de niet-begrote lasten van Projectbureau 2200 
(€ 0,8 miljoen), de Algemene Dienst (€ 0,7 miljoen), de ABC-Pool (€ 3,4 miljoen), Concern Organisatie 
(€ 1,0 miljoen) en Communicatie (€ 0,6 miljoen). De grootste overschrijdingen van de baten 
realiseerde Projectbureau 2200 (€ 1,0 miljoen), de Algemene Dienst (€ 0,6 miljoen), de ABC-Pool 
(€ 3,3 miljoen), Concern Organisatie (€ 0,8 miljoen) en Communicatie (€ 0,6 miljoen). Deze baten zijn 
grotendeels een gevolg van aan andere diensten doorbelaste werkzaamheden.  
Op de materiële budgetten van de Bestuursdienst resteert per saldo een onderuitputting van € 1,3 (na 
actualisatie € 1,1 miljoen) die zeer divers van samenstelling is. Een belangrijke oorzaak van deze 
onderuitputting is de vrijval van vorig jaar restant gehouden bedragen. 

Communicatie 
De overschrijding van de lasten met € 1,7 miljoen heeft verschillende oorzaken. Niet-gebudgetteerde 
lasten, waar niet-gebudgetteerde baten tegenover staan, zijn uitgaven voor Wij Amsterdammers 
(€ 850.000), diverse advertentie-uitgaven (€ 149.000) en diverse uitgaven aan media (€ 213.000). 
Hiervan is € 100.000 gedekt door een budgetoverheveling bij de actualisatie.  
Niet-gebudgetteerde lasten die niet of slechts deels door extra baten gedekt worden, zijn vooral 
uitgaven voor het nieuwjaarsfeest 2005/2006 op de Dam en diverse uitgaven in verband met de 
wisseling van de raad en het College. Een andere oorzaak van de overschrijding is het aantal 
congressen, staatsbezoeken en ontvangsten van binnenlandse delegaties. Dat was groter dan 
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voorzien. Deze component van niet-gebudgetteerde lasten die deels door extra baten gedekt worden, 
bedraagt totaal € 375.000. 
Er zijn voor € 1,5 miljoen meer baten gerealiseerd dan begroot. Bij € 0,9 miljoen hiervan gaat het om 
niet-begrote baten ter dekking van lasten die gemaakt zijn voor ‘Wij Amsterdammers’. Hogere baten 
uit media bedragen € 250.000.  Voor diverse activiteiten in het kader van externe betrekkingen is 
€ 115.000 ontvangen. Dit bedrag was niet begroot. Het beschikbaar stellen van Mupi’s in de openbare 
ruimte, een Europese subsidie en diverse bijdragen van andere gemeentelijke diensten leverden 
€ 267.000 aan niet-begrote baten op. 
 
Het beheer van de internetsite Amsterdam.nl is overgedragen aan de directie Communicatie. Hiervoor 
is een budget van € 100.000 overgeheveld. 

Juridische kosten (gemeenteadvocaat, rechtsgedingen) 
De kosten van diverse juridische adviezen en procedures zorgden voor een lastenoverschrijding van 
€ 0,7 miljoen. Meest in het oog springende zaken zijn de Malevich-procedure in de Verenigde Staten 
en juridische adviezen over de door het Rijk beoogde verzelfstandiging van Schiphol. 

Personeelsbeleid 
Onder personeelsbeleid vallen diverse budgetten. Deze zijn met € 0,1 miljoen overschreden. 
• Personeelsbeleid algemeen 
Een reserve uit 2005 van € 477.000 is toegevoegd voor de doorontwikkeling van P-net. Aan het eind 
van 2006 was deze reserve niet volledig uitgeput. Het restant van € 74.000 zal voor de afronding in 
2007 gebruikt worden. 
Van het budget voor kinderopvang is € 90.000 gebruikt voor de opstartactiviteiten van de Centrale 
Ondernemingsraad (COR). Ook zijn er niet begrote baten gerealiseerd. Hierdoor ontstaat een positief 
saldo van € 62.000. 
• Arbeidsmarktpositie 
Het budget arbeidsmarktpositie wordt voornamelijk gebruikt voor de kosten van de begeleiding, 
werving, en professionalisering van de traineepool. Ondanks de € 25.000 extra inkomsten van de 
gemeente Zaanstad, vanwege vijf uitgeleende trainees, is het resultaat, € 26.000, lager dan begroot. 
Dit komt doordat crediteringen over 2005 in 2006 zijn geboekt. Het gaat daarbij om een terugbetaling 
aan de deelnemers van de Arbeidsmarktcommunicatie 2005.  
• Ziekteverzuim 
Ons College heeft voor het ziekteverzuim een doelstelling voor 2008 vastgesteld. Een groot deel van 
het budget ziekteverzuim is gereserveerd en deels verplicht voor het project Langdurig Verzuim. Er 
wordt € 268.000 in reserve gehouden voor 2007, in de vorm van een voorziening. De financiering van 
de projectgroep Ziekteverzuim is gebaseerd op bijdragen van diensten uit de periode 2002-2004.  
• Communicatiebeleid 
Binnen het budget Communicatie is € 82.000 onderbesteed. Dit komt doordat twee 
communicatiemedewerkers vanuit de ABC Pool zijn ingehuurd. De hieraan verbonden kosten worden 
slechts ten dele gedekt door dit budget. 
• Functiegebouw 
De activiteiten die gefinancierd worden uit het budget functiegebouw, zijn: beleidsontwikkeling, 
advisering en toetsing, trainingen en beheer en onderhoud (digitale) functiewaardering. 70 procent 
hiervan is besteed. Meer bleek niet nodig voor het realiseren van de doelen. Het restant van € 38.000 
is vrijgevallen. 

Wetenschappelijk onderzoek, congressen 
De extra kosten van ongeveer € 247.000 zijn het gevolg van de ontruiming van De Hallen en het 
Polderweggebied. Er is een juridische procedure in werking gezet om de kosten te verhalen op de 
eigenaren van het materieel (OAM/MUSA). Daarnaast zijn er middelen gereserveerd voor de 
onderzoekscommissie Hulshof.  

Reservering Wij Amsterdammers 
Er is bij € 1,2 miljoen is overgedragen aan de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling DMO). De 
ontvangsten van € 120.000 bestaan uit een bijdrage van OOV voor de aanpak van de 
radicaliseringproblematiek, en een bijdrage van DMO voor het Meldpunt Discriminatie Amsterdam. 
Het saldo van baten en lasten van € 220.600 is vrijgevallen.  
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Personeelskosten voormalige diensttakken 
Het budget Personeelskosten voormalige diensttakken is met  € 0.7 miljoen overschreden. Dit komt 
voornamelijk doordat de kosten van de voormalige Rokingroep hier zijn verantwoord, terwijl ze in een 
ander resultaatgebied zijn geraamd. 

2.3 Concernontwikkeling 
Het nadelig resultaat van Concernontwikkeling is € 9,2 miljoen. In vergelijking met de begroting 
betekent dit een verslechtering van € 0,9 miljoen. De belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de 
begroting zijn: 

Ontwikkeling van gemeentelijke systemen 
Een deel van het programma ‘Verbetering Basisregistraties en Infrastructuur (BRI )’ valt binnen dit 
budget. Vanuit de stuurgroep BRI is € 791.000 incidenteel en € 640.000 structureel beschikbaar 
gesteld. Van het incidentele geld is € 241.000 gereserveerd. Van het beschikbare budget voor sociaal 
wetenschappelijk onderzoek van € 180.000 is slechts € 30.000 als gemeentelijke bijdrage aan de 
Stichting Amsterdamse Economische Verkenningen besteed. Ook is er een positief resultaat van 
€ 110.000 binnen de gemeentelijke ICT/bedrijfsvoering gerealiseerd. 

ICT-projecten 
De hoofdbudgetten voor ICT-projecten zijn opgezet om kostenneutraal te opereren. De activiteiten van 
E-government zijn per 1-1-2007 overgedragen aan Servicehuis ICT. Daarbij is afgesproken dat de 
Bestuurdienst kosten in 2007 die betrekking hebben op 2006, voor haar rekening neemt. Voor de 
overdracht is een ‘foto’ gemaakt waarin onde meer de verwachte baten en lasten over 2006 zijn 
geanalyseerd. Dit heeft geleid tot de opname van een aantal verplichtingen (stelposten) voor nog te 
verwachte kosten van de diverse leveranciers over 2006. Ook is een algemene stelpost van € 50.000 
gevormd voor de opvang van onvoorziene kosten over 2006, En  is een voorziening oninbare 
debiteuren opgenomen van € 122.000. Dit leidt tot een exploitatieresultaat voor E-government van 
€ 325.000. 
Ten behoeve van het 3 jaar lopende project Contactcenter is het nog niet bestede budget van 
€ 577.000 gereserveerd. 

Inkoop 
Onder Inkoop  is in de begroting een prioriteit opgenomen van € 110.000 in het lastenbudget en het 
batenbudget. Deze prioriteit is in 2006 niet ingevuld. Ook is het budget met € 43.000 onderschreden. 

2.4 Burgerzaken 
Het nadelig resultaat van Burgerzaken is € 15,8 miljoen. In vergelijking met de begroting betekent dit 
een verslechtering van € 1,8 miljoen. De belangrijkste afwijkingen zijn: 
• de kosten van de vervroegde Tweede Kamerverkiezingen op 22 november 2006 (€ 1,3 miljoen);  
• de vrijval van een voorziening voor elektronisch stemmen (-/- € 450.000). 

2.5 Griffie 
Het nadelig resultaat van de Griffie is € 2,4 miljoen. In vergelijking met de begroting betekent dit een 
verbetering van € 0,4 miljoen. Dit komt voornamelijk doordat raadsonderzoeken/enquêtes in 2006 niet 
hebben plaatsgevonden, waardoor er geen beroep gedaan is op het budget. 

2.6 Rekenkamer 
In vergelijking met de begroting is het nadelig resultaat van de Rekenkamer Amsterdam licht 
verbeterd: € 0,9 miljoen. 

2.7 Ombudsman 
In vergelijking met de begroting is het nadelig resultaat van de Gemeentelijke Ombudsman licht 
verslechterd: € 1,4 miljoen.  

2.8 Onderzoek en statistiek 
Onderzoek en statistiek realiseerde een iets hogere omzet dan begroot. Daardoor is er sprake van 
een enigszins beter resultaat in vergelijking met de begroting: € 1,9 miljoen. 
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2.9 Archief 
Door vooral de extra kosten voor digitalisering voorafgaande aan de verhuizing naar De Bazel is bij 
Archief sprake van een verslechtering van € 0,2 miljoen, in vergelijking met de begroting. Het nadelig 
resultaat is € 8,2 miljoen.  

3. Specificatie reserves en voorzieningen 
 

Mutaties 2006 Bedragen x € 1.000 Stand primo 
2006 

+/+ -/- 

Stand ultimo 
2006 

Reserves  

Wij Amsterdammers 1.090 0 1.090 0

Financiële onderzoeken 90 0 90 0

Informatiebeveiliging 100 0 100 0

Opdrachtgeverschap Rokin-groep 36 0 36 0

Ontwikkelingskosten basisregistratie 
en ICT-infrastructuur 

3.500 3.420 3.618 3.302

Bouwfraudegelden 5.484 0 3.809 1.675

Rampenfonds (internationale 
hulpverlening) 

1.378 66 1 1.443

Ingebruikname de Bazel 200 0 0 200

Doorontwikkeling P-net 477 0 403 74

Huisstijl Stadsarchief 45 0 0 45

Doelmatig verhuizen (Stadsarchief) 84 0 40 44

Diverse reserves WW, vakantiegeld 
en wachtgeld 

2.621 2.248 1.538 3.331

Nieuwbouw Gemeentearchief 0 14.657 59 14.598

Multichannel Contactcenter 0 577 0 577

Kwaliteit gemeentelijke 
Bevolkingssysteem 

0 230 0 230

Handhaving adrescontroles 0 200 0 200

Opdrachtgeverschap Rokingroep 0 32 0 32

  

Totaal reserves 15.105 21.430 10.784 25.751

  

Voorzieningen  

Elektronisch stemmen 417 423 840 0

Regionaal Platvorm Amsterdam ZHN 
2003 

351 0 351 0

Groot onderhoud Gemeentearchief 63 0 63 0

Diverse privatiseringen 19.931 440 3.162 17.209

Bejaardenoorden 3.266 3 328 2.941

Basisregistratie Personen 1.566 1.750 678 2.638

Voormalig personeel GCEI 2.972 0 460 2.512

Waardeoverdracht pensioenen 
(gewezen) wethouders 

1.492 156 217 1.431

Vicarygoederen, Gildefondsen, Fonds 
liefdadigheidsdoelen 

963 68 0 1.031

Pensioenfonds Concertgebouworkest 1.064 57 235 886

Pensioenfonds Hulp voor 
Onbehuisden 

533 16 57 492

Pensioenfonds Crediet en Voorschot 422 19 44 397

Voormalig personeel GPI 400 6 109 297

Privatisering GEAM Blauw 387 0 157 230

Bijdrage Ministerie SZW Handhaving 258 0 145 113

Archiefbank 65 95 114 46

Portaal Amsterdam 28 82 69 41
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Project ziekteverzuim 0 268 0 268

Gezondheidsonderzoek Bijlmer 0 267 0 267

Subsidie Verbindende Schakels 0 143 0 143

Debiteuren E-government 0 122 0 122

Governement United 0 61 0 61

Methode Overijssel 0 2 0 2

  

Totaal voorzieningen 34.178 3.978 7.029 31.127

Totaal reserves en voorzieningen 49.282 24.244 17.814 55.712

Toelichting reserves 
 
Er zijn vijf nieuwe reserves gevormd: 
• nieuwbouw Gemeentearchief. Vooruitlopend op de verhuizing zijn de panden aan de Amsteldijk 

per ultimo 2006 voor € 21 miljoen overgedragen aan het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente 
Amsterdam. Van deze opbrengst, verminderd met de boekwaarde van de panden, is een reserve 
van € 14.657.000 gevormd. Deze reserve maakt deel uit van de dekking van het rendabele deel 
van het krediet De Bazel; 

• kwaliteit GBA. Deze bestemmingsreserve is gevormd voor het verbeteren van de kwaliteit van de 
basisregistratie personen, gebaseerd op een analyse van ACAM over de risico’s bij de 
ontwikkeling van authentieke registraties; 

• handhaving adrescontroles. Doel van deze bestemmingsreserve is extra handhavingmaatregelen 
voor adrescontroles door de Dienst Persoonsgegevens; 

• multichannel contactcenter (inclusief BRI gelden Burger Koning) Voor dit deel van het project 
Contactcenter is in 2006 € 943.754 als projectgeld beschikbaar gesteld als restantgehouden 
bedrag uit 2005 en is € 400.000 beschikbaar gesteld door de stuurgroep BRI. Het project Contact 
center heeft een looptijd van 3 jaar, waarbij pas in de latere jaren de stadsdelen aangesloten 
zullen worden in tegenstelling tot de verwachting bij aanvang het project. Daarom is het restant 
gereserveerd; 

• opdrachtgeverschap voormalige Rokingroep. Ten behoeve van de borging van 
arbeidsvoorwaarden en rechtspositie in het personeelssysteem P-net is bij de Bestuursdienst een 
verbindingsofficier nodig met het Servicehuis Personeel. Hiervoor waren in 2006 middelen 
beschikbaar voor de inhuur gedurende een half jaar, maar de besteding is afhankelijk van de start 
van het Servicehuis Personeel. Daarom is € 32.500 gereserveerd. 

 
In 2006 is de bestemmingsreserve voor ‘Wij Amsterdammers’ (€ 1.089.561) geheel aangewend. 
Aan de bestemmingsreserve Internationale hulpverlening, beter bekend als het Rampenfonds, is de 
rente over het saldo van de reserve toegevoegd (€ 66.000) en is slechts € 620 onttrokken. 
Aan de bestemmingsreserve Bouwfraudegelden is € 3,7 miljoen onttrokken ter dekking van 
incidentele prioriteiten 2006, zoals aangegeven in de het Jaarplan/Begrotingsmissive 2006 op blz. 31. 
Daarnaast is ruim € 0,1 miljoen besteed voor de behandeling van bezwaarschriften en de analyse van 
regelgeving. 
 
Aan de bestemmingsreserve Ontwikkelingskosten basisregistratie en ICT-infrastructuur (Dienst 
Amsterdam Beheer) is het in de begroting geraamde bedrag van € 3.420.000 toegevoegd en  
€ 3.618.000 is onttrokken voor de in 2006 gedane uitgaven. Er resteert daardoor nog een reserve van 
€ 3.302.000. 
 
Toelichting voorzieningen 
 
Nieuwe voorzieningen zijn: 
 Gezondheidsonderzoek Bijlmer 

Het medisch onderzoek Bijlmer Vliegramp is afgerond. De eindrapportage ligt nu ter controle bij 
het Ministerie van VWS en Price Waterhouse Coopers. De finale kwijting vindt in 2007 plaats. 

 
 Governement United 

Hierbij gaat het om ontvangen bedragen voor een project waarvoor de gemeente uitsluitend de 
administratie doet. In 2007 wordt de administratie overgedragen. 
 

 Project ziekteverzuim 
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Het budget voor de projectgroep ziekteverzuim wordt gevormd door bijdragen van diensten voor 
dit project ziekteverzuim. De uitgaven hiervoor volgen nog. 
 

 Debiteuren E-Government 
De activiteiten van E-Government zijn per 1-1-2007 overgedragen aan het Servicehuis ICT. 
Daarbij is afgesproken dat de Bestuursdienst kosten in 2007 met betrekking tot het jaar 2006 voor 
zijn rekening neemt. De openstaande vorderingen zijn beoordeeld op inbaarheid. Dit heeft geleid 
tot de vorming van een voorziening oninbare debiteuren. 
 

 Subsidie Verbindende Schakels 
Voor door de gemeente te maken kosten in het kader van het project Verbindende Schakels is 
vooraf een bijdrage ontvangen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze 
bijdrage is bedoeld om frauderisico’s te beperken, onder meer door verbeterde 
bestandskoppelingen te realiseren, waarbij gebruikgemaakt wordt van bestaande, regionale 
expertise. 

 
Voor de uitvoering van de dekking van de kosten van het bedrijfsplan Basisregistratie Personen zijn 
bijdragen ontvangen van de stuurgroep BRI. Deze zijn aan de voorziening toegevoegd (€ 1.750.000). 
Ten laste van de voorziening zijn voor € 678.000 uitgaven verantwoord. 
 
Het Servicehuis Personeel heeft een groot aantal voorzieningen in beheer. Deze hebben betrekking 
op naijlende kosten van voormalige diensttakken die geprivatiseerd zijn. Het gaat om GCEI, 
Bejaardenoorden, Slotervaartziekenhuis, Stadsdrukkerij, Audiologisch centrum, GEAM Inservice, 
Omegam en Museum voor Moderne Kunst. Ten laste van deze voorzieningen zijn de daarop 
betrekking hebbende kosten gebracht. 
Bij het Servicehuis Personeel zijn ook de pensioenvoorzieningen voor (gewezen) wethouders, het 
Concertgebouworkest en Hulp voor Onbehuisden ondergebracht. Hieraan zijn de baten over de 
belegde reserves toegevoegd en de pensioenuitkeringen ten laste gebracht. 

4. Investeringen 
De geraamde uitgaven voor vervanging P&C’s van de Bestuursdienst zijn niet besteed in verband met 
de overdracht naar het Servicehuis ICT. 
Met toestemming van het College  heeft een niet geraamde investering plaatsgevonden van € 
380.000 voor migratie van de ICT-omgeving van de Bestuursdienst. De Bestuursdienst dekt de 
jaarlijkse kapitaallasten met ingang van het jaar 2007 binnen de ICT-begroting. 
 
De Dienst Persoonsgegevens heeft € 242.000 geïnvesteerd in documentscanners voor het opsporen 
van valse documenten. Het gaat om een rendabel krediet, waarvan de stadsdelen de lasten betalen. 
 
Voor het Stadsarchief zijn in de begroting van 2006 vervangingsinvesteringen opgenomen voor een 
bedrag van € 522.000. De feitelijke investeringen bedragen circa € 250.000. Door de vertraging bij de 
verhuizing naar De Bazel kan een aantal vervangingsinvesteringen pas vlak voor, tijdens of na de 
verhuizing plaatsvinden. Het gaat daarbij vooral om de kredieten voor automatisering, 
bezoekersregistratie en restauratieapparatuur. Deze kredieten blijven gehandhaafd en komen in 2007 
tot besteding. 
 
Voor het Shared Service Center Human Resources is in 2006 een tweetal kredieten verstrekt voor in 
totaal € 11,2 miljoen. Hiervan is in 2006 ruim € 0,7 miljoen uitgegeven. 
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Investeringsbudget Stedelijke 
Vernieuwing 
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Investeringsbudget  
Stedelijke Vernieuwing (ISV)  
 
1. Algemeen  
 
Het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing is onderdeel van het Grotestedenbeleid III. Het budget 
is de rijksbijdrage aan het gemeentelijke investeringsprogramma stedelijke vernieuwing, zoals dat is 
vastgelegd in het door uw Vergadering vastgestelde Meerjarenontwikkelingsprogramma. Het jaar 
2006 is het tweede jaar van de tweede periode ISV (2005-2009). De financiële verantwoording naar 
het rijk vindt plaats na afloop van deze periode. De financiële afrekeningen van de voorlopers van het 
ISV II, het Stadsvernieuwingsfonds en het ISV I (2000-2004), zijn in 2005 door het rijk akkoord 
bevonden. 
 
2. Budget en uitgaven 2006 
 
Ten opzichte van de eerste ISV-periode is het jaarlijkse ISV-budget voor Amsterdam in de tweede 
ISV-periode scherp gedaald. Om deze daling te mitigeren, is in 2006 naast de rijksbijdrage een 
bedrag van ruim € 20 miljoen uit de algemene middelen toegevoegd aan het ISV. Het budget voor 
2006 bedroeg hiermee in totaal € 73,2 miljoen.  
Hiervan is een bedrag van € 26,3 miljoen beschikbaar gesteld aan stadsdelen. Deze budgetten, de 
zogenaamde sleutelbedragen, kunnen stadsdelen naar eigen inzicht inzetten voor de stedelijke 
vernieuwing. Het resterende bedrag van € 46,9 miljoen is beschikbaar gesteld ten behoeve van 
projecten en investeringen onder regie van de centrale stad.  
 
De toegekende budgetten dienen binnen drie jaar te worden uitgegeven en komen meestal niet in het 
jaar van toekenning tot besteding. Het komt regelmatig voor dat de bestedingsperiode van drie jaar 
wordt overschreden. Het uitgavenniveau 2006 is het totale bedrag dat is besteed in het jaar 2006, dus 
zowel ten laste van het ISV-bedrag 2006 als ten laste van de in voorgaande jaren toegekende 
budgetten. Tabel 1 toont het budgettaire kader en de feitelijke uitgaven over de jaren. 
 
Tabel 1 Totale uitgaven ISV 2002-2006 
 

Bedragen x € 1 miljoen 2002 2003 2004 2005 2006 
Budgettaire kader 133,2 120,7 118,5 78,7 73,2 
Totale uitgaven ISV+SVF 46,5 149,1 145,6 128,6 101,7 

 
De totale uitgaven in 2006 van € 101,7 miljoen liggen lager dan de niveaus die in voorgaande jaren 
gemeten werden. De verlaging van het budget vanaf 2005 wordt merkbaar in de uitgaven. De 
uitgaven in 2006 hebben voor een bedrag van € 52 miljoen betrekking op de centrale stad en voor 
€ 49 miljoen op stadsdelen.  
 
3. Rekeningresultaat 2006 
 
Het resultaat over 2006 is positief en bedraagt € 1,4 miljoen. Het resultaat is het saldo van een aantal 
voor- en nadelige ontwikkelingen. 
 
Voordelige ontwikkelingen 
De vrijval op oude reserves bij diensten en bedrijven bedraagt € 5,5 miljoen. Bij stadsdelen vindt geen 
vrijval plaats. De grootste vrijval betreft: 

- een correctie op de opgaven over eerdere jaren bij OGA (€ 1,1 miljoen); 
- vrijval uit oude posten voor de tramlijn naar het Oostelijk Havengebied € 1,3 miljoen); 
- onderbesteding op oude begrotingsposten en terugontvangen voorfinancieringen op het 

onderdeel Monumenten (€ 1,2 miljoen); 
- onderbesteding in de jaren 2000 – 2004 in de portefeuille Economische Zaken (€ 0,9 miljoen). 

In de begroting 2006 was al geanticipeerd op vrijval voor een bedrag van € 2 miljoen. Het voordelig 
effect bij de rekening is dus € 3,5 miljoen. 
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Nadelige ontwikkelingen 
- De renteopbrengst over de reserves is € 2,0 miljoen lager dan begroot. Dit wordt verklaard 

door een lagere rentevoet dan begroot, maar vooral door een lager kassaldo van het fonds 
dan geraamd. Dit hangt samen met tragere kasbetalingen van het rijk en hogere 
gemeentelijke uitgaven dan geraamd. 

- Het definitieve resultaat over het jaar 2005 valt enigszins lager uit (€ 0,15 miljoen). 
 
Recapitulerend: 
• vrijval op posten van diensten en bedrijven + € 3,5 miljoen 
• lagere rente -/- € 2,0 miljoen 
• definitief rekeningresultaat 2005 -/- € 0,1 miljoen 
Totaal + € 1,4 miljoen 
 
Het rekeningresultaat wordt toegevoegd aan het ISV-budget voor de begroting 2008. Uitgaande van 
de raming in het Financieel Meerjarenperspectief van € 51,7 miljoen, bedraagt het budget voor 2008 
hiermee € 53,1 miljoen. Dat is € 6,1 miljoen minder dan in 2007. 
 
ISV en vrijval reserves Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS) 
In voorafgaande jaren is de vrijval uit de reserve en voorzieningen Besluit Woninggebonden Subsidies 
toegevoegd aan het ISV. Over het jaar 2004 bedroeg deze vrijval € 3,8 miljoen. Abusievelijk is dit 
bedrag via het rekeningresultaat 2004 toegevoegd aan de algemene middelen. In de rekening 2006 
wordt dit gecorrigeerd, wat leidt tot een nadeel van € 3,8 miljoen voor de algemene middelen. Voor het 
budgettair kader ISV heeft dit geen gevolgen, omdat met de toevoeging van € 3,8 miljoen sinds 2004 
al rekening is gehouden. 
In de jaarrekening 2006 wordt de vrijval BWS (€ 3,1 miljoen) niet ten gunste van het ISV gebracht, 
maar komt deze – zoals gebruikelijk is bij vrijval en onderbesteding – ten gunste van de algemene 
middelen.  
 
4. Reserves 
 
Het tijdverschil tussen het beschikbaar stellen van de middelen en de daadwerkelijke uitgaven maakt 
dat in de afgelopen jaren flinke reserves zijn opgebouwd. Omdat de bestedingen in 2006 groter zijn 
dan het voor dat jaar toegekende budgettaire kader, zijn de reserves in 2006 substantieel afgenomen. 
De volgende tabel toont de ontwikkeling van de reserves ISV.  
 
Tabel 2. Reserveringen ISV ultimo 2005 en 2006 
 

Bedragen x € 1 miljoen 2005 2006 
Diensten en Bedrijven Centrale Stad 125,2 106,3 
Stadsdelen ongeoormerkte sleutelbedrag 60,6 57,1 
Stadsdelen geoormerkte specifieke posten 
(knelpunten) 26,0 14,4 
Totaal 211,8 177,81 

 
Over de gehele linie zijn de reserveringen in 2006 gedaald. De sterkste daling is te zien bij de 
geoormerkte specifieke posten voor stadsdelen. De centrale stad reserveert € 19 miljoen minder dan 
in 2005. Van het gereserveerde bedrag door de centrale stad is € 46 miljoen daadwerkelijk verplicht.  
 
Voor de centrale stad is in onderstaand grafiek het gereserveerde bedrag uitgesplitst naar jaar van 
toekenning van de gereserveerde begrotingspost. 
 

                                                 
1 Omdat sprake is van enkele correctieposten, komt de mutatie in de reserveringen niet overeen met het verschil tussen 
budgettair kader en bestedingen 2006. 
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Figuur 1 Gereserveerde ISV budgetten bij de centrale stad naar jaar van toekenning 
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Meer dan de helft van de reserveringen is ouder dan drie jaar. Dit is vaak gelegen is het feit dat 
projecten, waarvan de ISV-bijdrage slechts één van de dekkingsbronnen is, vertragen. Als de ISV-
bijdrage vervalt vanwege de bestedingstermijn van drie jaar, komt de volledige dekking van het project 
in gevaar. Een voorbeeld hiervan is de ISV-bijdrage voor metrostation Kraaienest (€ 5 miljoen), dat 
start in 2007/2008. Andere grote posten, ouder dan drie jaar zijn: 

- Aankopen en opknappen (€ 6,7 miljoen); de bedragen zijn inmiddels grotendeels verplicht, 
maar nog niet besteed; 

- Zuidelijke IJ-oevers (€ 30,1 miljoen); bij de begroting 2000 is besloten om voor de Zuidelijke 
IJ-oevers en Stationseiland in het ISV een bedrag van € 136 miljoen beschikbaar te stellen, 
middels tien jaarlijkse tranches. Inmiddels is de verdeling over de jaren gewijzigd, maar het 
principe van ‘sparen voor de Zuidelijke IJ-oevers’ geldt nog steeds. Van de totaal beschikbaar 
gekomen ISV-gelden voor de Zuidelijke IJ-oevers is per einde 2006 ongeveer de helft 
besteed. 

- Monumentenzorg (€ 9,1 miljoen); de gereserveerde bedragen zijn grotendeels beschikt. 
 
Bij de voorbereiding van de begroting 2008 zullen de reserveringen in het ISV nogmaals worden 
doorgelicht. Eventuele vrijval wordt toegevoegd aan de ruimte voor het verdelingsvoorstel ISV voor 
2008. 
 
Voor de geoormerkte specifieke reserveringen bij stadsdelen geldt dat ongeveer de helft ouder is dan 
drie jaar.  
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Algemeen 

Verkorte gemeentebalans per 31 december 2006 (bedragen x € 1 miljoen) 
 

 2006 2005  2006 2005 

Immateriële vaste activa 9 10 Eigen vermogen 5.119 4.998 

Materiële vaste activa 7.924 7.439 Voorzieningen 2.070 1.885 

Financiële vaste activa 2.298 2.244 Langlopende schulden 2.484 2.223 

Subtotaal 10.231 9.693 Subtotaal 9.673 9.106 

Vlottende activa 1.812 1.564 Vlottende passiva 2.370 2.151 

Totaal 12.0433 11.257 Totaal 12.043 11.257 

      

   Garantieverplichtingen 8.181 6.822 

 
In dit hoofdstuk wordt allereerst een aantal specifieke onderwerpen behandeld. Daarna worden alle in 
bovenstaande verkorte gemeentebalans genoemde posten toegelicht, met uitzondering van de 
vlottende activa en passiva. 
 
 
Vermogenspositie  
 
Onderdeel van de balanspost eigen vermogen is het weerstandsvermogen. Het weerstandsvermogen 
bedraagt ultimo 2006 € 135,5 miljoen plus € 45 miljoen specifiek voor de risico’s samenhangend met 
de Wet werk en bijstand. In de paragraaf Risico’s en weerstandsvermogen in het jaarverslag wordt 
nader ingegaan op de aan het weerstandsvermogen ten grondslag liggende risico’s, risico’s waarvan 
de aard dusdanig is dat het nog niet opportuun is daar voorzieningen te treffen. 
 
In dit verband is tevens het eind maart 2007 financieel meerjarenperspectief 2008 – 2011 van belang. 
In dat perspectief zijn, zowel in incidentele als structurele zin, beleidsarm de beschikbare middelen 
voor nieuw beleid in de komende vier jaar berekend. Daarnaast is daarin aandacht besteed aan een 
aantal in verband met de stand van de bestuurlijke besluitvorming nog niet financieel gedekte 
mogelijke toekomstige ontwikkelingen, met name met betrekking tot de Zuidas. 
 
 
Uitgangspunten 
 
De gemeentebalans is opgebouwd vanuit de balansen van alle gemeentelijke organisatie-onderdelen. 
Een uitzondering hierop vormen de stadsdelen. Net zoals de baten en lasten van de stadsdelen niet in 
de gemeentebegroting en -rekening worden opgenomen, worden ook de afzonderlijke balansposten 
niet in de gemeentebalans opgenomen. De besluitvorming van uw Vergadering strekt zich immers 
inhoudelijk slechts uit over de gemeentebegroting en -rekening voor zover het de centrale stad betreft. 
Wat wel in de gemeentebalans wordt opgenomen is de kapitaalverstrekking aan de stadsdelen ten 
behoeve van de financiering van investeringen. 
 
De toelichting op de gemeentebalans beperkt zich tot de hoofdlijnen. Meer gedetailleerde informatie 
kan worden verkregen uit de jaarrekeningen van de afzonderlijke onderdelen. 

2 Balans met toelichting 353



  

Waarderingsgrondslagen 
 
Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa worden in zijn algemeenheid gewaardeerd op de aanschaffings- of 
vervaardigingsprijs, verminderd met de van derden ontvangen investeringsbijdragen, waarna deze op 
basis van de geschatte levensduur worden afgeschreven. Als uitgangspunt geldt daarbij de lineaire 
afschrijvingsmethode. In een aantal gevallen wordt op grond van rijksvoorschriften afgeschreven op 
een andere grondslag en volgens een andere methode. 
 
Financiële vaste activa 
Financiële vaste activa worden op de nominale waarde gewaardeerd. Waardering van deelnemingen 
geschiedt – enkele uitzonderingen daargelaten – op de nominale of de verkrijgingswaarde van de 
aandelen. 
 
De waardering van aandelen op de nominale of de verkrijgingswaarde leidt tot forse afwijkingen met 
de actuele waarde van de desbetreffende ondernemingen, hoe moeilijk deze ook is vast te stellen. 
Van twee belangrijke deelnemingen wordt hierna naast de huidige waardering ook enig inzicht 
gegeven in de meer actuele waarde. Daarbij hebben wij ons beperkt tot het uit de jaarstukken 2005 
blijkende eigen vermogen, hetgeen nadrukkelijk iets anders is dan de bij eventuele verkoop te 
realiseren marktprijs, waarbij met name ook de toekomstige ontwikkelingen een rol spelen: 
 NV NUON: het 9,2%-aandeel van de gemeente is gewaardeerd op € 181,5 miljoen. Het daarmee 

overeenkomende aandeel in het eigen vermogen van NUON bedraagt circa € 475 miljoen; 
 NV Luchthaven Schiphol: het 21,8%-aandeel van de gemeente is gewaardeerd op € 16,8 miljoen. 

Het daarmee overeenkomende aandeel in het eigen vermogen van Schiphol bedraagt € 593 
miljoen. 

 
Immateriële vaste activa 
In het kader van het besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is een aantal categorieën immateriële 
vaste activa ondergebracht bij de financieel vaste activa. De immateriële vaste activa bestaan nog 
slechts uit twee categorieën: onderzoeks- en ontwikkelingskosten en de kosten verbonden aan het 
sluiten van geldleningen. Immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de aanschaffings- of 
vervaardigingsprijs en in beginsel afgeschreven in maximaal 5 jaar. 
 
Reserves en voorzieningen 
Ook ten aanzien van de reserves en voorzieningen dient conform het BBV het stelsel van baten en 
lasten te worden toegepast. Dat leidt niet in alle gevallen tot een adequaat bestuurlijk inzicht, vandaar 
dat in het verleden in een aantal gevallen is gekozen voor verantwoording op kasbasis. 
 
Voorraden 
Voorraden worden gewaardeerd op de aanschaffings- of vervaardigingsprijs dan wel de marktwaarde 
indien die lager is. 
 
Vorderingen en schulden 
Vorderingen worden voor hun nominale bedrag opgenomen, eventueel onder aftrek van een 
voorziening wegens vermoedelijke oninbaarheid. Schulden worden eveneens voor het nominale 
bedrag opgenomen. 
 
Niet uit de balans blijkende verplichtingen 
Naast verplichtingen die expliciet op de balans worden opgenomen, bestaan er ook verplichtingen die 
daaruit niet blijken. Het BBV vermeldt daarover het volgende: "In de toelichting op de balans wordt 
vermeld tot welke belangrijke, niet in de balans opgenomen, financiële verplichtingen de organisatie 
voor een aantal toekomstige jaren is verbonden, zoals die welke voortvloeien uit langlopende 
overeenkomsten." De volgende categorieën (niet limitatief) kunnen worden onderscheiden: 
• garantieverplichtingen; 
• verplichtingen uit hoofde van personeelslasten; 
• inkoop-, afname- en leveringsverplichtingen; 
• operational lease- en huurverplichtingen; 
• subsidieverplichtingen. 
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De meest in het oog springende categorie betreft de verplichtingen uit hoofde van door de gemeente 
gegarandeerde geldleningen. Voor de hieruit voortvloeiende risico’s is voor de op het moment van de 
instelling van deze voorziening (1993) bestaande gevallen de voorziening garanties, geldleningen en 
claims beschikbaar (uitzondering: de in de volkshuisvestingssector verleende garanties). Voor nieuwe 
gevallen is de voorziening verstrekte geldleningen en garanties gevormd. 
 
Van de garantieverplichtingen kan het volgende overzicht worden gegeven (bedragen x € 1 miljoen): 
 
Sector Ultimo 2005  Ultimo 

2006

Volkshuisvesting 6.701,0  8.055,9
- met contragarantie 0,6 0,6 
- zonder contragarantie 41,3 53,7 
- besluit woninggebonden subsidiecomplexen 22,8  
- risico overgenomen door Waarborgfonds sociale 

woningbouw 
826,8 739,4 

- achtervangpositie bij het Waarborgfonds sociale 
woningbouw 

4.560,6 5.038,7 

-     nationale hypotheekgarantie 1.215,1 2.190 

-     nationaal restauratiefonds 34,4 33,5 

Welzijnssector 25,3  23,2

Kantoorgebouw Waterbeheer en Rioolwaterzuivering 75,8  69,8

Stadsverwarming Westpoort  10,2  10,2

Overig 9,2  44,0

Totaal 6.821,5  8.203,1
 
De categorie overig bevat ondermeer de afgegeven garanties voor de WRA-groep, de NV 
Stadsherstel, het Waterlaboratorium en Artis. 
 
Voor de overige categorieën (inkoop-, afname- en leveringsverplichtingen, operational lease- en 
huurverplichtingen en subsidieverplichtingen) geldt dat de financiële gevolgen van de bestaande 
verplichtingen (structureel) in de (meerjaren) gemeentebegroting zijn gedekt. 
 
Voor overige financiële risico’s wordt verwezen naar de risicoparagraaf. 
 
Afstemming binnengemeentelijke vorderingen 
Binnengemeentelijke vorderingen en schulden vallen in de gemeentebalans, op een bedrag van  
€  0,9 miljoen na, tegen elkaar weg. Op het totaal van de binnengemeentelijke vorderingen en 
schulden van zo’n € 118 miljoen bedraagt dit 0,7 %. De afgelopen 10 jaar heeft het 
afstemmingsverschil zich als volgt ontwikkeld (bedragen x € 1 miljoen): 
 
Jaar 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
verschil 4,5 10,7 8,2 11,2 7,2 2,5 6,1 -3,7 -0,7 -0,9 

 
Hoewel er op dit moment geen reden is tot zorg, bergt het afstemmingsverschil wel een potentieel 
gevaar in zich. Het verschil kan namelijk -maar niet noodzakelijkerwijs- van invloed zijn op het 
rekeningresultaat: baten worden in eerdere jaren verantwoord dan de daarmee corresponderende 
lasten. In een organisatie met een omvang als de gemeente Amsterdam zal dit altijd wel in zekere 
mate het geval zijn, maar er dient voor te worden gewaakt dat het verschil een te grote omvang krijgt.  

Immateriële vaste activa 
 
Mutaties immateriële vaste activa (bedragen x € 1 miljoen) 
 

Boekwaarde 31 december 2005  9,8 

Investeringen  1,1 
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subtotaal  10,9   

Afschrijvingen  1,9 

Boekwaarde 31 december 2006   9,0 
 
Onder immateriële vaste activa worden alleen nog begrepen de kosten van onderzoek en ontwikkeling 
(€ 9 miljoen). Daarnaast kunnen op deze post ook de kosten verbonden aan het afsluiten van 
geldleningen worden verantwoord. 
 
Deze post heeft zich de afgelopen tien jaar als volgt ontwikkeld: 
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De boekwaarde van de immateriële vaste activa is in 2006 gecorrigeerd na afschrijvingen per saldo 
met € 0,8 miljoen afgenomen.  

Materiële vaste activa 
 
Mutaties materiële vaste activa (bedragen x € 1 miljoen) 

Boekwaarde 31 december 2005  7.438,6 
Investeringen 745,1  
Overdrachten 56,6  
Toename  801,7 
Subtotaal  8.240,3 
Afschrijvingen 201,3  
Desinvesteringen 52,3  
Overdrachten 62,7  
Afname  316,3 
Boekwaarde 31 december 2006  7.924,0 
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Onder materiële vaste activa worden begrepen: 
 gronden en terreinen (€ 4.764,8 miljoen); 
 bedrijfsgebouwen (€ 645,0 miljoen); 
 grond-, weg- en waterbouwkundige werken (€ 502 miljoen); 
 vervoermiddelen (€ 375,9 miljoen); 
 machines, apparaten en installaties (€ 794,5 miljoen); 
 overige (€ 185,5 miljoen). 

Dit betreft een restcategorie waarin ook de niet nader onderverdeelde materiële vaste activa zijn 
opgenomen. 

 
Onder de materiële vaste activa met maatschappelijk nut worden begrepen: 
 gronden en terreinen (€ 0,2 miljoen); 
 grond-, weg- en waterbouwkundige werken (€ 24,9 miljoen); 
 overige materiele vaste activa (625,3 miljoen). 

 
Deze post heeft zich de afgelopen tien jaar als volgt ontwikkeld: 
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De totale boekwaarde van de materiële vaste activa is per saldo met € 485 miljoen toegenomen. 
De in omvang belangrijkste mutaties betreffen de toename van de in erfpacht uitgegeven 
grondwaarden met € 328 miljoen. Daarnaast werd geïnvesteerd in de installaties van het Afval- 
energiebedrijf (€ 102 miljoen), door de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling in de 
onderwijshuisvesting (€ 35 miljoen).  
 
Belangrijkste gronden en terreinen: 
 het gemeentelijk in erfpacht uitgegeven of uit te geven grondbezit in beheer bij het 

Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam (€ 4.432 miljoen); 
 het gemeentelijk in erfpacht uitgegeven of uit te geven grondbezit in beheer bij het Haven 

Amsterdam (€ 244 miljoen). 
 
Belangrijkste bedrijfsgebouwen: 
 de panden van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (€ 194 miljoen); 
 het Ontwikkelingsbedrijf (onroerend goed permanent bezit € 59 miljoen); 
 de panden van de Dienst Werk en Inkomen (€ 67 miljoen); 
 de panden van Waternet (€ 45 miljoen); 
 de gebouwen ten behoeve van het openbaar vervoer (€ 43 miljoen) 
 het stadhuis (€ 29 miljoen); 
 de parkeergebouwen- en garages (€ 40 miljoen); 
 de gebouwen van het Havenbedrijf (€ 24 miljoen); 
 de brandweerkazernes c.a. (€ 20 miljoen); 
 de gebouwen van de GGD (€ 15 miljoen). 
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Belangrijkste grond-, weg- en waterbouwkundige werken: 
 rioleringswerken en -gemalen en de leidingen c.a. ten behoeve van de drinkwaterlevering (€ 372 

miljoen); 
 de infrastructuur van de haven (€ 120 miljoen); 

 
Belangrijkste vervoermiddelen: 
 de trams, metro’s en bussen ten behoeve van het openbaar vervoer (€ 336 miljoen). 

 
Belangrijkste machines, apparaten en installaties: 
 de afvalverwerkingsinstallatie (€ 662 miljoen); 
 de haveninstallaties (€ 40 miljoen); 
 de machines, apparaten en installaties ten behoeve van de drinkwaterlevering (€ 33 miljoen); 
 de installaties van het Gemeentevervoerbedrijf (€ 21 miljoen); 
 de installaties van de GGD (€ 10 miljoen); 
 de installaties van het Ontwikkelingsbedrijf (€ 8 miljoen); 
 de parkeerautomaten c.a. (€ 4 miljoen). 

Financiële vaste activa 
 
Mutaties financiële vaste activa (bedragen x € 1 miljoen) 
 

Boekwaarde 31 december 2005  2.244,4 
Investeringen  340,0 
Subtotaal  2.584,4 
Afschrijvingen 3,7  
Desinvesteringen 282,2  
Afname  285,9 
Boekwaarde 31 december 2006  2.298,5 

 
Onder financiële vaste activa worden begrepen: 
•  overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van een jaar of langer (€ 1.281 miljoen 

waaronder de stadsdelen met € 1.028 miljoen); 
•  deelnemingen en leningen aan deelnemingen (€ 310 miljoen); 
• geldleningen verstrekt aan woningbouwcorporaties (€ 468 miljoen); 
• overige verstrekte langlopende geldleningen (€ 192 miljoen); 
• bijdragen in activa van derden (€ 40 miljoen). 
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Om redenen van vergelijkbaarheid is het onderdeel kapitaalverstrekking aan diensten en bedrijven  
uitgezonderd van deze ontwikkelingsschets over de afgelopen tien jaar: 
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De totale boekwaarde van de financiële vaste activa is in 2006 per saldo met € 54 miljoen 
toegenomen. De toename bestaat uit € 340 miljoen aan investeringen en € 286 miljoen aan 
aflossingen. De kapitaalverstrekking aan stadsdelen nam per saldo toe met € 134 miljoen. 
 
Belangrijkste overige verstrekte langlopende geldleningen: 
 NV Stadsgoed (€ 41 miljoen); 
 Stichting Voertuigbeheer Amsterdam (€ 39,5 miljoen); 
 Carré (€ 18,4 miljoen); 
 Gemeentelijke Kredietbank (€ 17 miljoen); 
 Stichting WRA-groep (€ 9 miljoen); 
 NV Zeedijk (€ 7,8 miljoen); 
 Stichting Stadsschouwburg (€ 11,8 miljoen); 
 Stichting Slotervaartziekenhuis (€ 4,6 miljoen); 
 Stichting Afvalservice West (€  4,3 miljoen); 
 Waterlaboratorium N.V. (€ 1,8 miljoen). 

 
Belangrijkste deelnemingen: 
 NV NUON (€ 181,5 miljoen); 
 NV Administratiekantoor Stadion Amsterdam (€ 31,5 miljoen); 
 Amsterdam RAI (€ 22,7 miljoen); 
 NV Luchthaven Schiphol (€ 16,9 miljoen); 
 NV Verzekeringsbedrijf Groot Amsterdam (€ 9,4 miljoen); 
 NV Stadsherstel (€ 8,3 miljoen); 
 NV Zeedijk (€ 6,4 miljoen). 

Reserves 
 
Mutaties reserves (bedragen x € 1 miljoen) 

Boekwaarde 31 december 2005  4.998,0 
Toevoeging  961,9 
subtotaal  5.959,9 
Onttrekking   840,6 
Boekwaarde 31 december 2006  5.119,3 
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In de bijlagen is een overzicht van alle algemene en bestemmingsreserves per resultaatgebied 
opgenomen. Elders in deze rekening is meer uitgebreid ingegaan op de ontwikkeling van de 
algemene en bestemmingsreserves. 

Voorzieningen 
 
Mutaties voorzieningen (bedragen x € 1 miljoen) 

Boekwaarde 31 december 2005  1.885,6 
Toename  656,7 
subtotaal  2.542,3 
Aanwending 409,5  
Vrijval t.g.v. exploitatie 63,3  
Afname  472,8 
Boekwaarde 31 december 2006  2.069,5 

 
In de bijlagen is een overzicht opgenomen van alle voorzieningen per resultaatgebied. Elders in deze 
rekening is meer uitgebreid ingegaan op de ontwikkeling van de voorzieningen. 

Langlopende geldleningen 
 
Mutaties langlopende schulden (bedragen x € 1 miljoen) 

Boekwaarde 31 december 2005  2.110 
Toevoeging  465 
subtotaal  2.575 
Afname  185 

Boekwaarde 31 december 2006  2.390 

 
De langlopende schulden zijn in 2006 met € 280 miljoen toegenomen.  
 
Deze post heeft zich de afgelopen negen jaar als volgt ontwikkeld: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De grote daling van de leningbehoefte in 1999 en 2000 was voor een belangrijk deel het gevolg van 
de destijds ontvangen bedragen door de verkoop van de aandelen UNA. Daarnaast losten de 
woningbouwverenigingen bij de gemeente opgenomen leningen af waardoor deze vrijkomende 
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middelen voor de eigen financiering konden worden gebruikt. De laatste jaren is de omvang van de 
leningen per saldo licht gestegen. Er waren veel investeringsuitgaven, zoals voor de HR-AVI 
(afvalverbranding) en nieuwbouw van het Gemeentearchief, de Centrale Bibliotheek en de 
Noord/Zuidlijn. 
 

Kerncijfers leningportefeuille: 

 2002 2003 2004 2005 2006 

Aantal geldleningen 186 166 178 171 145 

Gemiddelde resterende looptijd in maanden 88 93 101 99 104 

Gewogen gemiddeld rentepercentage 6,42 5,54 4,67 4,21 4,16 
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Programmarekening 
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Programmarekening 2006

Bedragen in €

Rompbegroting 
2006

Gewijzigde 
begroting 2006

Rekening 2006

Openbare orde en veiligheid 93.143.520 99.862.300 114.083.544
Werk en inkomen 1.109.909.400 1.123.902.850 1.014.920.208
Zorg 217.252.960 223.952.800 222.576.581
Educatie & jeugd en diversiteit 137.013.410 156.624.750 195.581.438
Verkeer en Infrastructuur 539.930.090 540.522.200 438.658.846
Openbare ruimte, groen, sport en recreatie 54.375.420 60.500.380 72.429.337
Cultuur en monumenten 105.094.970 108.511.580 112.738.938
Milieu en water 354.081.480 360.792.660 388.284.574
Economie en haven 102.077.840 105.072.270 112.052.744
Facilitair en bedrijven 636.507.550 641.416.130 627.315.699
Stedelijke ontwikkeling 251.740.880 294.422.810 556.935.491
Bestuur en concern 116.031.000 127.101.570 147.883.056
Totaal lasten 3.717.158.520 3.842.682.300 4.003.460.456

Openbare orde en veiligheid 16.941.530 16.941.530 31.587.986
Werk en inkomen 962.844.040 962.844.040 826.496.004
Zorg 112.682.720 107.882.720 118.493.326
Educatie & jeugd en diversiteit 79.748.450 79.281.890 129.163.183
Verkeer en Infrastructuur 409.110.690 407.710.690 242.515.005
Openbare ruimte, groen, sport en recreatie 6.185.730 6.185.730 6.769.160
Cultuur en monumenten 9.080.640 9.080.640 15.977.954
Milieu en water 326.573.130 326.904.620 352.650.055
Economie en haven 109.576.360 109.576.360 114.211.005
Facilitair en bedrijven 624.988.280 624.988.280 630.291.884
Stedelijke ontwikkeling 180.143.210 211.986.150 421.967.698
Bestuur en concern 38.662.340 38.772.340 58.457.153
Totaal baten 2.876.537.120 2.902.154.990 2.948.580.413

Saldo lasten en baten -840.621.400 -940.527.310 -1.054.880.043

Algemene dekkingsmiddelen
Uitkering gemeentefonds 1.105.827.500 1.105.827.500 1.138.357.004
Uitkering stadsdeelfonds -532.355.790 -532.355.790 -540.944.403
Belastingopbrensten 158.242.450 158.242.450 158.104.874
Rente eigen financieringsmiddelen 35.692.370 35.692.370 59.203.837
Opbrengst deelnemingen 16.162.910 16.191.630 43.751.416
Overige dekkingsmiddelen 133.013.090 240.697.420 317.606.596
Totaal algemene dekkingsmiddelen 916.582.530 1.024.295.580 1.176.079.324

Resultaat voor onttrekkingen/toevoegingen aan reserves 75.961.130 83.768.270 121.199.281

Onttrekkingen aan reserves 347.313.880 349.121.880 839.526.387
Toevoegingen aan reserves -423.275.010 -432.890.150 -960.725.667

Resultaat na onttrekkingen/toevoegingen aan reserves 0 0 0
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Resultaatgebied 10 Lasten
Resultaat- Rekening Begroting Rekening
gebied Volgnummer Omschrijving 2005 2006 2006

€ € €

  Openbare orde en veiligheid  

 
  Sub-rsg 10.1 Openbare orde en veiligheid 24.225.392,94 24.551.870 30.593.994
 140.01.01 Amsterdamse Vrijwillige Brigade tot Redding van 

Drenkelingen
 1.877,00 1.910 -3.727

 140.01.02 Koninklijke Noord- en Zuid-Hollandse 
Reddingmaatschappij

 568,00 580 570

 140.03.01 Projecten veiligheidsbeleid  690.906,00 0 359.411
 140.03.02 Bestuursdwang, openbare orde en veiligheid  1.689.324,00 282.040 607.558
 140.03.04 Commissie klachten politieoptreden  317.352,00 299.240 362.103
 140.03.05 Commissie van toezicht voor Amsterdamse politiecellen  28.728,00 28.600 29.087

 140.03.07 Kosten secretariaat Regionaal College Politie 
Amstelland

 116.056,00 34.000 77.885

 140.03.08 Buro Halt  757.871,00 613.270 898.525
 140.04.02 Wachtgelden Amsterdamse Politiekapel  136.972,00 188.110 63.961
 140.06.01 Veiligheidsplan  1.865.474,00 3.180.000 8.962.822
 140.06.02 Agressie en geweld  4.785.025,00 6.062.450 4.936.342
 140.06.03 Aanpak harde kern jeugd  2.375.000,00 2.375.000 2.313.701
 140.06.04 Aanpak overlast  496.872,00 0 -55.312
 140.06.05 Informatiehuishouding radicalisering  0,00 465.000 247.167
 140.06.06 Bestuurlijke bestrijding (georganiseerde) criminaliteit  1.530.557,00 1.664.880 1.206.912
 140.06.07 Vreemdelingenbeleid  464.271,00 298.370 94.243
 140.06.08 Overige veiligheidsprojecten  268.502,00 417.660 322.252
 211.02.02 Fietsendiefstalpreventie  572.269,00 573.000 573.000
 620.04.03 Jeugd en Veiligheid  8.127.768,94 8.067.760 9.030.073

 980.10.18 Dotatie reserve gevolgen vreemdelingenwetgeving  0,00 0 567.421
 
  Sub-rsg 10.2 Sociale veiligheid openbaar vervoer  14.293.536,10 11.250.000 11.563.039

 212.01.04 Sociale veiligheid openbaar vervoer  14.293.536,10 11.250.000 11.563.039
 
  Sub-rsg 10.3 Brandveiligheid en rampenbestrijding  2.553.447,00 2.571.250 2.722.815

 120.02.01 Regionale brandweer  2.152.157,00 2.199.020 2.438.495
 120.03.01 Bestuurlijke coördinatie rampenbestrijding  401.290,00 372.230 284.320
 
  Sub-rsg 10.4 Brandbestrijding 63.366.194,26 62.789.180 76.464.052
 120.01.01 Brandweer  61.597.549,71 61.489.180 69.771.118
 980.16.01 Dotatie reserve vakantiegeld (Brandweer)  1.181.744,55 1.300.000 2.137.903
     
 980.16.05 Dotatie reserve afkoop Bos en Lommer (Bandweer)  400.000,00 0 0

 980.16.08 Dotatie reserve WW (Brandweer)  186.900,00 0 1.025.032
 980.16.09 Dotatie reserve nieuwe kazerne Westerpark  0,00 0 3.530.000
 
  Totaal van de lasten  104.438.570,30 101.162.300 121.343.900
  Totaal van de baten  24.013.920,66 18.559.530 34.502.656
  Nadelig saldo van resultaatgebied 10 80.424.649,64 82.602.770 86.841.244
 

  Waarvan toevoegingen aan reserves  7.260.356
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Resultaatgebied 10 Baten
Resultaat- Rekening Begroting Rekening
gebied Volgnummer Omschrijving 2005 2006 2006

€ € €

  Openbare orde en veiligheid  

  Sub-rsg 10.1 Openbare orde en veiligheid 10.387.291,00 11.067.080 19.077.801
     

     

 140.03.01 Projecten veiligheidsbeleid  0,00 0 591.276
 140.03.02 Bestuursdwang, openbare orde en veiligheid  148.875,00 5.130 26.798
 140.03.04 Doorberekening presentiegelden en overige kosten comm 392.353,00 424.420 465.619
 140.03.05 Doorberekening presentiegelden en overige kosten 

commissie van toezicht voor Amsterdamse politiecellen
 0,00 28.600 28.888

 140.03.07 Ontvangsten in verband met het Regionaal College 
Politie Amstelland

 115.031,00 119.860 89.428

 140.03.08 Rijksbijdrage Buro Halt  682.958,00 484.810 632.787
     
 140.06.01 Veiligheidsplan / GSB  1.865.474,00 3.180.000 8.962.822
 140.06.02 Agressie en geweld  75.000,00 0 0
     
     
 140.06.05 Informatiehuishouding radicalisering  0,00 465.000 465.000
 140.06.06 Bestuurlijke bestrijding (georganiseerde) criminaliteit  827.600,00 527.390 785.115
     
 140.06.08 Overige veiligheidsprojecten  85.000,00 0 85.000
     
 620.04.03 Rijksbijdrage Sociale Integratie en Veiligheid (onderdeel 

preventie jeugdcriminaliteit)
 6.195.000,00 5.831.870 6.945.068

     

  Sub-rsg 10.2 Sociale veiligheid openbaar vervoer  4.251.522,00 0 242.944

 212.01.04 Sociale veiligheid openbaar vervoer  4.251.522,00 0 242.944

  Sub-rsg 10.3 Brandveiligheid en rampenbestrijding  271.292,00 0 71.655

     
 120.03.01 Bestuurlijke coördinatie rampenbestrijding  271.292,00 0 71.655

  Sub-rsg 10.4 Brandbestrijding 9.103.815,66 7.492.450 15.110.256
 120.01.01 Brandweer  7.515.727,74 5.874.450 12.195.586
 980.16.01 Onttrekking reserve vakantiegeld (Brandweer)  1.220.712,68 1.250.000 2.085.127
 980.16.02 Onttrekking reserve leidraad oefenen (Brandweer)  367.375,24 368.000 367.375
 980.16.05 Onttrekking reserve afkoop Bos en Lommer (Bandweer)  0,00 0 400.000

 980.16.08 Onttrekking reserve WW (Brandweer)  0,00 0 62.168
     

  Totaal van de baten  24.013.920,66 18.559.530 34.502.656
      
  

  Waarvan onttrekkingen aan reserves  2.914.669
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Resultaatgebied 20 Lasten
Resultaat- Rekening Begroting Rekening
gebied Volgnummer Omschrijving 2005 2006 2006

€ € €

  Werk en inkomen  

 
  Sub-rsg 20.1 Inkomen 695.553.581,16 738.103.630 657.877.257
 610.01.02 Bijstand aan thuiswonende personen van 65 jaar en 

ouder
 21.390.437,64 23.866.640 22.514.910

 610.01.03 Bijstand aan thuiswonende personen jonger dan 65 jaar  501.229.135,94 545.792.040 481.310.315

 610.02.02 Bijstandsbesluit zelfstandigen  5.566.517,64 5.097.100 4.406.714
 610.03.01 Bijstand aan ondernemers in de binnenvaart  15.312,72 0 0
     
 610.04.01 Uitvoeringskosten ten behoeve van bijstandsverlening 

Dienst Werk en Inkomen
 88.101.791,45 89.886.180 128.903.248

 610.05.01 Bijstand aan elders verzorgden/verpleegden (niet 
krachtens rijksgroepsregeling)

 2.672.827,27 3.094.360 2.505.770

     
 612.01.01 Uitvoering van de Wet Inkomensvoorziening oudere en 

oudere gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze 
werknemers

 5.220.458,55 5.540.160 3.881.927

 612.01.02 Uitvoering van de Wet inkomensvoorziening oudere en 
gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

 1.259.434,44 1.331.460 1.234.508

 612.01.03 Wet Inkomensvoorziening Kunstenaars  15.571.350,71 15.850.350 5.307.758
 612.01.05 Wet Werkloosheidsvoorziening  32.650,00 0 0
 612.02.01 Uitvoeringskosten inkomensvoorzieningen Dienst Werk 

en Inkomen
 3.626.140,80 3.127.690 5.562.106

     
     
     
     

     

     
 980.45.22 Dotatie conjunctuurreserve WWB 2005 (DWI)  36.230.600,00 0 0
 980.45.24 Dotatie conjunctuurreserve WWB 2006 (DWI)  0,00 17.717.650 0
 980.45.25 Dotatie reserve besteedbaar overschot WWB 2006 

(DWI)
 0,00 26.800.000 0

 980.45.26 Dotatie reserve transformatiekosten (DWI)  7.209.923,00 0 750.000
 980.45.27 Dotatie reserve kosten Laarderhoutweg (DWI)  2.660.758,00 0 0
 980.45.28 Dotatie reserve frictiekosten huisvesting (DWI)  4.766.243,00 0 0
 980.45.33 Dotatie reserve rechtmatigheidsonderzoeken (DWI)  0,00 0 1.500.000
 
  Sub-rsg 20.2 Armoedebestrijding 61.814.553,74 60.331.980 65.426.912
 614.01.01 Bijzondere bijstand  20.150.601,56 13.735.620 21.898.987
 614.02.01 Armoedebeleid  15.821.946,22 27.216.610 24.754.466
 614.02.03 Kwijtschelding OZB  4.780.783,65 0 -311.680
 614.02.04 Kwijtschelding afvalstoffenheffing  7.977.343,41 6.490.000 7.061.995
 614.02.05 Minima Zonder Marge  114.113,00 116.230 64.751
 614.02.06 Stadspas  2.306.592,49 1.789.980 1.592.514
 614.02.07 Woonlastenfonds  1.306.845,27 2.500.000 2.349.850
 614.02.08 Flankerend bijstandbeleid  209.875,11 222.510 431.957
 614.02.09 Uitvoeringskosten armoedebestrijding Dienst Werk en 

Inkomen
 6.043.568,03 7.646.030 6.229.911

 614.02.10 Uitkeringen uit reserves en voorzieningen  374.725,00 0 240.895
 822.06.15 Uitvoering VRH (Vangnet Regeling Huursubsidie)  2.728.160,00 615.000 1.113.266
 
  Sub-rsg 20.3 Werk 332.745.230,52 369.984.890 295.322.039
 611.01.01 Sociale Werkvoorziening  66.865.189,00 66.546.240 65.123.357
 611.01.02 Gemeentelijke bijdrage Sociale Werkvoorziening  4.220.520,00 2.755.210 3.781.729
 611.01.06 Kapitaallasten van verstrekte geldleningen WRA-groep  395.615,00 0 449.271

 611.01.09 Werkfonds WIW  216.470.404,00 247.065.610 210.140.320
 611.01.10 Dotatie voorziening declaratierisico WWB 2003  0,00 0 1.000.000
 611.01.11 Dotatie voorziening declaratierisico Centrum 

Vakopleidingen 2006
 0,00 0 420.000

 611.02.01 Uitvoeringskosten werkgelegenheid Dienst Werk en 
Inkomen

 36.426.745,09 44.261.700 5.389.478
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Resultaatgebied 20 Baten
Resultaat- Rekening Begroting Rekening
gebied Volgnummer Omschrijving 2005 2006 2006

€ € €

  Werk en inkomen  

  Sub-rsg 20.1 Inkomen 658.805.928,48 679.406.040 559.623.158
 610.01.02 Bijstand aan thuiswonende personen van 65 jaar en 

ouder
 21.390.437,64 23.866.640 22.514.910

 610.01.03 Bijstand aan thuiswonende personen jonger dan 65 jaar  501.229.135,94 545.792.040 481.310.315

 610.02.02 Bijstandsbesluit zelfstandigen  5.618.255,14 4.829.130 4.423.502
 610.03.01 Rijksbijdrageregeling ondernemers in de binnenvaart  15.312,72 0 0
 610.03.02 WWB budget  65.748.675,11 44.517.650 13.817.133
     

 610.05.01 Bijstand aan elders verzorgden/verpleegden (niet 
krachtens rijksgroepsregeling)

 2.672.827,27 3.094.360 2.505.770

 611.04.09 Herintredingsbeleid tandje hoger tranche 2  288.608,00 0 0
 612.01.01 Uitvoering van de Wet Inkomensvoorziening oudere en 

oudere gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze 
werknemers

 5.385.039,14 5.569.300 4.619.162

 612.01.02 Uitvoering van de Wet inkomensvoorziening oudere en 
gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

 1.208.889,81 1.268.670 1.274.737

 612.01.03 Wet Inkomensvoorziening Kunstenaars  15.264.025,71 15.850.350 5.307.758
 612.01.05 Wet Werkloosheidsvoorziening  32.650,00 0 0
     

 922.04.02 Vrijval voorziening Plan van Aanpak GSD  0,00 0 3.827.200
 980.45.01 Onttrekking reserve WWB 2004 (DWI)  29.811.000,00 0 0
 980.45.02 Onttrekking reserve WFA 2003 (DWI)  800.000,00 0 0
 980.45.08 Onttrekking reserve Dekking Handhaving 2004 / 2005 

(DWI)
 2.975.000,00 0 0

 980.45.09 Onttrekking reserve Niet Uitkeringsgerechtigden (NUG) 
(DWI)

 558.288,00 0 0

 980.45.20 Onttrekking reserve klant in beeld (DWI)  5.807.784,00 1.398.300 5.090.516
 980.45.22 Onttrekking conjunctuurreserve WWB 2005 (DWI)  0,00 6.419.600 6.419.600
     
 980.45.25 Onttrekking reserve besteedbaar overschot WWB 2006 

(DWI)
 0,00 26.800.000 0

 980.45.26 Onttrekking reserve transformatiekosten (DWI)  0,00 0 3.525.806
 980.45.27 Onttrekking reserve kosten Laarderhoutweg (DWI)  0,00 0 835.582
 980.45.28 Onttrekking reserve frictiekosten huisvesting (DWI)  0,00 0 4.151.168
     

  Sub-rsg 20.2 Armoedebestrijding 9.534.569,46 6.839.050 9.124.408
 614.01.01 Bijzondere bijstand  5.846.299,04 6.067.160 7.280.459
 614.02.01 Rijksbijdrage armoedebeleid  0,00 0 750.000
     
     
     
 614.02.06 Stadspas  965.590,42 171.890 -13.058
     
     
     

     
 822.06.15 Uitvoering BBH (Bijzondere Bijdrage Huurlasten)  2.722.680,00 600.000 1.107.006

  Sub-rsg 20.3 Werk 294.072.644,84 311.216.850 280.197.618
 611.01.01 Rijksbijdrage Sociale Werkvoorziening  66.865.189,00 66.546.240 65.123.357
     
 611.01.06 Rente van verstrekte geldleningen WRA-groep  395.614,84 0 449.271

 611.01.09 Werkfonds WIW  217.744.728,00 244.670.610 209.597.002
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Resultaatgebied 20 Lasten
Resultaat- Rekening Begroting Rekening
gebied Volgnummer Omschrijving 2005 2006 2006

€ € €

 611.04.01 Stelpost werk (BDA)  1.556.683,00 2.577.130 2.675.610
 611.04.10 Kinderopvang bijstandsgerechtigden  2.173.057,72 3.221.000 2.504.937
 611.04.11 Plan van aanpak Dienst Werk en Inkomen  714.720,00 715.000 0
 611.04.12 Stelpost werk (DWI)  436.950,21 1.093.000 1.399.937
 611.04.13 Gemeentelijke middelen WWB werkbudget  0,00 1.750.000 1.677.401
 611.04.14 Dotatie voorziening navordering Sportbeheer  0,00 0 360.000
 980.10.06 Dotatie reserve Cofinanciering Urban/D2 (BDA)  200.000,00 0 0
 980.45.05 Dotatie reserve Huisvesting kinderopvang Triade (DWI)  639.652,50 0 0

     
     

 980.45.30 Dotatie reserve ESF-gelden jongerenloketten (DWI)  1.581.574,00 0 0

 980.45.31 Dotatie reserve KOA-regeling  0,00 0 400.000
 980.81.01 Dotatie reserve vakantiegeld (Maatwerk)  1.064.120,00 0 0
 
  Totaal van de lasten  1.090.113.365,42 1.168.420.500 1.018.626.208
  Totaal van de baten  962.413.142,78 997.461.940 848.945.184
  Nadelig saldo van resultaatgebied 20 127.700.222,64 170.958.560 169.681.024
 

  Waarvan toevoegingen aan reserves  2.650.000
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Resultaatgebied 20 Baten
Resultaat- Rekening Begroting Rekening
gebied Volgnummer Omschrijving 2005 2006 2006

€ € €

     
     
 611.04.11 BTW Werkbudget  0,00 0 2.601.480
     
     
     
 980.10.06 Onttrekking reserve Cofinanciering Urban/D2 (BDA)  0,00 0 126.050
 980.45.05 Onttrekking reserve Huisvesting kinderopvang Triade 

(DWI)
 0,00 0 386.074

 980.45.14 Onttrekking reserve klantmanagement (DWI)  8.800.000,00 0 0
 980.45.29 Onttrekking reserve vakantiegeld werkarrangementen 

(DWI)
 174.207,00 0 857.682

 980.45.30 Onttrekking reserve ESF-gelden jongerenloketten (DWI)  0,00 0 700.000

     
 980.81.01 Onttrekking reserve vakantiegeld (Maatwerk)  92.906,00 0 356.703

  Totaal van de baten  962.413.142,78 997.461.940 848.945.184
      
  

  Waarvan onttrekkingen aan reserves  22.449.180

3 Cijfermatige overzichten 373



Resultaatgebied 30 Lasten
Resultaat- Rekening Begroting Rekening
gebied Volgnummer Omschrijving 2005 2006 2006

€ € €

  Zorg  

 
  Sub-rsg 30.1 Maatschappelijke zorg 121.782.761,18 126.617.850 128.904.051
 
30.1.1  Gehandicapten  61.780.122,86 61.328.800 62.238.308
 620.03.03 Subsidie voor activiteiten ten behoeve van lichamelijk geh 212.291,00 166.760 161.853
 652.01.01 Stadsmobiel  16.585.054,13 16.747.260 17.219.750
 652.02.01 Verstrekkingen Dienst Wonen  13.689.153,25 14.808.060 12.429.071
 652.02.02 Vergoeding aan stadsdelen voor kleine 

woningaanpassingen
 -142.989,00 0 18.037

 652.02.03 Apparaatskosten Dienst Wonen  1.076.800,00 989.880 816.226
 652.03.01 Verstrekkingen Gemeentelijke Sociale Dienst  23.264.929,00 21.264.010 19.684.140
 652.03.02 Apparaatskosten Gemeentelijke Sociale Dienst  1.864.682,90 1.804.470 2.346.885
 652.04.01 WVG overige lasten  764.662,09 921.200 511.628
 652.04.02 Indicaties WVG  1.497.925,44 2.364.250 2.540.347
 652.04.03 Overige apparaatskosten  2.027.327,51 1.491.980 3.918.472
 652.05.01 Stimuleringsfonds gehandicapten  437.291,54 240.000 -90.065
 714.01.05 Verstandelijke gehandicaptenzorg  502.995,00 530.930 511.571
 980.37.30 Dotatie egalisatiereserve WVG (DMO)  0,00 0 2.170.392
     
     
 
30.1.3  Maatschappelijke opvang  46.166.411,37 50.111.490 52.366.890
 620.03.01 Maatschappelijke opvang en drugshulpverlening  42.440.071,37 49.258.220 48.020.344

 620.03.02 Algemeen maatschappelijke dienstverlening  976.340,00 853.270 846.546
 980.37.44 Dotatie reserve nachtopvang (DMO)  750.000,00 0 0
 980.37.45 Dotatie reserve 24-uursopvang (DMO)  2.000.000,00 0 0
 980.37.49 Dotatie reserve supportvoorzieningen Zuidoost  0,00 0 3.500.000
 
30.1.4  Ouderen  3.189.650,69 3.779.450 3.497.879
 620.08.02 Flankerend ouderenbeleid  -150.524,00 0 -109.900
 620.08.03 Maatschappelijke dienstverlening aan thuiswonende 

ouderen
 3.340.386,93 3.779.450 3.606.822

 620.08.05 Seniorenraad  -212,24 0 958
 
30.1.6  Overige maatschappelijke zorg  10.646.576,26 11.398.110 10.800.974
 120.03.02 Gemeenschappelijke regeling geneeskundige hulp bij 

rampen
 2.894.861,68 3.006.680 3.020.011

 140.05.01 Boedelbeheer  954.704,00 931.930 975.830
 620.03.04 Regiovisies  304.120,10 1.042.630 952.002
 620.03.05 Invoeringskosten WMO  0,00 0 109.568
 620.06.01 Dienstverlening aan (ex-)gedetineerden en/of hun 

slachtoffers
 273.460,00 279.390 263.074

 620.11.02 Wachtgelden subsidieportefeuille Maatschappelijke 
Gezondheidszorg

 -81,65 610 77

 620.11.05 Pensionontruimingen  530.132,89 639.160 260.075
 620.11.06 Inkomensbeheer en Uitvaarten  1.232.544,93 1.291.380 491.787
 620.11.07 Uitvoeringskosten maatschappelijke zorg Dienst Werk 

en Inkomen
 0,00 1.272.570 674.717

 620.11.14 Apparaatskosten Zorg  2.904.137,06 2.883.760 2.775.143
 621.01.02 Centrale opvang asielzoekers / VVTV (vergoedingen)  52.697,25 50.000 121.654
 980.37.46 Dotatie reserve Wet Maatschappelijke Ondersteuning 

(DMO)
 1.500.000,00 0 157.034

 980.37.48 Dotatie reserve motie Olmer  0,00 0 1.000.000
 
  Sub-rsg 30.2 Openbare gezondheidszorg 94.969.920,32 98.588.940 103.783.262
 711.04.01 Spoedeisende medische hulp  15.653.029,39 16.057.880 16.221.859
 712.05.01 Kapitaallasten van verstrekte geldleningen Stichtingen 

Slotervaartziekenhuis / Poort / Sarphatihuis
 260.827,00 233.370 274.555

 714.01.01 Infectieziekten  17.791.484,05 19.492.870 19.451.058
 714.01.02 Openbare geestelijke gezondheidszorg  12.765.000,59 14.784.450 15.203.578
 714.01.03 Onderzoek gezondheidsbevordering / -beleid  6.943.058,18 6.907.780 7.783.244
 714.01.06 Versterking van de eerstelijns gezondheidszorg  1.467.902,50 1.578.000 1.516.555
 714.01.07 Overige subsidies gezondheidszorg  403.791,00 351.900 500.744
 714.01.09 Geestelijke gezondheidszorg  101.647,00 167.320 153.873
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Resultaatgebied 30 Baten
Resultaat- Rekening Begroting Rekening
gebied Volgnummer Omschrijving 2005 2006 2006

€ € €

  Zorg  

  Sub-rsg 30.1 Maatschappelijke zorg 42.673.308,45 37.241.210 41.254.923

30.1.1  Gehandicapten  5.388.553,40 904.660 2.314.490
     
 652.01.01 Stadsmobiel  119.620,40 150.000 1.532.814
     
     

     
     
     
 652.04.01 WVG overige baten  725.329,00 714.660 733.988
     
     
     
     
 980.37.30 Onttrekking egalisatiereserve WVG (DMO)  3.348.830,00 0 0
 980.37.31 Onttrekking reserve WVG MIVA's 200-2001 (DMO)  1.136.000,00 0 0
 980.37.40 Onttrekking reserve WVG Stimuleringsfonds (DMO)  58.774,00 40.000 47.688

30.1.3  Maatschappelijke opvang  31.407.491,28 31.674.240 34.525.711
 620.03.01 Rijksbijdrage maatschappelijke opvang en 

verslavingszorg
 31.303.096,28 31.674.240 32.044.921

 620.03.02 Algemeen maatschappelijke dienstverlening  104.395,00 0 540
 980.37.44 Onttrekking reserve nachtopvang (DMO)  0,00 0 750.000
 980.37.45 Onttrekking reserve 24-uursopvang (DMO)  0,00 0 1.730.250
     

30.1.4  Ouderen  26.630,50 0 25.000
     
 620.08.03 Onttrekking aan voorzieningen  26.630,50 0 25.000

     

30.1.6  Overige maatschappelijke zorg  5.850.633,27 4.662.310 4.389.721
 120.03.02 Gemeenschappelijke regeling geneeskundige hulp bij 

rampen
 2.695.252,31 2.803.370 2.816.778

 140.05.01 Boedelbeheer  450.328,00 756.930 831.733
 620.03.04 Regiovisies  1.526.045,00 0 183.955
     
     

     

 620.11.05 Pensionontruimingen  26.979,23 17.260 10.451
 620.11.06 Inkomensbeheer en Uitvaarten  976.201,48 1.034.750 390.500
     

 620.11.14 Apparaatskosten Zorg  1.490,00 0 0
 621.01.02 Centrale opvang asielzoekers / VVTV (vergoedingen)  52.697,25 50.000 121.654
 980.37.46 Onttrekking reserve Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning (DMO)
 121.640,00 0 0

 980.37.48 Onttrekking reserve motie Olmer  0,00 0 34.650

  Sub-rsg 30.2 Openbare gezondheidszorg 71.228.239,40 72.114.950 81.016.246
 711.04.01 Spoedeisende medische hulp  14.506.628,85 14.648.720 15.393.924
 712.05.01 Rente van verstrekte geldleningen Stichtingen 

Slotervaartziekenhuis / Poort / Sarphatihuis
 260.827,42 233.370 274.555

 714.01.01 Infectieziekten  15.155.679,04 16.103.870 17.495.740
 714.01.02 Openbare geestelijke gezondheidszorg  5.234.227,50 5.714.640 7.499.376
 714.01.03 Onderzoek gezondheidsbevordering / -beleid  4.300.335,53 4.173.330 4.850.306
     
 714.01.07 Overige subsidies gezondheidszorg  75.000,00 0 75.000
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Resultaatgebied 30 Lasten
Resultaat- Rekening Begroting Rekening
gebied Volgnummer Omschrijving 2005 2006 2006

€ € €

 714.02.01 Milieu & Gezondheid  3.942.978,80 3.861.620 4.133.770
 714.02.02 Algemene gezondheidszorg  3.240.190,94 3.359.920 3.117.466
 714.02.03 Overige activiteiten  3.201.775,35 5.164.180 3.642.902
 714.03.02 Arbo frictiekosten  10.658,10 0 5.662
 715.01.01 Jeugdgezondheidszorg  27.104.162,39 25.375.660 28.494.690
     
     
     
     
 980.23.05 Dotatie reserve WW-uitkeringen (GGD)  546.981,23 1.253.990 1.208.202
 980.23.06 Dotatie reserve vakantiegeld (GGD)  22.444,91 0 125.733
 980.23.07 Dotatie reserve Research en Development (GGD)  1.513.988,89 0 1.347.372

 980.23.09 Dotatie reserve geïntegreerde voorziening  0,00 0 602.000
 
  Totaal van de lasten  216.752.681,50 225.206.790 232.687.314
  Totaal van de baten  113.901.547,85 109.356.160 122.271.168
  Nadelig saldo van resultaatgebied 30 102.851.133,65 115.850.630 110.416.145
 

  Waarvan toevoegingen aan reserves  10.110.733
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Resultaatgebied 30 Baten
Resultaat- Rekening Begroting Rekening
gebied Volgnummer Omschrijving 2005 2006 2006

€ € €

 714.02.01 Milieu & Gezondheid  2.736.484,83 2.576.670 3.035.128
 714.02.02 Algemene gezondheidszorg  2.912.401,22 2.732.170 2.972.132
 714.02.03 Overige activiteiten  2.604.304,02 3.411.080 4.218.144
 714.03.02 Arbo frictiekosten  10.657,20 0 5.662
 715.01.01 Jeugdgezondheidszorg  22.647.177,28 21.087.660 23.981.024
 980.23.01 Onttrekking reserve Gezondheidscentra (GGD)  130.733,32 0 0
 980.23.02 Onttrekking reserve Kindvolgsysteem (GGD)  23.341,50 0 0
 980.23.03 Onttrekking reserve Alcoholbeleid (GGD)  0,00 0 8.979
 980.23.04 Onttrekking reserve Beleidsontwikkeling OGZ (GGD)  316.743,42 0 8.122
 980.23.05 Onttrekking reserve WW-uitkeringen (GGD)  0,00 1.050.440 976.492
     
 980.23.07 Onttrekking reserve Research en Development (GGD)  313.698,27 383.000 221.662

     

  Totaal van de baten  113.901.547,85 109.356.160 122.271.168
      
  

  Waarvan onttrekkingen aan reserves  3.777.842
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Resultaatgebied 40 Lasten
Resultaat- Rekening Begroting Rekening
gebied Volgnummer Omschrijving 2005 2006 2006

€ € €

  Educatie & jeugd en diversiteit  

 
  Sub-rsg 40.1 Educatie 119.340.810,21 123.409.060 178.480.515
 422.01.01 Pensioenkosten voormalige kleuterleidsters  201.345,08 250.510 198.946
 422.01.07 Kapitaallasten verstrekte geldleningen  563,29 0 0
 430.01.01 Van Detschool  579.639,46 84.220 51.989
 430.02.01 Gemeentelijk Pedologisch Instituut  2.407.185,72 0 134.110
 431.01.01 Onderwijshuisvesting openbaar (speciaal) voortgezet ond 2.285.411,88 1.837.010 2.462.311
 432.01.01 Financiële gelijkstelling Van Detschool  43.611,00 0 0
 433.01.01 Onderwijshuisvesting bijzonder (voortgezet) speciaal 

onderwijs
 2.095.674,90 1.687.900 2.233.402

 441.01.01 Onderwijshuisvesting openbaar voortgezet onderwijs  4.136.945,75 4.050.030 4.386.553
 442.01.01 Kapitaallasten verstrekte geldleningen SMOA  26.846,00 20.130 20.134
 443.01.01 Onderwijshuisvesting bijzonder voortgezet onderwijs  12.399.392,15 13.191.380 14.569.325

 480.04.01 Stedelijk Onderwijsbeleid  32.868.340,10 23.642.520 30.505.588

 480.04.02 Stedelijk onderwijsbeleid nieuw GSB III  0,00 9.592.650 11.093.087
 480.04.03 Gesubsidieerde instellingen onderwijs  3.394.055,15 2.317.720 2.215.828
 480.04.04 Onderwijs in allochtone levende talen  -776.817,00 0 5.279
 480.04.07 Nieuwkomersbeleid  5.644.099,02 12.200.000 19.593.024

 480.04.08 Apparaatskosten Onderwijs  2.868.581,72 2.850.510 2.809.722
 480.04.10 Voortijdig schoolverlaten  4.373.279,23 4.061.420 6.788.857
 480.05.03 Ziektekostenvergoeding gepensioneerden  45.978,07 71.520 37.097
 480.07.01 Financiële gelijkstelling in het onderwijs  4.125.580,00 4.157.400 3.367.990
 480.08.01 Onderwijshuisvesting  2.478.941,54 3.804.020 3.559.768
 482.01.01 Volwasseneneducatie  22.306.493,00 15.042.920 21.678.211
 482.01.02 Oudkomersbeleid  11.866.358,02 14.547.200 25.834.645
 482.01.03 Inburgeringstrajecten  0,00 10.000.000 6.565.472
     
 980.06.02 Dotatie reserve vakantiegeld (GPI)  212.989,57 0 0
 980.37.02 Dotatie reserve onderwijsconsumentenorganisatie 

(DMO)
 150.000,00 0 0

 980.37.03 Dotatie reserve interculturele verhoudingen in het 
onderwijs (DMO)

 0,00 0 1.051.046

 980.37.05 Dotatie reserve oudkomers (DMO)  5.000.000,00 0 0
 980.37.09 Dotatie reserve inburgeringstrajecten  0,00 0 8.434.527
 980.37.11 Dotatie reserve oudkomers t.b.v. Herinrichting 

Inburgering Amsterdam 2007
 0,00 0 1.473.716

 980.37.57 Dotatie reserve panden onderwijshuisvesting  0,00 0 7.796.580
     
 980.37.92 Dotatie reserve SO VSO kenniseconomie  0,00 0 416.000
 980.37.93 Dotatie reserve VVE kenniseconomie  0,00 0 269.000
 980.37.98 Dotatie reserve vakantiegeld (DMO)  504.848,72 0 521.202
 980.37.99 Dotatie reserve WW-uitkering en reïntegratie (DMO)  101.467,84 0 407.104

 
  Sub-rsg 40.2 Bibliotheken 8.818.165,00 16.390.820 16.296.446
 510.01.01 Bibliotheken  8.761.661,00 8.947.140 8.852.764
 510.01.03 Kapitaallasten van verstrekte geldleningen Stichting 

Buurtcentra / Stichting Openbare Bibliotheek
 56.504,00 43.680 43.682

 980.37.61 Dotatie reserve Openbare Bibliotheek (DMO)  0,00 7.400.000 7.400.000
 
  Sub-rsg 40.3 Diversiteit 3.638.503,48 4.055.600 4.635.423
 511.02.01 Organisaties op specifieke terreinen van de emancipatie  687.775,00 733.670 717.142

 511.02.02 Subsidies vrouwenemancipatie  21.610,00 124.760 100.225
 511.02.03 Subsidies homo-emancipatie  189.095,00 197.640 197.087
 511.02.06 Subsidie Internationaal Informatiecentrum en Archief 

voor de Vrouwenbeweging
 0,00 9.070 9.068

 630.01.02 Allochtonenorganisaties  1.177.105,48 1.379.480 1.340.049
 630.01.07 Plan van aanpak diversiteitsbeleid  1.525.476,00 1.533.750 171.278
 630.01.08 Diversiteit MGI Wij Amsterdammers  0,00 0 520.000
 630.01.10 Plan van aanpak diversiteitsbeleid (DMO)  0,00 0 1.508.273
 630.02.01 Adviesraden voor het minderhedenbeleid  37.442,00 77.230 72.301
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Resultaatgebied 40 Baten
Resultaat- Rekening Begroting Rekening
gebied Volgnummer Omschrijving 2005 2006 2006

€ € €

  Educatie & jeugd en diversiteit  

  Sub-rsg 40.1 Educatie 92.509.761,50 75.381.570 132.858.979
     
     
 430.01.01 Rijksbijdrage en overige baten Van Detschool  357.856,20 0 43.639
 430.02.01 Gemeentelijk Pedologisch Instituut  693.973,48 0 0
     
     
 433.01.01 Rijksbijdrage onderwijshuisvesting bijzonder 

(voortgezet) speciaal onderwijs
 0,00 71.730 0

     
 442.01.01 Rente van verstrekte geldleningen SMOA  26.845,64 20.130 20.134
 443.01.01 Onderwijshuisvesting bijzonder voortgezet onderwijs 

(huur)
 209.030,00 404.370 -202.723

 480.04.01 Rijksbijdrage Gemeentelijk Onderwijs 
Achterstandenbeleid en overige rijksbijdragen

 29.195.748,97 13.987.130 23.232.607

 480.04.02 Rijksbijdragen onderwijsbeleid GSB III  0,00 9.592.650 11.107.546
 480.04.03 Overige rijksbijdragen onderwijs  2.283.867,53 1.705.350 1.660.987
 480.04.04 Rijksbijdrage onderwijs in allochtone levende talen  -769.346,00 0 0
 480.04.07 Rijksbijdragen nieuwkomersbeleid en Antillianen / 

Arubanen
 5.914.643,00 12.200.000 19.749.141

 480.04.08 Apparaatskosten Onderwijs  3.418,38 0 -808
 480.04.10 Rijksbijdrage voortijdig schoolverlaten  4.127.526,00 4.081.630 6.948.681
     
 480.07.01 Financiële gelijkstelling in het onderwijs  4.125.580,00 4.157.400 3.382.800
 480.08.01 Onderwijshuisvesting  64.879,23 0 7.886.679
 482.01.01 Rijksbijdrage volwasseneneducatie  20.927.804,00 14.237.660 20.871.300
 482.01.02 Rijksbijdrage oudkomersbeleid  14.446.240,00 14.547.200 27.622.393
     
 980.06.01 Onttrekking reserve WW-uitkeringen (GPI)  26.342,00 0 0
 980.06.02 Onttrekking reserve vakantiegeld (GPI)  130.738,07 0 134.110
 980.37.02 Onttrekking reserve onderwijsconsumentenorganisatie 

(DMO)
 0,00 0 150.000

     

 980.37.05 Onttrekking reserve oudkomers (DMO)  0,00 0 5.000.000
     
     

 980.37.57 Onttrekking reserve panden onderwijshuisvesting  2.666.120,00 376.320 4.498.273
 980.37.90 Onttrekking reserve SIV 2004 (DMO)  7.550.000,00 0 0
     
     
 980.37.98 Onttrekking reserve vakantiegeld (DMO)  503.745,00 0 504.849
 980.37.99 Onttrekking reserve WW-uitkering en reïntegratie (DMO)  24.750,00 0 249.371

  Sub-rsg 40.2 Bibliotheken 56.503,86 43.680 43.682
     
 510.01.03 Rente van verstrekte geldleningen Stichting Buurtcentra 

/ Stichting Openbare Bibliotheek
 56.503,86 43.680 43.682

     

  Sub-rsg 40.3 Diversiteit 36.654,00 0 230.945
     

     
     
     

     
 630.01.07 Plan van aanpak diversiteitsbeleid  36.654,00 0 210.945
 630.01.08 Diversiteit MGI Wij Amsterdammers  0,00 0 20.000
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Resultaatgebied 40 Lasten
Resultaat- Rekening Begroting Rekening
gebied Volgnummer Omschrijving 2005 2006 2006

€ € €

  Sub-rsg 40.4 Jeugd 18.103.946,88 20.169.270 27.137.294
 620.04.02 Welzijnsvoorzieningen voor jongeren  2.618.582,00 2.686.820 2.634.170
 630.01.01 Sociaal cultureel werk / stedelijk jeugd- en jongerenwerk  11.533.106,27 14.919.360 15.701.348

 630.01.03 Apparaatskosten Jeugd  872.779,65 874.710 430.826
 630.01.04 Identiteitsgebonden vrijwillig jeugd- en jongerenwerk  158.074,00 136.460 159.180
 630.01.05 Kinderwerk  913.358,00 935.470 925.480
 630.01.09 XXXS Card  526.134,96 563.430 769.704
 650.01.01 Kinderdagverblijven en naschoolse opvang  1.481.912,00 53.020 3.317.521
 980.37.06 Dotatie reserve Elleboog  0,00 0 300.000
 980.37.07 Dotatie reserve Jongerencentrum Jan van Galenstraat  0,00 0 700.000

 980.37.08 Dotatie reserve Opvoeden in de buurt  0,00 0 2.199.064
 
  Totaal van de lasten  149.901.425,57 164.024.750 226.549.677
  Totaal van de baten  97.507.293,36 79.658.210 139.699.786
  Nadelig saldo van resultaatgebied 40 52.394.132,21 84.366.540 86.849.891
 

  Waarvan toevoegingen aan reserves  30.968.239
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Resultaatgebied 40 Baten
Resultaat- Rekening Begroting Rekening
gebied Volgnummer Omschrijving 2005 2006 2006

€ € €

  Sub-rsg 40.4 Jeugd 4.904.374,00 4.232.960 6.566.181
     
 630.01.01 Rijksbijdrage Leefbaarheid  4.903.849,00 4.232.960 6.358.958

 630.01.03 Apparaatskosten Jeugd  0,00 0 1.849
     
     
 630.01.09 XXXS Card  525,00 0 205.374
     
     
     

     

  Totaal van de baten  97.507.293,36 79.658.210 139.699.786
      
  

  Waarvan onttrekkingen aan reserves  10.536.603
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Resultaatgebied 50 Lasten
Resultaat- Rekening Begroting Rekening
gebied Volgnummer Omschrijving 2005 2006 2006

€ € €

  Verkeer en Infrastructuur  

 
  Sub-rsg 50.1 Exploitatie openbaar vervoer 175.809.695,81 168.013.650 7.485.954
 212.02.01 Bijdrage exploitatie openbaar vervoer  167.887.159,81 165.545.370 745.108
 212.02.06 Uitgaven personeelsvoorziening GVB  0,00 0 5.372.567
 212.05.04 Vervangen bussen GVB  1.405.655,00 1.368.280 1.368.280
 212.05.05 Exploitatie De Opstapper  1.116.881,00 1.100.000 0
     
 980.95.16 Dotatie reserve personeelsvoorzieningen GVB (dIVV)  5.400.000,00 0 0

 
  Sub-rsg 50.2 Infrastructuur 303.885.209,60 134.898.500 276.758.059
 210.01.03 Vergoeding voor wegenbeheer door waterschappen  335.976,27 386.180 452.789
 210.01.04 Onderhoud en vervanging van de hoofdinfrastructuur  764.779,35 1.495.700 1.347.080
     

 210.02.05 Beheer en onderhoud verkeerstunnels  4.129.602,05 4.078.180 3.962.645
 210.03.01 Onderhoud bruggen en viaducten (Centrale Stad)  5.710.354,20 6.133.180 6.428.189
 210.04.01 Openbare verlichting  9.239.795,32 9.616.900 9.483.088
 210.04.03 Reclame  322.108,72 377.680 317.875
 210.05.02 Gladheidsbestrijding hoofdinfrastructuur exclusief Noord 

en Zuidoost
 1.717.940,63 1.359.430 1.362.536

 211.01.01 Verkeerssystemen  4.982.510,53 5.210.890 5.189.036
 212.01.06 Anti graffiti metro  1.131.521,76 0 0
 212.02.02 Bijdrage beheer en onderhoud railinfrastructuur  51.400.000,00 51.400.000 61.958.885
 212.02.03 Bijdrage busstation Centraal Station (IJsei)  0,00 20.000.000 8.748.263
 212.03.01 Spoorbaan Amsterdam-Utrecht, inclusief bijbehorende 

viaducten, alsmede enige kunstwerken in andere 
spoorbanen

 198.397,97 233.050 204.922

     
 212.05.14 Omgevingsmanagement Noord/Zuidlijn  0,00 1.000.000 906.584
 212.05.15 Uitgaven gemeentelijk aandeel Noord/Zuidlijn  0,00 26.574.000 148.301.427
 212.05.16 Uitgaven gemeentelijk aandeel IJtram  0,00 0 3.000.000
 221.01.03 Onderhoud van havens, vaarten, kaaimuren en andere 

waterwerken (Centrale stad)
 161.036,76 473.820 296.453

 223.01.01 Exploitatie pontveren  6.384.440,04 5.438.760 6.200.696
 240.01.01 Sluizen en waterkeringen  1.049.746,00 1.120.730 1.051.011
     
 980.01.07 Dotatie weerstandsvermogen (Noord/Zuidlijn)  2.000.000,00 0 0
     

 980.95.06 Dotatie reserve Gemeentelijk aandeel in  kosten 
busstation / auto-onderdoorgang CS (dIVV)

 2.260.000,00 0 0

 980.95.07 Dotatie reserve Gemeentelijk aandeel kosten 
Noord/Zuidlijn (dIVV)

 212.097.000,00 0 7.641.000

 980.95.14 Dotatie reserve inrichting Wibautas (dIVV)  0,00 0 1.300.000
 980.95.17 Dotatie reserve WW (dIVV)  0,00 0 399.442
 980.95.18 Dotatie dynamisch verkeersmanagement  0,00 0 4.033.641
 980.95.19 Dotatie reserve lijn 5  0,00 0 2.469.902
 980.95.20 Dotatie langzaamverkeer passage CS  0,00 0 1.702.595
 
  Sub-rsg 50.3 Verkeers- en vervoersbeleid 11.933.790,62 8.410.850 7.043.797
 210.01.05 Fietsvoorziening  15.000,00 0 0
 211.02.03 Subsidie Echte Nederlandse Fietsers Bond  71.030,00 72.570 72.570
 211.02.06 Bestuurshulp van de Dienst Infrastructuur, Verkeer en 

Vervoer
 956.069,42 322.000 -525.240

 211.02.07 Verkeersveiligheid  42.270,00 42.900 662.095
 211.02.08 Coördinatie uitvoering  1.582.801,84 2.519.270 2.557.020
 211.02.09 Verkeer en Vervoer  3.522.482,58 5.684.740 2.895.311
 211.02.11 Bureau stadsregie  1.607.249,90 0 0
 211.02.13 Stelpost bezuiniging apparaatskosten dIVV  0,00 -797.270 -480.300
 211.02.14 Uitgaven activiteiten Stadsregie  565.000,00 0 0
 211.02.15 Uitgaven omgevingsmanagement Stadsregie  1.117.216,62 0 0
 211.02.16 Taxibeleid  0,00 500.000 498.055
 211.02.17 Strategisch beheer CFA  0,00 0 357.830
 212.05.02 Beleidsorgaan Openbaar Vervoer  44.420,15 66.640 0
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Resultaatgebied 50 Baten
Resultaat- Rekening Begroting Rekening
gebied Volgnummer Omschrijving 2005 2006 2006

€ € €

  Verkeer en Infrastructuur  

  Sub-rsg 50.1 Exploitatie openbaar vervoer 221.785.590,76 217.896.000 68.209.879
 212.02.01 Rijksbijdrage exploitatie openbaar vervoer  220.246.592,00 217.896.000 62.703.991
     
     
     
 980.95.08 Onttrekking reserve Antigraffiti metro (dIVV)  1.538.998,76 0 0
 980.95.16 Onttrekking reserve personeelsvoorzieningen GVB 

(dIVV)
 0,00 0 5.505.888

  Sub-rsg 50.2 Infrastructuur 102.691.734,51 49.376.960 127.345.849
     
     
 210.02.02 Ontvangen annuïteit werkgelegenheidsimpuls IJ-tunnel  63.494,95 94.250 916.190

 210.02.05 Beheer en onderhoud verkeerstunnels  39.277,83 0 26.068
 210.03.01 Huurinkomsten bruggen en viaducten (Centrale Stad)  34.995,98 159.090 14.285
 210.04.01 Openbare verlichting  1.303.784,89 715.880 1.407.151
 210.04.03 Reclame  622.557,62 1.509.500 1.209.659
     

 211.01.01 Verkeerssystemen  447.986,87 323.700 580.406
     
     
 212.02.03 Bijdrage busstation Centraal Station (IJsei)  2.260.000,00 0 0
     

 212.05.12 Inflatiecorrectie Noord/Zuidlijn  2.310.000,00 0 7.641.000
     
     
     
 221.01.03 Onderhoud van havens, vaarten, kaaimuren en andere 

waterwerken (Centrale stad)
 4.459,31 0 1.402

     
 240.01.01 Sluizen en waterkeringen  18.177,06 0 0
 240.01.03 Bijdragen in het onderhouden van dijken  0,00 540 0
 980.01.07 Onttrekking weerstandsvermogen (Noord/Zuidlijn)  95.587.000,00 0 0
 980.95.05 Onttrekking reserve Gemeentelijk aandeel in kosten en 

risico's IJtram (dIVV)
 0,00 0 3.000.000

 980.95.06 Onttrekking reserve Gemeentelijk aandeel in  kosten 
busstation / auto-onderdoorgang CS (dIVV)

 0,00 20.000.000 8.748.263

 980.95.07 Onttrekking reserve Gemeentelijk aandeel kosten 
Noord/Zuidlijn (dIVV)

 0,00 26.574.000 103.801.427

     
     
     
     
     

  Sub-rsg 50.3 Verkeers- en vervoersbeleid 4.979.081,84 2.620.430 1.732.932
     
     
     

     
 211.02.08 Coördinatie uitvoering (inkomsten)  371.925,50 760.000 743.875
 211.02.09 Verkeer en Vervoer  75.870,00 1.860.430 595
     
     
     
     
     
     
     
 980.95.12 Onttrekking reserve activiteiten stadsregie (dIVV)  2.101.419,62 0 0
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Resultaatgebied 50 Lasten
Resultaat- Rekening Begroting Rekening
gebied Volgnummer Omschrijving 2005 2006 2006

€ € €

 980.95.13 Dotatie reserve vakantiegeld (dIVV)  1.010.250,11 0 1.006.456
 980.95.15 Dotatie reserve omgevingsmanagement (dIVV)  1.400.000,00 0 0
 
  Sub-rsg 50.4 Parkeren 185.928.405,91 175.493.840 170.811.717
     
 214.01.02 Uitgaven uit het Mobiliteitsfonds  23.741.678,29 18.688.000 17.161.453
 214.01.03 Betaald parkeren (beheer Dienst Stadstoezicht)  81.720.658,70 78.972.200 87.241.622
 214.01.04 Mobiliteitsfonds  111.537,20 108.580 108.453
 214.02.01 Exploitatie parkeergebouwen Dienst Advies en Beheer  37.474.235,00 0 0

 214.02.02 Kapitaallasten en bijdrage exploitatie parkeergarages 
OGA

 17.994.970,00 18.305.040 0

 214.02.06 Exploitatie parkeergebouwen OGA (dAB - 
Parkeergebouwen)

 0,00 18.221.810 16.801.487

 214.02.07 Exploitatie parkeergebouwen dIVV (dAB - 
Parkeergebouwen)

 0,00 8.723.760 7.303.308

 214.02.08 Exploitatie parkeergebouwen dAB - Parkeergebouwen  0,00 3.268.300 2.641.686

 960.01.49 Dienst Advies en Beheer - Parkeergebouwen  0,00 5.902.910 5.892.294
 980.40.91 Dotatie reserve bewonersgarages Zuidoost (dAB - 

Parkeergebouwen)
 120.877,00 100.490 92.194

 980.40.92 Dotatie algemene reserve (dAB - Parkeergebouwen)  115.611,00 117.750 0

 980.40.93 Dotatie reserve vakantiegeld (dAB - Parkeergebouwen)  114.600,00 120.000 120.000

 980.95.03 Dotatie Mobiliteitsfonds - algemene reserve (dIVV)  2.549.238,72 0 6.016.619

 980.95.04 Dotatie Mobiliteitsfonds - bestemmingsreserve (dIVV)  21.985.000,00 22.965.000 27.432.600

 
  Sub-rsg 50.5 Kapitaallasten activa algemene dienst  40.580.624,10 43.370.250 42.596.531

 210.01.02 Kapitaallasten wegen (gehele stad)  8.287.868,86 9.463.060 9.209.273
 210.02.06 Kapitaallasten verkeerstunnels  6.753.618,29 6.783.880 7.206.860
 210.03.02 Kapitaallasten bruggen (gehele stad)  5.230.950,34 5.489.120 5.514.702
 210.04.02 Kapitaallasten openbare verlichting  6.443.684,82 7.724.200 7.861.801
 211.01.03 Kapitaallasten verkeerssystemen  4.681.060,92 4.056.340 3.827.752
 211.01.05 Kapitaallasten infrastructuur IJ-oevers  321.817,83 312.920 282.123
 211.02.12 Kapitaallasten huisvesting Nieuwe Vaart  219.967,46 214.140 214.135
 212.03.02 Kapitaallasten spoorbaan Amsterdam-Utrecht inclusief 

viaducten
 708.612,37 697.780 688.897

 212.03.04 Kapitaallasten Hemspoorlijn  808.680,00 676.080 676.078
 214.02.03 Kapitaallasten parkeergarages in aanbouw dIVV  0,00 641.660 0
 221.01.02 Kapitaallasten havens, vaarten enz. (gehele stad)  855.719,42 1.123.480 1.032.577
 240.01.02 Kapitaallasten sluizen en waterkeringen  471.136,56 496.030 478.116
 310.04.11 Kapitaallasten illuminatie van de stad  425.942,03 487.130 491.342
 810.01.04 Kapitaallasten ruimtelijke ordening  5.371.565,20 5.204.430 5.112.875
 
  Sub-rsg 50.6 Kapitaallasten activa openbaar vervoer  53.810.797,70 33.638.350 30.677.238

 212.01.07 Kapitaallasten Metromorfose  0,00 1.728.450 0
 212.05.06 Afkoop oude infrastructuur metro / sneltram  43.146.182,00 27.024.430 27.024.428
 212.05.08 Kapitaallasten Noord/Zuidlijn  4.584.062,96 3.754.440 3.240.019
 212.05.09 Kapitaallasten IJ-tram  0,00 407.410 0
 212.05.10 Kapitaallasten overige railverbindingen  6.080.552,74 723.620 412.791
 
  Totaal van de lasten  771.948.523,74 563.825.440 535.373.297
  Totaal van de baten  555.831.688,81 473.811.910 404.319.544
  Nadelig saldo van resultaatgebied 50 216.116.834,93 90.013.530 131.053.752
 

  Waarvan toevoegingen aan reserves  52.214.450
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 980.95.13 Onttrekking reserve vakantiegeld (dIVV)  1.029.866,72 0 988.462
 980.95.15 Onttrekking reserve omgevingsmanagement (dIVV)  1.400.000,00 0 0

  Sub-rsg 50.4 Parkeren 183.229.099,71 173.490.750 180.006.457
 214.01.01 Afdracht Mobiliteitsfonds aan algemene dienst  0,00 230.000 0
 214.01.02 Voeding Mobiliteitsfonds  24.534.238,72 24.065.000 21.427.308
 214.01.03 Betaald parkeren (beheer Dienst Stadstoezicht)  81.720.658,70 78.972.200 87.241.622
     
 214.02.01 Exploitatie parkeergebouwen Dienst Advies en Beheer  36.863.504,00 0 0

 214.02.02 Parkeergarages OGA  13.713.709,00 14.881.770 0

 214.02.06 Exploitatie parkeergebouwen OGA (dAB - 
Parkeergebouwen)

 0,00 18.221.810 13.661.479

 214.02.07 Exploitatie parkeergebouwen dIVV (dAB - 
Parkeergebouwen)

 0,00 8.723.760 9.476.726

 214.02.08 Exploitatie parkeergebouwen dAB - Parkeergebouwen  0,00 2.649.570 2.546.528

 960.01.49 Dienst Advies en Beheer - Parkeergebouwen  0,00 6.219.420 5.892.294
 980.40.91 Onttrekking reserve bewonersgarages Zuidoost (dAB - 

Parkeergebouwen)
 1.003.430,00 719.220 187.353

 980.40.92 Onttrekking algemene reserve (dAB - 
Parkeergebouwen)

 0,00 0 763.644

 980.40.93 Onttrekking reserve vakantiegeld (dAB - 
Parkeergebouwen)

 119.000,00 120.000 120.000

 980.95.03 Onttrekking Mobiliteitsfonds - algemene reserve (dIVV)  0,00 1.838.000 7.742.600

 980.95.04 Onttrekking Mobiliteitsfonds - bestemmingsreserve 
(dIVV)

 25.274.559,29 16.850.000 30.946.903

  Sub-rsg 50.5 Kapitaallasten activa algemene dienst  0,00 1.149.860 0

 210.01.02 Onderhoud bestrating  0,00 353.890 0
     
     
     
     
     
     
     

     
 214.02.03 Kapitaallasten parkeergarages in aanbouw dIVV  0,00 641.660 0
     
     
     
 810.01.04 Kapitaallasten ruimtelijke ordening  0,00 154.310 0

  Sub-rsg 50.6 Kapitaallasten activa openbaar vervoer  43.146.181,99 29.277.910 27.024.427

 212.01.07 Doorberekende kapitaallasten Metromorfose  0,00 1.728.450 0
 212.05.06 Afkoop oude infrastructuur metro / sneltram  43.146.181,99 27.024.430 27.024.427
 212.05.08 Noord/Zuidlijn  0,00 117.620 0
 212.05.09 IJ-tram  0,00 407.410 0
     

  Totaal van de baten  555.831.688,81 473.811.910 404.319.544
      
  

  Waarvan onttrekkingen aan reserves  161.804.540
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Resultaatgebied 60 Lasten
Resultaat- Rekening Begroting Rekening
gebied Volgnummer Omschrijving 2005 2006 2006

€ € €

  Openbare ruimte, groen, sport en recreatie  

 
  Sub-rsg 60.1 Beheer openbare ruimte 22.476.849,33 20.462.040 37.279.373
 210.01.01 Onderhoud en beheer van het openbaar areaal in 

Westpoort
 8.262.043,00 8.336.540 8.805.132

 210.01.07 Bijdrage van de gemeente in de kosten van het 
onderhoud en de vernieuwing van wegen in het 
havengebied

 2.534.752,00 3.164.710 2.757.208

 560.01.04 Projecten openbare ruimte met allure  8.198.926,00 0 0
 560.01.05 Beleidscapaciteit openbare ruimte en groen  1.321.843,00 1.431.140 1.420.132
 560.01.07 De rode loper  0,00 1.000.000 0
 560.01.10 Bijdrage aan stadsdelen ten behoeve van eerste 

verstrating
 183.734,00 4.692.560 0

 560.02.01 Kapitaallasten speelplaatsen en -vijvers  135.631,65 132.570 135.127
 821.02.02 Kapitaallasten voorbereiding openbare werken  19.089,68 13.940 13.774
 830.01.18 Dotatie voorziening 1e verstrating  0,00 0 22.760.982
 830.02.03 Beheer centrumgebied Zuidoost  1.088.229,00 1.260.000 0
 980.31.11 Dotatie reserve 1e verstrating (OGA)  225.351,00 341.580 0
     

 980.32.06 Dotatie reserve De Rode Loper  0,00 0 1.000.000
 980.32.08 Dotatie WW-reserve (DRO)  429.250,00 0 295.019
 980.40.81 Dotatie reserve vakantiegeld (dAB - Westpoort)  78.000,00 89.000 92.000
 
  Sub-rsg 60.2 Groengebieden in en nabij de stad 17.141.026,92 16.382.630 16.195.867
 560.01.01 Kapitaallasten investeringsbijdragen aan stadsdelen 

(groenfonds)
 1.567.036,00 1.899.110 1.581.878

 560.01.02 Kapitaallasten openbaar groen (gehele stad)  1.490.088,92 1.408.310 1.383.088
 560.01.03 Amsterdamse Bos  6.241.357,00 6.591.630 7.316.584
 560.01.06 Incidentele groenmiddelen  2.305.435,00 2.150.180 617.542
 560.01.09 Groenprojecten Zuidas  0,00 1.000.000 0

 560.03.01 Bijdrage aan de Stichting Gooisch Natuurreservaat  115.329,00 90.890 90.024
 560.03.03 Bijdrage aan het Recreatieschap Het Twiske  241.730,00 94.140 80.385
 560.03.04 Bijdrage aan het Recreatieschap Waterland  90.663,00 87.370 115.035
 560.03.05 Bijdrage aan het Recreatieschap Vinkeveense Plassen  260.355,00 229.050 218.704

 560.03.06 Bijdrage aan het Recreatieschap Spaarnwoude  111.580,00 144.360 75.088
 560.03.07 Kapitaallasten van verstrekte geldleningen Stichting 

Hortus
 25.570,00 23.770 23.766

 560.03.08 Bijdrage aan het Groengebied Amstelland  1.016.001,00 1.076.790 1.117.511
 560.03.11 Groene Plantage inclusief subsidie Hortus  669.378,00 681.730 684.007
 560.03.12 Personele inzet recreatieschappen  39.256,00 40.560 41.034
 560.03.13 Bijdrage aan het recreatieschap Haarlemmermeer 

Groen
 18.130,00 21.460 30.800

 560.03.16 Bijdrage aan het Nationaal Landschap Laag Holland  0,00 100.000 100.000
 830.01.07 Uitgaven ten laste van de reserve Groeifonds Groen 

Zuidas
 301.549,00 0 301.735

 980.31.08 Dotatie reserve Groeifonds Groen Zuidas (OGA)  571.387,00 653.280 458.685
     

 980.32.04 Dotatie reserve Groenmiddelen 2003-2006 (DRO)  1.880.000,00 0 1.870.000

 980.40.12 Dotatie reserve Compensatie kappen bomen (dAB - 
Amsterdamse Bos)

 12.682,00 0 0

 980.40.13 Dotatie reserve vakantiegeld (dAB - Amsterdamse Bos)  90.000,00 90.000 90.000

 980.40.14 Dotatie reserve afwikkeling verzelfstandiging camping 
(dAB - Amsterdamse Bos)

 93.500,00 0 0

 
  Sub-rsg 60.3 Sportdeelname en -stimulering 2.476.693,15 3.325.150 4.314.707
 530.02.01 Amsterdamse Sportraad  184.302,42 188.430 182.361
 530.02.02 Sportbeleid en sportservicebureau  997.666,05 1.749.840 1.915.197
 530.02.12 Sportstimulering jongeren  1.294.724,68 1.386.880 2.217.149
 
  Sub-rsg 60.4 Topsport 891.280,00 1.443.700 1.438.950
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Resultaat- Rekening Begroting Rekening
gebied Volgnummer Omschrijving 2005 2006 2006

€ € €

  Openbare ruimte, groen, sport en recreatie  

  Sub-rsg 60.1 Beheer openbare ruimte 12.717.535,00 8.046.040 25.976.421
 210.01.01 Inkomsten uit uitvoering voor externe partijen 

(Westpoort), uitvoering gladheidsbestrijding en verkoop 
van zout aan stadsdelen

 3.142.833,00 2.266.540 2.949.650

     

     
     
     
 560.01.10 Bijdrage uit grondexploitaties ten behoeve van eerste 

verstrating
 0,00 341.580 0

     
     
     
 830.02.03 Beheer Centrumgebied Zuidoost  412.473,00 656.360 0
 980.31.11 Onttrekking reserve 1e verstrating (OGA)  183.734,00 4.692.560 22.760.981
 980.32.01 Onttrekking UNA-fonds - openbare ruimte met allure 

(DRO)
 8.900.495,00 0 80.673

     
 980.32.08 Onttrekking WW-reserve (DRO)  0,00 0 107.117
 980.40.81 Onttrekking reserve vakantiegeld (dAB - Westpoort)  78.000,00 89.000 78.000

  Sub-rsg 60.2 Groengebieden in en nabij de stad 5.198.446,75 2.367.870 1.992.669
     

 560.01.02 Bespaarde rente  0,00 49.880 0
 560.01.03 Ontvangen huur en pacht Amsterdamse Bos  1.732.155,00 223.180 286.809
     
 560.01.09 Bijdrage uit grondexploitaties ten behoeve van 

groenprojecten Zuidas
 0,00 653.280 0

     
     
 560.03.04 Recreatieschap Waterland  113.958,00 38.910 64.515
     

     
 560.03.07 Rente van verstrekte geldleningen Stichting Hortus  25.569,75 23.770 23.766

     
     
     
     

     
 830.01.07 Ontvangsten ten gunste van de reserve Groeifonds 

Groen Zuidas
 177.214,00 0 458.684

 980.31.08 Onttrekking reserve Groeifonds Groen Zuidas (OGA)  301.549,00 1.000.000 301.735
 980.32.03 Onttrekking reserve Incidentele groenmiddelen (DRO)  98.561,00 0 0

 980.32.04 Onttrekking reserve Groenmiddelen 2003-2006 (DRO)  2.656.720,00 280.180 709.380

 980.40.12 Onttrekking reserve Compensatie kappen bomen (dAB - 
Amsterdamse Bos)

 2.720,00 8.670 23.780

 980.40.13 Onttrekking reserve vakantiegeld (dAB - Amsterdamse 
Bos)

 90.000,00 90.000 90.000

 980.40.14 Onttrekking reserve afwikkeling verzelfstandiging 
camping (dAB - Amsterdamse Bos)

 0,00 0 34.000

  Sub-rsg 60.3 Sportdeelname en -stimulering 268.055,33 1.099.950 2.080.495
     
 530.02.02 Sportbeleid en sportservicebureau  142.959,68 1.024.390 779.181
 530.02.12 Sportstimulering jongeren  125.095,65 75.560 1.301.314

  Sub-rsg 60.4 Topsport 0,00 0 0
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 530.02.15 Topsport  891.280,00 1.443.700 1.438.950
 
  Sub-rsg 60.5 Sportvoorzieningen en -

accommodaties
 11.193.567,88 15.232.430 12.077.770

 530.01.02 Kapitaallasten van verstrekte geldleningen Stichting SIA  124.229,00 114.090 114.093

 530.01.03 Subsidies sportaccommodaties  3.346.763,58 8.009.130 4.633.834
 530.01.06 Exploitatie Sporthallen Zuid  2.094.593,00 1.889.280 1.948.240
 530.01.07 Exploitatie overige gemeentelijke sportaccommodaties  1.233.660,00 955.960 1.156.380

 530.02.04 Apparaatskosten Sport  2.418.196,30 2.361.970 2.323.223
 980.37.10 Dotatie reserve Sportaccommodatiefonds (DMO)  1.949.126,00 1.875.000 1.875.000
     

 980.40.72 Dotatie reserve vakantiegeld (dAB - Sporthallen Zuid)  27.000,00 27.000 27.000

 
  Sub-rsg 60.6 Dieren 12.253.392,00 6.730.290 6.830.374
 140.02.01 Dierenbescherming Amsterdam  4.527.674,00 528.600 506.277
 560.03.10 Subsidie Koninklijk Zoölogisch Genootschap Natura 

Artis Magistra
 7.725.718,00 6.201.690 6.324.097

     
 
  Totaal van de lasten  66.432.809,28 63.576.240 78.137.041
  Totaal van de baten  20.987.086,29 15.533.140 31.118.361
  Nadelig saldo van resultaatgebied 60 45.445.722,99 48.043.100 47.018.680
 

  Waarvan toevoegingen aan reserves  5.707.704
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  Sub-rsg 60.5 Sportvoorzieningen en -
accommodaties

 1.224.056,21 3.962.480 886.667

 530.01.02 Rente van verstrekte geldleningen Stichting SIA  124.228,71 114.090 114.093

     
 530.01.06 Exploitatie Sporthallen Zuid  508.438,00 450.000 523.836
 530.01.07 Exploitatie overige gemeentelijke sportaccommodaties  269.326,00 211.390 218.390

     
 980.37.10 Onttrekking reserve Sportaccommodatiefonds (DMO)  60.000,00 3.160.000 3.348
 980.37.13 Onttrekking reserve Achterstand onderhoud 

sportaccommodaties (DMO)
 235.063,50 0 0

 980.40.72 Onttrekking reserve vakantiegeld (dAB - Sporthallen 
Zuid)

 27.000,00 27.000 27.000

  Sub-rsg 60.6 Dieren 1.578.993,00 56.800 182.108
     
 560.03.10 Koninklijk Zoölogisch Genootschap Natura Artis 

Magistra
 55.581,00 56.800 48.921

 980.10.07 Onttrekking reserve achterstallig onderhoud Artis  1.523.412,00 0 133.187

  Totaal van de baten  20.987.086,29 15.533.140 31.118.361
      
  

  Waarvan onttrekkingen aan reserves  24.349.201
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€ € €

  Cultuur en monumenten  

 
  Sub-rsg 70.1 Cultureel erfgoed 6.703.592,58 5.999.500 6.341.943
 541.02.02 Kapitaallasten torens, poorten, monumenten en 

fonteinen
 186.906,36 182.850 183.568

 541.02.03 Raad voor de Monumentenzorg  77.790,57 82.680 24.754
 541.02.04 Kapitaallasten Bureau Monumentenzorg en Archeologie  412.553,39 0 0
 541.02.06 Bureau monumentenzorg  4.177.683,90 3.495.660 3.884.293
 541.03.01 Gemeentelijke Archiefdienst  1.689.062,58 2.136.700 2.115.996
 541.03.06 Kapitaallasten stadsarcheologie  18.001,56 17.610 38.868
     
     
 980.04.11 Dotatie reserve opdrachten fotografen (GAA)  14.567,25 0 15.000
 980.04.12 Dotatie reserve obligatie VOC (GAA)  50.000,00 0 0
 980.40.31 Dotatie reserve vakantiegeld (dAB - Archeologie en 

Monumentenzorg)
 77.026,97 84.000 79.463

 
  Sub-rsg 70.2 Cultuureducatie en -participatie 9.974.645,26 10.323.410 10.171.092
 511.01.05 Kunsteducatie  9.617.105,26 9.967.140 9.738.377

 540.04.04 Kunstraad  325.040,00 356.270 328.380
 540.07.01 Matchingproject actieplan cultuurbereik  0,00 0 4.335
 980.37.60 Dotatie reserve Kunstenplan 2001-2008 (DMO)  0,00 0 100.000
     

     
 980.37.89 Dotatie reserve aandeelhouderschap kunst en cultuur 

(DMO)
 32.500,00 0 0

 
  Sub-rsg 70.3 Musea 27.698.106,06 22.343.940 24.886.661
 541.01.01 Stedelijk Museum Amsterdam  15.941.713,17 0 353.290
 541.01.02 Amsterdams Historisch Museum en Museum Willet-

Holthuysen
 9.214.080,32 8.893.660 9.150.500

 541.01.20 Gesubsidieerde musea  2.155.173,00 1.889.210 1.870.316
 541.01.21 Subsidie en kapitaallasten Stedelijk Museum 

Amsterdam
 0,00 11.465.730 11.339.845

 541.03.03 Koninklijk Instituut voor de Tropen  12.608,00 50.340 43.000
 980.37.86 Dotatie reserve nieuwbouw Stedelijk Museum  0,00 0 2.000.000
     
 980.43.04 Dotatie reserve kunstaankoop (Stedelijk Museum)  322.445,93 0 0

 980.51.02 Dotatie reserve Personele lasten ATV i.v.m. pensioen 
(AHM)

 20.000,00 20.000 20.000

     
 980.51.04 Dotatie reserve vakantiegeld (AHM)  7.085,64 0 0
 980.51.06 Dotatie reserve wachtgeldkosten (AHM)  25.000,00 25.000 109.711
 
  Sub-rsg 70.4 Theaters en concertzalen 51.207.841,66 49.138.560 52.961.254
 540.02.01 Stadsschouwburg  50.032,65 0 0
 540.02.04 Beheerskosten Muziektheater  2.304.948,13 2.326.150 2.426.170
 540.03.05 Instellingen theater  20.220.603,00 19.966.630 20.440.077
 540.03.06 Instellingen muziek  21.942.027,88 20.143.360 23.415.298
 540.03.07 Instellingen dans  5.472.493,00 5.589.510 5.442.346
 540.03.08 Kapitaallasten van verstrekte geldlening N.V. Carré  920.220,00 880.270 880.270
 540.03.09 Kapitaallasten van verstrekte geldlening Stichting 

Stadsschouwburg Amsterdam
 225.507,00 232.640 357.093

 980.37.88 Dotatie reserve onderhoud cultuuraccommodaties 
(DMO)

 72.010,00 0 0

     

 
  Sub-rsg 70.5 Lokale media 4.909.079,31 5.247.880 5.257.520
 580.02.04 Lokale media (DMO)  4.883.040,31 5.225.560 5.235.146
 580.02.05 Kapitaallasten verstrekte geldlening AT5  26.039,00 22.320 22.374
 
  Sub-rsg 70.6 Overige kunsten 20.267.648,58 15.813.440 16.370.791
 540.01.01 Beeldende kunst  1.982.213,72 2.019.080 2.001.646
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  Cultuur en monumenten  

  Sub-rsg 70.1 Cultureel erfgoed 1.484.029,87 703.990 1.438.385
     

 541.02.03 Raad voor de Monumentenzorg  12.615,00 82.680 50
     
 541.02.06 Bureau monumentenzorg  855.092,22 91.350 558.392
 541.03.01 Gemeentelijke Archiefdienst  473.762,25 445.960 747.225
     
 980.04.06 Onttrekking reserve manuscript februaristaking 1941  25.000,00 0 0
 980.04.07 Onttrekking reserve videoarchief Migranten TV  33.232,48 0 0
 980.04.11 Onttrekking reserve opdrachten fotografen (GAA)  0,00 0 5.691
 980.04.12 Onttrekking reserve obligatie VOC (GAA)  0,00 0 50.000
 980.40.31 Onttrekking reserve vakantiegeld (dAB - Archeologie en 

Monumentenzorg)
 84.327,92 84.000 77.027

  Sub-rsg 70.2 Cultuureducatie en -participatie 1.420.952,00 1.378.070 1.334.535
 511.01.05 Rijksbijdrage kunsteducatie en onttrekking aan 

voorziening
 67.755,00 90.000 86.438

     
 540.07.01 Rijksbijdrage matchingproject actieplan cultuurbereik  835.357,00 835.360 835.357
 980.37.60 Onttrekking reserve Kunstenplan 2001-2008 (DMO)  462.840,00 370.710 366.740
 980.37.62 Onttrekking reserve wachtgelden Muziekschool (DMO)  55.000,00 58.000 46.000

 980.37.68 Onttrekking reserve wachtgeld Kunstraad  0,00 24.000 0
     

  Sub-rsg 70.3 Musea 7.337.743,17 1.757.890 2.618.685
 541.01.01 Stedelijk Museum Amsterdam  5.097.083,68 0 30.844
 541.01.02 Amsterdams Historisch Museum en Museum Willet-

Holthuysen
 1.467.032,23 967.890 1.446.453

     
 541.01.21 Rijksbijdrage werkgelegenheidsimpuls nieuwbouw 

Stedelijk Museum
 0,00 790.000 789.918

     
     
 980.43.03 Onttrekking reserve vakantiegeld (Stedelijk Museum)  234.097,27 0 0
 980.43.04 Onttrekking reserve kunstaankoop (Stedelijk Museum)  539.529,99 0 322.446

     

 980.51.03 Onttrekking reserve aankopen (AHM)  0,00 0 27.791
 980.51.04 Onttrekking reserve vakantiegeld (AHM)  0,00 0 1.233
     

  Sub-rsg 70.4 Theaters en concertzalen 5.277.714,67 1.112.910 5.746.351
     
     
 540.03.05 Instellingen theater  1.558.260,00 0 1.999.998
 540.03.06 Instellingen muziek  2.523.694,88 0 2.436.980
     
 540.03.08 Rente van verstrekte geldlening N.V. Carré  920.220,00 880.270 880.270
 540.03.09 Rente van verstrekte geldlening Stichting 

Stadsschouwburg Amsterdam
 225.507,14 232.640 357.093

 980.37.88 Onttrekking reserve onderhoud cultuuraccommodaties 
(DMO)

 0,00 0 72.010

 980.44.02 Onttrekking reserve WW / Reïntegratie 
(Stadsschouwburg)

 50.032,65 0 0

  Sub-rsg 70.5 Lokale media 2.026.039,41 2.062.320 2.238.189
 580.02.04 Kabelgelden UPC  2.000.000,00 2.040.000 2.215.815
 580.02.05 Rente verstrekte geldlening AT5  26.039,41 22.320 22.374

  Sub-rsg 70.6 Overige kunsten 6.834.635,90 2.602.170 2.632.905
 540.01.01 Rijksbijdrage beeldende kunst  2.623.205,00 2.602.170 2.605.870
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Resultaatgebied 70 Lasten
Resultaat- Rekening Begroting Rekening
gebied Volgnummer Omschrijving 2005 2006 2006

€ € €

 540.01.02 Film, fotografie en nieuwe media  2.294.776,00 2.254.730 2.236.130
 540.01.04 Letteren  331.140,00 338.330 334.710
 540.03.02 Kapitaallasten verstrekte geldleningen Stichting Trust  14.528,18 0 0

 540.04.02 Infrastructuur  6.951.020,00 7.295.960 7.170.623
 540.06.01 Amateuristische kunstbeoefening  697.805,00 713.240 711.345
 540.07.03 Apparaatskosten Kunst  1.577.774,73 1.573.530 1.550.123
 540.07.04 Investeringen en (achterstallig) onderhoud 

kunstaccommodaties
 636.321,55 485.780 759.944

 540.07.12 Flexibele ruimte en uitvoering kunstenplan  1.161.294,68 883.130 2.089.828
 580.02.01 Subsidie Stichting World Press Photo  22.725,00 23.510 23.135
 822.06.12 Broedplaatsen  3.803.875,22 0 -1.432.842
 980.26.14 Dotatie reserve Broedplaatsen (Dienst Wonen)  183.904,50 0 0
 980.37.67 Dotatie vereveningsreserve Kunstenplan  610.270,00 226.150 226.150
 980.37.69 Dotatie reserve Kunstenplan 2001-2004 (DMO)  0,00 0 700.000
 
  Totaal van de lasten  120.760.913,45 108.866.730 115.989.262
  Totaal van de baten  24.381.115,02 9.617.350 16.009.050
  Nadelig saldo van resultaatgebied 70 96.379.798,43 99.249.380 99.980.212
 

  Waarvan toevoegingen aan reserves  3.250.324
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Resultaatgebied 70 Baten
Resultaat- Rekening Begroting Rekening
gebied Volgnummer Omschrijving 2005 2006 2006

€ € €

 540.01.02 Film, fotografie en nieuwe media  9.123,00 0 0
     
 540.03.02 Rente van verstrekte geldleningen Stichting Trust  14.528,18 0 0

 540.04.02 Infrastructuur  200.000,00 0 0
     
     
     

 540.07.12 Uitvoering kunstenplan  0,00 0 964.877
     
 822.06.12 Broedplaatsen  183.904,50 0 0
 980.26.14 Onttrekking reserve Broedplaatsen (Dienst Wonen)  3.803.875,22 0 -1.432.842
     
 980.37.69 Onttrekking reserve Kunstenplan 2001-2004 (DMO)  0,00 0 495.000

  Totaal van de baten  24.381.115,02 9.617.350 16.009.050
      
  

  Waarvan onttrekkingen aan reserves  31.095
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Resultaatgebied 80 Lasten
Resultaat- Rekening Begroting Rekening
gebied Volgnummer Omschrijving 2005 2006 2006

€ € €

  Milieu en water  

 
  Sub-rsg 80.1 Afvalverwerking 103.884.326,34 106.855.570 108.831.195
 221.01.06 Baggerslibverwerking J. v. Riebeeckhaven  1.413.395,00 1.420.670 677.025
 721.01.02 Kapitaallasten stadsdeelwerven  1.183.877,00 1.149.710 1.149.712
 721.02.01 Depot Gevaarlijk Afval  5.216.788,77 5.549.020 6.139.478
 721.02.02 Afvalverwerkingsinrichting Amsterdam  84.721.505,64 87.120.000 89.709.783
 721.02.03 Gemeentelijke afvalsorteerstations  9.403.272,03 9.034.000 10.305.404
 721.02.04 Regionaal Overslagstation Amsterdam (ROS)  838.953,90 1.061.000 734.702
 721.02.05 Kapitaallasten van verstrekte geldlening Stichting 

Afvalservice West
 0,00 0 70.680

 980.60.02 Dotatie reserve Toekomstige WW-uitkeringen (AEB)  98.244,00 50.000 22.139

 980.60.03 Dotatie reserve vakantiegeld (AEB)  0,00 450.000 22.272
 980.60.04 Dotatie reserve REB-gelden (AEB)  1.008.290,00 1.021.170 0
 
  Sub-rsg 80.2 Afvalwatertransport 48.665.689,00 48.890.140 51.493.946
 722.01.01 Projecten rioolrecht  698.728,00 638.610 638.636
 722.01.03 Rioolgemalen  5.234.809,00 6.556.130 5.860.289
 722.01.04 Perceptiekosten rioolrecht  1.007.650,00 931.720 1.995.692
 722.01.08 Rioleringstaken  37.851.950,00 37.852.390 39.136.248
     
     

     
 722.04.01 Bestuurshulp (Waternet)  236.233,00 265.240 253.943
 722.04.02 Huis- en kolkaansluitingen  3.636.319,00 2.646.050 3.609.138

     
 
  Sub-rsg 80.3 Drinkwatervoorziening 123.709.541,43 128.934.810 136.185.242
 330.02.01 Exploitatie door de Gemeentewaterleidingen  119.891.723,76 126.059.850 128.376.507
 330.02.02 Kapitaallasten van verstrekte geldleningen Het 

Waterlaboratorium N.V.
 94.200,00 84.080 84.080

 980.63.01 Dotatie egalisatiereserve (Waternet)  315.369,13 0 1.160.000
 980.63.02 Dotatie reserve mitigering overgangsregeling 

bemetering (Waternet)
 0,00 0 4.766.189

     

 980.63.04 Dotatie reserve vakantiegeld (Waternet)  1.011.538,43 1.000.000 0
 980.63.05 Dotatie reserve in te verdienen overnamesommen 

(Waternet)
 1.798.466,12 1.790.880 1.798.466

 980.63.06 Dotatie reserve wachtgeld (Waternet)  598.243,99 0 0
 
  Sub-rsg 80.4 Milieu 81.078.997,04 65.347.470 86.976.074
 722.04.03 Peilfilternet (voormalige opdrachten Omegam)  459.014,00 424.750 434.881
 722.04.04 Peilfilternet  130.965,00 143.480 136.894
 722.04.05 Grondwaterzorg  1.170.925,00 1.362.490 1.308.658
 722.04.06 Analyse bedrijfsafvalwater  52.427,00 99.570 75.503
 723.01.03 Geluidwerende voorzieningen  62.722,05 61.440 60.487
 723.01.04 Bevordering van het milieubesef Milieucentrum 

Amsterdam
 208.870,04 233.990 228.821

 723.01.05 Dienst Milieu en Bouwtoezicht  17.103.516,83 17.919.570 23.288.337
 723.01.06 Commissie voor de milieuhygiëne  73.345,33 0 19.885
 723.01.08 Bodemsanering  37.178.854,80 18.857.900 33.300.211

 723.01.09 Grondbank  4.488.787,00 5.333.820 6.600.230
 723.01.10 Bodemsaneringsprojecten grondexploitaties  6.764.046,00 4.635.000 6.269.390
 723.01.13 Grondbureau  562.801,00 50.000 0
 723.01.14 Subsidie NME-Centrum  495.519,58 512.610 512.497
 723.01.15 Geotechnisch archief  82.975,00 78.260 79.935
 723.01.16 Budget voor ten behoeve van de stadsdelen uit te 

voeren milieutaken
 6.952.848,00 7.167.920 6.840.926

 723.01.17 Onderhoud Diemerzeedijk (Waternet)  0,00 1.232.000 0
 723.01.18 Onderhoud Diemerzeedijk (DMB)  1.065.917,88 0 1.289.638
 830.01.15 Dotatie voorziening bodemsanering  599.783,00 6.777.000 4.635.000
 980.19.01 Dotatie UNA-fonds (DMB)  2.109.993,85 252.100 0

394



Resultaatgebied 80 Baten
Resultaat- Rekening Begroting Rekening
gebied Volgnummer Omschrijving 2005 2006 2006

€ € €

  Milieu en water  

  Sub-rsg 80.1 Afvalverwerking 101.790.322,89 104.839.170 107.536.108
     
     
 721.02.01 Depot Gevaarlijk Afval  5.600.714,41 5.971.000 6.685.361
 721.02.02 Afvalverwerkingsinrichting Amsterdam  85.811.855,64 87.616.170 89.710.016
 721.02.03 Gemeentelijke afvalsorteerstations  9.403.272,03 9.034.000 10.305.404
 721.02.04 Regionaal Overslagstation Amsterdam (ROS)  958.296,81 1.193.000 720.468
 721.02.05 Rente van verstrekte geldlening Stichting Afvalservice 

West
 0,00 0 70.680

 980.60.02 Onttrekking reserve Toekomstige WW-uitkeringen 
(AEB)

 11.588,00 75.000 35.978

 980.60.03 Onttrekking reserve vakantiegeld (AEB)  4.596,00 450.000 0
 980.60.04 Onttrekking reserve REB-gelden (AEB)  0,00 500.000 8.200

  Sub-rsg 80.2 Afvalwatertransport 51.626.479,18 51.116.610 54.521.695
     
     
     
 722.01.08 Rioleringstaken  1.277.000,00 0 1.105.600
 722.01.09 Vrijval voorziening egalisatie rioolrecht  1.778.301,00 0 0
 722.01.12 Ontvangen annuïteit werkgelegenheidsimpuls ten 

behoeve van herinrichting Museumplein (DWR)
 259.744,00 259.740 0

 722.01.16 Vrijval voorziening rioolrecht  0,00 2.012.440 4.532.491
     
 722.04.02 Heffing voor de aanleg en het onderhoud van huisriolen 

in de openbare weg
 4.025.771,00 2.857.730 3.956.735

 726.01.01 Rioolrechten  44.285.663,18 45.986.700 44.926.869

  Sub-rsg 80.3 Drinkwatervoorziening 125.155.761,76 130.712.520 136.185.243
 330.02.01 Exploitatie door de Gemeentewaterleidingen  121.349.907,76 128.355.440 132.987.020
 330.02.02 Rente van verstrekte geldleningen Het 

Waterlaboratorium N.V.
 94.200,33 84.080 84.080

     
 980.63.02 Onttrekking reserve mitigering overgangsregeling 

bemetering (Waternet)
 926.282,84 733.000 1.206.326

 980.63.03 Onttrekking reserve in te verdienen bemeteringskosten 
(Waternet)

 1.426.310,24 490.000 618.035

 980.63.04 Onttrekking reserve vakantiegeld (Waternet)  1.039.060,59 1.050.000 1.011.538
     

 980.63.06 Onttrekking reserve wachtgeld (Waternet)  320.000,00 0 278.244

  Sub-rsg 80.4 Milieu 60.293.517,32 41.198.040 57.101.318
     
     
     
 722.04.06 Analyse bedrijfsafvalwater  75.503,00 0 0
     
 723.01.04 Bevordering van het milieubesef Milieucentrum 

Amsterdam
 0,00 0 4.812

 723.01.05 Dienst Milieu en Bouwtoezicht  10.475.877,41 9.284.750 13.069.253
 723.01.06 Commissie voor de milieuhygiëne  5.207,73 0 0
 723.01.08 Rijksbijdrage op grond van de Wet Bodem Bescherming  28.332.632,99 18.062.800 26.501.801

 723.01.09 Grondbank  4.488.787,00 5.333.820 6.600.230
 723.01.10 Bijdrage fondsen ten behoeve van bodemsanering  6.764.046,00 6.777.000 6.269.390
 723.01.13 Grondbureau  562.801,00 50.000 0
     
     
     

 723.01.17 Onderhoud Diemerzeedijk  -11.602.073,00 1.232.000 0
 723.01.18 Onderhoud Diemerzeedijk (DMB)  12.807.951,94 0 1.798.638
     
 980.19.01 Onttrekking UNA-fonds (DMB)  6.613.014,70 252.100 1.143.851
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Resultaatgebied 80 Lasten
Resultaat- Rekening Begroting Rekening
gebied Volgnummer Omschrijving 2005 2006 2006

€ € €

 980.19.04 Dotatie reserve Bodemsaneringsgelden gemeente 
(DMB)

 386.359,79 205.570 866.151

     
 980.19.09 Dotatie reserve dienstverlening DMB (Milieu)  65.509,00 0 42.522
 980.19.11 Dotatie reserve vakantiegeld (DMB)  28.903,43 0 609.718
 980.19.12 Dotatie reserve Diemerzeedijk (DMB)  11.742.034,06 0 376.391
 980.19.13 Dotatie reserve hardware (DMB)  150.000,00 0 0
 980.19.14 Dotatie reserve milieuproducten (DMB)  744.952,40 0 0
 980.53.02 Dotatie reserve Diemerzeedijk (Waternet)  -11.602.073,00 0 0
 
  Sub-rsg 80.5 Waterbeheer 14.609.002,14 15.814.390 14.858.995
 221.01.01 Dienst Binnenwaterbeheer Amsterdam  10.513.901,84 10.847.280 10.466.109
 221.01.04 Diep en schoonhouden van sluizen  17.150,63 66.130 51.094
 221.01.05 Onderhoud poldergangen  413.149,00 648.490 298.325
 221.01.07 Baggeren / drijfvuilvissen  3.287.462,00 3.846.570 3.543.289
 221.01.09 Gangbaar houden sluizen  126.633,00 125.920 103.149
     
     

 980.48.02 Dotatie reserve vakantiegeld (BBA)  250.705,67 280.000 261.588
 980.48.03 Dotatie reserve WW-gelden (BBA)  0,00 0 135.442
 
  Totaal van de lasten  371.947.555,95 365.842.380 398.345.452
  Totaal van de baten  342.203.332,95 330.932.290 358.970.093
  Nadelig saldo van resultaatgebied 80 29.744.223,00 34.910.090 39.375.359
 

  Waarvan toevoegingen aan reserves  10.060.878
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Resultaatgebied 80 Baten
Resultaat- Rekening Begroting Rekening
gebied Volgnummer Omschrijving 2005 2006 2006

€ € €

 980.19.04 Onttrekking reserve Bodemsaneringsgelden gemeente 
(DMB)

 1.769.768,55 205.570 740.741

 980.19.08 Onttrekking reserve Produktontwikkeling (DMB)  0,00 0 93.025
     
 980.19.11 Onttrekking reserve vakantiegeld (DMB)  0,00 0 516.578
     
 980.19.13 Onttrekking reserve hardware (DMB)  0,00 0 150.000
 980.19.14 Onttrekking reserve milieuproducten (DMB)  0,00 0 213.000
     

  Sub-rsg 80.5 Waterbeheer 3.337.251,80 3.065.950 3.625.728
 221.01.01 Dienst Binnenwaterbeheer Amsterdam  1.013.545,72 903.200 1.088.831
     
     
 221.01.07 Opbrengst drijfvuilvissen  37.537,00 18.150 1.261
     
 221.01.10 Havengeld binnenvaart  2.043.138,14 1.872.600 2.231.114
 980.48.01 Onttrekking reserve Aanleg standaardligplaatsen (BBA)  0,00 0 53.817

 980.48.02 Onttrekking reserve vakantiegeld (BBA)  243.030,94 272.000 250.706
     

  Totaal van de baten  342.203.332,95 330.932.290 358.970.093
      
  

  Waarvan onttrekkingen aan reserves  6.320.038
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Resultaatgebied 100 Lasten
Resultaat- Rekening Begroting Rekening
gebied Volgnummer Omschrijving 2005 2006 2006

€ € €

  Economie en haven  

 
  Sub-rsg 100.2 Havenexploitatie 97.498.416,78 77.470.480 83.947.003
 220.01.01 Exploitatie Haven Amsterdam  87.495.790,54 70.852.240 75.969.268
 220.01.04 Kapitaallasten van verstrekte geldleningen Hallum  76.174,00 43.650 22.632
 220.01.05 Vergoeding Haven Amsterdam  217.100,00 227.960 227.960
 980.35.01 Dotatie reserve afkoopsommen van erfpachttermijnen (HA 5.446.195,01 2.314.420 3.726.475
 980.35.02 Dotatie fonds strategische projecten (HA)  2.580.180,00 2.380.180 2.380.180
 980.35.03 Dotatie fonds promotie Sail 2010 (HA)  90.000,00 90.000 90.000
 980.35.04 Dotatie Fonds beheer baggerstortlocaties (HA)  356.736,00 0 0
     
     

     
 980.35.10 Dotatie reserve vakantiegeld (HA)  1.074.736,23 1.128.240 1.113.620
 980.35.13 Dotatie reserve wachtgeld (HA)  161.505,00 433.790 416.868
 
  Sub-rsg 100.4 Economisch(e) beleid/structuur 34.765.046,17 34.312.440 42.844.827
 230.01.01 Plan van aanpak Schiphol  67.672,65 77.520 75.108
 310.03.01 Onderzoek, statistiek en informatie  317.394,65 205.120 212.619
 310.04.04 Internationale acquisitie  938.259,40 1.531.570 1.210.583
 310.05.01 Stimulering economische structuur  16.398.131,66 12.004.220 11.851.037

 310.05.05 Kapitaallasten van verstrekte geldleningen Zeedijk  475.263,00 411.240 411.241
 310.06.02 Kapitaallasten van verstrekte geldlening RAI  3.610.525,95 3.849.860 0
 310.09.02 Apparaatskosten Economische Zaken  3.609.800,82 3.548.570 4.055.441
 310.09.03 Bevordering werkgelegenheid (motie Asscher)  1.603.772,27 4.325.000 17.274.148
 320.03.01 Fonds Ontwikkelingsmaatschappij  672.535,09 986.450 446.986
 980.56.03 Dotatie reserve Kapitaalsuitbreiding ASP (EZ)  0,00 0 200.000
 980.56.04 Dotatie Fonds Ontwikkelings Maatschappij (EZ)  1.214.406,36 1.374.840 1.057.370
 980.56.05 Dotatie WW-reserve (EZ)  11.700,00 26.740 57.172
 980.56.06 Dotatie reserve Ruim Baan voor Werk  5.773.570,00 5.831.310 5.906.680
 980.56.07 Dotatie reserve vakantiegeld (EZ)  72.014,32 140.000 86.442
 
  Sub-rsg 100.5 Toerisme en promotie 5.065.221,59 7.008.870 7.629.741
 310.04.01 Toerisme en promotie  4.964.451,59 6.905.910 5.156.191
 310.04.07 Uitmarkt  100.770,00 102.960 99.230
 980.56.09 Dotatie reserve Evenementenfonds (EZ)  0,00 0 2.374.320
 
  Totaal van de lasten  137.328.684,54 118.791.790 134.421.571
  Totaal van de baten  134.993.300,19   
  Nadelig saldo van resultaatgebied 100 2.335.384,35
 

  Waarvan toevoegingen aan reserves  17.409.127
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Resultaatgebied 100 Baten
Resultaat- Rekening Begroting Rekening
gebied Volgnummer Omschrijving 2005 2006 2006

€ € €

  Economie en haven  

  Sub-rsg 100.2 Havenexploitatie 118.876.532,53 104.879.350 113.056.867
 220.01.01 Exploitatie Haven Amsterdam  113.999.512,80 95.668.570 103.493.063
 220.01.04 Rente van verstrekte geldleningen Hallum  76.173,82 43.650 22.632
     
 980.35.01 Onttrekking reserve afkoopsommen van erfpachttermijne  648.840,47 2.914.680 613.200
 980.35.02 Onttrekking fonds strategische projecten (HA)  2.079.149,31 2.700.000 2.340.048
 980.35.03 Onttrekking fonds promotie Sail 2010 (HA)  407.745,00 0 0
 980.35.04 Onttrekking Fonds beheer baggerstortlocaties (HA)  307.626,00 0 4.959.700
 980.35.05 Onttrekking Fonds exploitatieverliezen (HA)  0,00 250.000 355.488
 980.35.07 Onttrekking Fonds verbeteren achterlandverbindingen 

(HA)
 0,00 2.000.000 35.240

 980.35.08 Onttrekking reserve winstdeling (HA)  164.763,00 0 0
 980.35.10 Onttrekking reserve vakantiegeld (HA)  1.087.780,00 1.101.990 987.955
 980.35.13 Onttrekking reserve wachtgeld (HA)  104.942,13 200.460 249.541

  Sub-rsg 100.4 Economisch(e) beleid/structuur 14.658.636,45 17.920.160 26.381.026
     
 310.03.01 Onderzoek, statistiek en informatie  144.861,50 0 75.368
 310.04.04 Internationale acquisitie  132.500,00 0 -19.917
 310.05.01 Stimulering economische structuur inclusief rijksbijdrage  7.674.780,00 7.674.780 7.871.525

 310.05.05 Rente van verstrekte geldleningen Zeedijk  475.263,36 411.240 411.241
 310.06.02 Rente van verstrekte geldlening RAI  3.610.525,95 3.849.860 0
 310.09.02 Apparaatskosten Economische Zaken  227.286,02 198.300 7.826
     
 320.03.01 Fonds Ontwikkelingsmaatschappij  61.516,00 307.790 0
     
 980.56.04 Onttrekking Fonds Ontwikkelings Maatschappij (EZ)  649.095,45 986.450 646.986
 980.56.05 Onttrekking WW-reserve (EZ)  0,00 26.740 41.919
 980.56.06 Onttrekking reserve Ruim Baan voor Werk  1.603.664,00 4.325.000 17.274.064
 980.56.07 Onttrekking reserve vakantiegeld (EZ)  79.144,17 140.000 72.014

  Sub-rsg 100.5 Toerisme en promotie 1.458.131,21 1.422.170 2.349.268
 310.04.01 Toerisme en promotie  1.458.131,21 1.422.170 2.349.268
     
     

  Totaal van de baten  134.993.300,19 124.221.680 141.787.161
  Totaal van de lasten   118.791.790 134.421.571
  Voordelig saldo van resultaatgebied 100 5.429.890 7.365.590

  Waarvan onttrekkingen aan reserves  27.576.155
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Resultaatgebied 110 Lasten
Resultaat- Rekening Begroting Rekening
gebied Volgnummer Omschrijving 2005 2006 2006

€ € €

  Facilitair en bedrijven  

 
  Sub-rsg 110.1 Gemeentevervoerbedrijf 402.558.873,00 410.413.990 415.720.134
 212.01.01 Gemeentevervoerbedrijf: exploitatie openbaar vervoer  379.206.446,00 395.307.590 391.347.076
 980.66.01 Dotatie algemene reserve (GVB)  13.221.068,00 3.806.400 13.303.107
 980.66.05 Dotatie reserve vakantiegeld (GVB)  10.131.359,00 11.300.000 11.069.951
 
  Sub-rsg 110.2 Interne facilitaire dienstverlening 228.831.441,03 240.364.400 241.222.392
 002.02.01 Facilitair Bedrijf Amsterdam  37.220.255,59 38.211.660 37.704.253
 002.02.03 Mediabeheer  3.087.027,85 3.180.000 3.298.338
 002.02.06 Beveiligingsplan Stadhuis  0,00 4.644.000 4.935.983
 002.03.06 Servicehuis ICT  0,00 21.816.000 12.683.429
 480.04.06 Bureau Servicetaken Onderwijs (DMO)  11.448.187,59 9.710.020 10.163.843
 810.01.02 Dienst Ruimtelijke Ordening - Overige opdrachten  14.969.028,00 13.000.430 13.298.988
 922.02.03 Gemeentelijke Dienst Verzekeringszaken  1.156.698,46 1.305.000 1.082.783
 922.02.14 Rokin Groep  5.219.009,48 3.250.220 0
 922.02.25 ICT beheergroep  1.946.744,00 2.171.580 2.469.594
 922.02.27 Exploitatie Jodenbreestraat 25  4.721.064,06 4.963.270 5.073.481
 922.02.29 Ingenieursbureau Amsterdam  24.754.563,11 21.349.020 24.592.817
 922.02.40 Materiaaldienst  21.943.751,00 20.439.090 23.869.554
 922.02.46 Projectmanagementbureau  13.565.555,25 13.583.230 12.583.164
 922.02.47 ACAM Accountancy en Advies  8.937.187,63 8.839.970 8.414.718
 922.02.50 Dienst Stadstoezicht  61.950.148,02 61.273.850 57.293.881
 940.01.03 Dienst Belastingen: overige activiteiten  8.669.807,00 7.440.920 8.264.601
 980.02.02 Dotatie reserve Wachtgeld (FBA)  74.799,36 14.900 511.498
 980.02.04 Dotatie reserve data- en telecommunicatie (FBA)  372.115,88 639.750 3.456.654

 980.02.05 Dotatie reserve vakantiegeld (FBA)  436.074,55 465.950 550.984
 980.02.08 Dotatie reserve Callcenter  0,00 0 7.000
 980.03.01 Dotatie reserve vakantiegeld (GDV)  0,00 0 38.779
 980.03.02 Dotatie reserve WW (GDV)  0,00 0 4.977
 980.11.01 Dotatie algemene reserve (SHI)  0,00 0 3.663.302
 980.11.02 Dotatie reserve BRI Tranche 2  0,00 0 185.441
 980.11.03 Dotatie reserve WW en wachtgeld (SHI)  0,00 0 66.371
 980.11.04 Dotatie reserve vakantiegeld (SHI)  0,00 0 109.091
     
 980.12.15 Dotatie WW-reserve (SHP)  0,00 0 27.957
 980.12.17 Dotatie reserve vakantiegeld VWS (SHP)  0,00 176.770 212.658
 980.12.20 Dotatie egalisatiereserve P-Net (SHP)  250.000,00 0 130.108
 980.12.21 Dotatie egalisatiereserve tarief personeelsvoorzieningen 

SHP
 0,00 0 72.401

 980.29.01 Dotatie winstreserve (IBA)  549.267,71 0 256.771
 980.29.02 Dotatie algemene reserve (IBA)  0,00 210.570 581.182
 980.29.03 Dotatie reserve wachtgeld (IBA)  358.331,84 62.000 750.441
 980.29.05 Dotatie reserve Nieuwe Huisvesting (IBA)  988.826,51 0 0
 980.29.06 Dotatie reserve vakantiegeld (IBA)  805.455,27 0 858.139
 980.34.01 Dotatie egalisatiereserve commerciële activiteiten 

(Dienst Belastingen)
 168.837,00 91.320 383.804

 980.34.02 Dotatie reserve incassobureau (Dienst Belastingen)  30.520,00 20.170 7.673
 980.40.21 Dotatie bedrijfsreserve (dAB ICT - Beheergroep)  159.218,00 0 22.734
 980.40.22 Dotatie reserve vakantiegeld (dAB - ICT Beheergroep)  44.265,00 43.000 57.060

 980.40.61 Dotatie algemene reserve (dAB - Materiaaldienst)  208.101,00 45.000 361.308
 980.40.62 Dotatie reserve vakantiegeld (dAB - Materiaaldienst)  77.647,00 82.000 85.449

 980.46.01 Dotatie reserve professionalisering (PMB)  200.000,00 0 0
 980.46.02 Dotatie algemene reserve (PMB)  170.670,00 149.800 386.500
 980.46.03 Dotatie reserve WW-verplichtingen (PMB)  0,00 0 137.300
 980.46.04 Dotatie reserve vakantiegeld (PMB)  332.934,81 356.500 344.455
     
 980.46.08 Dotatie reserve huisvesting en meubilair (PMB)  203.000,00 0 0
 980.47.01 Dotatie algemene bedrijfsreserve (ACAM)  234.000,00 181.000 88.000
 980.47.02 Dotatie reserve WW-uitkeringen (ACAM)  71.495,63 140.000 136.103
 980.47.03 Dotatie reserve vakantiegeld (ACAM)  380.950,00 377.000 390.465
 980.50.01 Dotatie algemene reserve (Stadstoezicht)  839.069,10 125.210 11.726
 980.50.02 Dotatie reserve vakantiegeld (Stadstoezicht)  2.286.835,33 2.005.200 1.596.633
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Resultaatgebied 110 Baten
Resultaat- Rekening Begroting Rekening
gebied Volgnummer Omschrijving 2005 2006 2006

€ € €

  Facilitair en bedrijven  

  Sub-rsg 110.1 Gemeentevervoerbedrijf 402.558.873,00 410.413.990 415.720.134
 212.01.01 Gemeentevervoerbedrijf: exploitatie openbaar vervoer  389.386.113,00 394.858.990 399.625.734
 980.66.01 Onttrekking algemene reserve (GVB)  2.837.548,00 4.255.000 5.031.600
 980.66.05 Onttrekking reserve vakantiegeld (GVB)  10.335.212,00 11.300.000 11.062.800

  Sub-rsg 110.2 Interne facilitaire dienstverlening 214.944.959,73 223.785.050 229.566.119
 002.02.01 Facilitair Bedrijf Amsterdam  27.430.677,91 28.455.320 26.745.850
 002.02.03 Mediabeheer  3.087.027,85 3.180.000 3.298.338
     
 002.03.06 Servicehuis ICT  0,00 21.816.000 16.707.634
 480.04.06 Bureau Servicetaken Onderwijs (DMO)  10.965.561,77 9.710.020 10.163.843
 810.01.02 Dienst Ruimtelijke Ordening - Overige opdrachten  14.798.372,00 13.242.140 13.228.278
 922.02.03 Gemeentelijke Dienst Verzekeringszaken  654.198,04 815.010 644.672
 922.02.14 Rokin Groep  2.850.085,89 1.925.190 0
 922.02.25 ICT beheergroep  2.291.804,00 2.208.820 2.610.564
 922.02.27 Exploitatie Jodenbreestraat 25  4.646.022,76 4.854.480 4.661.444
 922.02.29 Ingenieursbureau Amsterdam  24.641.226,53 22.419.600 27.267.623
 922.02.40 Materiaaldienst  22.406.209,00 20.600.000 24.670.882
 922.02.46 Projectmanagementbureau  15.496.809,04 14.462.000 14.878.144
 922.02.47 ACAM Accountancy en Advies  9.521.885,90 9.580.000 9.057.845
 922.02.50 Dienst Stadstoezicht  58.845.813,21 57.032.830 54.718.611
 940.01.03 Dienst Belastingen: overige activiteiten  9.467.236,00 7.972.060 9.830.513
 980.02.02 Onttrekking reserve Wachtgeld (FBA)  33.436,85 27.780 275.317
 980.02.04 Onttrekking reserve data- en telecommunicatie (FBA)  316.425,84 1.075.670 3.833.562

 980.02.05 Onttrekking reserve vakantiegeld (FBA)  441.921,69 463.840 540.094
 980.02.08 Onttrekking reserve Callcenter  0,00 0 938.511
 980.03.01 Onttrekking reserve vakantiegeld (GDV)  1.644,00 0 35.878
     
     
     
     
     
 980.12.03 Onttrekking reserve vakantiegeld (SHP)  66.518,72 10.950 211.074
     
 980.12.17 Onttrekking reserve vakantiegeld VWS (SHP)  0,00 176.770 24.413
     
     

     
 980.29.02 Onttrekking algemene reserve (IBA)  988.826,51 0 0
 980.29.03 Onttrekking reserve wachtgeld (IBA)  0,00 0 66.127
 980.29.05 Onttrekking reserve Nieuwe Huisvesting (IBA)  1.671.633,10 186.000 926.369
 980.29.06 Onttrekking reserve vakantiegeld (IBA)  828.326,01 0 815.451
 980.34.01 Onttrekking egalisatiereserve commerciële activiteiten 

(Dienst Belastingen)
 0,00 0 27.610

     
     
 980.40.22 Onttrekking reserve vakantiegeld (dAB - ICT 

Beheergroep)
 43.000,00 43.000 44.265

     
 980.40.62 Onttrekking reserve vakantiegeld (dAB - 

Materiaaldienst)
 76.831,00 82.000 77.647

     
     
 980.46.03 Onttrekking reserve WW-verplichtingen (PMB)  24.400,00 50.000 0
 980.46.04 Onttrekking reserve vakantiegeld (PMB)  333.659,05 345.000 332.935
 980.46.05 Onttrekking reserve 15 jaar bestaan (PMB)  100.000,00 0 0
 980.46.08 Onttrekking reserve huisvesting en meubilair (PMB)  0,00 29.000 0
 980.47.01 Onttrekking algemene bedrijfsreserve (ACAM)  99.432,21 0 30.000
 980.47.02 Onttrekking reserve WW-uitkeringen (ACAM)  84.915,92 50.000 62.546
 980.47.03 Onttrekking reserve vakantiegeld (ACAM)  375.538,52 381.000 386.493
 980.50.01 Onttrekking algemene reserve (Stadstoezicht)  0,00 508.250 505.853
 980.50.02 Onttrekking reserve vakantiegeld (Stadstoezicht)  2.355.520,41 2.082.320 1.947.734
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Resultaatgebied 110 Lasten
Resultaat- Rekening Begroting Rekening
gebied Volgnummer Omschrijving 2005 2006 2006

€ € €

  Sub-rsg 110.4 Overig facilitair en bedrijven 11.159.820,46 11.124.250 11.569.374
 310.02.01 Food Center Amsterdam  2.526.416,54 2.639.150 2.183.394
     
 310.08.02 Stads-bank van lening  7.553.878,79 8.291.130 8.055.800
     

 922.02.58 Onderzoeksdienst voor Milieu en Grondmechanica 
Amsterdam

 245.277,28 0 0

     
 980.70.01 Dotatie winstreserve projecten (Stads-bank van lening)  405.431,95 0 31.903

 980.70.02 Dotatie algemene reserve (Stads-bank van lening)  0,00 0 37.584
 980.70.03 Dotatie reserve Verjaarde overschotten (Stads-bank van 

lening)
 40.000,00 0 0

     

     
 980.70.06 Dotatie reserve Betaalautomaten (Stads-bank van 

lening)
 172.319,00 0 38.933

     

 980.70.09 Dotatie reserve vakantiegeld (Stads-bank van Lening)  185.712,04 193.970 179.407

 980.70.10 Dotatie WW reserve (SBL)  15.000,00 0 74.971
 980.72.01 Dotatie reserve Afkoopsommen erfpachttermijnen (Food 

Center)
 4.193,84 0 0

 980.72.04 Dotatie reserve vakantiegeld (Food Center)  11.591,02 0 0
 980.72.05 Dotatie reserve ontwikkelingsstrategie Food Center  0,00 0 967.382

 
  Totaal van de lasten  642.550.134,49 661.902.640 668.511.901
  Totaal van de baten  630.793.809,11 646.467.160 657.978.598
  Nadelig saldo van resultaatgebied 110 11.756.325,38 15.435.480 10.533.303
 

  Waarvan toevoegingen aan reserves  41.196.202
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Resultaatgebied 110 Baten
Resultaat- Rekening Begroting Rekening
gebied Volgnummer Omschrijving 2005 2006 2006

€ € €

  Sub-rsg 110.4 Overig facilitair en bedrijven 13.289.976,38 12.268.120 12.692.344
 310.02.01 Food Center Amsterdam  2.930.677,97 2.643.320 3.062.237
 310.02.03 Rente belegde afkoopsommen  4.193,84 0 0
 310.08.02 Stads-bank van lening  9.482.108,30 9.212.500 9.119.672
 922.01.21 Stelpost resultaat Onderzoeksdienst voor Milieu en 

Grondmechanica Amsterdam
 294.306,29 0 0

     

 922.02.59 Nazorgfase OMEGAM  13.263,00 0 0
 980.70.01 Onttrekking winstreserve projecten (Stads-bank van 

lening)
 272.725,40 147.110 178.119

     
 980.70.03 Onttrekking reserve Verjaarde overschotten (Stads-bank 

van lening)
 0,00 0 40.000

 980.70.04 Onttrekking reserve Geluidsproblemen bank 4 (Stads-
bank van lening)

 12.093,59 0 0

 980.70.05 Onttrekking reserve Huisstijl (Stads-bank van lening)  29.577,67 0 0
 980.70.06 Onttrekking reserve Betaalautomaten (Stads-bank van 

lening)
 0,00 50.000 17.124

 980.70.08 Onttrekking reserve Casco oplevering bank 5 (Stads-
bank van lening)

 50.000,00 27.640 0

 980.70.09 Onttrekking reserve vakantiegeld (Stads-bank van 
Lening)

 178.700,50 187.550 186.653

     
 980.72.01 Onttrekking reserve Afkoopsommen erfpachttermijnen 

(Food Center)
 11.435,10 0 0

 980.72.04 Onttrekking reserve vakantiegeld (Food Center)  10.894,72 0 0
 980.72.05 Onttrekking reserve ontwikkelingsstrategie Food Center  0,00 0 88.540

  Totaal van de baten  630.793.809,11 646.467.160 657.978.598
      
  

  Waarvan onttrekkingen aan reserves  27.686.714
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Resultaatgebied 120 Lasten
Resultaat- Rekening Begroting Rekening
gebied Volgnummer Omschrijving 2005 2006 2006

€ € €

  Stedelijke ontwikkeling  

 
  Sub-rsg 120.1 Wonen 95.229.553,15 113.510.410 141.763.704
 820.01.01 Bijdragen voor woningexploitatie en -bouw  554.808,58 450.000 442.596
 820.01.02 Kapitaallasten woningbouw  27.259.970,81 49.628.400 26.041.733
 821.02.01 Kapitaallasten onrendabele investeringen volkshuisvestin 0,00 110.000 0
 822.01.01 Dienst Wonen  18.971.223,64 20.395.360 21.015.205
 822.01.06 Dienst Milieu- en Bouwtoezicht  4.938.115,23 7.681.830 6.287.379
 822.02.01 Financiële steun particuliere woningenverbeteringen  3.127.254,00 3.200.000 38.116.350

 822.03.02 Bijdrage voor woonwagenlocaties (beheer, begeleiding 
en exploitatie)

 564.067,60 907.410 980.416

 822.03.03 Tekort in de exploitatiekosten van woningwetwoningen, 
vallende onder de bijdrageregelingen 1950 en 1960

 1.774,94 1.000 0

 822.06.07 Kapitaallasten in verband met aankoop complex 
Ganzenhoef

 288.860,00 278.930 278.130

 822.06.14 Subsidies Volkshuisvesting  2.437.010,00 2.505.890 2.312.042
 822.06.16 Studentenhuisvesting  0,00 500.000 3.400.000
 822.06.20 Uitgaven ten laste van het AMH-fonds  2.382.300,00 6.320.000 5.798.000
 822.06.24 Uitgaven ten laste van de reserve betaalbare woningen 

IJburg
 816.804,37 0 0

 822.06.25 Uitgaven ten laste van de reserve aanjagen productie / 
jongerenhuisvesting

 4.662.100,68 5.777.780 3.906.183

 822.06.36 Uitgaven ten laste van de voorziening BWS vrije ruimte  261.716,10 300.000 0

 822.06.37 Uitgaven ten laste van de voorziening BWS rente  6.352.253,75 6.300.000 5.370.237

 822.06.38 Uitgaven ten laste van de reserve aanjagen woningbouw  11.404.353,00 0 10.590.056

 822.06.39 Uitgaven ten laste van de voorziening Izmit 
rampenbestrijding

 699.900,71 500.000 74.460

 822.06.40 Uitgaven ten laste van de voorziening BWS 5e fonds  0,00 1.266.000 0

 822.06.41 Uitgaven ten laste van de voorziening Stimuleringsfonds 
KTA verplichtingen

 0,00 3.500.000 0

 822.06.43 Uitgaven ten laste van de voorziening stimuleringsfonds 
erfpacht

 0,00 3.000.000 0

 980.19.10 Dotatie reserve dienstverlening DMB (Stedelijke 
ontwikkeling)

 59.771,00 0 0

 980.19.15 Dotatie reserve eigen risico WW (DMB)  0,00 0 141.726
 980.19.16 Dotatie reserve extra controle BWT 2007 (DMB)  0,00 0 300.000
     

     

 980.26.25 Dotatie reserve aanjagen productie / 
jongerenhuisvesting (Dienst Wonen)

 32.170,00 0 32.650

 980.26.32 Dotatie WW-fonds (Dienst Wonen)  382.287,95 325.330 646.600
 980.26.33 Dotatie reserve vakantiegeld (Dienst Wonen)  513.548,79 562.480 479.829
 980.31.15 Dotatie reserve aanjagen woningbouw (OGA)  9.519.262,00 0 15.550.114
 
  Sub-rsg 120.2 Ruimtelijke ontwikkeling 455.365.074,39 187.045.570 487.722.392
 810.01.01 Dienst Ruimtelijke Ordening - Ruimtelijke Ordening  7.428.437,00 7.535.170 7.075.769
 810.01.03 Amsterdamse Raad voor de Stadsontwikkeling  334.170,63 354.990 301.916
 810.01.05 Taakstelling ruimtelijke sector  0,00 -130.000 0
 810.01.07 Planvorming IJburg  8.496.799,00 9.645.000 8.387.739
 810.01.08 Planvorming Zuidas  9.321.264,00 10.610.000 9.867.421
 810.01.09 Planvorming IJ-oevers  3.657.884,00 3.472.000 3.472.108
 810.01.10 Planvorming Zeeburgereiland  1.748.140,00 1.700.000 1.763.917
 810.01.11 Planvorming Middenmeer Noord  0,00 381.000 0
 810.01.12 Planvorming Stationseiland  0,00 2.620.000 0
 810.01.13 Planvorming Science Park  976.266,00 747.000 1.081.612
 810.01.14 Geo- en Vastgoedinformatie  7.785.569,00 8.246.910 8.001.938
 810.01.16 Planvorming Noordwaarts  6.362.322,00 6.637.000 6.158.721
 810.01.17 Planvorming Zuidoostlob  3.644.309,00 2.529.000 2.680.157
 810.01.18 Aanleg van een tijdelijk strand op IJburg  0,00 628.000 0
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Resultaatgebied 120 Baten
Resultaat- Rekening Begroting Rekening
gebied Volgnummer Omschrijving 2005 2006 2006

€ € €

  Stedelijke ontwikkeling  

  Sub-rsg 120.1 Wonen 76.758.390,47 90.858.490 128.059.098
 820.01.01 Bijdragen voor woningexploitatie en -bouw  554.808,58 450.000 442.596
 820.01.02 Kapitaallasten woningbouw  27.259.970,81 49.628.400 26.041.733
     
 822.01.01 Dienst Wonen  2.637.065,29 1.902.500 2.128.558
 822.01.06 Dienst Milieu- en Bouwtoezicht  10.503.398,76 7.181.350 10.854.493
 822.02.01 Rijksbijdrage Regeling geldelijke steun voorzieningen 

aan particuliere huurwoningen
 3.127.254,00 3.200.000 38.116.350

 822.03.02 Woonwagens en woonwagenlocaties  337.839,14 344.980 346.429

     

     

     
 822.06.16 Studentenhuisvesting  0,00 0 5.000.000
 822.06.20 Ontvangsten ten gunste van het AMH-fonds  2.382.300,00 6.320.000 5.798.000
     

     

 822.06.36 Ontvangsten ten gunste van de voorziening BWS vrije 
ruimte

 2.795.097,40 300.000 3.137.539

 822.06.37 Ontvangsten ten gunste van de voorziening BWS rente  6.352.253,75 6.300.000 11.870.237

 822.06.38 Ontvangsten ten gunste van de reserve aanjagen 
woningbouw

 2.519.262,00 0 5.069.376

 822.06.39 Ontvangsten ten gunste van de voorziening Izmit 
rampenbestrijding

 699.900,71 500.000 74.460

 822.06.40 Ontvangsten ten gunste van de voorziening BWS 5e 
fonds

 0,00 1.266.000 0

 822.06.41 Ontvangsten ten gunste van de voorziening 
Stimuleringsfonds KTA verplichtingen

 0,00 3.500.000 0

 822.06.43 Ontvangsten ten gunste van de voorziening 
stimuleringsfonds erfpacht

 0,00 3.000.000 0

 980.19.10 Onttrekking reserve dienstverlening DMB (Stedelijke 
ontwikkeling)

 0,00 0 8.172

     
     
 980.26.12 Onttrekking reserve onderhoud woonwagens / locaties 

(Dienst Wonen)
 22.240,09 20.910 20.016

 980.26.18 Onttrekking reserve betaalbare woningen IJburg (Dienst 
Wonen)

 816.804,39 0 0

 980.26.25 Onttrekking reserve aanjagen productie / 
jongerenhuisvesting (Dienst Wonen)

 4.662.100,68 5.777.780 3.906.183

 980.26.32 Onttrekking WW-fonds (Dienst Wonen)  158.854,99 617.160 741.353
 980.26.33 Onttrekking reserve vakantiegeld (Dienst Wonen)  525.239,88 549.410 513.549
 980.31.15 Onttrekking reserve aanjagen woningbouw (OGA)  11.404.000,00 0 13.990.056

  Sub-rsg 120.2 Ruimtelijke ontwikkeling 434.164.484,87 159.174.370 451.210.712
 810.01.01 Dienst Ruimtelijke Ordening - Ruimtelijke Ordening  71.926,00 74.250 74.084
 810.01.03 Amsterdamse Raad voor de Stadsontwikkeling  10.542,75 810 1.260
     
 810.01.07 Planvorming IJburg  7.176.691,00 7.860.000 6.752.427
 810.01.08 Planvorming Zuidas  7.684.727,00 9.000.000 8.415.200
 810.01.09 Planvorming IJ-oevers  3.657.884,00 3.472.000 3.472.109
 810.01.10 Planvorming Zeeburgereiland  1.748.140,00 1.700.000 1.763.917
 810.01.11 Planvorming Middenmeer Noord  0,00 381.000 0
 810.01.12 Planvorming Stationseiland  0,00 2.620.000 0
 810.01.13 Planvorming Science Park  976.266,00 747.000 1.081.612
 810.01.14 Geo- en Vastgoedinformatie  2.721.511,00 2.013.890 3.882.397
 810.01.16 Planvorming Noordwaarts  4.220.658,00 4.680.000 4.201.853
 810.01.17 Planvorming Zuidoostlob  1.748.632,00 933.000 1.585.362
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Resultaatgebied 120 Lasten
Resultaat- Rekening Begroting Rekening
gebied Volgnummer Omschrijving 2005 2006 2006

€ € €

 810.01.19 Publieksvoorlichting Zuiderkerk  0,00 0 852.425
 830.01.02 Exploitatie Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam 

(grondproductie en vastgoed)
 35.530.496,00 33.220.300 60.523.076

 830.01.06 Uitgaven ten laste van de reserve kwaliteitsverbetering 
bedrijfsgebieden

 0,00 0 2.863.961

 830.01.13 Uitgaven ten laste van de reserves grondexploitatie en 
vereveningsfonds

 0,00 0 123.473.184

 830.01.14 Dotatie voorziening risico's grondexploitatie  196.392.340,00 27.488.460 66.558.356
 830.01.21 Citynet  0,00 0 171.253
 830.02.07 Uitgaven ten laste van de algemene reserve 

grondexploitatie
 2.687.725,00 11.613.800 0

 830.02.08 Uitgaven ten laste van bestemmingsreserves OGA  1.080.157,00 7.327.200 19.578.483

 830.02.10 Bijdrage kwaliteitsverbetering bedrijfsgebieden  0,00 60.450 0

     
 980.05.02 Dotatie reserve WW (GISAR)  3.495,76 0 5.353
 980.31.02 Dotatie Algemene Reserve Grondexploitatie (OGA)  135.722.237,00 22.964.120 109.823.287

 980.31.03 Dotatie Bestemmingsreserves (OGA)  32.995.585,00 26.376.710 51.715.758
 980.31.05 Dotatie reserve Kwaliteitsverbetering bedrijfsgebieden 

(OGA)
 140.163,00 1.075.960 489.972

     

 980.31.13 Dotatie reserve vakantiegeld (OGA)  903.715,00 1.200.000 0
 980.31.14 Dotatie reserve inactieven (OGA)  36.500,00 602.500 1.335.986
 980.32.07 Dotatie reserve Integraal informatiebeheer (DRO)  0,00 0 705.000
 980.32.09 Dotatie reserve Tijdelijk Strand IJburg  0,00 0 695.000
 980.40.51 Dotatie reserve vakantiegeld (dAB - Geo- en 

Vastgoedinformatie)
 117.500,00 140.000 140.000

 
  Sub-rsg 120.3 Stedelijke vernieuwing 149.340.719,60 58.243.930 153.366.251
 310.05.08 Kapitaallasten van verstrekte geldlening N.V. Stadsgoed  1.662.182,00 1.880.350 1.661.238

 511.02.05 Grote stedenbeleid  0,00 0 -848.221
 620.07.01 Sociaal structuurplan  7.842.828,28 3.383.100 4.345.555
     
 821.03.19 Stenen voor Sociaal  0,00 7.918.000 7.918.000
 822.01.03 Uitgaven ten laste van de reserve BWS 5e fonds  3.229.195,56 2.533.000 7.216.748

     
 822.04.01 Uitgaven ten laste van het Stimuleringsfonds 

Volkshuisvesting - KTA-deel
 21.097.917,25 11.300.000 14.219.552

 822.04.02 Uitgaven ten laste van het Stimuleringsfonds 
Volkshuisvesting - erfpachtdeel vastgoed

 3.013.320,00 6.000.000 7.999.100

 822.06.02 Bureau Parkstad  2.434.537,46 2.347.480 3.342.342
 822.06.04 Informatiecentrum Parkstad  787.113,30 666.000 724.310
 822.06.09 Uitgaven ten laste van de voorzieningen trafoleningen  1.182.592,19 3.616.000 2.206.991

 822.06.11 Vernieuwing Bijlmermeer  2.552.408,48 7.000.000 14.438.215
 822.06.21 Uitgaven ten laste van de reserve parkeergarages 

Bijlmermeer
 2.104.984,00 0 0

 822.06.22 Uitgaven ten laste van de reserve exploitatie 
Bijlmermeer

 -549.753,00 200.000 328.788

 822.06.30 Museum Amsterdamse School  109.550,00 270.000 41.859
 822.06.34 Uitgaven ten laste van de Voorziening EFRO Urban 2  0,00 0 135.139

 822.06.35 Uitgaven ten laste van de voorziening EFRO 
Doelstelling 2

 0,00 0 1.916.631

 822.06.44 Dotatie impulsbudget stedelijke vernieuwing  2.278.900,00 0 16.727.100

     

 830.01.16 Dotatie voorziening Stimuleringsfonds gronddeel  32.090.123,00 0 0
 830.02.09 Uitgaven ten laste van de reserve gronddeel 

Stimuleringsfonds
 0,00 0 28.019.582

 980.26.02 Dotatie reserve BWS 5e fonds (Dienst Wonen)  2.377.313,97 600.000 1.680.820
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 810.01.19 Publieksvoorlichting Zuiderkerk  0,00 0 457.118
 830.01.02 Exploitatie Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam 

(grondproductie en vastgoed)
 29.874.130,00 26.912.720 35.531.680

 830.01.06 Ontvangsten ten gunste van de reserve 
kwaliteitsverbetering bedrijfsgebieden

 0,00 0 489.972

 830.01.13 Ontvangsten ten gunste van de reserves 
grondexploitatie en vereveningsfonds

 29.395.364,00 49.340.830 125.278.054

 830.01.14 Vrijval voorziening risico's grondexploitatie  3.124.364,00 0 0
 830.01.21 Citynet  0,00 0 163.560
 830.02.07 Bijdragen uit grondexploitaties ten gunste van de 

algemene reserve grondexploitatie
 134.784.469,00 0 0

 830.02.08 Bijdragen uit grondexploitaties ten gunste van 
bestemmingsreserves OGA

 0,00 0 49.097.991

 830.02.10 Bijdrage uit grondexploitaties ten behoeve van bijdrage 
kwaliteitsverbetering bedrijfsgebieden

 140.163,00 1.075.960 0

 980.05.01 Onttrekking reserve vakantiegeld (GISAR)  0,00 0 1.146
 980.05.02 Onttrekking reserve WW (GISAR)  4.356,12 0 620
 980.31.02 Onttrekking Algemene Reserve Grondexploitatie (OGA)  143.043.446,00 22.913.800 102.738.607

 980.31.03 Onttrekking Bestemmingsreserves (OGA)  61.743.264,00 23.515.660 102.240.792
 980.31.05 Onttrekking reserve Kwaliteitsverbetering 

bedrijfsgebieden (OGA)
 992.303,00 210.450 2.863.960

 980.31.07 Onttrekking Discontinuïteitsreserve uitzendfunctie 
(OGA)

 0,00 0 37.633

 980.31.13 Onttrekking reserve vakantiegeld (OGA)  933.553,00 1.200.000 80.795
 980.31.14 Onttrekking reserve inactieven (OGA)  0,00 408.000 881.062
     
     
 980.40.51 Onttrekking reserve vakantiegeld (dAB - Geo- en 

Vastgoedinformatie)
 112.095,00 115.000 117.500

  Sub-rsg 120.3 Stedelijke vernieuwing 121.169.734,35 44.584.460 144.924.042
 310.05.08 Rente van verstrekte geldlening N.V. Stadsgoed  1.662.181,81 1.880.350 1.661.238

 511.02.05 Grote stedenbeleid  0,00 0 249.293
 620.07.01 Sociaal structuurplan  2.646.577,22 701.630 1.878.259
 821.03.15 Economische Zaken - stedelijke ontwikkeling  500.000,00 0 0
     
 822.01.03 Ontvangsten ten gunste van de reserve BWS 5e fonds  2.377.313,97 600.000 1.680.820

 822.01.10 Verschillen Trafoleningen  0,00 2.070.000 0
 822.04.01 Ontvangsten ten gunste van het Stimuleringsfonds 

Volkshuisvesting - KTA-deel
 1.172.963,88 0 0

 822.04.02 Ontvangsten ten gunste van het Stimuleringsfonds 
Volkshuisvesting - erfpachtdeel vastgoed

 37.377.574,23 7.000.000 13.009.737

 822.06.02 Bureau Parkstad  2.434.537,46 2.347.480 3.213.840
 822.06.04 Informatiecentrum Parkstad  787.113,30 666.000 724.310
 822.06.09 Ontvangsten ten gunste van de voorziening 

trafoleningen
 1.182.592,19 1.546.000 2.206.991

     
 822.06.21 Ontvangsten ten gunste van de reserve parkeergarages 

Bijlmermeer
 2.104.984,00 0 0

 822.06.22 Ontvangsten ten gunste van de reserve exploitatie 
Bijlmermeer

 0,00 200.000 0

 822.06.30 Museum Amsterdamse School  19.618,00 270.000 0
 822.06.34 Ontvangsten ten gunste van de voorziening EFRO 

Urban 2
 0,00 0 135.139

 822.06.35 Ontvangsten ten gunste van de voorziening EFRO 
Doelstelling 2

 0,00 0 1.916.631

 822.06.44 Ontvangen bijdragen impulsbudget stedelijke 
vernieuwing

 2.278.900,00 0 16.727.100

 830.01.05 Ontvangsten ten gunste van het Gronddeel 
Stimuleringsfonds

 2.882.617,00 0 0

     
 830.02.09 Ontvangsten ten gunste van de reserve gronddeel 

Stimuleringsfonds
 0,00 0 27.435.973

 980.26.02 Onttrekking reserve BWS 5e fonds (Dienst Wonen)  5.429.195,56 2.533.000 8.897.568

3 Cijfermatige overzichten 407



Resultaatgebied 120 Lasten
Resultaat- Rekening Begroting Rekening
gebied Volgnummer Omschrijving 2005 2006 2006

€ € €

 980.26.05 Dotatie Stimuleringsfonds Volkshuisvesting, KTA-deel 
(Dienst Wonen)

 8.672.963,88 0 0

 980.26.06 Dotatie Stimuleringsfonds Volkshuisvesting, 
erfpachtdeel vastgoed (Dienst Wonen)

 37.377.574,23 7.000.000 13.009.737

 980.26.11 Dotatie reserve exploitatie Bijlmermeer (Dienst Wonen)  0,00 200.000 140.413

     

 980.26.27 Dotatie reserve Museum Amsterdamse School (Dienst 
Wonen)

 19.618,00 270.000 0

 980.31.04 Dotatie reserve Gronddeel Stimuleringsfonds (OGA)  21.057.351,00 3.060.000 28.142.354

 
  Totaal van de lasten  699.935.347,14 358.799.910 782.852.347
  Totaal van de baten  632.092.609,69 294.617.320 724.193.852
  Nadelig saldo van resultaatgebied 120 67.842.737,45 64.182.590 58.658.495
 

  Waarvan toevoegingen aan reserves  225.034.597
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 980.26.05 Onttrekking Stimuleringsfonds Volkshuisvesting, KTA-
deel (Dienst Wonen)

 21.097.917,25 11.300.000 14.219.552

 980.26.06 Onttrekking Stimuleringsfonds Volkshuisvesting, 
erfpachtdeel vastgoed (Dienst Wonen)

 3.013.320,00 6.000.000 7.999.100

 980.26.11 Onttrekking reserve exploitatie Bijlmermeer (Dienst 
Wonen)

 -549.753,00 200.000 328.788

 980.26.24 Onttrekking reserve vernieuwing Bijlmermeer (Dienst 
Wonen)

 2.552.408,48 7.000.000 14.578.627

 980.26.27 Onttrekking reserve Museum Amsterdamse School 
(Dienst Wonen)

 109.550,00 270.000 41.859

 980.31.04 Onttrekking reserve Gronddeel Stimuleringsfonds (OGA)  32.090.123,00 0 28.019.217

  Totaal van de baten  632.092.609,69 294.617.320 724.193.852
      
  

  Waarvan onttrekkingen aan reserves  302.226.154
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  Sub-rsg 130.1 Uitkering Gemeentefonds 0,00 0 0
     
     
     
     
     
     
     
 
  Sub-rsg 130.2 Uitkering Stadsdeelfonds 572.183.777,00 532.705.790 540.944.403
 921.02.01 Uitkering uit het Stadsdeelfonds  567.798.826,00 531.430.790 536.282.047
 921.02.02 Nog aan stadsdelen uit te keren  -80.049,00 0 3.747.356
 921.02.03 Uitkering binnenwaterbeheer Amsterdam-Centrum  565.000,00 565.000 565.000
 921.02.05 Grootstedelijke verantwoordelijkheden Stadsdeel 

Amsterdam-Centrum
 3.150.000,00 0 0

 921.02.06 Uitkering sociaal raadslieden stadsdelen  0,00 360.000 0
 922.01.35 Bijdrage Zeeburg in verband met IJburg  750.000,00 350.000 350.000
 
  Sub-rsg 130.3 Belastingen 32.539.947,00 32.331.180 31.894.123
     
     
     

     
     
     
     
     
     
 940.01.01 Dienst Belastingen  31.665.397,00 29.586.760 29.480.747
     
 940.01.05 Bureau Rijksbelastingzaken  958.412,00 1.179.270 1.044.223
 941.01.01 Uitvoering Zalmsnip  -301.913,00 0 0
 980.34.03 Dotatie Wachtgeldfonds (Dienst Belastingen)  49.651,00 351.000 414.930
 980.34.05 Dotaties reserve Desktoplicenties (Dienst Belastingen)  164.150,00 164.150 0

 980.34.06 Dotatie reserve vakantiegeld (DBGA)  4.250,00 1.050.000 954.223
 
  Sub-rsg 130.4 Erfpacht 60.218.940,00 44.579.800 80.505.029
 830.01.01 Exploitatie Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam 

(erfpacht)
 40.053.006,00 41.519.800 41.900.077

     
 830.01.04 Uitgaven ten laste van de reserve afkoopsommen  18.174.734,00 3.060.000 37.962.570
     

 980.31.16 Dotatie egalisatiereserve splitsingsunit (OGA)  1.991.200,00 0 642.382
 
  Sub-rsg 130.5 Overige middelen 1.098.741.218,99 845.872.460 1.251.652.360
 310.01.03 Marktbergingen Waterloopleinmarkt  18.810,00 18.350 18.350
 330.01.02 Kapitaallasten van verstrekte geldleningen NUON  622.542,34 0 0
 821.03.02 Dotatie voorziening Investeringsbudget Stedelijke 

Vernieuwing
 70.010.246,00 56.550.000 52.187.164

 821.03.08 Gemeentelijke bijdrage aan het Investeringsbudget 
Stedelijke Vernieuwing

 0,00 16.654.000 16.654.000

 830.01.19 Uitgaven ten laste van de reserve bedrijfsvoering (OGA)  0,00 0 16.612

     
 913.01.01 Uitkering van 2/3 van de rente van Vicarygoederen  2.502,00 3.040 2.515
 913.01.03 Rentelasten verbonden aan deelnemingen  9.180.517,00 9.103.050 9.183.183
     
 914.01.02 Rente eigen financieringsmiddelen: Noord/Zuidlijn  4.570.000,00 4.578.140 7.641.000
 914.01.03 Rente eigen financieringsmiddelen enkele 

bestemmingsreserves
 680.108,00 675.370 1.490.845

 914.01.04 Rentelast door lagere omslagrente  0,00 29.900.000 0
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  Sub-rsg 130.1 Uitkering Gemeentefonds 1.072.382.325,74 1.105.827.500 1.138.357.004
 921.01.01 Algemene uitkering uit het gemeentefonds  1.034.549.844,74 1.089.598.660 1.115.417.007
 921.01.04 Integratie-uitkering Wet Uitkering Wegen  59.440,00 55.840 55.839
 921.01.05 Uitkering Gemeentefonds behoedzaamheidsreserve en v 16.827.031,00 5.700.000 9.676.146
 921.01.07 Integratie-uitkering De Pater  0,00 0 275.000
 921.01.08 Integratie-uitkering antidiscriminatiebureaus  0,00 0 260.943
 921.01.09 Integratie-uitkering opvoeden in de buurt  0,00 0 2.199.064
 921.01.12 Integratie-uitkering precariovrijstelling telecom  20.946.010,00 10.473.000 10.473.005

  Sub-rsg 130.2 Uitkering Stadsdeelfonds 0,00 0 0
     
     
     
     

     
     

  Sub-rsg 130.3 Belastingen 214.410.662,92 172.804.350 175.595.387
 931.01.01 Onroerende-zaakbelasting ten laste van gebruikers  72.287.336,00 35.313.000 32.101.534
 931.01.02 Oninbaar verklaarde belasting, welke alsnog is geïnd  1.803.813,00 188.450 404.587
 932.01.01 Onroerende-zaakbelasting ten laste van zakelijk 

gerechtigden
 99.311.683,00 97.160.000 95.158.672

 933.01.01 Roerende-ruimtebelasting  557.083,55 578.000 313.490
 936.01.01 Toeristenbelasting  21.672.425,96 21.498.000 26.109.901
 936.01.02 Vermakelijkheidsretributie  1.487.970,17 1.515.000 1.795.711
 937.01.01 Hondenbelasting  1.711.649,39 1.698.000 1.872.053
 938.01.01 Reclamebelasting  0,00 242.000 209.771
 939.01.01 Precariobelasting  314.340,85 50.000 139.155
 940.01.01 Dienst Belastingen  14.898.338,00 12.953.810 15.686.272
 940.01.02 Leges Dienst Belastingen  208.565,00 168.870 225.139
 940.01.05 Bureau Rijksbelastingzaken  157.458,00 163.220 180.045
     
 980.34.03 Onttrekking Wachtgeldfonds (Dienst Belastingen)  0,00 247.000 287.923
 980.34.05 Onttrekking reserve Desktoplicenties (Dienst 

Belastingen)
 0,00 0 164.150

 980.34.06 Onttrekking reserve vakantiegeld (DBGA)  0,00 1.029.000 946.984

  Sub-rsg 130.4 Erfpacht 388.296.583,00 323.428.810 508.242.180
 830.01.01 Exploitatie Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam 

(erfpacht)
 92.365.379,00 102.878.810 100.463.686

 830.01.03 Meerwaarde afkoopsommen erfpacht  17.628.491,00 3.950.000 0
 830.01.04 Ontvangen afkoopsommen erfpacht  277.938.049,00 216.600.000 407.734.040
 830.01.10 Ontvangsten ten gunste van de reserve afkoopsommen 

2e termijn
 364.664,00 0 0

 980.31.16 Onttrekking egalisatiereserve splitsingsunit (OGA)  0,00 0 44.454

  Sub-rsg 130.5 Overige middelen 1.016.343.974,22 753.026.260 1.015.557.537
     
 330.01.02 Rente van verstrekte geldleningen NUON  622.542,34 0 0
 821.03.02 Rijksbijdrage ISV  70.010.245,52 56.550.000 41.887.164

     

 830.01.19 Ontvangsten ten gunste van de reserve bedrijfsvoering 
(OGA)

 0,00 0 2.030.577

 830.02.01 Rente op reserve meerwaarde afkoopsommen  4.212.276,00 5.947.500 5.369.515
     
 913.01.03 Deelnemingen  28.248.504,27 25.297.720 52.937.114
 914.01.01 Rente eigen financieringsmiddelen  27.379.909,49 35.692.370 35.936.936
 914.01.02 Rente eigen financieringsmiddelen: Noord/Zuidlijn  4.570.000,00 4.578.140 7.641.000
 914.01.03 Rente eigen financieringsmiddelen enkele 

bestemmingsreserves
 707.084,55 675.370 1.490.845

 914.01.04 Incidenteel niet tot uitgave komende omslagrente door 
structureel lagere rente

 0,00 29.900.000 0

3 Cijfermatige overzichten 411



Resultaatgebied 130 Lasten
Resultaat- Rekening Begroting Rekening
gebied Volgnummer Omschrijving 2005 2006 2006

€ € €

 914.01.05 Betaalde rentelasten  203.001.932,00 235.482.690 228.208.869
     

 922.01.06 Kapitaallasten voorgenomen onrendabele investeringen  0,00 18.415.000 0

 922.01.08 Frictiekosten ombuigingen apparaat / overig  900.000,00 0 0
 922.01.09 Exploitatielasten verbonden aan voorgenomen 

onrendabele investeringen
 0,00 3.155.000 0

 922.01.18 Nominale ontwikkelingen overheidssector, welke niet 
functioneel zijn geraamd

 0,00 -1.500.000 0

 922.01.20 Lasten concerncontroller niet tot vorenstaande 
behorende

 3.116.563,00 0 13.755.763

 922.01.30 Lasten Dienst Amsterdam Beheer niet tot vorenstaande 
behorende

 169.313,55 153.750 0

     
 922.01.40 Gevolgen BTW Compensatie Fonds  0,00 4.900.000 0
 922.01.44 Uitgaven ten laste van reserves Concerncontroller  48.914.497,00 0 10.310.771

 922.03.01 Onvoorziene uitgaven  0,00 2.100.000 0
 922.04.01 Dotatie voorziening juridische risico's  18.100.000,00 0 35.350.000
     
     
     

 960.01.23 Geneeskundige en Gezondheidsdienst Amsterdam  22.252.863,12 23.546.670 23.409.432
 960.01.31 Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam  4.450.365,00 -405.000 88.569.478
 960.01.32 Dienst Ruimtelijke Ordening  20.660.714,00 21.139.000 19.541.730
 960.01.37 Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling  22.640.068,96 22.099.960 26.606.806
 960.01.40 Dienst Advies en Beheer - Directie en Staf  4.224.789,63 4.452.280 4.589.619
 960.01.74 Exploitatie pontveren  7.507.790,00 0 7.327.349
 960.01.80 Dienst Werk en Inkomen  233.102.332,70 164.136.410 175.126.131
 980.01.01 Dotatie reserve BTW Compensatie Fonds  29.064.187,00 0 5.087.841
     
 980.01.06 Dotatie egalisatiefonds kapitaallasten  32.464.722,00 0 23.266.901
     

 980.01.09 Dotatie bestemmingsreserve incidentele ruimte 2004 / 
2005

 45.240.626,69 0 0

 980.01.10 Inflatiecorrectie weerstandsvermogen  5.708.259,00 8.958.230 18.188.490
     

     
     

 980.01.21 Dotatie Fonds woonruimteonttrekking  158.118,00 0 0
     

 980.01.24 Dotatie reserve fusie waterbeheer  2.160.399,00 2.108.960 2.108.956
 980.01.25 Dotatie reserve afkoop winstrechten Energie Noord-

West
 548.966,00 368.560 368.558

     
 980.01.31 Dotatie garantiefonds Crediam  270.000,00 274.000 274.000
 980.01.33 Dotatie reserve getroffen door de Raad ten behoeve van 

de begroting 2005 / 2006
 5.888.770,83 0 0

     
     

 980.01.36 Dotatie weerstandsvermogen (2004: WWB / 
2005:glasvezelnet)

 1.500.000,00 0 0

 980.01.38 Dotatie terugbetalingsreserve BCF  0,00 5.100.000 5.100.000
 980.01.39 Dotatie reserve ten behoeve van de begroting 2006  1.934.000,00 0 0
 980.01.40 Dotatie reserve incidentele ruimte 2008  0,00 0 60.135.056
 980.31.01 Dotatie reserve Afkoopsommen (OGA)  295.566.000,00 210.480.000 407.838.973
 980.31.09 Dotatie reserve Afkoopsommen erfpacht 2e termijn 

(OGA)
 364.664,00 0 27.840

 980.31.17 Dotatie reserve bedrijfsvoering (OGA)  0,00 0 2.030.577
 980.32.02 Dotatie algemene reserve (DRO)  298.236,00 0 288.559
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 914.01.05 Doorberekende rentelasten  235.206.189,38 235.482.690 251.475.770
 922.01.03 Vrijval deel garantiefonds niet-marktconforme kosten 

UNA
 67.372.466,60 0 0

 922.01.06 Stelpost voor het gedeeltelijk niet tot uitgaaf komen van 
kapitaallasten met betrekking tot voorgenomen 
onrendabele investeringen

 0,00 12.393.000 0

 922.01.08 In 2005 / 2006 niet tot uitgaaf komende prioriteiten  0,00 5.834.000 0
     

     

 922.01.20 Baten concerncontroller niet tot vorenstaande 
behorende

 15.548.921,54 0 10.412.959

     

 922.01.39 Vrijval rentecomponent kapitaallasten metro  0,00 0 1.874.541
     
 922.01.44 Ontvangsten ten gunste van reserves Concerncontroller  28.717.428,94 0 3.987.841

     
 922.04.01 Vrijval voorziening juridische risico's  7.700.000,00 0 4.832.372
 922.04.47 Vrijval voorziening incidentele kosten vorming DWI  0,00 0 5.963.704
 922.04.49 Vrijval voorziening bruggenonderhoud  4.360.000,00 0 0
 922.04.50 Vrijval voorziening vorming DWI in verband met afw NV 

Werk
 0,00 0 5.460.520

 960.01.23 Geneeskundige en Gezondheidsdienst Amsterdam  22.210.624,55 23.546.690 23.649.449
 960.01.31 Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam  0,00 0 88.943.612
 960.01.32 Dienst Ruimtelijke Ordening  22.527.837,00 21.139.010 20.771.471
 960.01.37 Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling  22.717.890,58 22.099.980 26.780.905
 960.01.40 Dienst Advies en Beheer - Directie en Staf  3.861.140,11 3.447.370 4.003.807
 960.01.74 Exploitatie pontveren  7.507.790,00 0 7.471.628
 960.01.80 Dienst Werk en Inkomen  233.102.332,70 164.136.410 175.126.131
 980.01.01 Onttrekking reserve BTW Compensatie Fonds  46.378.245,77 2.700.000 0
 980.01.02 Onttrekking weerstandsvermogen  16.800.000,00 0 0
 980.01.06 Onttrekking egalisatiefonds kapitaallasten  31.984.000,00 0 23.657.901
 980.01.08 Onttrekking bestemmingsreserve indexering à fonds 

perdu investeringen
 0,00 0 2.000.000

     

     
 980.01.13 Onttrekking reserve frictiekosten gemeentelijk apparaat  2.000.000,00 0 0

 980.01.15 Onttrekking reserve BTW-compensatiefonds  0,00 0 47.403.915
 980.01.16 Onttrekking reserve meerwaarden afkoopsommen 

Grondbedrijf
 13.902.355,00 13.000.000 13.000.000

 980.01.21 Onttrekking Fonds woonruimteonttrekking  7.512.448,86 0 0
 980.01.23 Onttrekking reserve Gekapitaliseerde 

Onderhoudskosten Gemeenschappelijke Tuinen
 1.534.802,54 0 0

 980.01.24 Onttrekking reserve fusie waterbeheer  3.743.109,07 3.691.670 3.691.671
 980.01.25 Onttrekking reserve afkoop winstrechten Energie Noord-

West
 6.100.000,00 5.200.000 5.100.000

 980.01.27 Onttrekking reserve incidentele ruimte 2006  0,00 76.239.340 76.239.339
 980.01.31 Onttrekking garantiefonds Crediam  374.725,22 0 240.895
 980.01.33 Onttrekking reserve getroffen door de Raad ten behoeve 

van de begroting 2005 / 2006
 15.000.000,00 0 0

 980.01.34 Onttrekking reserve opbrengst verkoop aandeel KTA  4.500.435,79 0 0
 980.01.35 Onttrekking reserve gemeente SIV 2004 

(Concerncontroller)
 2.495.000,00 0 0

     

 980.01.38 Onttrekking terugbetalingsreserve BCF  0,00 0 5.100.000
 980.01.39 Onttrekking reserve rekeningresultaat 2005  0,00 1.900.000 1.934.000
     
 980.31.01 Onttrekking reserve Afkoopsommen (OGA)  54.341.197,00 0 54.508.639
     

 980.31.17 Onttrekking reserve bedrijfsvoering (OGA)  0,00 0 16.612
 980.32.02 Onttrekking algemene reserve (DRO)  0,00 0 363.603
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Resultaatgebied 130 Lasten
Resultaat- Rekening Begroting Rekening
gebied Volgnummer Omschrijving 2005 2006 2006

€ € €

 980.32.05 Dotatie reserve vakantiegeld (DRO)  483.099,00 0 475.000
 980.40.41 Dotatie reserve WW / Wachtgeld (dAB - Directie en 

Staf)
 606.217,17 700.000 2.429.432

 980.40.42 Dotatie reserve vakantiegeld (dAB - Directie en Staf)  67.000,00 75.000 58.360

 980.45.21 Dotatie reserve vakantiegeld (DWI)  2.292.000,00 2.650.000 2.791.000
 980.45.32 Dotatie reserve WW (DWI)  0,00 0 1.048.921
 980.74.01 Dotatie reserve vakantiegeld (Pontveren)  0,00 0 107.021
 980.74.02 Dotatie reserve WW en wachtgeld (Pontveren)  0,00 0 37.258
 
  Totaal van de lasten  1.763.683.882,99 1.455.489.230 1.904.995.915
      
  
 

  Waarvan toevoegingen aan reserves  533.674.278
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Resultaatgebied 130 Baten
Resultaat- Rekening Begroting Rekening
gebied Volgnummer Omschrijving 2005 2006 2006

€ € €

 980.32.05 Onttrekking reserve vakantiegeld (DRO)  485.218,00 0 483.099
 980.40.41 Onttrekking reserve WW / Wachtgeld (dAB - Directie en 

Staf)
 242.253,40 900.000 1.411.002

 980.40.42 Onttrekking reserve vakantiegeld (dAB - Directie en 
Staf)

 67.000,00 75.000 67.000

 980.45.21 Onttrekking reserve vakantiegeld (DWI)  2.300.000,00 2.600.000 2.292.000
     
     
     

  Totaal van de baten  2.691.433.545,88 2.355.086.920 2.837.752.107
  Totaal van de lasten  1.763.683.882,99 1.455.489.230 1.904.995.915
  Batig saldo van resultaatgebied 130 927.749.662,89 899.597.690 932.756.192

  Waarvan onttrekkingen aan reserves  238.953.188
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Resultaatgebied 140 Lasten
Resultaat- Rekening Begroting Rekening
gebied Volgnummer Omschrijving 2005 2006 2006

€ € €

  Bestuur en concern  

 
  Sub-rsg 140.1 Bestuur 5.330.247,01 5.336.360 5.832.298
 001.01.01 Vergoeding en tegemoetkoming aan raadsleden  1.683.321,00 1.334.060 1.486.160
 001.01.02 Tegemoetkoming raadsfracties  1.655.029,00 1.866.500 1.679.150
 001.01.03 Uitkerings- en pensioenvoorziening raadsleden  109.867,00 159.780 223.022
 001.02.01 Jaarwedde enz. van de burgemeester  160.085,00 204.040 161.108
 001.02.02 Jaarwedden enz. van de wethouders  791.289,00 885.280 1.086.119
 001.02.03 Uitkeringen en pensioenen aan gewezen wethouders en 

weduwen van (gewezen) wethouders
 536.547,01 474.300 790.327

 002.01.04 Wethoudersassistenten  394.109,00 412.400 406.412
 
  Sub-rsg 140.2 Bestuursondersteuning 97.371.613,22 71.334.850 85.576.572
 002.01.01 Jaarwedde enz. van de secretaris  177.795,00 171.400 186.717
 002.01.02 Bestuursdienst  49.981.047,00 42.419.860 51.164.375
 002.02.04 Communicatie  6.236.019,00 3.131.680 4.844.621
 002.02.05 Onderzoek sector Algemeen Bestuur  153.410,00 177.780 121.570
 002.02.07 Raad voor de Stadsdeelfinanciën  189.524,00 197.260 200.553
 002.03.03 Informatiebeleid  1.445.808,00 1.564.920 1.144.862
 002.04.01 Juridische kosten (abonnement gemeenteadvocaat, 

rechtsgedingen)
 770.547,00 165.170 883.977

 002.05.20 Uitvoering Bestuursopdrachten  3.846.392,50 4.191.980 4.907.920
 002.05.21 Personeelsbeleid  1.314.751,00 1.548.240 1.705.670
 002.08.02 Subsidie aan het 4 en 5 mei comité  6.486,00 0 0
 002.08.04 Gemeentelijke onderscheidingen en representatie  4.090,00 7.580 5.657
 002.08.10 Subsidie 4 en 5 mei comité en nationale feestdagen  296.364,00 303.760 303.340
 005.01.01 Intergemeentelijke samenwerking Regionaal Orgaan 

Amsterdam
 1.320.369,00 1.443.370 1.515.881

 005.01.02 Bestuurlijk stelsel  99.192,00 84.370 84.124
 005.01.03 Ontwikkelingssamenwerking / internationale contacten  2.386.478,00 708.830 812.251

 005.01.04 Gemeenschappelijke regeling samenwerkingsverband 
randstad

 214.601,00 249.760 145.270

 005.01.05 Regionaal Orgaan Amsterdam  2.665.712,00 2.018.560 2.957.244
 006.02.01 Kosten bestuurshulp ACAM Accountancy en Advies  155.382,50 150.000 153.055
 511.02.04 Wetenschappelijk onderzoek, congressen en 

manifestaties SB
 561.642,00 180.090 468.046

 810.01.06 Onderzoeken en overige budgetten sector SB  59.666,00 87.740 46.493
 922.01.11 Verzekering tegen fraude  76.367,20 76.130 95.459
 922.01.15 Uitkeringen uit het wachtgeldfonds  8.506.877,07 0 0
 922.01.16 Personeelskosten voormalige diensttakken  8.065.109,95 4.956.370 6.935.722
 922.01.42 Wij Amsterdammers  1.410.439,00 7.500.000 6.212.210
 980.01.37 Dotatie reserve Wij Amsterdammers  1.089.561,00 0 0
 980.10.01 Dotatie Rampenfonds (internationale hulpverlening) 

(BDA)
 207.077,00 0 66.077

     
 980.10.08 Dotatie reserve wachtgeld (BDA)  85.411,00 0 554.000
 980.10.10 Dotatie reserve vakantiegeld (BDA)  48.825,00 0 28.977
     
     
 980.10.13 Dotatie reserve bouwfraudegelden (BDA)  5.483.670,00 0 0
 980.10.16 Dotatie reserve opdrachtgeverschap Rokin Groep (BDA)  36.000,00 0 32.500

 980.10.17 Dotatie reserve doorontwikkeling P-Net (BDA)  477.000,00 0 0
     
 
  Sub-rsg 140.3 Concernontwikkeling 24.543.734,00 10.398.720 16.135.917
     

 002.02.08 Onderzoeken op financieel terrein  201.790,00 417.580 536.526
 002.02.09 Knelpunten financieel-administratieve sector  0,00 0 26.618
 002.02.16 Privatisering en verzelfstandiging  105.048,00 0 706.763
 002.03.01 Informatica stimuleringsbeleid  -275.409,00 0 19.217
 002.03.02 Ontwikkeling van gemeentelijke systemen  2.268.845,00 2.024.710 3.242.439
 002.03.05 ICT-projecten  1.766.214,00 1.115.380 961.436
 002.03.08 Inkoop  174.370,00 226.530 30.858
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Resultaatgebied 140 Baten
Resultaat- Rekening Begroting Rekening
gebied Volgnummer Omschrijving 2005 2006 2006

€ € €

  Bestuur en concern  

  Sub-rsg 140.1 Bestuur 2.172,00 0 560.222
     
     
     
 001.02.01 Jaarwedde enz. van de burgemeester  1.655,00 0 303
 001.02.02 Jaarwedden enz. van de wethouders  517,00 0 1.090
 001.02.03 Uitkeringen en pensioenen aan gewezen wethouders en 

weduwen van (gewezen) wethouders
 0,00 0 552.922

 002.01.04 Wethoudersassistenten  0,00 0 5.907

  Sub-rsg 140.2 Bestuursondersteuning 42.315.371,89 14.984.560 30.396.191
     
 002.01.02 Bestuursdienst  9.861.517,00 2.286.480 11.227.525
 002.02.04 Communicatie  2.344.869,00 880.720 2.429.059
     
     
 002.03.03 Informatiebeleid  511.694,00 609.380 293.300
 002.04.01 Juridische kosten  5.483.670,00 17.260 45.754

 002.05.20 Uitvoering Bestuursopdrachten  4.049.547,82 4.131.980 4.920.634
 002.05.21 Personeelsbeleid  300.021,00 71.680 110.706
     
     
     
     

 005.01.02 Bestuurlijk stelsel  33.892,00 0 34.971
 005.01.03 Ontwikkelingssamenwerking / internationale contacten  225.861,00 0 130.096

 005.01.04 Gemeenschappelijke regeling samenwerkingsverband 
randstad

 19.621,00 0 0

 005.01.05 Regionaal Orgaan Amsterdam  2.665.712,00 2.018.560 2.960.131
     
 511.02.04 Wetenschappelijk onderzoek  484.998,00 0 10.453

     
     
 922.01.15 Wachtgeldfonds  8.829.255,27 0 0
 922.01.16 Personeelskosten voormalige diensttakken  2.459.796,82 1.268.500 2.504.019
 922.01.42 Wij Amsterdammers  0,00 0 120.000
 980.01.37 Onttrekking reserve Wij Amsterdammers  0,00 0 1.089.561
 980.10.01 Onttrekking Rampenfonds (internationale hulpverlening) 

(BDA)
 1.802.921,00 0 0

 980.10.02 Onttrekking reserve Aankopen Van Traa-team (BDA)  715.200,00 0 142.489
 980.10.08 Onttrekking reserve wachtgeld (BDA)  338.556,00 0 33.203
 980.10.10 Onttrekking reserve vakantiegeld (BDA)  0,00 0 32.258
 980.10.11 Onttrekking reserve seniorenregeling  114.000,00 0 0
 980.10.12 Onttrekking reserve WW (BDA)  31.888,00 0 64.160
 980.10.13 Onttrekking reserve bouwfraudegelden (BDA)  0,00 3.700.000 3.808.571
 980.10.16 Onttrekking reserve opdrachtgeverschap Rokin Groep 

(BDA)
 0,00 0 36.000

 980.10.17 Onttrekking reserve doorontwikkeling P-Net (BDA)  0,00 0 403.300
 980.12.16 Onttrekking reserve afwikkeling WGF (SHP)  2.042.351,98 0 0

  Sub-rsg 140.3 Concernontwikkeling 16.416.529,00 2.023.370 6.895.782
 002.01.03 Verhaalde kosten reorganisatie secretarie en 

bestuursdienst
 0,00 4.590 0

 002.02.08 Onderzoeken op financieel terrein  0,00 0 32.850
 002.02.09 Knelpunten financieel-administratieve sector  13.510,00 0 26.618
 002.02.16 Privatisering en verzelfstandiging  5.042,00 0 0
     
 002.03.02 Ontwikkeling van gemeentelijke systemen  -250,00 28.420 1.533.200
 002.03.05 ICT-projecten  1.313.633,00 1.115.380 689.995
 002.03.08 Inkoop  258.542,00 438.910 286.116
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Resultaatgebied 140 Lasten
Resultaat- Rekening Begroting Rekening
gebied Volgnummer Omschrijving 2005 2006 2006

€ € €

 002.03.10 Ontwikkelkosten bedrijfsplan basisregistraties en ICT-
infrastructuur

 5.500.000,00 3.420.000 3.617.995

 002.03.11 Stroomlijning financiële gegevens  0,00 150.000 150.342
 002.05.06 Centrale commissie Georganiseerd Overleg  197.721,00 283.450 334.751
 002.05.08 Faciliteiten vrouwen- en allochtonenoverleg  52.636,00 67.550 -5.492
 002.05.09 Managementontwikkeling  499.115,00 547.560 441.225
 002.05.12 Sociaal Voorzieningenfonds Gemeentepersoneel 

Amsterdam
 17.585,00 42.610 21.471

 002.05.19 Integriteitsbeleid  16.349,00 253.350 224.602
 002.07.01 Contactcenter (BDA)  4.500.000,00 1.850.000 1.830.270
 980.04.08 Dotatie reserve huisstijl (GAA)  45.000,00 0 0
 980.04.09 Dotatie reserve doelmatig verhuizen (GAA)  84.470,00 0 0
 980.04.13 Dotatie reserve ingebruikneming de Bazel (GAA)  200.000,00 0 0
 980.10.14 Dotatie reserve financiële onderzoeken (BDA)  90.000,00 0 0
 980.10.15 Dotatie reserve informatiebeveiliging (BDA)  100.000,00 0 0
 980.10.19 Dotatie reserve Multichannel / Burger Koning  0,00 0 576.896
 980.40.43 Dotatie reserve ontwikkelkosten basisregistratie en ICT-

infrastructuur (dAB - Directie en Staf)
 9.000.000,00 0 3.420.000

 
  Sub-rsg 140.4 Burgerzaken 21.004.686,77 19.769.390 25.481.017
 003.01.01 Dienst Persoonsgegevens  20.394.147,33 19.749.090 24.185.370
     
 980.20.01 Dotatie reserve WW-uitkeringen (DPG)  95.731,66 20.300 321.676
 980.20.02 Dotatie reserve vakantiegeld (DPG)  514.807,78 0 543.971
 980.20.03 Dotatie reserve kwaliteit authentieke registraties  0,00 0 230.000
 980.20.04 Dotatie reserve handhaving adrescontroles  0,00 0 200.000
 
  Sub-rsg 140.5 Griffie 2.509.721,00 2.796.540 2.413.944
 006.01.01 Raadsbudget  791.088,00 1.562.350 706.947
 006.01.02 Fractiebudget  310.582,00 244.590 368.188
 006.01.03 Griffie  1.380.515,00 913.270 1.294.744
 006.02.03 Onderzoeksbudget Rekeningencommissie  0,00 33.330 0
 980.13.01 Dotatie reserve vakantiegeld (Raadsgriffie)  27.536,00 43.000 28.458
 980.13.02 Dotatie reserve WW (Raadsgriffie)  0,00 0 15.607
 
  Sub-rsg 140.6 Rekenkamer 1.069.043,06 1.089.980 1.504.696
 006.02.04 Rekenkamer  1.041.987,00 1.084.000 1.448.943
 980.14.01 Dotatie reserve vakantiegeld (Rekenkamer)  27.056,06 5.980 35.693
 980.14.02 Dotatie reserve WW (Rekenkamer)  0,00 0 20.060
 
  Sub-rsg 140.7 Ombudsman 1.322.954,00 1.416.520 1.488.551
 002.08.05 Bureau Gemeentelijke Ombudsman  1.321.080,00 1.380.520 1.437.166
 980.17.01 Dotatie reserve vakantiegeld (Ombudsman)  1.874,00 36.000 34.256
 980.17.02 Dotatie reserve WW (Ombudsman)  0,00 0 17.128
 
  Sub-rsg 140.8 Onderzoek en Statistiek 5.290.392,93 5.000.630 5.141.123
 922.02.24 Onderzoek en Statistiek  4.680.428,18 5.000.630 5.037.351
 980.24.01 Dotatie reserve WW-uitkeringen (O+S)  542.000,00 0 30.000
 980.24.02 Dotatie reserve vakantiegeld (O+S)  67.964,75 0 73.771
 
  Sub-rsg 140.9 Archief 9.972.947,05 25.730.090 25.497.717
 541.03.07 Gemeentearchief (Bestuur en Concern)  9.668.038,35 10.063.860 10.538.008
 980.04.02 Dotatie reserve Nieuwbouw (Gemeentearchief)  0,00 15.357.120 14.657.120
 980.04.03 Dotatie reserve Toekomstige WW-uitkeringen 

(Gemeentearchief)
 3.110,00 3.110 3.640

 980.04.04 Dotatie reserve vakantiegeld (Gemeentearchief)  301.798,70 306.000 298.949
     
 
  Totaal van de lasten  168.415.339,04 142.873.080 169.071.836
  Totaal van de baten  73.656.840,82 43.458.170 69.358.160
  Nadelig saldo van resultaatgebied 140 94.758.498,22 99.414.910 99.713.676
 

  Waarvan toevoegingen aan reserves  21.188.780
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Resultaatgebied 140 Baten
Resultaat- Rekening Begroting Rekening
gebied Volgnummer Omschrijving 2005 2006 2006

€ € €

 002.03.10 Ontwikkelkosten bedrijfsplan basisregistraties en ICT-
infrastructuur

 9.000.000,00 0 0

     
     
 002.05.08 Faciliteiten vrouwen- en allochtonenoverleg  156,00 0 10.661
 002.05.09 Managementontwikkeling  155.151,00 169.510 170.614
 002.05.12 Sociaal Voorzieningenfonds Gemeentepersoneel 

Amsterdam
 0,00 630 0

 002.05.19 Integriteitsbeleid  170.745,00 265.930 297.733
     
     
 980.04.09 Onttrekking reserve doelmatig verhuizen (GAA)  0,00 0 40.000
     
 980.10.14 Onttrekking reserve financiële onderzoeken (BDA)  0,00 0 90.000
 980.10.15 Onttrekking reserve informatiebeveiliging (BDA)  0,00 0 100.000
     
 980.40.43 Onttrekking reserve ontwikkelkosten basisregistratie en 

ICT-infrastructuur (dAB - Directie en Staf)
 5.500.000,00 0 3.617.995

  Sub-rsg 140.4 Burgerzaken 8.370.482,11 5.751.660 10.163.486
 003.01.01 Dienst Persoonsgegevens  6.819.261,10 4.691.030 8.555.183
 004.01.01 Leges Dienst Persoonsgegevens  945.555,51 1.060.630 923.640
 980.20.01 Onttrekking reserve WW-uitkeringen (DPG)  104.764,17 0 164.339
 980.20.02 Onttrekking reserve vakantiegeld (DPG)  500.901,33 0 520.324
     
     

  Sub-rsg 140.5 Griffie 25.798,00 43.000 62.117
     
     
 006.01.03 Griffie  0,00 0 34.581
     
 980.13.01 Onttrekking reserve vakantiegeld (Raadsgriffie)  25.798,00 43.000 27.536
     

  Sub-rsg 140.6 Rekenkamer 202.125,00 153.000 616.004
 006.02.04 Rekenkamer  202.125,00 153.000 588.948
 980.14.01 Onttrekking reserve vakantiegeld (Rekenkamer)  0,00 0 27.056
     

  Sub-rsg 140.7 Ombudsman 41.406,00 56.470 89.314
 002.08.05 Bureau Gemeentelijke Ombudsman  41.406,00 21.970 56.758
 980.17.01 Onttrekking reserve vakantiegeld (Ombudsman)  0,00 34.500 32.556
     

  Sub-rsg 140.8 Onderzoek en Statistiek 3.540.966,10 3.085.000 3.269.684
 922.02.24 Onderzoek en Statistiek  3.474.299,43 2.850.000 2.966.719
 980.24.01 Onttrekking reserve WW-uitkeringen (O+S)  0,00 235.000 235.000
 980.24.02 Onttrekking reserve vakantiegeld (O+S)  66.666,67 0 67.965

  Sub-rsg 140.9 Archief 2.741.990,72 17.361.110 17.305.361
 541.03.07 Gemeentearchief (Bestuur en Concern)  2.377.056,56 16.687.780 16.936.666
 980.04.02 Onttrekking reserve Nieuwbouw (Gemeentearchief)  0,00 373.330 58.999
     

 980.04.04 Onttrekking reserve vakantiegeld (Gemeentearchief)  299.934,16 300.000 309.696
 980.04.05 Onttrekking reserve digitalisering archieven  65.000,00 0 0

  Totaal van de baten  73.656.840,82 43.458.170 69.358.160
      
  

  Waarvan onttrekkingen aan reserves  10.901.007
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Recapitulatiestaat resultaatgebieden rekening 2006
Num- Resultaatgebied Lasten Baten Nadelig saldo Batig saldo
mer

10 Openbare orde en veiligheid 121.343.899,96 34.502.655,56 86.841.244,40
10.1 Openbare orde en veiligheid 30.593.993,72 19.077.801,00 11.516.192,72
10.2 Sociale veiligheid openbaar vervoer 11.563.039,00 242.944,00 11.320.095,00
10.3 Brandveiligheid en rampenbestrijding 2.722.815,00 71.655,00 2.651.160,00
10.4 Brandbestrijding 76.464.052,24 15.110.255,56 61.353.796,68
20 Werk en inkomen 1.018.626.207,83 848.945.183,67 169.681.024,16
20.1 Inkomen 657.877.256,61 559.623.158,04 98.254.098,57
20.2 Armoedebestrijding 65.426.911,78 9.124.407,60 56.302.504,18
20.3 Werk 295.322.039,44 280.197.618,03 15.124.421,41
30 Zorg 232.687.313,64 122.271.168,47 110.416.145,17
30.1 Maatschappelijke zorg 128.904.051,37 41.254.922,97 87.649.128,40
30.1.1 Gehandicapten 62.238.308,26 2.314.490,40 59.923.817,86
30.1.3 Maatschappelijke opvang 52.366.889,58 34.525.711,08 17.841.178,50
30.1.4 Ouderen 3.497.879,36 25.000,00 3.472.879,36
30.1.6 Overige maatschappelijke zorg 10.800.974,17 4.389.721,49 6.411.252,68
30.2 Openbare gezondheidszorg 103.783.262,27 81.016.245,50 22.767.016,77
40 Educatie & jeugd en diversiteit 226.549.677,29 139.699.786,25 86.849.891,04
40.1 Educatie 178.480.514,89 132.858.979,05 45.621.535,84
40.2 Bibliotheken 16.296.445,51 43.681,51 16.252.764,00
40.3 Diversiteit 4.635.423,33 230.945,00 4.404.478,33
40.4 Jeugd 27.137.293,56 6.566.180,69 20.571.112,87
50 Verkeer en Infrastructuur 535.373.296,52 404.319.544,16 131.053.752,36
50.1 Exploitatie openbaar vervoer 7.485.954,35 68.209.879,40 60.723.925,05
50.2 Infrastructuur 276.758.059,32 127.345.849,45 149.412.209,87
50.3 Verkeers- en vervoersbeleid 7.043.796,70 1.732.931,55 5.310.865,15
50.4 Parkeren 170.811.716,62 180.006.456,77 9.194.740,15
50.5 Kapitaallasten activa algemene dienst 42.596.531,17 0,00 42.596.531,17
50.6 Kapitaallasten activa openbaar vervoer 30.677.238,36 27.024.426,99 3.652.811,37
60 Openbare ruimte, groen, sport en recreatie 78.137.040,88 31.118.361,19 47.018.679,69
60.1 Beheer openbare ruimte 37.279.373,08 25.976.421,13 11.302.951,95
60.2 Groengebieden in en nabij de stad 16.195.866,54 1.992.669,48 14.203.197,06
60.3 Sportdeelname en -stimulering 4.314.706,87 2.080.495,11 2.234.211,76
60.4 Topsport 1.438.950,00 0,00 1.438.950,00
60.5 Sportvoorzieningen en -accommodaties 12.077.770,39 886.667,47 11.191.102,92
60.6 Dieren 6.830.374,00 182.108,00 6.648.266,00
70 Cultuur en monumenten 115.989.261,63 16.009.049,71 99.980.211,92
70.1 Cultureel erfgoed 6.341.942,70 1.438.385,33 4.903.557,37
70.2 Cultuureducatie en -participatie 10.171.091,90 1.334.535,00 8.836.556,90
70.3 Musea 24.886.661,45 2.618.684,74 22.267.976,71
70.4 Theaters en concertzalen 52.961.254,15 5.746.351,43 47.214.902,72
70.5 Lokale media 5.257.520,13 2.238.188,70 3.019.331,43
70.6 Overige kunsten 16.370.791,30 2.632.904,51 13.737.886,79
80 Milieu en water 398.345.452,16 358.970.093,03 39.375.359,13
80.1 Afvalverwerking 108.831.194,85 107.536.108,19 1.295.086,66
80.2 Afvalwatertransport 51.493.946,00 54.521.695,15 3.027.749,15
80.3 Drinkwatervoorziening 136.185.242,33 136.185.243,33 1,00
80.4 Milieu 86.976.074,19 57.101.318,32 29.874.755,87
80.5 Waterbeheer 14.858.994,79 3.625.728,04 11.233.266,75
100 Economie en haven 134.421.571,12 141.787.160,81 7.365.589,69
100.2 Havenexploitatie 83.947.003,22 113.056.867,38 29.109.864,16
100.4 Economisch(e) beleid/structuur 42.844.827,01 26.381.025,59 16.463.801,42
100.5 Toerisme en promotie 7.629.740,89 2.349.267,84 5.280.473,05
110 Facilitair en bedrijven 668.511.900,60 657.978.597,57 10.533.303,03
110.1 Gemeentevervoerbedrijf 415.720.134,00 415.720.134,00 0,00
110.2 Interne facilitaire dienstverlening 241.222.392,36 229.566.119,33 11.656.273,03
110.4 Overig facilitair en bedrijven 11.569.374,24 12.692.344,24 1.122.970,00
120 Stedelijke ontwikkeling 782.852.347,10 724.193.852,25 58.658.494,85
120.1 Wonen 141.763.704,20 128.059.097,93 13.704.606,27
120.2 Ruimtelijke ontwikkeling 487.722.391,92 451.210.711,85 36.511.680,07
120.3 Stedelijke vernieuwing 153.366.250,98 144.924.042,47 8.442.208,51
130 Middelen 1.904.995.915,23 2.837.752.107,46 932.756.192,23
130.1 Uitkering Gemeentefonds 0,00 1.138.357.004,00 1.138.357.004,00
130.2 Uitkering Stadsdeelfonds 540.944.402,68 0,00 540.944.402,68
130.3 Belastingen 31.894.123,00 175.595.386,71 143.701.263,71
130.4 Erfpacht 80.505.029,45 508.242.179,56 427.737.150,11
130.5 Overige middelen 1.251.652.360,10 1.015.557.537,19 236.094.822,91
140 Bestuur en concern 169.071.835,87 69.358.159,70 99.713.676,17
140.1 Bestuur 5.832.298,39 560.221,84 5.272.076,55
140.2 Bestuursondersteuning 85.576.571,53 30.396.190,69 55.180.380,84
140.3 Concernontwikkeling 16.135.917,11 6.895.782,11 9.240.135,00
140.4 Burgerzaken 25.481.017,35 10.163.485,55 15.317.531,80
140.5 Griffie 2.413.944,42 62.117,00 2.351.827,42
140.6 Rekenkamer 1.504.696,45 616.004,06 888.692,39
140.7 Ombudsman 1.488.550,93 89.313,98 1.399.236,95
140.8 Onderzoek en Statistiek 5.141.122,60 3.269.683,64 1.871.438,96
140.9 Archief 25.497.717,09 17.305.360,83 8.192.356,26

Totaal resultaatgebieden 6.386.905.719,83 6.386.905.719,83 940.121.781,92 940.121.781,92
Totaal batige saldi 940.121.781,92
Totaal nadelige sald 940.121.781,92
Pro resto 0,00
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Recapitulatiestaat resultaatgebieden begroting 2006
Num- Resultaatgebied Lasten Baten Nadelig saldo Batig saldo
mer

10 Openbare orde en veiligheid 101.162.300,00 18.559.530,00 82.602.770,00
10.1 Openbare orde en veiligheid 24.551.870,00 11.067.080,00 13.484.790,00
10.2 Sociale veiligheid openbaar vervoer 11.250.000,00 0,00 11.250.000,00
10.3 Brandveiligheid en rampenbestrijding 2.571.250,00 0,00 2.571.250,00
10.4 Brandbestrijding 62.789.180,00 7.492.450,00 55.296.730,00
20 Werk en inkomen 1.168.420.500,00 997.461.940,00 170.958.560,00
20.1 Inkomen 738.103.630,00 679.406.040,00 58.697.590,00
20.2 Armoedebestrijding 60.331.980,00 6.839.050,00 53.492.930,00
20.3 Werk 369.984.890,00 311.216.850,00 58.768.040,00
30 Zorg 225.206.790,00 109.356.160,00 115.850.630,00
30.1 Maatschappelijke zorg 126.617.850,00 37.241.210,00 89.376.640,00
30.1.1 Gehandicapten 61.328.800,00 904.660,00 60.424.140,00
30.1.3 Maatschappelijke opvang 50.111.490,00 31.674.240,00 18.437.250,00
30.1.4 Ouderen 3.779.450,00 0,00 3.779.450,00
30.1.6 Overige maatschappelijke zorg 11.398.110,00 4.662.310,00 6.735.800,00
30.2 Openbare gezondheidszorg 98.588.940,00 72.114.950,00 26.473.990,00
40 Educatie & jeugd en diversiteit 164.024.750,00 79.658.210,00 84.366.540,00
40.1 Educatie 123.409.060,00 75.381.570,00 48.027.490,00
40.2 Bibliotheken 16.390.820,00 43.680,00 16.347.140,00
40.3 Diversiteit 4.055.600,00 0,00 4.055.600,00
40.4 Jeugd 20.169.270,00 4.232.960,00 15.936.310,00
50 Verkeer en Infrastructuur 563.825.440,00 473.811.910,00 90.013.530,00
50.1 Exploitatie openbaar vervoer 168.013.650,00 217.896.000,00 49.882.350,00
50.2 Infrastructuur 134.898.500,00 49.376.960,00 85.521.540,00
50.3 Verkeers- en vervoersbeleid 8.410.850,00 2.620.430,00 5.790.420,00
50.4 Parkeren 175.493.840,00 173.490.750,00 2.003.090,00
50.5 Kapitaallasten activa algemene dienst 43.370.250,00 1.149.860,00 42.220.390,00
50.6 Kapitaallasten activa openbaar vervoer 33.638.350,00 29.277.910,00 4.360.440,00
60 Openbare ruimte, groen, sport en recreatie 63.576.240,00 15.533.140,00 48.043.100,00
60.1 Beheer openbare ruimte 20.462.040,00 8.046.040,00 12.416.000,00
60.2 Groengebieden in en nabij de stad 16.382.630,00 2.367.870,00 14.014.760,00
60.3 Sportdeelname en -stimulering 3.325.150,00 1.099.950,00 2.225.200,00
60.4 Topsport 1.443.700,00 0,00 1.443.700,00
60.5 Sportvoorzieningen en -accommodaties 15.232.430,00 3.962.480,00 11.269.950,00
60.6 Dieren 6.730.290,00 56.800,00 6.673.490,00
70 Cultuur en monumenten 108.866.730,00 9.617.350,00 99.249.380,00
70.1 Cultureel erfgoed 5.999.500,00 703.990,00 5.295.510,00
70.2 Cultuureducatie en -participatie 10.323.410,00 1.378.070,00 8.945.340,00
70.3 Musea 22.343.940,00 1.757.890,00 20.586.050,00
70.4 Theaters en concertzalen 49.138.560,00 1.112.910,00 48.025.650,00
70.5 Lokale media 5.247.880,00 2.062.320,00 3.185.560,00
70.6 Overige kunsten 15.813.440,00 2.602.170,00 13.211.270,00
80 Milieu en water 365.842.380,00 330.932.290,00 34.910.090,00
80.1 Afvalverwerking 106.855.570,00 104.839.170,00 2.016.400,00
80.2 Afvalwatertransport 48.890.140,00 51.116.610,00 2.226.470,00
80.3 Drinkwatervoorziening 128.934.810,00 130.712.520,00 1.777.710,00
80.4 Milieu 65.347.470,00 41.198.040,00 24.149.430,00
80.5 Waterbeheer 15.814.390,00 3.065.950,00 12.748.440,00
100 Economie en haven 118.791.790,00 124.221.680,00 5.429.890,00
100.2 Havenexploitatie 77.470.480,00 104.879.350,00 27.408.870,00
100.4 Economisch(e) beleid/structuur 34.312.440,00 17.920.160,00 16.392.280,00
100.5 Toerisme en promotie 7.008.870,00 1.422.170,00 5.586.700,00
110 Facilitair en bedrijven 661.902.640,00 646.467.160,00 15.435.480,00
110.1 Gemeentevervoerbedrijf 410.413.990,00 410.413.990,00 0,00
110.2 Interne facilitaire dienstverlening 240.364.400,00 223.785.050,00 16.579.350,00
110.4 Overig facilitair en bedrijven 11.124.250,00 12.268.120,00 1.143.870,00
120 Stedelijke ontwikkeling 358.799.910,00 294.617.320,00 64.182.590,00
120.1 Wonen 113.510.410,00 90.858.490,00 22.651.920,00
120.2 Ruimtelijke ontwikkeling 187.045.570,00 159.174.370,00 27.871.200,00
120.3 Stedelijke vernieuwing 58.243.930,00 44.584.460,00 13.659.470,00
130 Middelen 1.455.489.230,00 2.355.086.920,00 899.597.690,00
130.1 Uitkering Gemeentefonds 0,00 1.105.827.500,00 1.105.827.500,00
130.2 Uitkering Stadsdeelfonds 532.705.790,00 0,00 532.705.790,00
130.3 Belastingen 32.331.180,00 172.804.350,00 140.473.170,00
130.4 Erfpacht 44.579.800,00 323.428.810,00 278.849.010,00
130.5 Overige middelen 845.872.460,00 753.026.260,00 92.846.200,00
140 Bestuur en concern 142.873.080,00 43.458.170,00 99.414.910,00
140.1 Bestuur 5.336.360,00 0,00 5.336.360,00
140.2 Bestuursondersteuning 71.334.850,00 14.984.560,00 56.350.290,00
140.3 Concernontwikkeling 10.398.720,00 2.023.370,00 8.375.350,00
140.4 Burgerzaken 19.769.390,00 5.751.660,00 14.017.730,00
140.5 Griffie 2.796.540,00 43.000,00 2.753.540,00
140.6 Rekenkamer 1.089.980,00 153.000,00 936.980,00
140.7 Ombudsman 1.416.520,00 56.470,00 1.360.050,00
140.8 Onderzoek en Statistiek 5.000.630,00 3.085.000,00 1.915.630,00
140.9 Archief 25.730.090,00 17.361.110,00 8.368.980,00

Totaal resultaatgebieden 5.498.781.780,00 5.498.781.780,00 905.027.580,00 905.027.580,00
Totaal batige saldi 905.027.580,00
Totaal nadelige sald 905.027.580,00
Pro resto 0,00
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Recapitulatiestaat resultaatgebieden rekening 2005
Num- Resultaatgebied Lasten Baten Nadelig saldo Batig saldo
mer

10 Openbare orde en veiligheid 104.438.570,30 24.013.920,66 80.424.649,64
10.1 Openbare orde en veiligheid 24.225.392,94 10.387.291,00 13.838.101,94
10.2 Sociale veiligheid openbaar vervoer 14.293.536,10 4.251.522,00 10.042.014,10
10.3 Brandveiligheid en rampenbestrijding 2.553.447,00 271.292,00 2.282.155,00
10.4 Brandbestrijding 63.366.194,26 9.103.815,66 54.262.378,60
20 Werk en inkomen 1.090.113.365,42 962.413.142,78 127.700.222,64
20.1 Inkomen 695.553.581,16 658.805.928,48 36.747.652,68
20.2 Armoedebestrijding 61.814.553,74 9.534.569,46 52.279.984,28
20.3 Werk 332.745.230,52 294.072.644,84 38.672.585,68
30 Zorg 216.752.681,50 113.901.547,85 102.851.133,65
30.1 Maatschappelijke zorg 121.782.761,18 42.673.308,45 79.109.452,73
30.1.1 Gehandicapten 61.780.122,86 5.388.553,40 56.391.569,46
30.1.3 Maatschappelijke opvang 46.166.411,37 31.407.491,28 14.758.920,09
30.1.4 Ouderen 3.189.650,69 26.630,50 3.163.020,19
30.1.6 Overige maatschappelijke zorg 10.646.576,26 5.850.633,27 4.795.942,99
30.2 Openbare gezondheidszorg 94.969.920,32 71.228.239,40 23.741.680,92
40 Educatie & jeugd en diversiteit 149.901.425,57 97.507.293,36 52.394.132,21
40.1 Educatie 119.340.810,21 92.509.761,50 26.831.048,71
40.2 Bibliotheken 8.818.165,00 56.503,86 8.761.661,14
40.3 Diversiteit 3.638.503,48 36.654,00 3.601.849,48
40.4 Jeugd 18.103.946,88 4.904.374,00 13.199.572,88
50 Verkeer en Infrastructuur 771.948.523,74 555.831.688,81 216.116.834,93
50.1 Exploitatie openbaar vervoer 175.809.695,81 221.785.590,76 45.975.894,95
50.2 Infrastructuur 303.885.209,60 102.691.734,51 201.193.475,09
50.3 Verkeers- en vervoersbeleid 11.933.790,62 4.979.081,84 6.954.708,78
50.4 Parkeren 185.928.405,91 183.229.099,71 2.699.306,20
50.5 Kapitaallasten activa algemene dienst 40.580.624,10 0,00 40.580.624,10
50.6 Kapitaallasten activa openbaar vervoer 53.810.797,70 43.146.181,99 10.664.615,71
60 Openbare ruimte, groen, sport en recreatie 66.432.809,28 20.987.086,29 45.445.722,99
60.1 Beheer openbare ruimte 22.476.849,33 12.717.535,00 9.759.314,33
60.2 Groengebieden in en nabij de stad 17.141.026,92 5.198.446,75 11.942.580,17
60.3 Sportdeelname en -stimulering 2.476.693,15 268.055,33 2.208.637,82
60.4 Topsport 891.280,00 0,00 891.280,00
60.5 Sportvoorzieningen en -accommodaties 11.193.567,88 1.224.056,21 9.969.511,67
60.6 Dieren 12.253.392,00 1.578.993,00 10.674.399,00
70 Cultuur en monumenten 120.760.913,45 24.381.115,02 96.379.798,43
70.1 Cultureel erfgoed 6.703.592,58 1.484.029,87 5.219.562,71
70.2 Cultuureducatie en -participatie 9.974.645,26 1.420.952,00 8.553.693,26
70.3 Musea 27.698.106,06 7.337.743,17 20.360.362,89
70.4 Theaters en concertzalen 51.207.841,66 5.277.714,67 45.930.126,99
70.5 Lokale media 4.909.079,31 2.026.039,41 2.883.039,90
70.6 Overige kunsten 20.267.648,58 6.834.635,90 13.433.012,68
80 Milieu en water 371.947.555,95 342.203.332,95 29.744.223,00
80.1 Afvalverwerking 103.884.326,34 101.790.322,89 2.094.003,45
80.2 Afvalwatertransport 48.665.689,00 51.626.479,18 2.960.790,18
80.3 Drinkwatervoorziening 123.709.541,43 125.155.761,76 1.446.220,33
80.4 Milieu 81.078.997,04 60.293.517,32 20.785.479,72
80.5 Waterbeheer 14.609.002,14 3.337.251,80 11.271.750,34
100 Economie en haven 137.328.684,54 134.993.300,19 2.335.384,35
100.2 Havenexploitatie 97.141.680,78 118.568.906,53 21.427.225,75
100.3 Baggerstort 356.736,00 307.626,00 49.110,00
100.4 Economisch(e) beleid/structuur 34.765.046,17 14.658.636,45 20.106.409,72
100.5 Toerisme en promotie 5.065.221,59 1.458.131,21 3.607.090,38
110 Facilitair en bedrijven 642.550.134,49 630.793.809,11 11.756.325,38
110.1 Gemeentevervoerbedrijf 402.558.873,00 402.558.873,00 0,00
110.2 Interne facilitaire dienstverlening 228.831.441,03 214.944.959,73 13.886.481,30
110.4 Overig facilitair en bedrijven 11.159.820,46 13.289.976,38 2.130.155,92
120 Stedelijke ontwikkeling 699.935.347,14 632.092.609,69 67.842.737,45
120.1 Wonen 95.229.553,15 76.758.390,47 18.471.162,68
120.2 Ruimtelijke ontwikkeling 455.365.074,39 434.164.484,87 21.200.589,52
120.3 Stedelijke vernieuwing 149.340.719,60 121.169.734,35 28.170.985,25
130 Middelen 1.763.683.882,99 2.691.433.545,88 927.749.662,89
130.1 Uitkering Gemeentefonds 0,00 1.072.382.325,74 1.072.382.325,74
130.2 Uitkering Stadsdeelfonds 572.183.777,00 0,00 572.183.777,00
130.3 Belastingen 32.539.947,00 214.410.662,92 181.870.715,92
130.4 Erfpacht 60.218.940,00 388.296.583,00 328.077.643,00
130.5 Overige middelen 1.098.741.218,99 1.016.343.974,22 82.397.244,77
140 Bestuur en concern 168.415.339,04 73.656.840,82 94.758.498,22
140.1 Bestuur 5.330.247,01 2.172,00 5.328.075,01
140.2 Bestuursondersteuning 97.371.613,22 42.315.371,89 55.056.241,33
140.3 Concernontwikkeling 24.543.734,00 16.416.529,00 8.127.205,00
140.4 Burgerzaken 21.004.686,77 8.370.482,11 12.634.204,66
140.5 Griffie 2.509.721,00 25.798,00 2.483.923,00
140.6 Rekenkamer 1.069.043,06 202.125,00 866.918,06
140.7 Ombudsman 1.322.954,00 41.406,00 1.281.548,00
140.8 Onderzoek en Statistiek 5.290.392,93 3.540.966,10 1.749.426,83
140.9 Archief 9.972.947,05 2.741.990,72 7.230.956,33

Totaal resultaatgebieden 6.304.209.233,41 6.304.209.233,41 927.749.662,89 927.749.662,89
Totaal batige saldi 927.749.662,89
Totaal nadelige sald 927.749.662,89
Pro resto 0,00
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Resultaatbestemming 
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Resultaatbestemming Lasten
sub- Rekening begroting Rekening
functie volgn. Omschrijving 2005 2006 2006

€ € €

 
  Functie 980 Mutaties reserves die verband houden met de 

hoofdfuncties 0 tot en met 9
 1.078.449.053,18 432.890.150 960.725.667,35

 
980.1  Concerncontroller  128.027.609,52 16.809.750 114.529.802,20
 01 Dotatie reserve BTW Compensatie Fonds  29.064.187,00 0 5.087.840,91
     
 06 Dotatie egalisatiefonds kapitaallasten  32.464.722,00 0 23.266.901,22
 07 Dotatie weerstandsvermogen (Noord/Zuidlijn)  2.000.000,00 0 0,00
     

 09 Dotatie bestemmingsreserve incidentele ruimte 2004 / 2005  45.240.626,69 0 0,00

 10 Inflatiecorrectie weerstandsvermogen  5.708.259,00 8.958.230 18.188.490,00
     
     
     

 21 Dotatie Fonds woonruimteonttrekking  158.118,00 0 0,00
     

 24 Dotatie reserve fusie waterbeheer  2.160.399,00 2.108.960 2.108.956,00
 25 Dotatie reserve afkoop winstrechten Energie Noord-West  548.966,00 368.560 368.557,86

     
 31 Dotatie garantiefonds Crediam  270.000,00 274.000 274.000,00
 33 Dotatie reserve getroffen door de Raad ten behoeve van de 

begroting 2005 / 2006
 5.888.770,83 0 0,00

     
     

 36 Dotatie weerstandsvermogen (2004: WWB / 
2005:glasvezelnet)

 1.500.000,00 0 0,00

 37 Dotatie reserve Wij Amsterdammers  1.089.561,00 0 0,00
 38 Dotatie terugbetalingsreserve BCF  0,00 5.100.000 5.100.000,00
 39 Dotatie reserve ten behoeve van de begroting 2006  1.934.000,00 0 0,00
 40 Dotatie reserve incidentele ruimte 2008  0,00 0 60.135.056,21
 
980.2  Facilitair Bedrijf Amsterdam  882.989,79 1.120.600 4.526.136,65
 02 Dotatie reserve Wachtgeld (FBA)  74.799,36 14.900 511.498,38
 04 Dotatie reserve data- en telecommunicatie (FBA)  372.115,88 639.750 3.456.654,18
 05 Dotatie reserve vakantiegeld (FBA)  436.074,55 465.950 550.984,09
 08 Dotatie reserve Callcenter  0,00 0 7.000,00
 
980.3  Gemeentelijke Dienst Verzekeringszaken  0,00 0 43.756,68
 01 Dotatie reserve vakantiegeld (GDV)  0,00 0 38.779,36
 02 Dotatie reserve WW (GDV)  0,00 0 4.977,32
 
980.4  Gemeentelijke Archiefdienst  698.945,95 15.666.230 14.974.709,09
 02 Dotatie reserve Nieuwbouw (Gemeentearchief)  0,00 15.357.120 14.657.120,00
 03 Dotatie reserve Toekomstige WW-uitkeringen 

(Gemeentearchief)
 3.110,00 3.110 3.640,00

 04 Dotatie reserve vakantiegeld (Gemeentearchief)  301.798,70 306.000 298.949,09
     
     
     
 08 Dotatie reserve huisstijl (GAA)  45.000,00 0 0,00
 09 Dotatie reserve doelmatig verhuizen (GAA)  84.470,00 0 0,00
 11 Dotatie reserve opdrachten fotografen (GAA)  14.567,25 0 15.000,00
 12 Dotatie reserve obligatie VOC (GAA)  50.000,00 0 0,00
 13 Dotatie reserve ingebruikneming de Bazel (GAA)  200.000,00 0 0,00
 
980.5  Geïntegreerd Secretariaat Adviesraden Ruimtelijke Ordening  3.495,76 0 5.353,00

     
 02 Dotatie reserve WW (GISAR)  3.495,76 0 5.353,00
 
980.6  Gemeentelijk Pedologisch Instituut  212.989,57 0 0,00
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Resultaatbestemming Baten
sub- Rekening Begroting Rekening
functie volgn. Omschrijving 2005 2006 2006

€ € €

  Functie 980 Mutaties reserves die verband houden met de 
hoofdfuncties 0 tot en met 9

 765.054.601,52 349.121.880 839.526.386,84

980.1  Concerncontroller  247.912.122,25 102.731.010 179.457.282,63
 01 Onttrekking reserve BTW Compensatie Fonds  46.378.245,77 2.700.000 0,00
 02 Onttrekking weerstandsvermogen  16.800.000,00 0 0,00
 06 Onttrekking egalisatiefonds kapitaallasten  31.984.000,00 0 23.657.901,22
 07 Onttrekking weerstandsvermogen (Noord/Zuidlijn)  95.587.000,00 0 0,00
 08 Onttrekking bestemmingsreserve indexering à fonds perdu 

investeringen
 0,00 0 2.000.000,00

     

     
 13 Onttrekking reserve frictiekosten gemeentelijk apparaat  2.000.000,00 0 0,00
 15 Onttrekking reserve BTW-compensatiefonds  0,00 0 47.403.915,17
 16 Onttrekking reserve meerwaarden afkoopsommen 

Grondbedrijf
 13.902.355,00 13.000.000 13.000.000,00

 21 Onttrekking Fonds woonruimteonttrekking  7.512.448,86 0 0,00
 23 Onttrekking reserve Gekapitaliseerde Onderhoudskosten 

Gemeenschappelijke Tuinen
 1.534.802,54 0 0,00

 24 Onttrekking reserve fusie waterbeheer  3.743.109,07 3.691.670 3.691.671,00
 25 Onttrekking reserve afkoop winstrechten Energie Noord-West  6.100.000,00 5.200.000 5.100.000,00

 27 Onttrekking reserve incidentele ruimte 2006  0,00 76.239.340 76.239.339,00
 31 Onttrekking garantiefonds Crediam  374.725,22 0 240.895,24
 33 Onttrekking reserve getroffen door de Raad ten behoeve van 

de begroting 2005 / 2006
 15.000.000,00 0 0,00

 34 Onttrekking reserve opbrengst verkoop aandeel KTA  4.500.435,79 0 0,00
 35 Onttrekking reserve gemeente SIV 2004 (Concerncontroller)  2.495.000,00 0 0,00

     

 37 Onttrekking reserve Wij Amsterdammers  0,00 0 1.089.561,00
 38 Onttrekking terugbetalingsreserve BCF  0,00 0 5.100.000,00
 39 Onttrekking reserve rekeningresultaat 2005  0,00 1.900.000 1.934.000,00
     

980.2  Facilitair Bedrijf Amsterdam  791.784,38 1.567.290 5.587.484,26
 02 Onttrekking reserve Wachtgeld (FBA)  33.436,85 27.780 275.317,37
 04 Onttrekking reserve data- en telecommunicatie (FBA)  316.425,84 1.075.670 3.833.561,96
 05 Onttrekking reserve vakantiegeld (FBA)  441.921,69 463.840 540.093,69
 08 Onttrekking reserve Callcenter  0,00 0 938.511,24

980.3  Gemeentelijke Dienst Verzekeringszaken  1.644,00 0 35.878,43
 01 Onttrekking reserve vakantiegeld (GDV)  1.644,00 0 35.878,43
     

980.4  Gemeentelijke Archiefdienst  423.166,64 673.330 464.385,88
 02 Onttrekking reserve Nieuwbouw (Gemeentearchief)  0,00 373.330 58.999,04
     

 04 Onttrekking reserve vakantiegeld (Gemeentearchief)  299.934,16 300.000 309.695,79
 05 Onttrekking reserve digitalisering archieven  65.000,00 0 0,00
 06 Onttrekking reserve manuscript februaristaking 1941  25.000,00 0 0,00
 07 Onttrekking reserve videoarchief Migranten TV  33.232,48 0 0,00
     
 09 Onttrekking reserve doelmatig verhuizen (GAA)  0,00 0 40.000,00
 11 Onttrekking reserve opdrachten fotografen (GAA)  0,00 0 5.691,05
 12 Onttrekking reserve obligatie VOC (GAA)  0,00 0 50.000,00
     

980.5  Geïntegreerd Secretariaat Adviesraden Ruimtelijke Ordening  4.356,12 0 1.766,00

 01 Onttrekking reserve vakantiegeld (GISAR)  0,00 0 1.146,00
 02 Onttrekking reserve WW (GISAR)  4.356,12 0 620,00

980.6  Gemeentelijk Pedologisch Instituut  157.080,07 0 134.110,28
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 02 Dotatie reserve vakantiegeld (GPI)  212.989,57 0 0,00
 
980.10  Bestuursdienst  6.727.983,00 0 1.825.871,00
 01 Dotatie Rampenfonds (internationale hulpverlening) (BDA)  207.077,00 0 66.077,00

     
 06 Dotatie reserve Cofinanciering Urban/D2 (BDA)  200.000,00 0 0,00
     
 08 Dotatie reserve wachtgeld (BDA)  85.411,00 0 554.000,00
 10 Dotatie reserve vakantiegeld (BDA)  48.825,00 0 28.977,00
     
     
 13 Dotatie reserve bouwfraudegelden (BDA)  5.483.670,00 0 0,00
 14 Dotatie reserve financiële onderzoeken (BDA)  90.000,00 0 0,00
 15 Dotatie reserve informatiebeveiliging (BDA)  100.000,00 0 0,00
 16 Dotatie reserve opdrachtgeverschap Rokin Groep (BDA)  36.000,00 0 32.500,00

 17 Dotatie reserve doorontwikkeling P-Net (BDA)  477.000,00 0 0,00
 18 Dotatie reserve gevolgen vreemdelingenwetgeving  0,00 0 567.421,00
 19 Dotatie reserve Multichannel / Burger Koning  0,00 0 576.896,00
 
980.11  Servicehuis ICT  0,00 0 4.024.205,00
 01 Dotatie algemene reserve (SHI)  0,00 0 3.663.302,00
 02 Dotatie reserve BRI Tranche 2  0,00 0 185.441,00
 03 Dotatie reserve WW en wachtgeld (SHI)  0,00 0 66.371,00
 04 Dotatie reserve vakantiegeld (SHI)  0,00 0 109.091,00
 
980.12  Rokin Groep  250.000,00 176.770 443.123,92
     
 15 Dotatie WW-reserve (SHP)  0,00 0 27.957,25
     
 17 Dotatie reserve vakantiegeld VWS (SHP)  0,00 176.770 212.657,51
 20 Dotatie egalisatiereserve P-Net (SHP)  250.000,00 0 130.107,75
 21 Dotatie egalisatiereserve tarief personeelsvoorzieningen SHP  0,00 0 72.401,41

 
980.13  Raadsgriffie  27.536,00 43.000 44.065,42
 01 Dotatie reserve vakantiegeld (Raadsgriffie)  27.536,00 43.000 28.458,15
 02 Dotatie reserve WW (Raadsgriffie)  0,00 0 15.607,27
 
980.14  Rekenkamer  27.056,06 5.980 55.753,20
 01 Dotatie reserve vakantiegeld (Rekenkamer)  27.056,06 5.980 35.692,88
 02 Dotatie reserve WW (Rekenkamer)  0,00 0 20.060,32
 
980.16  Brandweer  1.768.644,55 1.300.000 6.692.934,67
 01 Dotatie reserve vakantiegeld (Brandweer)  1.181.744,55 1.300.000 2.137.902,94
     
 05 Dotatie reserve afkoop Bos en Lommer (Bandweer)  400.000,00 0 0,00
 08 Dotatie reserve WW (Brandweer)  186.900,00 0 1.025.031,73
 09 Dotatie reserve nieuwe kazerne Westerpark  0,00 0 3.530.000,00
 
980.17  Gemeentelijke Ombudsman  1.874,00 36.000 51.384,45
 01 Dotatie reserve vakantiegeld (Ombudsman)  1.874,00 36.000 34.256,09
 02 Dotatie reserve WW (Ombudsman)  0,00 0 17.128,36
 
980.19  Dienst Milieu en Bouwtoezicht  15.287.523,53 457.670 2.336.508,68
 01 Dotatie UNA-fonds (DMB)  2.109.993,85 252.100 0,00
 04 Dotatie reserve Bodemsaneringsgelden gemeente (DMB)  386.359,79 205.570 866.150,94

     
 09 Dotatie reserve dienstverlening DMB (Milieu)  65.509,00 0 42.522,00
 10 Dotatie reserve dienstverlening DMB (Stedelijke ontwikkeling)  59.771,00 0 0,00

 11 Dotatie reserve vakantiegeld (DMB)  28.903,43 0 609.718,44
 12 Dotatie reserve Diemerzeedijk (DMB)  11.742.034,06 0 376.390,94
 13 Dotatie reserve hardware (DMB)  150.000,00 0 0,00
 14 Dotatie reserve milieuproducten (DMB)  744.952,40 0 0,00
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 01 Onttrekking reserve WW-uitkeringen (GPI)  26.342,00 0 0,00
 02 Onttrekking reserve vakantiegeld (GPI)  130.738,07 0 134.110,28

980.10  Bestuursdienst  4.525.977,00 3.700.000 4.969.218,00
 01 Onttrekking Rampenfonds (internationale hulpverlening) (BDA)  1.802.921,00 0 0,00

 02 Onttrekking reserve Aankopen Van Traa-team (BDA)  715.200,00 0 142.489,00
 06 Onttrekking reserve Cofinanciering Urban/D2 (BDA)  0,00 0 126.050,00
 07 Onttrekking reserve achterstallig onderhoud Artis  1.523.412,00 0 133.187,00
 08 Onttrekking reserve wachtgeld (BDA)  338.556,00 0 33.203,00
 10 Onttrekking reserve vakantiegeld (BDA)  0,00 0 32.258,00
 11 Onttrekking reserve seniorenregeling  114.000,00 0 0,00
 12 Onttrekking reserve WW (BDA)  31.888,00 0 64.160,00
 13 Onttrekking reserve bouwfraudegelden (BDA)  0,00 3.700.000 3.808.571,00
 14 Onttrekking reserve financiële onderzoeken (BDA)  0,00 0 90.000,00
 15 Onttrekking reserve informatiebeveiliging (BDA)  0,00 0 100.000,00
 16 Onttrekking reserve opdrachtgeverschap Rokin Groep (BDA)  0,00 0 36.000,00

 17 Onttrekking reserve doorontwikkeling P-Net (BDA)  0,00 0 403.300,00
     
     

     
     
     
     
     

980.12  Rokin Groep  2.108.870,70 187.720 235.486,85
 03 Onttrekking reserve vakantiegeld (SHP)  66.518,72 10.950 211.073,73
     
 16 Onttrekking reserve afwikkeling WGF (SHP)  2.042.351,98 0 0,00
 17 Onttrekking reserve vakantiegeld VWS (SHP)  0,00 176.770 24.413,12
     
     

980.13  Raadsgriffie  25.798,00 43.000 27.536,00
 01 Onttrekking reserve vakantiegeld (Raadsgriffie)  25.798,00 43.000 27.536,00
     

980.14  Rekenkamer  0,00 0 27.056,06
 01 Onttrekking reserve vakantiegeld (Rekenkamer)  0,00 0 27.056,06
     

980.16  Brandweer  1.588.087,92 1.618.000 2.914.669,36
 01 Onttrekking reserve vakantiegeld (Brandweer)  1.220.712,68 1.250.000 2.085.126,91
 02 Onttrekking reserve leidraad oefenen (Brandweer)  367.375,24 368.000 367.374,76
 05 Onttrekking reserve afkoop Bos en Lommer (Bandweer)  0,00 0 400.000,00
 08 Onttrekking reserve WW (Brandweer)  0,00 0 62.167,69
     

980.17  Gemeentelijke Ombudsman  0,00 34.500 32.555,98
 01 Onttrekking reserve vakantiegeld (Ombudsman)  0,00 34.500 32.555,98
     

980.19  Dienst Milieu en Bouwtoezicht  8.382.783,25 457.670 2.865.366,48
 01 Onttrekking UNA-fonds (DMB)  6.613.014,70 252.100 1.143.850,72
 04 Onttrekking reserve Bodemsaneringsgelden gemeente (DMB)  1.769.768,55 205.570 740.740,94

 08 Onttrekking reserve Produktontwikkeling (DMB)  0,00 0 93.024,94
     
 10 Onttrekking reserve dienstverlening DMB (Stedelijke 

ontwikkeling)
 0,00 0 8.172,00

 11 Onttrekking reserve vakantiegeld (DMB)  0,00 0 516.577,88
     
 13 Onttrekking reserve hardware (DMB)  0,00 0 150.000,00
 14 Onttrekking reserve milieuproducten (DMB)  0,00 0 213.000,00
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 15 Dotatie reserve eigen risico WW (DMB)  0,00 0 141.726,36
 16 Dotatie reserve extra controle BWT 2007 (DMB)  0,00 0 300.000,00
 
980.20  Register Amsterdam  610.539,44 20.300 1.295.646,91
 01 Dotatie reserve WW-uitkeringen (DPG)  95.731,66 20.300 321.676,31
 02 Dotatie reserve vakantiegeld (DPG)  514.807,78 0 543.970,60
 03 Dotatie reserve kwaliteit authentieke registraties  0,00 0 230.000,00
 04 Dotatie reserve handhaving adrescontroles  0,00 0 200.000,00
 
980.23  Geneeskundige en Gezondheidsdienst Amsterdam  2.083.415,03 1.253.990 3.283.306,78
     
     
     
     
 05 Dotatie reserve WW-uitkeringen (GGD)  546.981,23 1.253.990 1.208.201,77
 06 Dotatie reserve vakantiegeld (GGD)  22.444,91 0 125.733,01
 07 Dotatie reserve Research en Development (GGD)  1.513.988,89 0 1.347.372,00
 09 Dotatie reserve geïntegreerde voorziening  0,00 0 602.000,00
 
980.24  Onderzoek en Statistiek  609.964,75 0 103.771,13
 01 Dotatie reserve WW-uitkeringen (O+S)  542.000,00 0 30.000,00
 02 Dotatie reserve vakantiegeld (O+S)  67.964,75 0 73.771,13
 
980.26  Dienst Wonen  49.559.381,32 8.957.810 15.990.047,66
 02 Dotatie reserve BWS 5e fonds (Dienst Wonen)  2.377.313,97 600.000 1.680.819,67
 05 Dotatie Stimuleringsfonds Volkshuisvesting, KTA-deel (Dienst 

Wonen)
 8.672.963,88 0 0,00

 06 Dotatie Stimuleringsfonds Volkshuisvesting, erfpachtdeel 
vastgoed (Dienst Wonen)

 37.377.574,23 7.000.000 13.009.736,91

 11 Dotatie reserve exploitatie Bijlmermeer (Dienst Wonen)  0,00 200.000 140.412,50

     

 14 Dotatie reserve Broedplaatsen (Dienst Wonen)  183.904,50 0 0,00
     

     

 25 Dotatie reserve aanjagen productie / jongerenhuisvesting 
(Dienst Wonen)

 32.170,00 0 32.650,00

 27 Dotatie reserve Museum Amsterdamse School (Dienst 
Wonen)

 19.618,00 270.000 0,00

 32 Dotatie WW-fonds (Dienst Wonen)  382.287,95 325.330 646.599,82
 33 Dotatie reserve vakantiegeld (Dienst Wonen)  513.548,79 562.480 479.828,76
 
980.29  Ingenieursbureau Amsterdam  2.701.881,33 272.570 2.446.532,51
 01 Dotatie winstreserve (IBA)  549.267,71 0 256.771,44
 02 Dotatie algemene reserve (IBA)  0,00 210.570 581.181,80
 03 Dotatie reserve wachtgeld (IBA)  358.331,84 62.000 750.440,63
 05 Dotatie reserve Nieuwe Huisvesting (IBA)  988.826,51 0 0,00
 06 Dotatie reserve vakantiegeld (IBA)  805.455,27 0 858.138,64
 
980.31  Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam  499.093.415,00 266.754.150 618.055.926,96
 01 Dotatie reserve Afkoopsommen (OGA)  295.566.000,00 210.480.000 407.838.972,94
 02 Dotatie Algemene Reserve Grondexploitatie (OGA)  135.722.237,00 22.964.120 109.823.286,91
 03 Dotatie Bestemmingsreserves (OGA)  32.995.585,00 26.376.710 51.715.757,52
 04 Dotatie reserve Gronddeel Stimuleringsfonds (OGA)  21.057.351,00 3.060.000 28.142.353,75
 05 Dotatie reserve Kwaliteitsverbetering bedrijfsgebieden (OGA)  140.163,00 1.075.960 489.971,90

     
 08 Dotatie reserve Groeifonds Groen Zuidas (OGA)  571.387,00 653.280 458.685,04
 09 Dotatie reserve Afkoopsommen erfpacht 2e termijn (OGA)  364.664,00 0 27.840,15
 11 Dotatie reserve 1e verstrating (OGA)  225.351,00 341.580 0,00
 13 Dotatie reserve vakantiegeld (OGA)  903.715,00 1.200.000 0,00
 14 Dotatie reserve inactieven (OGA)  36.500,00 602.500 1.335.986,18
 15 Dotatie reserve aanjagen woningbouw (OGA)  9.519.262,00 0 15.550.113,57
 16 Dotatie egalisatiereserve splitsingsunit (OGA)  1.991.200,00 0 642.382,00
 17 Dotatie reserve bedrijfsvoering (OGA)  0,00 0 2.030.577,00
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980.20  Register Amsterdam  605.665,50 0 684.662,15
 01 Onttrekking reserve WW-uitkeringen (DPG)  104.764,17 0 164.338,51
 02 Onttrekking reserve vakantiegeld (DPG)  500.901,33 0 520.323,64
     
     

980.23  Geneeskundige en Gezondheidsdienst Amsterdam  784.516,51 1.433.440 1.215.254,20
 01 Onttrekking reserve Gezondheidscentra (GGD)  130.733,32 0 0,00
 02 Onttrekking reserve Kindvolgsysteem (GGD)  23.341,50 0 0,00
 03 Onttrekking reserve Alcoholbeleid (GGD)  0,00 0 8.978,50
 04 Onttrekking reserve Beleidsontwikkeling OGZ (GGD)  316.743,42 0 8.122,07
 05 Onttrekking reserve WW-uitkeringen (GGD)  0,00 1.050.440 976.491,90
     
 07 Onttrekking reserve Research en Development (GGD)  313.698,27 383.000 221.661,73
     

980.24  Onderzoek en Statistiek  66.666,67 235.000 302.964,75
 01 Onttrekking reserve WW-uitkeringen (O+S)  0,00 235.000 235.000,00
 02 Onttrekking reserve vakantiegeld (O+S)  66.666,67 0 67.964,75

980.26  Dienst Wonen  41.641.753,54 34.268.260 49.813.752,21
 02 Onttrekking reserve BWS 5e fonds (Dienst Wonen)  5.429.195,56 2.533.000 8.897.568,02
 05 Onttrekking Stimuleringsfonds Volkshuisvesting, KTA-deel 

(Dienst Wonen)
 21.097.917,25 11.300.000 14.219.552,49

 06 Onttrekking Stimuleringsfonds Volkshuisvesting, erfpachtdeel 
vastgoed (Dienst Wonen)

 3.013.320,00 6.000.000 7.999.100,00

 11 Onttrekking reserve exploitatie Bijlmermeer (Dienst Wonen)  -549.753,00 200.000 328.787,80

 12 Onttrekking reserve onderhoud woonwagens / locaties (Dienst 
Wonen)

 22.240,09 20.910 20.016,09

 14 Onttrekking reserve Broedplaatsen (Dienst Wonen)  3.803.875,22 0 -1.432.842,49
 18 Onttrekking reserve betaalbare woningen IJburg (Dienst 

Wonen)
 816.804,39 0 0,00

 24 Onttrekking reserve vernieuwing Bijlmermeer (Dienst Wonen)  2.552.408,48 7.000.000 14.578.627,02

 25 Onttrekking reserve aanjagen productie / jongerenhuisvesting 
(Dienst Wonen)

 4.662.100,68 5.777.780 3.906.182,57

 27 Onttrekking reserve Museum Amsterdamse School (Dienst 
Wonen)

 109.550,00 270.000 41.858,57

 32 Onttrekking WW-fonds (Dienst Wonen)  158.854,99 617.160 741.353,35
 33 Onttrekking reserve vakantiegeld (Dienst Wonen)  525.239,88 549.410 513.548,79

980.29  Ingenieursbureau Amsterdam  3.488.785,62 186.000 1.807.946,48
     
 02 Onttrekking algemene reserve (IBA)  988.826,51 0 0,00
 03 Onttrekking reserve wachtgeld (IBA)  0,00 0 66.127,39
 05 Onttrekking reserve Nieuwe Huisvesting (IBA)  1.671.633,10 186.000 926.368,53
 06 Onttrekking reserve vakantiegeld (IBA)  828.326,01 0 815.450,56

980.31  Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam  305.033.169,00 53.940.470 328.484.543,08
 01 Onttrekking reserve Afkoopsommen (OGA)  54.341.197,00 0 54.508.639,30
 02 Onttrekking Algemene Reserve Grondexploitatie (OGA)  143.043.446,00 22.913.800 102.738.606,85
 03 Onttrekking Bestemmingsreserves (OGA)  61.743.264,00 23.515.660 102.240.791,74
 04 Onttrekking reserve Gronddeel Stimuleringsfonds (OGA)  32.090.123,00 0 28.019.217,00
 05 Onttrekking reserve Kwaliteitsverbetering bedrijfsgebieden 

(OGA)
 992.303,00 210.450 2.863.960,48

 07 Onttrekking Discontinuïteitsreserve uitzendfunctie (OGA)  0,00 0 37.632,96
 08 Onttrekking reserve Groeifonds Groen Zuidas (OGA)  301.549,00 1.000.000 301.735,39
     
 11 Onttrekking reserve 1e verstrating (OGA)  183.734,00 4.692.560 22.760.981,00
 13 Onttrekking reserve vakantiegeld (OGA)  933.553,00 1.200.000 80.795,32
 14 Onttrekking reserve inactieven (OGA)  0,00 408.000 881.061,65
 15 Onttrekking reserve aanjagen woningbouw (OGA)  11.404.000,00 0 13.990.055,78
 16 Onttrekking egalisatiereserve splitsingsunit (OGA)  0,00 0 44.454,02
 17 Onttrekking reserve bedrijfsvoering (OGA)  0,00 0 16.611,59
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980.32  Dienst Ruimtelijke Ordening  3.090.585,00 0 5.328.578,00
     

 02 Dotatie algemene reserve (DRO)  298.236,00 0 288.559,00
     
 04 Dotatie reserve Groenmiddelen 2003-2006 (DRO)  1.880.000,00 0 1.870.000,00
 05 Dotatie reserve vakantiegeld (DRO)  483.099,00 0 475.000,00
 06 Dotatie reserve De Rode Loper  0,00 0 1.000.000,00
 07 Dotatie reserve Integraal informatiebeheer (DRO)  0,00 0 705.000,00
 08 Dotatie WW-reserve (DRO)  429.250,00 0 295.019,00
 09 Dotatie reserve Tijdelijk Strand IJburg  0,00 0 695.000,00
 
980.34  Dienst Belastingen  417.408,00 1.676.640 1.760.630,00
 01 Dotatie egalisatiereserve commerciële activiteiten (Dienst 

Belastingen)
 168.837,00 91.320 383.804,00

 02 Dotatie reserve incassobureau (Dienst Belastingen)  30.520,00 20.170 7.673,00
 03 Dotatie Wachtgeldfonds (Dienst Belastingen)  49.651,00 351.000 414.930,00
 05 Dotaties reserve Desktoplicenties (Dienst Belastingen)  164.150,00 164.150 0,00
 06 Dotatie reserve vakantiegeld (DBGA)  4.250,00 1.050.000 954.223,00
 
980.35  Gemeentelijk Havenbedrijf Amsterdam  9.709.352,24 6.346.630 7.727.143,00
 01 Dotatie reserve afkoopsommen van erfpachttermijnen (HA)  5.446.195,01 2.314.420 3.726.475,00

 02 Dotatie fonds strategische projecten (HA)  2.580.180,00 2.380.180 2.380.180,00
 03 Dotatie fonds promotie Sail 2010 (HA)  90.000,00 90.000 90.000,00
 04 Dotatie Fonds beheer baggerstortlocaties (HA)  356.736,00 0 0,00
     
     
     
 10 Dotatie reserve vakantiegeld (HA)  1.074.736,23 1.128.240 1.113.620,00
 13 Dotatie reserve wachtgeld (HA)  161.505,00 433.790 416.868,00
 
980.37  Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling  12.670.222,56 9.501.150 42.696.815,53
 02 Dotatie reserve onderwijsconsumentenorganisatie (DMO)  150.000,00 0 0,00

 03 Dotatie reserve interculturele verhoudingen in het onderwijs 
(DMO)

 0,00 0 1.051.046,00

 05 Dotatie reserve oudkomers (DMO)  5.000.000,00 0 0,00
 06 Dotatie reserve Elleboog  0,00 0 300.000,00
 07 Dotatie reserve Jongerencentrum Jan van Galenstraat  0,00 0 700.000,00
 08 Dotatie reserve Opvoeden in de buurt  0,00 0 2.199.064,00
 09 Dotatie reserve inburgeringstrajecten  0,00 0 8.434.527,00
 10 Dotatie reserve Sportaccommodatiefonds (DMO)  1.949.126,00 1.875.000 1.875.000,00
 11 Dotatie reserve oudkomers t.b.v. Herinrichting Inburgering 

Amsterdam 2007
 0,00 0 1.473.716,00

     

 30 Dotatie egalisatiereserve WVG (DMO)  0,00 0 2.170.392,00
     
     
 44 Dotatie reserve nachtopvang (DMO)  750.000,00 0 0,00
 45 Dotatie reserve 24-uursopvang (DMO)  2.000.000,00 0 0,00
 46 Dotatie reserve Wet Maatschappelijke Ondersteuning (DMO)  1.500.000,00 0 157.034,12

 48 Dotatie reserve motie Olmer  0,00 0 1.000.000,00
 49 Dotatie reserve supportvoorzieningen Zuidoost  0,00 0 3.500.000,00
 57 Dotatie reserve panden onderwijshuisvesting  0,00 0 7.796.580,00
 60 Dotatie reserve Kunstenplan 2001-2008 (DMO)  0,00 0 100.000,00
 61 Dotatie reserve Openbare Bibliotheek (DMO)  0,00 7.400.000 7.400.000,00
     
 67 Dotatie vereveningsreserve Kunstenplan  610.270,00 226.150 226.150,00
     
 69 Dotatie reserve Kunstenplan 2001-2004 (DMO)  0,00 0 700.000,00
 86 Dotatie reserve nieuwbouw Stedelijk Museum  0,00 0 2.000.000,00
 88 Dotatie reserve onderhoud cultuuraccommodaties (DMO)  72.010,00 0 0,00
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980.32  Dienst Ruimtelijke Ordening  12.140.994,00 280.180 1.743.872,00
 01 Onttrekking UNA-fonds - openbare ruimte met allure (DRO)  8.900.495,00 0 80.673,00

 02 Onttrekking algemene reserve (DRO)  0,00 0 363.603,00
 03 Onttrekking reserve Incidentele groenmiddelen (DRO)  98.561,00 0 0,00
 04 Onttrekking reserve Groenmiddelen 2003-2006 (DRO)  2.656.720,00 280.180 709.380,00
 05 Onttrekking reserve vakantiegeld (DRO)  485.218,00 0 483.099,00
     
     
 08 Onttrekking WW-reserve (DRO)  0,00 0 107.117,00
     

980.34  Dienst Belastingen  0,00 1.276.000 1.426.667,00
 01 Onttrekking egalisatiereserve commerciële activiteiten (Dienst 

Belastingen)
 0,00 0 27.610,00

     
 03 Onttrekking Wachtgeldfonds (Dienst Belastingen)  0,00 247.000 287.923,00
 05 Onttrekking reserve Desktoplicenties (Dienst Belastingen)  0,00 0 164.150,00
 06 Onttrekking reserve vakantiegeld (DBGA)  0,00 1.029.000 946.984,00

980.35  Gemeentelijk Havenbedrijf Amsterdam  4.800.845,91 9.167.130 9.541.172,00
 01 Onttrekking reserve afkoopsommen van erfpachttermijnen 

(HA)
 648.840,47 2.914.680 613.200,00

 02 Onttrekking fonds strategische projecten (HA)  2.079.149,31 2.700.000 2.340.048,00
 03 Onttrekking fonds promotie Sail 2010 (HA)  407.745,00 0 0,00
 04 Onttrekking Fonds beheer baggerstortlocaties (HA)  307.626,00 0 4.959.700,00
 05 Onttrekking Fonds exploitatieverliezen (HA)  0,00 250.000 355.488,00
 07 Onttrekking Fonds verbeteren achterlandverbindingen (HA)  0,00 2.000.000 35.240,00
 08 Onttrekking reserve winstdeling (HA)  164.763,00 0 0,00
 10 Onttrekking reserve vakantiegeld (HA)  1.087.780,00 1.101.990 987.955,00
 13 Onttrekking reserve wachtgeld (HA)  104.942,13 200.460 249.541,00

980.37  Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling  16.222.762,50 4.029.030 13.948.178,69
 02 Onttrekking reserve onderwijsconsumentenorganisatie (DMO)  0,00 0 150.000,00

     

 05 Onttrekking reserve oudkomers (DMO)  0,00 0 5.000.000,00
     
     
     
     
 10 Onttrekking reserve Sportaccommodatiefonds (DMO)  60.000,00 3.160.000 3.348,00
     

 13 Onttrekking reserve Achterstand onderhoud 
sportaccommodaties (DMO)

 235.063,50 0 0,00

 30 Onttrekking egalisatiereserve WVG (DMO)  3.348.830,00 0 0,00
 31 Onttrekking reserve WVG MIVA's 200-2001 (DMO)  1.136.000,00 0 0,00
 40 Onttrekking reserve WVG Stimuleringsfonds (DMO)  58.774,00 40.000 47.688,00
 44 Onttrekking reserve nachtopvang (DMO)  0,00 0 750.000,00
 45 Onttrekking reserve 24-uursopvang (DMO)  0,00 0 1.730.250,00
 46 Onttrekking reserve Wet Maatschappelijke Ondersteuning 

(DMO)
 121.640,00 0 0,00

 48 Onttrekking reserve motie Olmer  0,00 0 34.650,00
     
 57 Onttrekking reserve panden onderwijshuisvesting  2.666.120,00 376.320 4.498.273,00
 60 Onttrekking reserve Kunstenplan 2001-2008 (DMO)  462.840,00 370.710 366.740,00
     
 62 Onttrekking reserve wachtgelden Muziekschool (DMO)  55.000,00 58.000 46.000,00
     
 68 Onttrekking reserve wachtgeld Kunstraad  0,00 24.000 0,00
 69 Onttrekking reserve Kunstenplan 2001-2004 (DMO)  0,00 0 495.000,00
     
 88 Onttrekking reserve onderhoud cultuuraccommodaties (DMO)  0,00 0 72.010,00
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 89 Dotatie reserve aandeelhouderschap kunst en cultuur (DMO)  32.500,00 0 0,00

     
 92 Dotatie reserve SO VSO kenniseconomie  0,00 0 416.000,00
 93 Dotatie reserve VVE kenniseconomie  0,00 0 269.000,00
 98 Dotatie reserve vakantiegeld (DMO)  504.848,72 0 521.202,47
 99 Dotatie reserve WW-uitkering en reïntegratie (DMO)  101.467,84 0 407.103,94
 
980.40  Dienst Advies en Beheer  11.009.245,14 1.713.240 7.074.999,52
 12 Dotatie reserve Compensatie kappen bomen (dAB - 

Amsterdamse Bos)
 12.682,00 0 0,00

 13 Dotatie reserve vakantiegeld (dAB - Amsterdamse Bos)  90.000,00 90.000 90.000,00

 14 Dotatie reserve afwikkeling verzelfstandiging camping (dAB - 
Amsterdamse Bos)

 93.500,00 0 0,00

 21 Dotatie bedrijfsreserve (dAB ICT - Beheergroep)  159.218,00 0 22.733,70
 22 Dotatie reserve vakantiegeld (dAB - ICT Beheergroep)  44.265,00 43.000 57.060,00
 31 Dotatie reserve vakantiegeld (dAB - Archeologie en 

Monumentenzorg)
 77.026,97 84.000 79.463,00

 41 Dotatie reserve WW / Wachtgeld (dAB - Directie en Staf)  606.217,17 700.000 2.429.431,82

 42 Dotatie reserve vakantiegeld (dAB - Directie en Staf)  67.000,00 75.000 58.360,00
 43 Dotatie reserve ontwikkelkosten basisregistratie en ICT-

infrastructuur (dAB - Directie en Staf)
 9.000.000,00 0 3.420.000,00

 51 Dotatie reserve vakantiegeld (dAB - Geo- en 
Vastgoedinformatie)

 117.500,00 140.000 140.000,00

 61 Dotatie algemene reserve (dAB - Materiaaldienst)  208.101,00 45.000 361.308,00
 62 Dotatie reserve vakantiegeld (dAB - Materiaaldienst)  77.647,00 82.000 85.449,00
 72 Dotatie reserve vakantiegeld (dAB - Sporthallen Zuid)  27.000,00 27.000 27.000,00
 81 Dotatie reserve vakantiegeld (dAB - Westpoort)  78.000,00 89.000 92.000,00
 91 Dotatie reserve bewonersgarages Zuidoost (dAB - 

Parkeergebouwen)
 120.877,00 100.490 92.194,00

 92 Dotatie algemene reserve (dAB - Parkeergebouwen)  115.611,00 117.750 0,00
 93 Dotatie reserve vakantiegeld (dAB - Parkeergebouwen)  114.600,00 120.000 120.000,00

 
980.43  Dienst Musea voor Moderne Kunst  322.445,93 0 0,00
     
 04 Dotatie reserve kunstaankoop (Stedelijk Museum)  322.445,93 0 0,00
 

     
     
 
980.45  Dienst Werk en Inkomen  55.380.750,50 47.167.650 6.489.920,98
     
     
 05 Dotatie reserve Huisvesting kinderopvang Triade (DWI)  639.652,50 0 0,00
     

     

     
     
 21 Dotatie reserve vakantiegeld (DWI)  2.292.000,00 2.650.000 2.791.000,00
 22 Dotatie conjunctuurreserve WWB 2005 (DWI)  36.230.600,00 0 0,00
 24 Dotatie conjunctuurreserve WWB 2006 (DWI)  0,00 17.717.650 0,00
 25 Dotatie reserve besteedbaar overschot WWB 2006 (DWI)  0,00 26.800.000 0,00

 26 Dotatie reserve transformatiekosten (DWI)  7.209.923,00 0 750.000,00
 27 Dotatie reserve kosten Laarderhoutweg (DWI)  2.660.758,00 0 0,00
 28 Dotatie reserve frictiekosten huisvesting (DWI)  4.766.243,00 0 0,00
     

 30 Dotatie reserve ESF-gelden jongerenloketten (DWI)  1.581.574,00 0 0,00
 31 Dotatie reserve KOA-regeling  0,00 0 400.000,00
 32 Dotatie reserve WW (DWI)  0,00 0 1.048.920,98
 33 Dotatie reserve rechtmatigheidsonderzoeken (DWI)  0,00 0 1.500.000,00
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 90 Onttrekking reserve SIV 2004 (DMO)  7.550.000,00 0 0,00
     
     
 98 Onttrekking reserve vakantiegeld (DMO)  503.745,00 0 504.848,70
 99 Onttrekking reserve WW-uitkering en reïntegratie (DMO)  24.750,00 0 249.370,99

980.40  Dienst Advies en Beheer  7.445.657,32 2.352.890 6.736.213,25
 12 Onttrekking reserve Compensatie kappen bomen (dAB - 

Amsterdamse Bos)
 2.720,00 8.670 23.780,00

 13 Onttrekking reserve vakantiegeld (dAB - Amsterdamse Bos)  90.000,00 90.000 90.000,00

 14 Onttrekking reserve afwikkeling verzelfstandiging camping 
(dAB - Amsterdamse Bos)

 0,00 0 34.000,00

     
 22 Onttrekking reserve vakantiegeld (dAB - ICT Beheergroep)  43.000,00 43.000 44.265,00
 31 Onttrekking reserve vakantiegeld (dAB - Archeologie en 

Monumentenzorg)
 84.327,92 84.000 77.026,97

 41 Onttrekking reserve WW / Wachtgeld (dAB - Directie en Staf)  242.253,40 900.000 1.411.002,17

 42 Onttrekking reserve vakantiegeld (dAB - Directie en Staf)  67.000,00 75.000 67.000,00
 43 Onttrekking reserve ontwikkelkosten basisregistratie en ICT-

infrastructuur (dAB - Directie en Staf)
 5.500.000,00 0 3.617.995,11

 51 Onttrekking reserve vakantiegeld (dAB - Geo- en 
Vastgoedinformatie)

 112.095,00 115.000 117.500,00

     
 62 Onttrekking reserve vakantiegeld (dAB - Materiaaldienst)  76.831,00 82.000 77.647,00
 72 Onttrekking reserve vakantiegeld (dAB - Sporthallen Zuid)  27.000,00 27.000 27.000,00
 81 Onttrekking reserve vakantiegeld (dAB - Westpoort)  78.000,00 89.000 78.000,00
 91 Onttrekking reserve bewonersgarages Zuidoost (dAB - 

Parkeergebouwen)
 1.003.430,00 719.220 187.353,00

 92 Onttrekking algemene reserve (dAB - Parkeergebouwen)  0,00 0 763.644,00
 93 Onttrekking reserve vakantiegeld (dAB - Parkeergebouwen)  119.000,00 120.000 120.000,00

980.43  Dienst Musea voor Moderne Kunst  773.627,26 0 322.445,93
 03 Onttrekking reserve vakantiegeld (Stedelijk Museum)  234.097,27 0 0,00
 04 Onttrekking reserve kunstaankoop (Stedelijk Museum)  539.529,99 0 322.445,93

980.44  Gemeentelijke Dienst van de Stadsschouwburg  50.032,65 0 0,00
 02 Onttrekking reserve WW / Reïntegratie (Stadsschouwburg)  50.032,65 0 0,00

980.45  Dienst Werk en Inkomen  51.226.279,00 37.217.900 24.258.427,12
 01 Onttrekking reserve WWB 2004 (DWI)  29.811.000,00 0 0,00
 02 Onttrekking reserve WFA 2003 (DWI)  800.000,00 0 0,00
 05 Onttrekking reserve Huisvesting kinderopvang Triade (DWI)  0,00 0 386.073,52
 08 Onttrekking reserve Dekking Handhaving 2004 / 2005 (DWI)  2.975.000,00 0 0,00

 09 Onttrekking reserve Niet Uitkeringsgerechtigden (NUG) (DWI)  558.288,00 0 0,00

 14 Onttrekking reserve klantmanagement (DWI)  8.800.000,00 0 0,00
 20 Onttrekking reserve klant in beeld (DWI)  5.807.784,00 1.398.300 5.090.516,00
 21 Onttrekking reserve vakantiegeld (DWI)  2.300.000,00 2.600.000 2.292.000,00
 22 Onttrekking conjunctuurreserve WWB 2005 (DWI)  0,00 6.419.600 6.419.600,00
     
 25 Onttrekking reserve besteedbaar overschot WWB 2006 (DWI)  0,00 26.800.000 0,00

 26 Onttrekking reserve transformatiekosten (DWI)  0,00 0 3.525.805,51
 27 Onttrekking reserve kosten Laarderhoutweg (DWI)  0,00 0 835.582,00
 28 Onttrekking reserve frictiekosten huisvesting (DWI)  0,00 0 4.151.168,00
 29 Onttrekking reserve vakantiegeld werkarrangementen (DWI)  174.207,00 0 857.682,09

 30 Onttrekking reserve ESF-gelden jongerenloketten (DWI)  0,00 0 700.000,00
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980.46  Projectmanagementbureau  906.604,81 506.300 868.254,57
 01 Dotatie reserve professionalisering (PMB)  200.000,00 0 0,00
 02 Dotatie algemene reserve (PMB)  170.670,00 149.800 386.500,00
 03 Dotatie reserve WW-verplichtingen (PMB)  0,00 0 137.300,00
 04 Dotatie reserve vakantiegeld (PMB)  332.934,81 356.500 344.454,57
     
 08 Dotatie reserve huisvesting en meubilair (PMB)  203.000,00 0 0,00
 
980.47  ACAM Accountancy en Advies  686.445,63 698.000 614.568,08
 01 Dotatie algemene bedrijfsreserve (ACAM)  234.000,00 181.000 88.000,00
 02 Dotatie reserve WW-uitkeringen (ACAM)  71.495,63 140.000 136.103,01
 03 Dotatie reserve vakantiegeld (ACAM)  380.950,00 377.000 390.465,07
 
980.48  Dienst Binnenwaterbeheer Amsterdam  250.705,67 280.000 397.029,41
     
 02 Dotatie reserve vakantiegeld (BBA)  250.705,67 280.000 261.587,74
 03 Dotatie reserve WW-gelden (BBA)  0,00 0 135.441,67
 
980.50  Dienst Stadstoezicht  3.125.904,43 2.130.410 1.608.358,83
 01 Dotatie algemene reserve (Stadstoezicht)  839.069,10 125.210 11.725,83
 02 Dotatie reserve vakantiegeld (Stadstoezicht)  2.286.835,33 2.005.200 1.596.633,00
 
980.51  Dienst Historische Musea  52.085,64 45.000 129.710,61
 02 Dotatie reserve Personele lasten ATV i.v.m. pensioen (AHM)  20.000,00 20.000 20.000,00

     
 04 Dotatie reserve vakantiegeld (AHM)  7.085,64 0 0,00
 06 Dotatie reserve wachtgeldkosten (AHM)  25.000,00 25.000 109.710,61
 
980.53  Dienst Riolering en Waterhuishouding  -11.602.073,00 0 0,00
 02 Dotatie reserve Diemerzeedijk (Waternet)  -11.602.073,00 0 0,00
 
980.56  Dienst Economische Zaken  7.071.690,68 7.372.890 9.681.983,84
 03 Dotatie reserve Kapitaalsuitbreiding ASP (EZ)  0,00 0 200.000,00
 04 Dotatie Fonds Ontwikkelings Maatschappij (EZ)  1.214.406,36 1.374.840 1.057.370,36
 05 Dotatie WW-reserve (EZ)  11.700,00 26.740 57.171,67
 06 Dotatie reserve Ruim Baan voor Werk  5.773.570,00 5.831.310 5.906.680,00
 07 Dotatie reserve vakantiegeld (EZ)  72.014,32 140.000 86.441,81
 09 Dotatie reserve Evenementenfonds (EZ)  0,00 0 2.374.320,00
 

     
 
980.60  Afval Energie Bedrijf  1.106.534,00 1.521.170 44.411,00
 02 Dotatie reserve Toekomstige WW-uitkeringen (AEB)  98.244,00 50.000 22.139,00
 03 Dotatie reserve vakantiegeld (AEB)  0,00 450.000 22.272,00
 04 Dotatie reserve REB-gelden (AEB)  1.008.290,00 1.021.170 0,00
 
980.63  Waterleidingbedrijf  3.723.617,67 2.790.880 7.724.655,00
 01 Dotatie egalisatiereserve (Waternet)  315.369,13 0 1.160.000,00
 02 Dotatie reserve mitigering overgangsregeling bemetering 

(Waternet)
 0,00 0 4.766.189,00

     

 04 Dotatie reserve vakantiegeld (Waternet)  1.011.538,43 1.000.000 0,00
 05 Dotatie reserve in te verdienen overnamesommen (Waternet)  1.798.466,12 1.790.880 1.798.466,00

 06 Dotatie reserve wachtgeld (Waternet)  598.243,99 0 0,00
 
980.66  Gemeentevervoerbedrijf  23.352.427,00 15.106.400 24.373.058,00
 01 Dotatie algemene reserve (GVB)  13.221.068,00 3.806.400 13.303.107,00
 05 Dotatie reserve vakantiegeld (GVB)  10.131.359,00 11.300.000 11.069.951,00
 
980.70  Stads-bank van lening  818.462,99 193.970 362.798,00
 01 Dotatie winstreserve projecten (Stads-bank van lening)  405.431,95 0 31.903,00
 02 Dotatie algemene reserve (Stads-bank van lening)  0,00 0 37.584,00
 03 Dotatie reserve Verjaarde overschotten (Stads-bank van 

lening)
 40.000,00 0 0,00
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980.46  Projectmanagementbureau  458.059,05 424.000 332.934,81
     
     
 03 Onttrekking reserve WW-verplichtingen (PMB)  24.400,00 50.000 0,00
 04 Onttrekking reserve vakantiegeld (PMB)  333.659,05 345.000 332.934,81
 05 Onttrekking reserve 15 jaar bestaan (PMB)  100.000,00 0 0,00
 08 Onttrekking reserve huisvesting en meubilair (PMB)  0,00 29.000 0,00

980.47  ACAM Accountancy en Advies  559.886,65 431.000 479.038,27
 01 Onttrekking algemene bedrijfsreserve (ACAM)  99.432,21 0 30.000,00
 02 Onttrekking reserve WW-uitkeringen (ACAM)  84.915,92 50.000 62.545,51
 03 Onttrekking reserve vakantiegeld (ACAM)  375.538,52 381.000 386.492,76

980.48  Dienst Binnenwaterbeheer Amsterdam  243.030,94 272.000 304.522,36
 01 Onttrekking reserve Aanleg standaardligplaatsen (BBA)  0,00 0 53.816,60
 02 Onttrekking reserve vakantiegeld (BBA)  243.030,94 272.000 250.705,76
     

980.50  Dienst Stadstoezicht  2.355.520,41 2.590.570 2.453.587,00
 01 Onttrekking algemene reserve (Stadstoezicht)  0,00 508.250 505.853,00
 02 Onttrekking reserve vakantiegeld (Stadstoezicht)  2.355.520,41 2.082.320 1.947.734,00

980.51  Dienst Historische Musea  0,00 0 29.023,82
     

 03 Onttrekking reserve aankopen (AHM)  0,00 0 27.791,00
 04 Onttrekking reserve vakantiegeld (AHM)  0,00 0 1.232,82
     

     
     

980.56  Dienst Economische Zaken  2.331.903,62 5.478.190 18.034.983,36
     
 04 Onttrekking Fonds Ontwikkelings Maatschappij (EZ)  649.095,45 986.450 646.985,94
 05 Onttrekking WW-reserve (EZ)  0,00 26.740 41.918,98
 06 Onttrekking reserve Ruim Baan voor Werk  1.603.664,00 4.325.000 17.274.064,12
 07 Onttrekking reserve vakantiegeld (EZ)  79.144,17 140.000 72.014,32
     

     

980.60  Afval Energie Bedrijf  16.184,00 1.025.000 44.178,00
 02 Onttrekking reserve Toekomstige WW-uitkeringen (AEB)  11.588,00 75.000 35.978,00
 03 Onttrekking reserve vakantiegeld (AEB)  4.596,00 450.000 0,00
 04 Onttrekking reserve REB-gelden (AEB)  0,00 500.000 8.200,00

980.63  Waterleidingbedrijf  3.711.653,67 2.273.000 3.114.143,00
     
 02 Onttrekking reserve mitigering overgangsregeling bemetering 

(Waternet)
 926.282,84 733.000 1.206.326,00

 03 Onttrekking reserve in te verdienen bemeteringskosten 
(Waternet)

 1.426.310,24 490.000 618.035,00

 04 Onttrekking reserve vakantiegeld (Waternet)  1.039.060,59 1.050.000 1.011.538,00
     

 06 Onttrekking reserve wachtgeld (Waternet)  320.000,00 0 278.244,00

980.66  Gemeentevervoerbedrijf  13.172.760,00 15.555.000 16.094.400,00
 01 Onttrekking algemene reserve (GVB)  2.837.548,00 4.255.000 5.031.600,00
 05 Onttrekking reserve vakantiegeld (GVB)  10.335.212,00 11.300.000 11.062.800,00

980.70  Stads-bank van lening  543.097,16 412.300 421.896,00
 01 Onttrekking winstreserve projecten (Stads-bank van lening)  272.725,40 147.110 178.119,00
     
 03 Onttrekking reserve Verjaarde overschotten (Stads-bank van 

lening)
 0,00 0 40.000,00
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 06 Dotatie reserve Betaalautomaten (Stads-bank van lening)  172.319,00 0 38.933,00

     

 09 Dotatie reserve vakantiegeld (Stads-bank van Lening)  185.712,04 193.970 179.407,00
 10 Dotatie WW reserve (SBL)  15.000,00 0 74.971,00
 
980.72  Food Center Amsterdam  15.784,86 0 967.381,75
 01 Dotatie reserve Afkoopsommen erfpachttermijnen (Food 

Center)
 4.193,84 0 0,00

 04 Dotatie reserve vakantiegeld (Food Center)  11.591,02 0 0,00
 05 Dotatie reserve ontwikkelingsstrategie Food Center  0,00 0 967.381,75
 
980.74  Pontveren  0,00 0 144.279,00
 01 Dotatie reserve vakantiegeld (Pontveren)  0,00 0 107.021,00
 02 Dotatie reserve WW en wachtgeld (Pontveren)  0,00 0 37.258,00
 
980.81  Dienst Maatwerk  1.064.120,00 0 0,00
 01 Dotatie reserve vakantiegeld (Maatwerk)  1.064.120,00 0 0,00
 
980.95  Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer  246.701.488,83 22.965.000 52.002.256,32
 03 Dotatie Mobiliteitsfonds - algemene reserve (dIVV)  2.549.238,72 0 6.016.619,44
 04 Dotatie Mobiliteitsfonds - bestemmingsreserve (dIVV)  21.985.000,00 22.965.000 27.432.600,00
     

 06 Dotatie reserve Gemeentelijk aandeel in  kosten busstation / 
auto-onderdoorgang CS (dIVV)

 2.260.000,00 0 0,00

 07 Dotatie reserve Gemeentelijk aandeel kosten Noord/Zuidlijn 
(dIVV)

 212.097.000,00 0 7.641.000,00

     
     
 13 Dotatie reserve vakantiegeld (dIVV)  1.010.250,11 0 1.006.456,20
 14 Dotatie reserve inrichting Wibautas (dIVV)  0,00 0 1.300.000,00
 15 Dotatie reserve omgevingsmanagement (dIVV)  1.400.000,00 0 0,00
 16 Dotatie reserve personeelsvoorzieningen GVB (dIVV)  5.400.000,00 0 0,00
 17 Dotatie reserve WW (dIVV)  0,00 0 399.442,05
 18 Dotatie dynamisch verkeersmanagement  0,00 0 4.033.641,20
 19 Dotatie reserve lijn 5  0,00 0 2.469.902,34
 20 Dotatie langzaamverkeer passage CS  0,00 0 1.702.595,09
 
   
 
  Totaal van de lasten  1.078.449.053,18 432.890.150 960.725.667,35
  Totaal van de baten  765.054.601,52 349.121.880 839.526.386,84
  Saldo van de resultaatbestemming 313.394.451,66 83.768.270 121.199.280,51
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 04 Onttrekking reserve Geluidsproblemen bank 4 (Stads-bank 
van lening)

 12.093,59 0 0,00

 05 Onttrekking reserve Huisstijl (Stads-bank van lening)  29.577,67 0 0,00
 06 Onttrekking reserve Betaalautomaten (Stads-bank van lening)  0,00 50.000 17.124,00

 08 Onttrekking reserve Casco oplevering bank 5 (Stads-bank van 
lening)

 50.000,00 27.640 0,00

 09 Onttrekking reserve vakantiegeld (Stads-bank van Lening)  178.700,50 187.550 186.653,00
     

980.72  Food Center Amsterdam  22.329,82 0 88.539,55
 01 Onttrekking reserve Afkoopsommen erfpachttermijnen (Food 

Center)
 11.435,10 0 0,00

 04 Onttrekking reserve vakantiegeld (Food Center)  10.894,72 0 0,00
 05 Onttrekking reserve ontwikkelingsstrategie Food Center  0,00 0 88.539,55

     
     
     

980.81  Dienst Maatwerk  92.906,00 0 356.703,00
 01 Onttrekking reserve vakantiegeld (Maatwerk)  92.906,00 0 356.703,00

980.95  Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer  31.344.844,39 65.262.000 160.733.542,60
 03 Onttrekking Mobiliteitsfonds - algemene reserve (dIVV)  0,00 1.838.000 7.742.600,00
 04 Onttrekking Mobiliteitsfonds - bestemmingsreserve (dIVV)  25.274.559,29 16.850.000 30.946.902,84
 05 Onttrekking reserve Gemeentelijk aandeel in kosten en risico's 

IJtram (dIVV)
 0,00 0 3.000.000,00

 06 Onttrekking reserve Gemeentelijk aandeel in  kosten 
busstation / auto-onderdoorgang CS (dIVV)

 0,00 20.000.000 8.748.262,88

 07 Onttrekking reserve Gemeentelijk aandeel kosten 
Noord/Zuidlijn (dIVV)

 0,00 26.574.000 103.801.426,53

 08 Onttrekking reserve Antigraffiti metro (dIVV)  1.538.998,76 0 0,00
 12 Onttrekking reserve activiteiten stadsregie (dIVV)  2.101.419,62 0 0,00
 13 Onttrekking reserve vakantiegeld (dIVV)  1.029.866,72 0 988.461,95
     
 15 Onttrekking reserve omgevingsmanagement (dIVV)  1.400.000,00 0 0,00
 16 Onttrekking reserve personeelsvoorzieningen GVB (dIVV)  0,00 0 5.505.888,40
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Balans met bijlagen 
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Gemeentebalans per 31 december 2006 (met vergelijkende cijfers per 31 december 2005) Bedragen in euro's
ACTIVA 2006 2005 PASSIVA 2006 2005
Vaste activa 10.231.565.071 9.692.849.378 Eigen vermogen 5.119.343.399 4.998.033.979

Immateriële vaste activa 9.024.949 9.809.113 Algemene reserves 3.990.238.663 3.620.013.538
Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van 
agio en disagio

301.709 452.563

Kosten van onderzoek en ontwikkeling van activa 8.723.240 9.356.550 Bestemmingsreserves bedoeld om ongewenste schommelingen in 
tarieven op te vangen

0 0

Materiële vaste activa 7.924.005.331 7.438.602.766 Overige bestemmingsreserves 1.129.104.736 1.378.020.441
Investeringen met een economisch nut 7.252.346.970 6.756.742.538
  Waarvan in erfpacht uitgegeven 4.431.882.041 4.105.248.244 Resultaat na bestemming 0 0
Investeringen in de openbare ruimte met een  maatschappelijk nut 671.658.361 681.860.228

Voorzieningen 2.069.546.139 1.885.551.369
Financiële vaste activa 2.298.534.791 2.244.437.499

Vaste schulden 2.483.951.082 2.222.583.597
Deelnemingen 303.017.432 301.592.695
Gemeenschappelijke regelingen 0 0 Obligatieleningen 0 9.456.879
Overige verbonden partijen 72.490 58.214
Leningen aan woningbouwcorporaties 468.345.783 508.359.080 Onderhandse leningen 2.466.020.689 2.186.626.412
Leningen aan deelnemingen 6.712.836 7.768.925 van binnenlandse  pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen 0 0
Leningen aan overige verbonden partijen 6.543.143 431.680 van binnenlandse  banken en overige financiële instellingen 2.398.528.822 2.109.715.738
Overige langlopende leningen 191.833.302 240.387.602 van  binnenlandse bedrijven 2.403.800 4.763.300
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of 
langer

1.281.960.267 1.149.080.686 van overige binnenlandse sectoren 65.088.067 72.147.374

Bijdragen aan activa in eigendom van derden 40.049.538 36.758.617 van buitenlandse instellingen, fondsen,banken,bedrijven etc. 0 0

Vlottende activa 1.811.979.624 1.564.248.809 Door derden belegde gelden 0 0

Voorraden 590.301.922 527.644.747 Waarborgsommen 17.930.393 26.500.306
Niet in exploitatie genomen bouwgronden 0 0
Overige grond- en hulpstoffen 1.301.410 3.800.918
Onderhanden werk (inclusief bouwgronden in exploitatie) 567.851.348 503.636.042 Vlottende passiva 2.370.704.075 2.150.929.242
Gereed product en handelsgoederen 21.149.164 20.207.787
Vooruitbetalingen op voorraden 0 0 Kortlopende schulden 1.379.819.363 1.356.692.068

Kasgeldleningen 393.500.000 433.000.000
Vorderingen 684.972.230 638.842.121 Bank- en girosaldi 513.560.916 407.423.432
Vorderingen op openbare lichamen 195.531.252 197.455.776 Overige schulden 472.758.447 516.268.636
Verstrekte kasgeldleningen 2.300 1.399
Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen 5.727.985 90.880.139 Overlopende passiva 990.884.712 794.237.174
Overige vorderingen 476.306.688 350.504.807
Overige uitzettingen 7.404.005 0

Liquide middelen 0 0

Overlopende activa 536.705.472 397.761.941

Totaal activa 12.043.544.695 11.257.098.187 Totaal passiva 12.043.544.695 11.257.098.187

Totaalbedrag garantieverplichtingen 8.203.113.533 6.821.629.263
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Overzicht bruto verloop van de posten behorende tot de vaste activa

Boekwaarde aan het 
begin van het 

begrotingsjaar

Investeringen Overdrachten Afschrijvingen Overdrachten Desinvesteringen Boekwaarde aan het 
einde van het 

begrotingsjaar

Immateriële vaste activa
Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio 452.563,00 0,00 0,00 150.854,00 0,00 0,00 301.709,00
Kosten van onderzoek en ontwikkeling van activa 9.356.549,54 1.116.730,19 0,00 1.750.039,59 0,00 0,00 8.723.240,14
Totaal immateriële vaste activa 9.809.112,54 1.116.730,19 0,00 1.900.893,59 0,00 0,00 9.024.949,14

Materiële vaste activa
Investeringen met een economisch nut
Gronden en terreinen 4.441.588.031,73 329.949.015,91 6.797.768,15 1.892.441,16 0,00 5.562.873,17 4.770.879.501,46
  Waarvan in erfpacht uitgegeven 4.105.248.244,00 326.633.797,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.431.882.041,00
Woonruimten 2.338.423,24 1.628.347,51 69.680.895,14 4.283.238,23 0,00 2.679,90 69.361.747,76
Bedrijfsgebouwen 641.321.203,58 85.547.665,45 -47.363.160,36 29.475.061,80 58.460.610,00 20.512.803,51 571.057.233,36
Grond-, weg- en waterbouwkudige werken 466.963.284,42 63.308.511,57 10.057.564,88 29.115.172,16 0,00 3.660.768,00 507.553.420,71
Vervoermiddelen 372.357.380,41 36.689.726,45 -6.961.950,72 29.411.435,96 0,00 2.357.683,79 370.316.036,39
Machines, apparaten en installaties 690.608.492,69 148.047.212,65 -963.993,56 40.739.680,45 0,00 1.367.265,42 795.584.765,91
Overige materiële vaste activa 141.565.721,53 24.636.774,45 23.288.713,74 13.231.751,53 0,00 8.665.193,88 167.594.264,31
Totaal investeringen met een economisch nut 6.756.742.537,60 689.807.253,99 54.535.837,27 148.148.781,29 58.460.610,00 42.129.267,67 7.252.346.969,90

Investeringen in de openbare ruimte met een  maatschappelijk nut
Gronden en terreinen 9.732.477,50 7.723,00 17.506.722,78 17.531.499,78 0,00 9.420.528,00 294.895,50
Grond-, weg- en waterbouwkudige werken 29.098.535,76 -105.428,85 0,00 2.685.282,80 0,00 1.370.452,00 24.937.372,11
Overige materiële vaste activa 643.029.215,15 55.406.086,61 -15.378.780,56 32.966.828,62 4.326.537,00 -662.938,00 646.426.093,58
Totaal investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 681.860.228,41 55.308.380,76 2.127.942,22 53.183.611,20 4.326.537,00 10.128.042,00 671.658.361,19

Totaal materiële vaste activa 7.438.602.766,01 745.115.634,75 56.663.779,49 201.332.392,49 62.787.147,00 52.257.309,67 7.924.005.331,09

Financiële vaste activa
Deelnemingen 301.592.694,99 6.418.152,00 0,00 138.650,96 0,00 4.854.764,38 303.017.431,65
Gemeenschappelijke regelingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Overige verbonden partijen 58.213,85 84.985,47 0,00 0,00 0,00 70.709,48 72.489,84
Leningen aan woningbouwcorporaties 508.359.079,56 0,00 0,00 0,00 0,00 40.013.296,84 468.345.782,72
Leningen aan deelnemingen 7.768.925,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1.056.089,64 6.712.835,79
Leningen aan overige verbonden partijen 431.680,45 6.116.000,00 0,00 0,00 0,00 4.537,80 6.543.142,65
Overige langlopende leningen 240.387.602,10 17.178.055,14 0,00 0,00 0,00 65.732.355,04 191.833.302,20
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 1.149.080.685,78 303.324.900,20 0,00 0,00 0,00 170.445.319,29 1.281.960.266,69
Bijdragen aan activa in eigendom van derden 36.758.616,95 6.867.053,00 0,00 3.576.131,57 0,00 0,00 40.049.538,38
Totaal financiële vaste activa 2.244.437.499,11 339.989.145,81 0,00 3.714.782,53 0,00 282.177.072,47 2.298.534.789,92

Totaal vaste activa 9.692.849.377,66 1.086.221.510,75 56.663.779,49 206.948.068,61 62.787.147,00 334.434.382,14 10.231.565.070,15
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Stand per 1 
januari 2006

Toevoeging 
exploitatie

Onttrekking 
exploitatie

Aanwending Stand per 31 
december 2006

Resultaatgebied 10: Openbare orde en veiligheid

Bestemmingsreserves
Aankopen Van Traa-team 2.455.720,00 0,00 142.489,00 0,00 2.313.231,00
Gevolgen vreemdelingenwetgeving 0,00 567.421,00 0,00 0,00 567.421,00
Vakantiegeld (Brandweer) 1.181.744,55 2.137.902,94 2.085.126,91 0,00 1.234.520,58
Reserve Leidraad oefenen (Brandweer) 367.374,76 0,00 367.374,76 0,00 0,00
Reserve afkoop Bos en Lommer (Brandweer) 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00
Reserve WW (Brandweer) 186.900,00 1.025.031,73 62.167,69 0,00 1.149.764,04
Nieuwe kazerne Westerpark 0,00 3.530.000,00 0,00 0,00 3.530.000,00
Totaal bestemmingsreserves 4.591.739,31 7.260.355,67 3.057.158,36 0,00 8.794.936,62

Voorzieningen
Metrowachten 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00
COA Werkbudget 543.824,14 0,00 0,00 543.824,14 0,00
GSB-gelden (BDA) 1.386.004,65 5.977.805,00 0,00 0,00 7.363.809,65
Afwikkeling FLO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vaccinaties personeel (Brandweer) 90.000,00 268,50 0,00 28.714,80 61.553,70
Crisis (Brandweer) 185.000,00 0,00 0,00 185.000,00 0,00
GSB III jeugd en veiligheid 216.209,34 372.442,71 0,00 0,00 588.652,05
Totaal voorzieningen 2.821.038,13 6.350.516,21 0,00 1.157.538,94 8.014.015,40
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Stand per 1 
januari 2006

Toevoeging 
exploitatie

Onttrekking 
exploitatie

Aanwending Stand per 31 
december 2006

Resultaatgebied 20: Werk en inkomen

Algemene reserves
Risico Wet Werk en Bijstand 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00
Totaal algemene reserves 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000.000,00

Bestemmingsreserves
Co-financiering Urban/D2 1.274.338,00 0,00 126.050,00 0,00 1.148.288,00
Huisvesting kinderopvang Triade 2.640.929,57 0,00 386.073,52 0,00 2.254.856,05
Invoering WWB (FWI 2003) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jongerenloketten (FWI 2003) 700.000,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00
Dekking Handhaving 2004 / 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Niet Uitkeringsgerechtigden (NUG) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
WWB 2004 Armoedebeleid / DWI-programma 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reserve klant in beeld (DWI) 5.090.516,00 0,00 5.090.516,00 0,00 0,00
Transformatieplan (DWI) 7.209.923,00 750.000,00 3.525.805,51 0,00 4.434.117,49
ESF-gelden jongerenloketten 1.581.574,00 0,00 0,00 0,00 1.581.574,00
WFA 2005 Overschot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
WWB 2005 Conjunctuurreserve 6.419.600,00 0,00 6.419.600,00 0,00 0,00
WWB 2006 Conjunctuurreserve 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
WWB 2006 Besteedbaar overschot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kosten Laarderhoogtweg (DWI) 2.660.758,00 0,00 835.582,00 0,00 1.825.176,00
Frictiekosten huisvesting DWI 4.766.243,00 0,00 4.151.168,00 0,00 615.075,00
KOA-regeling 0,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00
Rechtmatigheidsonderzoeken (DWI) 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00
Vakantiegeld (Maatwerk) 356.703,00 0,00 356.703,00 0,00 0,00
Vakantiegeld werkarrangementen (DWI) 889.913,00 0,00 857.682,09 0,00 32.230,91
Totaal bestemmingsreserves 33.590.497,57 2.650.000,00 22.449.180,12 0,00 13.791.317,45

Voorzieningen
Declaratierisico's GSD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Plan van aanpak Gemeentelijke Sociale Dienst 3.827.200,00 0,00 3.827.200,00 0,00 0,00
Agis-contract 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Stand per 1 
januari 2006

Toevoeging 
exploitatie

Onttrekking 
exploitatie

Aanwending Stand per 31 
december 2006

Frictiekosten ROA / VVTV 60.560,81 0,00 0,00 47.171,65 13.389,16
Declarabiliteit WIW 1999-2000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IDA-regeling 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strafkorting 2001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Declarabiliteit WIW 2001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strafkorting 2002 uit bijzondere bijstand 2002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Strafkorting 2002 uit armoedebeleid 2002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Declarabiliteit WIW / Regeling Kinderopvang 364.741,31 -364.741,31 0,00 0,00 0,00
Strafkorting ABW 2003 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Declarabiliteit WIW/Reg. Kinderopvang 3.900.000,00 0,00 0,00 3.900.000,00 0,00
WIW Scholing en Activering 74.201.961,74 18.439.136,40 0,00 23.875.930,22 68.765.167,92
Declarabiliteit WIW 2003 2.200.000,00 -1.278.268,00 0,00 921.732,00 0,00
WIW scholing en activering 2002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Declarabiliteit WIW 2004 2.200.000,00 -2.200.000,00 0,00 0,00 0,00
BTW NV Werk 380.000,00 -380.000,00 0,00 0,00 0,00
Bevoorschotting BVG 1.684.000,00 22.207,49 0,00 22.203,00 1.684.004,49
Agenda van de Toekomst tot en met 2004 565.812,36 0,00 48.079,00 158.213,36 359.520,00
Agenda van de Toekomst 2005 4.584.880,00 1.618.193,00 0,00 3.100.000,00 3.103.073,00
Algemene declaratierisico's 2005 (DWI) 1.500.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 300.000,00
Contract ROC 2007-2008 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00
Navordering BTW Sportbeheer 0,00 360.000,00 0,00 0,00 360.000,00
Risico terugvordering BTW (DWI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Algemene declaratierisico's 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resultaten St. Op Maat 2001 - 2002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ESF-gelden jongerenloketten 2003 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Declaratierisico VSA 4.709.967,00 10.827.075,31 0,00 0,00 15.537.042,31
Totaal voorzieningen 100.179.123,22 30.043.602,89 5.075.279,00 32.025.250,23 93.122.196,88
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Stand per 1 
januari 2006

Toevoeging 
exploitatie

Onttrekking 
exploitatie

Aanwending Stand per 31 
december 2006

Resultaatgebied 30: Zorg

Bestemmingsreserves
Gezondheidscentra 100.000,78 0,00 0,00 0,00 100.000,78
Kindvolgsysteem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alcoholbeleid 8.978,50 0,00 8.978,50 0,00 0,00
Beleidsontwikkeling OGZ 8.122,07 0,00 8.122,07 0,00 0,00
WW-uitkeringen (GGD) 660.679,78 1.208.201,77 976.491,90 0,00 892.389,65
Vakantiegeld (GGD) 1.582.476,80 125.733,01 0,00 0,00 1.708.209,81
Research en Development 1.200.290,62 1.347.372,00 221.661,73 0,00 2.326.000,89
Geïntegreerde voorziening 0,00 602.000,00 0,00 0,00 602.000,00
WVG MIVA'S 2000 - 2001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
WVG Stimuleringsfonds 48.148,80 0,00 47.687,80 0,00 461,00
WVG Egalisatiereserve 0,00 2.170.392,00 0,00 0,00 2.170.392,00
24-Uursopvang 2.000.000,00 0,00 1.730.250,00 0,00 269.750,00
Nachtopvang 750.000,00 0,00 750.000,00 0,00 0,00
Wet Maatschappelijke Ondersteuning 1.378.360,00 1.000.000,00 842.965,88 0,00 1.535.394,12
Supportvoorzieningen Zuidoost 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 3.500.000,00
Reserve motie Olmer 0,00 965.350,00 0,00 0,00 965.350,00
Totaal bestemmingsreserves 7.737.057,35 10.919.048,78 4.586.157,88 0,00 14.069.948,25

Voorzieningen
Research en Development 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Omvangrijke en niet jaarlijks terugkerende kosten (GGD) 238.534,66 916.060,00 0,00 0,00 1.154.594,66
Groot onderhoud huisvesting (GGD) 2.377.311,26 1.164.281,00 0,00 2.397.761,83 1.143.830,43
Simonskerkestraat 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00
Privatiseringsoperatie Arbodienst 2.903.003,94 0,00 0,00 5.662,43 2.897.341,51
Ambulancedienst, dubieuze debiteuren 98.247,10 400.000,00 0,00 396.361,11 101.885,99
Egalisatie SOA 107.279,62 0,00 0,00 0,00 107.279,62
Amsterdamse Gezondheidsmonitor 50.000,00 100.000,00 0,00 0,00 150.000,00
RAK BMHK 417.301,60 0,00 0,00 237.594,00 179.707,60
Medewerkers GGD i.v.m. Vakantiehuisjes 112.207,00 0,00 0,00 0,00 112.207,00
Promotie stichting Sarphati 36.314,11 0,00 0,00 12.000,00 24.314,11
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januari 2006

Toevoeging 
exploitatie

Onttrekking 
exploitatie

Aanwending Stand per 31 
december 2006

Legaat BMHK 61.832,77 0,00 0,00 22.684,17 39.148,60
RAK CVZ SOA 128.552,00 0,00 128.552,00 0,00 0,00
Automatisering LVE (CTG) 281.392,92 0,00 0,00 0,00 281.392,92
Pre- en postnatale screening 345.336,52 0,00 0,00 201.890,00 143.446,52
Legaat Wiepjes 3.949,58 0,00 0,00 0,00 3.949,58
GSB III 0,00 494.091,92 0,00 0,00 494.091,92
Verzorgingshuizen ouden van dagen 274.307,43 8.092,07 0,00 0,00 282.399,50
BIMZ 1.293.344,18 38.153,65 0,00 56.440,00 1.275.057,83
Afstemming WMO-WWB 0,00 81.803,00 0,00 0,00 81.803,00
Veilige Haven 0,00 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00
Totaal voorzieningen 8.878.914,69 3.237.481,64 278.552,00 3.330.393,54 8.507.450,79
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exploitatie
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Resultaatgebied 40: Educatie & jeugd en diversiteit

Bestemmingsreserves
WW-uitkeringen (GPI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vakantiegeld (GPI) 134.110,28 0,00 134.110,28 0,00 0,00
Krachtenbundeling Speciaal Onderwijs 35.222,40 0,00 0,00 0,00 35.222,40
Oudkomers 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00
Onderwijs consumentenorganisatie 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00
Sociale integratie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Onderwijshuisvesting 3.983.231,00 7.836.900,00 4.538.745,00 0,00 7.281.386,00
Reserve inburgeringstrajecten 0,00 8.434.527,00 0,00 0,00 8.434.527,00
Oudkomers t.b.v. Herinrichting Inburgering Amsterdam 0,00 1.473.716,00 0,00 0,00 1.473.716,00
Opvoeden in de buurt 0,00 2.199.064,00 0,00 0,00 2.199.064,00
Interculturele verhoudingen in het onderwijs 0,00 1.051.046,00 0,00 0,00 1.051.046,00
Reserve Elleboog 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
Reserve Jongerencentrum Jan van Galenstraat 0,00 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00
Reserve SO VSO kenniseconomie 0,00 416.000,00 0,00 0,00 416.000,00
Reserve VVE kenniseconomie 0,00 269.000,00 0,00 0,00 269.000,00
Nieuwbouw Openbare Bibliotheek 16.600.000,00 7.400.000,00 0,00 0,00 24.000.000,00
WW-uitkering en reïntegratie (DMO) 325.376,83 407.104,00 249.371,00 0,00 483.109,83
Vakantiegeld (DMO) 504.848,98 521.202,00 504.849,00 0,00 521.201,98
Totaal bestemmingsreserves 26.732.789,49 31.008.559,00 10.577.075,28 0,00 47.164.273,21

Voorzieningen
Onbekende gever 35.621,19 1.050,83 0,00 0,00 36.672,02
Linnenbeursje 80.094,32 2.362,78 0,00 0,00 82.457,10
Voormalige tussenscholen 49.933,30 1.473,03 0,00 0,00 51.406,33
Openbare scholen BLO 5.070,84 149,59 0,00 0,00 5.220,43
Ontslagen meisjes 21.804,33 643,23 0,00 0,00 22.447,56
De Geijselaar 8.738,43 257,78 0,00 0,00 8.996,21
Quien 841,38 24,82 0,00 0,00 866,20
Gemeentelijk Onderwijs Achterstandenbeleid 6.743.372,83 1.822.140,00 0,00 8.565.510,00 2,83
Rijksgelden OALT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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GSB Voortijdig Schoolverlaten 736.011,00 0,00 0,00 256.983,00 479.028,00
Zwemvaardigheid 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Antillianen / Arubanen 52.009,00 0,00 0,00 0,00 52.009,00
Oudkomers afwikkeling 2004 3.024.060,00 0,00 0,00 3.024.060,00 0,00
Wet inburgering nieuwkomers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pilot schakelklassen 46.667,00 0,00 0,00 15.667,00 31.000,00
GSB III risicojongeren 332.293,22 24.920,00 0,00 0,00 357.213,22
GSB III algemeen / SPA -559.500,00 525.125,00 0,00 900.000,00 -934.375,00
Voorziening ESF risicojongeren 0,00 43.716,86 0,00 0,00 43.716,86
Voorziening ESF probleemjongeren 0,00 329.681,94 0,00 0,00 329.681,94
Voorziening GSB III ESF probleemjongeren 0,00 154.880,00 0,00 0,00 154.880,00
Voorziening GSB III ESF risicojongeren 0,00 812.008,54 0,00 0,00 812.008,54
Aanval op de uitval 0,00 1.417.445,00 0,00 0,00 1.417.445,00
Dagarrangementen & Combinatie PO 0,00 5.098.852,00 0,00 0,00 5.098.852,00
Dagarrangementen & Combinatie VO 0,00 519.775,00 0,00 0,00 519.775,00
Pilot Kansarme Jongeren 0,00 733.000,00 0,00 0,00 733.000,00
GSB III VVE Schakelklassen 0,00 1.565.559,80 0,00 0,00 1.565.559,80
Leren en Werken 0,00 172.010,00 0,00 0,00 172.010,00
Voorziening Herinrichting Inburgering Amsterdam 2007 0,00 1.260.000,00 0,00 0,00 1.260.000,00
Rijksgeld Uitkering kinderopvang 2004 867.351,05 0,00 0,00 867.351,05 0,00
Voorziening zieke leerlingen en RMC 3.577,00 0,00 0,00 3.577,00 0,00
Assessment oudkomers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rijksuitkering tieneropvang 88.464,00 0,00 0,00 88.464,00 0,00
PAVEM-middelen 0,00 12.009.288,00 0,00 0,00 12.009.288,00
Van Det onderhoud buitenkant 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Van Det groepsafhankelijk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Van Det spaarverlof 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Van Det leerlingafhankelijk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totaal voorzieningen 11.536.408,89 26.494.364,20 0,00 13.721.612,05 24.309.161,04
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Resultaatgebied 50: Verkeer en Infrastructuur

Algemene reserves
Risico's Noord/Zuidlijn / weerstandsvermogen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mobiliteitsfonds - algemene reserve 8.007.023,46 6.016.619,44 7.742.600,00 0,00 6.281.042,90
Algemene reserve (dAB - Parkeergebouwen) 763.644,00 0,00 763.644,00 0,00 0,00
Totaal algemene reserves 8.770.667,46 6.016.619,44 8.506.244,00 0,00 6.281.042,90

Bestemmingsreserves
Mobiliteitsfonds - bestemmingsreserve 28.297.283,26 27.432.600,00 30.946.902,84 0,00 24.782.980,42
Gemeentelijk aandeel in kosten en risico's IJtram 4.447.724,02 0,00 3.000.000,00 0,00 1.447.724,02
Gemeentelijk aandeel in  kosten busstation / auto-onderdoorgang CS 79.068.085,98 0,00 8.748.262,88 0,00 70.319.823,10
Gemeentelijk aandeel kosten Noord/Zuidlijn 249.337.551,41 7.641.000,00 103.801.426,53 0,00 153.177.124,88
Antigraffiti metro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Risicoreservering IJsei 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00
Omgevingsmanagement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vakantiegeld (dIVV) 635.676,99 1.006.456,20 988.461,95 0,00 653.671,24
Inrichting Wibautas (UNA-geld) 1.564.272,00 1.300.000,00 0,00 0,00 2.864.272,00
Activiteiten Stadsregie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reserve parkeeropbrengsten 2003 dIVV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Personeelsvoorzieningen GVB 5.400.000,00 0,00 5.400.000,00 0,00 0,00
Reserve WW-premies (IVV) 0,00 399.442,05 105.888,40 0,00 293.553,65
Langzaam verkeer passage CS 0,00 1.702.595,09 0,00 0,00 1.702.595,09
Dynamisch verkeersmanagement 0,00 4.033.641,20 0,00 0,00 4.033.641,20
Reserve Lijn 5 0,00 2.469.902,34 0,00 0,00 2.469.902,34
Bewonersgarages Zuidoost 2.836.730,35 92.193,69 187.352,60 0,00 2.741.571,44
Vakantiegeld (dAB - Parkeergebouwen) 114.600,00 120.000,00 120.000,00 0,00 114.600,00
Totaal bestemmingsreserves 386.701.924,01 46.197.830,57 153.298.295,20 0,00 279.601.459,38

Voorzieningen
Transformatie pontveren 240.000,00 80.000,00 207.712,00 0,00 112.288,00
Casco en funderingsherstel Noord/Zuidlijn 7.769.345,48 0,00 0,00 1.511.244,39 6.258.101,09
Exploitatie OV 2.104.489,39 0,00 0,00 2.104.489,39 0,00
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Brandwerende coating Piet Heintunnel 125.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000,00
Egalisatie rijksbezuinigingen exploitatie OV 1.417.398,00 0,00 0,00 1.417.398,00 0,00
Beheer en onderhoud railinfrastructuur 16.935.083,62 0,00 0,00 6.313.484,45 10.621.599,17
Aanleg nieuwe tramlijnen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tourniquets & Chipkaart 3.800.676,00 0,00 0,00 3.800.676,00 0,00
Achterstallig onderhoud 2 overgedragen bruggen 106.248,00 0,00 0,00 106.248,00 0,00
Werkgelegenheidsimpuls Science Centre 484.543,54 431.646,31 0,00 916.189,85 0,00
Risicofondsen N/Z-lijn 59.514.870,19 50.205.520,00 0,00 0,00 109.720.390,19
Sociale veiligheid OV 6.636.719,70 0,00 0,00 5.440.758,94 1.195.960,76
Egalisatie kapitaallasten tram en metromaterieel 22.926.388,93 1.218.566,00 0,00 24.144.954,93 0,00
Aanloopverliezen openbaar vervoer 3.308.800,98 0,00 0,00 3.308.800,98 0,00
Metrovervangingsprojecten 10.828.565,45 9.077.464,00 0,00 11.260.285,60 8.645.743,85
OLT AZAM gelden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dynamisering Busstation CS 907.891,44 0,00 0,00 907.891,44 0,00
Beheer en onderhoud railinfrastructuur 0,00 7.479.419,51 0,00 0,00 7.479.419,51
Voorziening RAP 0,00 107.000,00 0,00 0,00 107.000,00
Voorziening controle BCF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Groot onderhoud (dAB - Parkeergebouwen) 4.986.145,37 1.571.903,39 0,00 997.407,46 5.560.641,30
Totaal voorzieningen 142.092.166,09 70.171.519,21 207.712,00 62.229.829,43 149.826.143,87
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Resultaatgebied 60: Openbare ruimte, groen, sport en recreatie

Bestemmingsreserves
Achterstallig onderhoud Artis 133.186,77 0,00 133.187,00 0,00 -0,23
Reserve Groeifonds Groen Zuidas 3.584.531,22 458.685,04 301.735,39 0,00 3.741.480,87
Reserve 1e verstrating 22.760.981,00 0,00 22.760.981,00 0,00 0,00
Incidentele groenmiddelen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fonds Openbare Ruimte met Allure (UNA) 80.672,00 0,00 80.672,00 0,00 0,00
Reserve Groengelden 2003-2006 3.981.087,00 1.870.000,00 709.380,00 0,00 5.141.707,00
Reserve WW (DRO) 429.250,00 295.019,00 107.117,00 0,00 617.152,00
De Rode Loper 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
Sportaccommodatiefonds 5.639.126,00 1.875.000,00 3.348,00 0,00 7.510.778,00
Achterstand onderhoud sportaccommodatie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Versterking grenzen Amsterdamse Bos 47.968,50 0,00 0,00 0,00 47.968,50
Compensatie kappen bomen 47.817,72 0,00 23.780,00 0,00 24.037,72
Vakantiegeld (dAB - Amsterdamse Bos) 90.000,00 90.000,00 90.000,00 0,00 90.000,00
Afwikkeling verzelfstandiging camping Amsterdamse Bos 93.500,00 0,00 34.000,00 0,00 59.500,00
Vakantiegeld (dAB - Sporthallen Zuid) 27.000,00 27.000,00 27.000,00 0,00 27.000,00
Vakantiegeld (dAB - Westpoort) 78.000,00 92.000,00 78.000,00 0,00 92.000,00
Totaal bestemmingsreserves 36.993.120,21 5.707.704,04 24.349.200,39 0,00 18.351.623,86

Voorzieningen
Voorziening 1e verstrating 0,00 23.401.044,75 0,00 1.614.000,00 21.787.044,75
Breedtesport impuls 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ID Banen 276.810,00 0,00 0,00 0,00 276.810,00
BOS-projecten 0,00 293.495,00 0,00 9.332,00 284.163,00
GSB III MAJOS /Sport en Recreatie 0,00 631.898,00 0,00 0,00 631.898,00
Groot onderhoud hallen (dAB / Sporthallen Zuid) 56.710,00 146.705,00 0,00 0,00 203.415,00
Groot onderhoud (dAB - Westpoort / Boedelbeheer) 290.270,91 195.540,00 0,00 82.914,26 402.896,65
Totaal voorzieningen 623.790,91 24.668.682,75 0,00 1.706.246,26 23.586.227,40
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Resultaatgebied 70: Cultuur en monumenten

Bestemmingsreserves
Manuscript Februaristaking 1941 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opdrachten fotografen 14.567,25 15.000,00 5.691,05 0,00 23.876,20
Obligatie VOC 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00
Conservering videoarchief Migranten TV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Broedplaatsen 577.832,13 0,00 -1.432.842,49 0,00 2.010.674,62
Ombouw 220/380V 460.819,42 0,00 0,03 0,00 460.819,39
Herontwikkeling Stedelijk Museum 10.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00
Vakantiegeld (Stedelijk Museum) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kunstaankoop 322.445,93 0,00 322.445,93 0,00 0,00
WW / Reïntegratie (Stadsschouwburg) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aankopen en ontsluiting collectie 100.000,00 0,00 27.791,00 0,00 72.209,00
Personele lasten ATV i.v.m. pensioen 80.000,00 20.000,00 0,00 0,00 100.000,00
Vakantiegeld (AHM) 141.235,64 257.889,07 259.121,89 0,00 140.002,82
Wachtgeld (AHM) 25.000,00 109.710,61 0,00 0,00 134.710,61
Kunstenplan 2001-2008 821.540,00 0,00 266.740,00 0,00 554.800,00
Wachtgelden Muziekschool - 2011 379.211,00 0,00 46.000,00 0,00 333.211,00
Vereveningsreserve Kunstenplan 2005-2008 610.270,00 226.150,00 0,00 0,00 836.420,00
Wachtgeld Amsterdamse Kunstraad 2006-2007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kunstenplan 2001-2004 0,00 700.000,00 495.000,00 0,00 205.000,00
Onderhoud Cultuuraccommodaties 72.010,00 0,00 72.010,00 0,00 0,00
Aandeelhouderschap Kunst en Cultuur 32.500,00 0,00 0,00 0,00 32.500,00
Vakantiegeld (dAB - Archeologie en Monumentenzorg) 77.026,97 79.463,00 77.026,97 0,00 79.463,00
Totaal bestemmingsreserves 13.764.458,34 3.408.212,68 188.984,38 0,00 16.983.686,64

Voorzieningen
Frictiekosten Monumentenzorg 388.657,10 0,00 0,00 388.657,10 0,00
Legaat van Eck 21.499,17 634,25 0,00 0,00 22.133,42
Conservering videoarchief Migranten TV 26.296,36 0,00 0,00 26.296,36 0,00
Opdrachten fotografen (GAA) 14.597,15 15.000,00 0,00 5.720,95 23.876,20
Kosten tentoonstelling Aanzien van de Stad 0,00 161.134,07 0,00 118.467,34 42.666,73
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Buurt en Stad 0,00 72.500,00 0,00 12.037,82 60.462,18
Tentoonstelling De Bazel 0,00 40.000,00 0,00 21.997,26 18.002,74
Avant-garde 1960-1975 16.876,19 0,00 16.876,19 0,00 0,00
Fondsenwerving 13.967,82 0,00 13.967,82 0,00 0,00
Werkgelegenheidsimpuls 1994 7.109.264,55 789.918,00 0,00 0,00 7.899.182,55
Bijdrage OC&W in herontwikkeling 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00
Groot onderhoud Stadsschouwburg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Groot onderhoud (AHM) 81.612,67 0,00 0,00 81.612,67 0,00
Project Sri Lanka 156.177,98 0,00 0,00 86.562,01 69.615,97
Voorziening debiteuren (AHM) 9.860,00 0,00 0,00 0,00 9.860,00
Groot onderhoud Willet-Holthuysen 0,00 3.638,10 0,00 0,00 3.638,10
Rijksregelingen cultuur 2005-2008 141.339,00 100.123,00 0,00 100.000,00 141.462,00
Totaal voorzieningen 12.980.147,99 1.182.947,42 30.844,01 841.351,51 13.290.899,89
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Resultaatgebied 80: Milieu en water

Algemene reserves
Egalisatiereserve (Waternet) 2.206.699,22 1.160.000,00 0,00 0,00 3.366.699,22
In te verdienen overnamesommen (Waternet) -8.860.165,64 1.798.466,14 0,00 0,00 -7.061.699,50
Totaal algemene reserves -6.653.466,42 2.958.466,14 0,00 0,00 -3.695.000,28

Bestemmingsreserves
UNA-fonds 1.143.850,72 0,00 1.143.850,72 0,00 0,00
Bodemsaneringsgelden gemeente 5.055.333,71 866.150,94 740.740,94 0,00 5.180.743,71
Vakantiegeld (DMB) 516.577,88 609.718,44 516.577,88 0,00 609.718,44
Dienstverlening DMB (Milieu en Water) 201.217,00 42.522,00 0,00 0,00 243.739,00
Milieuprioriteiten 744.952,40 0,00 213.000,00 0,00 531.952,40
Vervanging printers en kopieermachines 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00
Nazorg Diemerzeedijk 11.742.034,06 376.390,94 0,00 0,00 12.118.425,00
Aanleg standaardligplaatsen 70.243,97 0,00 53.816,60 0,00 16.427,37
Vakantiegeld (BBA) 250.705,67 261.587,74 250.705,67 0,00 261.587,74
WW-gelden (BBA) 0,00 135.441,67 0,00 0,00 135.441,67
Nazorg Diemerzeedijk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Toekomstige WW-uitkeringen (AEB) 1.228.936,00 22.139,00 35.978,00 0,00 1.215.097,00
REB-gelden 2.452.871,00 0,00 8.200,00 0,00 2.444.671,00
Vakantiegeld (AEB) 537.638,00 22.272,00 0,00 0,00 559.910,00
Mitigering overgangsregeling bemetering huishoudelijk verbruik 4.492.103,57 0,00 1.206.325,67 0,00 3.285.777,90
Vakantiegeld (Waternet) 1.011.538,43 0,00 1.011.538,43 0,00 0,00
In te verdienen bemeteringskosten (Waternet) -8.226.497,87 4.766.189,37 618.034,69 0,00 -4.078.343,19
Wachtgeld (Waternet) 278.243,99 0,00 278.243,99 0,00 0,00
Totaal bestemmingsreserves 21.649.748,53 7.102.412,10 6.227.012,59 0,00 22.525.148,04

Voorzieningen
Bodemsaneringsgelden VROM 454.230,00 0,00 0,00 454.230,00 0,00
Projectgeld Volgermeerpolder 19.979.321,98 3.711.293,64 0,00 0,00 23.690.615,62
Projectfinanciering Zuider- en Westergasfabriek 616.997,90 0,00 616.997,90 0,00 0,00
Projectgeld Diemerzeedijk 1.336.780,43 680.344,02 0,00 0,00 2.017.124,45
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Geluid- veiligheids- en luchtkwaliteitsplan 461.665,08 1.203.037,50 0,00 8.740,08 1.655.962,50
Aanpak milieudrukvermindering 133.242,70 0,00 133.242,70 0,00 0,00
ARC stadsdelen 145.391,40 153.763,80 0,00 0,00 299.155,20
Wet bodemsanering 243.390,00 240.829,00 0,00 0,00 484.219,00
Afrekening subsidie NME/MCA 4.812,44 3.075,00 0,00 4.812,44 3.075,00
Politiekeurmerk Veilig Wonen 96.981,56 0,00 0,00 68.806,01 28.175,55
Vak Matig 300.000,00 0,00 0,00 92.750,89 207.249,11
Bodemsanering (OGA) 8.394.885,00 8.965.353,71 0,00 2.034.873,00 15.325.365,71
Rioolrecht 8.304.878,00 0,00 4.532.491,00 668.000,00 3.104.387,00
Technische risico's AVI 24.539.120,00 0,00 0,00 3,00 24.539.117,00
Groot onderhoud en vervangingsinvesteringen AVI 15.017.780,00 2.730.000,00 0,00 5.298.419,00 12.449.361,00
Bodemassen 1.470.779,00 0,00 0,00 1.158.528,00 312.251,00
Herstructurering (AEB) 2.745.000,00 0,00 0,00 1.168.638,00 1.576.362,00
Groot onderhoud Depot Gevaarlijk Afval 0,00 487.000,00 0,00 0,00 487.000,00
Onderhoud (Waternet) 94.609,15 0,00 94.609,15 0,00 0,00
Totaal voorzieningen 84.339.864,64 18.174.696,67 5.377.340,75 10.957.800,42 86.179.420,14
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Resultaatgebied 100: Economie en haven

Algemene reserves
Aandelen Amsterdam Clipper Beheer 453.780,21 0,00 0,00 0,00 453.780,21
Kapitaalsuitbreiding ASP 2.301.890,11 200.000,00 0,00 0,00 2.501.890,11
Totaal algemene reserves 2.755.670,32 200.000,00 0,00 0,00 2.955.670,32

Bestemmingsreserves
Afkoopsommen van erfpachttermijnen 76.087.973,54 3.726.474,86 613.201,02 0,00 79.201.247,38
Fonds beheer baggerstortlocaties 4.959.700,00 0,00 4.959.700,00 0,00 0,00
Fonds exploitatieverliezen 1.024.833,00 0,00 355.488,00 0,00 669.345,00
Fonds strategische projecten 3.423.797,00 2.380.180,00 2.340.048,20 0,00 3.463.928,80
Fonds promotie Sail 2010 117.892,00 90.000,00 0,00 0,00 207.892,00
Vakantiegeld (HA) 622.606,17 1.113.618,91 987.954,00 0,00 748.271,08
Winstdelingsregeling (HA) 335.237,00 0,00 35.240,00 0,00 299.997,00
Wachtgeldfonds (HA) 56.563,00 416.868,00 249.541,20 0,00 223.889,80
Fonds Ontwikkelings Maatschappij 1.844.091,14 1.057.370,36 646.985,94 0,00 2.254.475,56
Wachtgeldfonds (EZ) 37.490,00 57.171,67 41.918,98 0,00 52.742,69
Vakantiegeld (EZ) 72.014,22 86.441,81 72.014,32 0,00 86.441,71
Ruim Baan voor Werk 11.371.075,22 5.906.680,00 17.274.064,12 0,00 3.691,10
Evenementenfonds 0,00 2.374.320,00 0,00 0,00 2.374.320,00
Totaal bestemmingsreserves 99.953.272,29 17.209.125,61 27.576.155,78 0,00 89.586.242,12

Voorzieningen
Citymarketing 92.259,66 79.197,00 0,00 44.308,00 127.148,66
Egalisatie onderhoud (HA) 2.695.383,00 -272.456,48 447.610,00 30.850,37 1.944.466,15
Latente bodemverplichtingen 6.560.136,55 961.241,49 0,00 476.892,04 7.044.486,00
Voorziening verbeteren achterlandverbindingen 22.593.256,00 4.200.000,00 0,00 4.460.861,25 22.332.394,75
Fonds inzamelen scheepsafval 1.169.346,00 277.533,82 0,00 0,00 1.446.879,82
Voorziening sanering Sandrien 523.452,00 0,00 0,00 44.275,07 479.176,93
Opschonen archief (HA) 167.062,00 0,00 0,00 103.031,96 64.030,04
Keerlus 1.180.000,00 0,00 0,00 589.762,96 590.237,04
Wrakkenwet 220.000,00 0,00 0,00 27.533,04 192.466,96
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HMS 750.000,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00
Sonate 332.266,00 0,00 94.979,00 0,00 237.287,00
HIP Australiëhaven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HIP II V&W 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Uitstel damwand Zouthaven 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
Egalisatie onderhoud vaartuigen (HA) 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
Fonds beheer baggerstortlocaties 0,00 5.034.100,00 0,00 0,00 5.034.100,00
Holland Casino 75.000,00 55.000,00 0,00 87.500,00 42.500,00
RIS 458.594,28 0,00 0,00 0,00 458.594,28
GSB-gelden 1.451.421,78 0,00 0,00 503.179,84 948.241,94
GSDB-gelden III 7.067.203,00 7.680.625,00 0,00 4.063.965,52 10.683.862,48
Totaal voorzieningen 45.535.380,27 18.315.240,83 542.589,00 10.432.160,05 52.875.872,05
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Resultaatgebied 110: Facilitair en bedrijven

Algemene reserves
Algemene reserve (SHI) 0,00 3.663.302,00 0,00 0,00 3.663.302,00
Algemene reserve (IBA) 1.928.450,57 581.181,80 0,37 0,00 2.509.632,00
Algemene bedrijfsreserve (PMB) 2.214.564,00 386.500,00 0,00 0,00 2.601.064,00
Algemene bedrijfsreserve (ACAM) 847.585,29 88.000,00 30.000,00 0,00 905.585,29
Algemene reserve (Stadstoezicht) 3.393.449,15 11.725,83 505.853,00 0,00 2.899.321,98
Algemene reserve (GVB) 58.707.170,00 10.754.607,00 5.031.600,00 0,00 64.430.177,00
Rente voorgaande boekjaren (GVB) 9.394.000,00 2.548.500,00 0,00 0,00 11.942.500,00
Algemene reserve (Stads-bank van Lening) 4.537.802,00 37.584,00 0,00 0,00 4.575.386,00
Algemene reserve (dAB - Materiaaldienst) 1.802.453,00 361.308,00 0,00 0,00 2.163.761,00
Bedrijfsreserve (dAB - ICT Beheergroep) 271.590,95 22.733,70 0,00 0,00 294.324,65
Totaal algemene reserves 83.097.064,96 18.455.442,33 5.567.453,37 0,00 95.985.053,92

Bestemmingsreserves
Reserve data- en telecommunicatie 810.038,78 3.456.654,18 3.833.561,96 0,00 433.131,00
Vakantiegeld (FBA) 258.699,52 550.984,09 540.093,69 0,00 269.589,92
Wachtgeld (FBA) 70.075,71 511.498,38 275.317,37 0,00 306.256,72
Callcenter 0,00 7.000,00 938.511,24 0,00 -931.511,24
Retourcommissie mediabeheer 0,00 110.282,00 0,00 0,00 110.282,00
Vakantiegeld (GDV) 20.072,17 38.779,36 35.878,43 0,00 22.973,10
Reserve WW (GDV) 0,00 4.977,32 0,00 0,00 4.977,32
Reserve BRI Tranche 2 0,00 214.075,00 28.634,00 0,00 185.441,00
WW en wachtgeld (SHI) 0,00 66.371,00 0,00 0,00 66.371,00
Vakantiegeld (SHI) 0,00 109.091,00 0,00 0,00 109.091,00
Vakantiegeld (SHP) 264.600,47 0,00 211.073,73 0,00 53.526,74
Egalisatiereserve P-Net 250.000,00 130.107,75 0,00 0,00 380.107,75
Egalisatiereserve tarief personeelsvoorzieningen 0,00 72.401,41 0,00 0,00 72.401,41
Winstreserve (25%) (IBA) 0,00 256.771,44 0,00 0,00 256.771,44
Wachtgeld (IBA) 662.189,13 750.440,26 66.127,39 0,00 1.346.502,00
Vakantiegeld (IBA) 463.042,47 858.138,64 815.450,56 0,00 505.730,55
Reserve nieuwe huisvesting (IBA) 1.835.673,38 0,37 926.368,53 0,00 909.305,22
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Egalisatiereserve nieuwe activiteiten 1.109.796,33 383.804,00 27.610,00 0,00 1.465.990,33
Incassobureau 111.569,94 7.673,00 0,00 0,00 119.242,94
Professionalisering PMB 543.980,00 0,00 0,00 0,00 543.980,00
WW-verplichtingen (PMB) 245.946,86 137.300,00 0,00 0,00 383.246,86
Vakantiegeld (PMB) 332.934,81 344.454,57 332.934,81 0,00 344.454,57
15 jaar bestaan PMB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Huisvesting en meubilair (PMB) 203.000,00 0,00 0,00 0,00 203.000,00
WW-uitkeringen (ACAM) 22.605,41 136.103,01 62.545,51 0,00 96.162,91
Vakantiegeld (ACAM) 224.315,55 390.465,07 386.492,76 0,00 228.287,86
Vakantiegeld (Stadstoezicht) 1.386.033,00 1.596.633,00 1.947.734,00 0,00 1.034.932,00
Vakantiegeld (GVB) 5.953.528,00 11.069.952,00 11.062.800,00 0,00 5.960.680,00
Projecten (25% van de winst) 533.815,62 31.903,00 178.119,00 0,00 387.599,62
Verjaarde overschotten 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00
Geluidsproblemen bank 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Huisstijl (Stads-bank van Lening) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Betaalautomaten 242.319,00 38.933,00 17.124,00 0,00 264.128,00
Opknappen / onderhoud Nes 57b 62.000,00 0,00 0,00 0,00 62.000,00
Casco oplevering bank 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vakantiegeld (Stadsbank van Lening) 116.126,78 179.407,00 186.653,00 0,00 108.880,78
Reserve WW (SBL) 15.000,00 74.971,00 0,00 0,00 89.971,00
Afkoopsommen erfpachttermijnen 121.800,28 0,00 0,00 0,00 121.800,28
Exploitatieverliezen groente- en fruithal 113.445,00 0,00 0,00 0,00 113.445,00
Vakantiegeld (Food Center) 11.590,72 0,00 0,00 0,00 11.590,72
Ontwikkelingsstrategie Food Center 0,00 967.381,75 88.539,55 0,00 878.842,20
Vakantiegeld (dAB - Materiaaldienst) 77.647,00 85.449,00 77.647,00 0,00 85.449,00
Vakantiegeld (dAB - ICT Beheergroep) 44.265,00 57.060,00 44.265,00 0,00 57.060,00
Totaal bestemmingsreserves 16.146.110,93 22.639.061,60 22.123.481,53 0,00 16.661.691,00

Voorzieningen
Aanloopkosten SSC ICT/BRI 2005-7 1.974.607,00 0,00 1.974.607,00 0,00 0,00
Onderhoudsfonds (FBA) 468.788,00 468.788,00 0,00 534.102,35 403.473,65
Ontruimingsinstallatie voor Stadhuis en Muziektheater 1.309.295,00 0,00 0,00 692.788,43 616.506,57
Aanspraken in het kader van spaarverlof 294.598,50 0,00 0,00 80.446,00 214.152,50
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Egalisatie kapitaallasten (GVB) 13.177.734,00 27.110.850,00 2.084.525,00 0,00 38.204.059,00
Algemeen bedrijfsrisico (GVB) 5.841.289,00 351.013,00 0,00 0,00 6.192.302,00
Reorganisatie oud (GVB) 8.780.862,00 853.827,00 3.486.899,00 0,00 6.147.790,00
Reorganisatie nieuw (GVB) 16.016.357,00 880.896,00 3.281.478,00 0,00 13.615.775,00
Pensioenverplichtingen (GVB) 77.464.464,00 8.611.145,00 14.359.608,00 0,00 71.716.001,00
Bodemsanering (GVB) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Financiering personeelsvoorziening (GVB) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transformatie (GVB) 7.262.717,00 2.000.000,00 900.000,00 0,00 8.362.717,00
Omzetting conducteurs 1.212.527,00 6.500,00 606.000,00 0,00 613.027,00
MEA 0,00 1.800.000,00 0,00 0,00 1.800.000,00
OV-Chipcard 0,00 9.700.000,00 0,00 0,00 9.700.000,00
Onderhoudsfonds gebouwen (Stads-bank van Lening) 393.086,76 214.850,00 0,00 157.573,00 450.363,76
Salarisclaim (Food Center) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ontwikkelingsstrategie Food Center 350.000,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00
Catalogus Materiaaldienst 38.421,00 12.000,00 0,00 14.472,00 35.949,00
Groot onderhoud gebouw en terrein (dAB - Materiaaldienst) 269.134,00 72.000,00 0,00 79.636,00 261.498,00
Totaal voorzieningen 134.853.880,26 52.081.869,00 27.043.117,00 1.559.017,78 158.333.614,48
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Resultaatgebied 120: Stedelijke ontwikkeling

Algemene reserves
Algemene reserve grondexploitatie -26.052.243,40 109.823.286,91 102.738.606,85 0,00 -18.967.563,34
Totaal algemene reserves -26.052.243,40 109.823.286,91 102.738.606,85 0,00 -18.967.563,34

Bestemmingsreserves
Vakantiegeld (GISAR) 6.637,95 0,00 1.146,00 0,00 5.491,95
WW (GISAR) 6.177,07 5.353,00 0,00 0,00 11.530,07
Produktontwikkeling 93.024,94 0,00 93.024,94 0,00 0,00
Dienstverlening DMB (Stedelijke Ontwikkeling) 298.339,00 0,00 8.172,00 0,00 290.167,00
Eigen risico WW (DMB) 0,00 141.726,36 0,00 0,00 141.726,36
Extra controle BWT 2007 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
Besluit Woninggebonden Subsidies 5e fonds 10.638.313,92 1.680.819,67 8.897.568,21 0,00 3.421.565,38
Stimuleringsfonds volkshuisvesting, KTA-deel 42.534.780,04 0,00 14.219.552,49 0,00 28.315.227,55
Stimuleringsfonds volkshuisvesting, erfpachtdeel 50.144.813,77 13.009.736,91 7.999.100,00 0,00 55.155.450,68
Exploitatie Bijlmermeer 188.375,30 140.412,50 328.787,80 0,00 0,00
Onderhoud woonwagens / locaties 42.002,66 0,00 20.016,09 0,00 21.986,57
Betaalbare woningen IJburg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vernieuwing Bijlmermeer 14.578.626,83 0,19 14.578.627,02 0,00 0,00
Aanjagen productie / jongerenhuisvesting 11.638.850,33 32.650,00 3.906.182,57 0,00 7.765.317,76
Museum Amsterdamse School 41.858,57 0,00 41.858,57 0,00 0,00
WW-fonds (Dienst Wonen) 377.460,26 646.599,82 741.353,35 0,00 282.706,73
Vakantiegeld (Dienst Wonen) 513.548,79 479.828,76 513.548,79 0,00 479.828,76
Bestemmingsreserves grondexploitatie 151.983.932,92 51.715.757,52 102.240.791,74 0,00 101.458.898,70
Gronddeel Stimuleringsfonds 21.734.782,00 28.142.353,75 28.019.217,00 0,00 21.857.918,75
Kwaliteitsverbetering bedrijfsgebieden 10.410.307,93 489.971,90 2.863.960,48 0,00 8.036.319,35
Strategische ruimtelijke projecten 3.380.593,63 0,00 0,00 0,00 3.380.593,63
Discontinuïteitsreserve uitzendfunctie 160.000,11 0,00 37.632,96 0,00 122.367,15
Vakantiegeld (OGA) 903.715,00 0,00 80.788,96 0,00 822.926,04
Inactieven (OGA) 152.815,00 1.335.986,18 881.061,65 0,00 607.739,53
Aanjagen woningbouwproductie 4.814.909,00 15.550.113,57 13.990.055,78 0,00 6.374.966,79
Tijdelijk strand IJburg 0,00 695.000,00 0,00 0,00 695.000,00
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Integraal informatiebeheer 0,00 705.000,00 0,00 0,00 705.000,00
Vakantiegeld (dAB - Geo- en Vastgoedinformatie) 117.500,00 140.000,00 117.500,00 0,00 140.000,00
Totaal bestemmingsreserves 324.761.365,02 115.211.310,13 199.579.946,40 0,00 240.392.728,75

Voorzieningen
Materieel budget GSB 64.293,45 56.244,00 0,00 64.293,45 56.244,00
Fonds Woningbedrijf 438.875,51 0,00 0,00 58.879,19 379.996,32
AMH-fonds 7.561.992,89 5.798.000,00 0,00 1.226.594,12 12.133.398,77
Verschillen Trafoleningen 1.009.056,50 2.206.991,24 0,00 2.581.363,61 634.684,13
Parkeergarages Bijlmermeer 4.373.904,80 0,00 0,00 -2.585.516,70 6.959.421,50
Geluidssanering woningen A10 340.580,40 0,00 0,00 -1.250,27 341.830,67
Fonds disagio leningen 388.675,10 0,00 0,00 75.862,53 312.812,57
Naijleffecten 54.067,33 0,00 0,00 0,00 54.067,33
Besluit Woninggebonden Subsidies Vrije ruimte 0,00 0,00 3.137.538,83 -3.137.538,83 0,00
Herstructurering goedkope woningvoorraad 4.244.963,33 0,00 0,00 86.806,72 4.158.156,61
EFRO Urban 2 1.423.872,10 135.139,00 0,00 1.115.369,91 443.641,19
EFRO Doelstelling 2 Groot Oost 4.103.599,14 1.916.631,00 0,00 4.495.947,04 1.524.283,10
EFRO Doelstelling 2 Zuidoost -44.872,28 0,00 0,00 0,00 -44.872,28
BWS Zachte verplichtingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BWS Rente 25.206.597,28 5.370.237,00 6.500.000,00 4.445.467,36 19.631.366,92
BWS 5e fonds verplichtingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stimuleringsfonds KTA verplichtingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aanjagen productie verplichtingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stimuleringsfonds erfpacht verplichtingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Izmit verplichtingen 353.993,28 74.459,52 0,00 423.022,54 5.430,26
Impulsbudget stedelijke vernieuwing 2.278.900,00 16.727.100,00 0,00 7.406.000,00 11.600.000,00
Risico's grondexploitatie 885.421.821,01 232.593.542,94 0,00 142.706.164,83 975.309.199,12
Gronddeel Stimuleringsfonds 88.018.466,00 29.745.222,20 0,00 0,00 117.763.688,20
Meerjarenonderhoudsplan Frascati 115.449,03 0,00 0,00 0,00 115.449,03
Meten NAP net in 2004 414.120,00 77.090,00 0,00 23.670,00 467.540,00
Vervanging / vernieuwing Grafisch Vastgoed 390.621,00 56.140,00 0,00 0,00 446.761,00
Totaal voorzieningen 1.026.158.975,87 294.756.796,90 9.637.538,83 158.985.135,50 1.152.293.098,44
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Resultaatgebied 130: Middelen

Algemene reserves
Weerstandsvermogen 117.321.698,72 18.188.490,00 0,00 0,00 135.510.188,72
Meerwaarden afkoopsommen Grondbedrijf 182.017.451,72 0,00 13.000.000,00 0,00 169.017.451,72
Afkoopsommen 3.203.863.837,27 407.838.972,94 54.508.639,30 0,00 3.557.194.170,91
Algemene reserve (DRO) 1.032.692,00 288.559,00 363.603,00 0,00 957.648,00
Totaal algemene reserves 3.504.235.679,71 426.316.021,94 67.872.242,30 0,00 3.862.679.459,35

Bestemmingsreserves
Reserve Bouwfonds 7.292.756,30 0,00 0,00 0,00 7.292.756,30
Fonds woonruimteonttrekking 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Garantiefonds Gemeentelijke Kredietbank Amsterdam 0,00 274.000,00 240.895,24 0,00 33.104,76
Gekapitaliseerde Onderhoudskosten Gemeenschappelijke Tuinen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reserve fusie waterbeheer 64.890.938,98 2.108.956,00 3.691.671,00 0,00 63.308.223,98
Afkoop winstrechten Energie Noord-West 11.340.240,91 368.557,86 5.100.000,00 0,00 6.608.798,77
Indexering à fonds perdu 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00
Egalisatiefonds kapitaallasten 140.751.292,99 23.266.901,22 23.657.901,22 0,00 140.360.292,99
Frictiekosten gemeentelijk apparaat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gevolgen invoering BTW Compensatiefonds 42.316.074,26 5.087.840,91 47.403.915,17 0,00 0,00
Incidentele ruimte 2005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Verkoop KTA aandeel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SIV 2004 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Incidentele ruimte 2006 76.239.339,12 0,00 76.239.339,00 0,00 0,12
Reserve ten behoeve van de begroting 2006 1.934.000,00 0,00 1.934.000,00 0,00 0,00
Terugbetalingsreserve BCF 0,00 5.100.000,00 5.100.000,00 0,00 0,00
Reserve incidentele ruimte 2007 45.240.626,69 0,00 0,00 0,00 45.240.626,69
Incidentele ruimte 2008 0,00 60.135.056,21 0,00 0,00 60.135.056,21
Afkoopsommen erfpacht 2e termijn 822.196,66 27.840,15 0,00 0,00 850.036,81
Egalisatiereserve splitsingsunit 1.991.200,00 642.382,00 44.454,02 0,00 2.589.127,98
Reserve bedrijfsvoering (OGA) 0,00 2.030.577,00 16.611,59 0,00 2.013.965,41
Wachtgeldfonds (DBGA) 138.781,04 414.930,00 287.923,00 0,00 265.788,04
Vakantiegeld (DBGA) 598.271,21 954.223,00 946.984,00 0,00 605.510,21
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Desktoplicenties 164.150,00 0,00 164.150,00 0,00 0,00
Vakantiegeld (DWI) 2.292.000,00 2.791.000,00 2.292.000,00 0,00 2.791.000,00
Vakantiegeld (Pontveren) 0,00 107.021,00 0,00 0,00 107.021,00
WW en wachtgeld (Pontveren) 0,00 37.258,00 0,00 0,00 37.258,00
Reserve WW (DWI) 0,00 1.048.920,98 0,00 0,00 1.048.920,98
Vakantiegeld (DRO) 483.099,70 475.000,00 483.099,00 0,00 475.000,70
Reserve WW / Wachtgeld (dAB - Directie en Staf) 592.518,00 2.429.431,82 1.411.002,17 0,00 1.610.947,65
Vakantiegeld (dAB - Directie en Staf) 67.000,00 58.360,00 67.000,00 0,00 58.360,00
Totaal bestemmingsreserves 399.154.485,86 107.358.256,15 171.080.945,41 0,00 335.431.796,60

Voorzieningen
ISV-fonds 161.755.062,01 71.326.041,09 0,00 78.500.141,96 154.580.961,14
AT 5 680.670,00 0,00 0,00 0,00 680.670,00
Garanties, geldleningen en claims 21.247.368,92 0,00 0,00 0,00 21.247.368,92
Bijlmerramp 1.767.755,58 0,00 0,00 1.767.755,58 0,00
Verstrekte geldleningen 1.759.371,80 616.250,00 0,00 17.332,02 2.358.289,78
Garanties voor niet marktconforme kosten UNA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Voorziening voor contractkosten energie deelnemingen 2.716.200,71 0,00 0,00 0,00 2.716.200,71
Juridische risico's 27.960.686,00 35.350.000,00 4.832.372,06 4.567.627,94 53.910.686,00
Sophia Augusta / Lopez Suasso 283.306,34 8.358,00 0,00 0,00 291.664,34
Willet Holthuysen 131.480,24 3.879,00 0,00 0,00 135.359,24
Onderhoud bruggen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Incidentele kosten vorming DWI 15.000.000,00 0,00 10.260.730,00 4.739.270,00 0,00
Afwikkeling oude stadsvernieuwingsverplichtingen Amsterdam 47.045.779,00 0,00 0,00 14.880.845,00 32.164.934,00
Risico Noord-Zuidlijn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
HERMES 1.027.000,00 0,00 0,00 1.027.000,00 0,00
Totaal voorzieningen 281.374.680,60 107.304.528,09 15.093.102,06 105.499.972,50 268.086.134,13
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Resultaatgebied 140: Bestuur en concern

Bestemmingsreserves
Wij Amsterdammers 1.089.561,00 0,00 1.089.561,00 0,00 0,00
Toekomstige WW-uitkeringen (GAA) 10.710,00 3.640,00 0,00 0,00 14.350,00
Vakantiegeld (GAA) 194.287,44 298.949,09 309.695,79 0,00 183.540,74
Digitalisering archieven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ingebruikneming de Bazel 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00
Huisstijl (GAA) 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00
Doelmatig verhuizen (GAA) 84.470,00 0,00 40.000,00 0,00 44.470,00
Nieuwbouw GAA 0,00 14.657.120,00 58.999,04 0,00 14.598.120,96
Rampenfonds (internationale hulpverlening) 1.378.129,27 66.077,00 620,00 0,00 1.443.586,27
Seniorenregeling Arbeidsvoorwaarden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wachtgeld (BDA) 120.760,68 0,00 33.203,00 0,00 87.557,68
Vakantiegeld (BDA) 1.144.449,86 28.977,00 32.258,00 0,00 1.141.168,86
WW (BDA) 64.159,00 554.000,00 64.159,00 0,00 554.000,00
Bouwfraudegelden 5.483.670,00 0,00 3.808.570,00 0,00 1.675.100,00
Financiële onderzoeken 90.000,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00
Informatiebeveiliging 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00
Opdrachtgeverschap Rokin Groep 36.000,00 32.500,00 36.000,00 0,00 32.500,00
Doorontwikkeling P-Net 477.000,00 0,00 403.300,00 0,00 73.700,00
Multichannel / Burger Koning 0,00 576.896,00 0,00 0,00 576.896,00
Vakantiegeld (Rekenkamer) 27.056,06 35.692,88 27.056,06 0,00 35.692,88
WW (Rekenkamer) 0,00 20.060,32 0,00 0,00 20.060,32
Vakantiegeld (Raadsgriffie) 27.536,00 28.458,15 27.536,00 0,00 28.458,15
WW en wachtgeld (Raadsgriffie) 0,00 15.607,27 0,00 0,00 15.607,27
Vakantiegeld (VWS) 0,00 212.657,51 24.413,12 0,00 188.244,39
Wachtgeld (SHP) 0,00 27.957,25 0,00 0,00 27.957,25
Vakantiegeld (Ombudsman) 32.555,98 34.256,09 32.555,98 0,00 34.256,09
WW (Ombudsman) 0,00 17.128,36 0,00 0,00 17.128,36
WW-uitkeringen (DPG) 44.033,17 321.676,31 164.338,51 0,00 201.370,97
Vakantiegeld (DPG) 306.694,53 543.970,60 520.323,64 0,00 330.341,49
Kwaliteit authentieke registraties 0,00 230.000,00 0,00 0,00 230.000,00
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Stand per 1 
januari 2006

Toevoeging 
exploitatie

Onttrekking 
exploitatie

Aanwending Stand per 31 
december 2006

Handhaving adrescontroles 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
WW / Wachtgeld (O+S) 580.000,00 30.000,00 235.000,00 0,00 375.000,00
Vakantiegeld (O+S) 67.964,75 73.771,13 67.964,75 0,00 73.771,13
Ontwikkelkosten BRI (dAB - Directie en Staf) 3.500.000,00 3.420.000,00 3.617.995,11 0,00 3.302.004,89
Totaal bestemmingsreserves 15.104.037,74 21.429.394,96 10.783.549,00 0,00 25.749.883,70

Voorzieningen
Groot onderhoud (GAA) 63.175,00 0,00 0,00 63.175,00 0,00
Archiefbank (GAA) 65.000,00 94.926,99 0,00 113.745,57 46.181,42
Vicarygoederen 125.084,52 0,00 0,00 0,00 125.084,52
Detachering C. van Eerden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gildenfondsen 365.000,00 50.000,00 0,00 0,00 415.000,00
Liefdadigheidsdoelen 472.851,17 17.851,00 0,00 0,00 490.702,17
Portaal Amsterdam 27.719,22 82.068,00 0,00 69.279,00 40.508,22
Regionaal Platform Amsterdam ZHN 2003 351.332,13 0,00 0,00 351.332,13 0,00
Gezondheidsonderzoek Bijlmer 0,00 266.751,00 0,00 0,00 266.751,00
Government United 0,00 61.226,00 0,00 0,00 61.226,00
Methode Overijssel 0,00 1.875,00 0,00 0,00 1.875,00
Project ziekteverzuim 0,00 267.779,00 0,00 0,00 267.779,00
Debiteuren E-Government 0,00 121.775,00 0,00 0,00 121.775,00
Voormalig personeel GCEI 2.971.538,60 0,00 0,00 460.130,90 2.511.407,70
Waardeoverdracht pensioenen (gewezen) wethouders 1.492.010,07 155.646,45 0,00 217.230,16 1.430.426,36
Pensioenfonds Concertgebouworkest 1.064.161,65 56.889,56 0,00 235.347,67 885.703,54
Pensioenfonds Crediet en Voorschot 421.620,00 18.935,55 0,00 44.074,08 396.481,47
Pensioenfonds Hulp voor Onbehuisden 532.518,74 15.659,48 0,00 57.155,81 491.022,41
Bejaardenoorden 3.266.030,58 2.953,88 0,00 328.438,74 2.940.545,72
Privatiseringsoperatie Slotervaartziekenhuis 3.314.052,04 0,00 0,00 332.303,08 2.981.748,96
Privatisering Stadsdrukkerij 10.658.337,03 0,00 0,00 1.004.753,66 9.653.583,37
Privatisering GAC 603.081,39 0,00 0,00 444.070,77 159.010,62
Privatisering GEAM Inservice 948.006,21 22.466,41 0,00 343.299,69 627.172,93
Privatisering Omegam 3.557.711,27 417.710,35 0,00 854.331,37 3.121.090,25
Privatisering Museum voor de Moderne Kunst 850.000,00 0,00 0,00 183.680,80 666.319,20
Privatisering GEAM blauw (WGF) 387.000,00 0,00 0,00 157.219,84 229.780,16
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Stand per 1 
januari 2006

Toevoeging 
exploitatie

Onttrekking 
exploitatie

Aanwending Stand per 31 
december 2006

Voormalig personeel GPI 400.000,00 5.982,13 0,00 108.840,97 297.141,16
Elektronisch stemmen 417.000,00 423.260,04 0,00 840.260,04 0,00
Bijdrage Ministerie SZW t.b.v. Handhaving 257.970,00 0,00 0,00 145.030,00 112.940,00
Basisregistratie personen 1.565.797,40 1.750.000,00 0,00 677.949,40 2.637.848,00
Subsidie Verbindende Schakels SZW 0,00 142.800,00 0,00 0,00 142.800,00
Totaal voorzieningen 34.176.997,02 3.976.555,84 0,00 7.031.648,68 31.121.904,18

Totaal algemene reserves 3.611.153.372,63 563.769.836,76 184.684.546,52 0,00 3.990.238.662,87
Totaal bestemmingsreserves 1.386.880.606,65 398.101.271,29 655.877.142,32 0,00 1.129.104.735,62

Totaal van het eigen vermogen 4.998.033.979,28 961.871.108,05 840.561.688,84 0,00 5.119.343.398,49

Totaal voorzieningen 1.885.551.368,58 656.758.801,65 63.286.074,65 409.477.956,89 2.069.546.138,69
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Verantwoordingsinformatie specifieke 
uitkeringen 
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Specifieke uitkering 1 tot en met 28

Specifieke uitkering Juridische grondslag Indicatoren Afspraak Realisatie Beginstand jaar Beschikking Rijk Overige 
ontvangsten

Besteed t.l.v. 
rijksmiddelen

Overige 
besteding

Te verrekenen met 
het Rijk

Overige Toelichting 
afwijking

APCB: eigen matchingsbijdrage 
gemeente

835.357 841.643

APCB: onbestede middelen van 
ontvangen rijksmiddelen en 
matchingsbijdrage 

0

Geldstroom Beeldende Kunst en Vormgeving 2005-
2008 (GBKV)

Bekostigingsbesluit 
cultuuruitingen art. 41 en 
45; Ministeriële Regeling 
uitkeringen cultuurbereik 
2005–2008 art. 6

GBKV: autonome bijdragen 
gemeenten

2.602.174

Aantal toegekende ontwerpbesluiten

Besteed bedrag schadevergoeding

Bedrag ‘te ontvangen van Rijk’

Besteed bedrag aan voorbereiding 
inrichten schakelklassen
Besteed bedrag aan overige of 
coördinerende activiteieten inzake 
Onderwijsachetrstandenbeleid

686.395

Besteed bedrag aan voorschoolse 
educatie

1.356.516

Besteed bedrag aan schakelklassen 8.815

Aantal deelnemende kinderen aan 
voorschoolse educatie
Aantal deelnemende leerlingen aan 
schakelklassen
Mutaties in de woningvoorraad, 
uitgesplitst naar aantallen nieuwbouw 
op uitleglocaties

6500

Mutaties in de woningvoorraad, 
uitgesplitst naar aantallen nieuwbouw 
als op locaties binnen bestaand 
bebouwd gebied van 2000 i.v.m. de 
uitbreidingsbehoefte;

2500

Mutaties in de woningvoorraad, 
uitgesplitst naar aantallen nieuwbouw 
op locaties binnen bestaand bebouwd 
gebied van 2000 i.v.m. 
vervangingsbehoefte

11000

Aantallen omzettingen huurwoningen 
in koopwoningen

25000

Aantallen vernietigde woningen 11000

Aantallen ingrijpende 
woningverbeteringen;

10000 ingrijpende 
verbetering en 1500 
samenvoegingen

Toename aantal volledig toegankelijke 
woningen.

16000

Oppervlak (in m2 of ha) openbare 
ruimte waarbij sprake is van een 
kwaliteitsimpuls.

360 hectare 109.880 81.588 2.043.732 3.799.000

Het aantal grootschalige 
groenprojecten met bijbehorend 
oppervlak (ha).

137 hectare 988.581 270.267

Aantal wijken waar fysieke culturele 
kwaliteiten aantoonbaar en integraal 
deel uitmaken van de 
gebiedsontwikkeling, en de mate 
waarin deze kwaliteiten zijn geborgd in 
lokale planfiguren en beleid.

Minimaal 27 wijken 

Aan te pakken deel van de 
werkvoorraad gerelateerd aan het 
landsdekkende in de bodem 
aanwezige ernstig verontreinigde 
grond) en m3 (te saneren 
verontreinigd) grondwater en bpe’s 
bodemsaneringsprestatie-eenheden). 
Vermelden welk deel hiervan door 
saneringen in eigen beheer tot stand 
zal komen (zonder overheidsbijdrage 
in de financiering).

10.348.000 BPE 
waarvan 2,034,000 
sanering in eigen 
beheer (SEB)

Schadevergoeding o.g.v. wet milieubeheer Circulaire Schade-
vergoeding o.g.v. wet 
milieubeheer art. 15.20 en 
15.21

Actieplan Cultuurbereik 2005-2008 (APCB) Bekostigingsbesluit 
cultuuruitingen art. 41 en 
45; Ministeriële Regeling 
uitkeringen cultuurbereik 
2005–2008 art. 6

Investering stedelijke vernieuwing (ISV) Wet stedelijke vernieuwing 
art. 13, 1e en 2e lid. 
Gemeenten als bedoeld in 
Wet stedelijke vernieuwing 
art. 5, 2e lid of art 6, 3e lid 
onder a 
(programmagemeenten)

Onderwijsachterstandenbeleid niet GSB (OAB) Besluit vasstelling, 
doelstelling en bekostiging 
Onderwijsachterstandenbel
eid 2006-2010. Art. 4 tot en 
met 7

472



Specifieke uitkering 1 tot en met 28

Specifieke uitkering Juridische grondslag Indicatoren Afspraak Realisatie Beginstand jaar Beschikking Rijk Overige 
ontvangsten

Besteed t.l.v. 
rijksmiddelen

Overige 
besteding

Te verrekenen met 
het Rijk

Overige Toelichting 
afwijking

Aantal A- en railwoningen (absoluut en 
als percentage van het totaal in de 
gemeente)           waar de 
saneringssituatie aan het eind van het 
ISV2-tijdvak is opgelost

4000 6.974

Het aantal meters wegvak dat naar 
redelijke verwachting onder de normen
uit het Besluit luchtkwaliteit wordt 
gebracht.

14,7 kilometer

Saldo toe te voegen woningen in 
bestaand bebouwd gebied 2000

9000

Open doelstelling: Fysieke 
voorwaarden voor aantrekkelijke 
sociale en veilige omgeving Het aantal 
m2 vloeroppervlak van 
(her)ontwikkelde gebouwen voor 
sociale en maatschappelijke 
voorzieningen

125,000 m2 6.362 6.362

Verplichtingen/afspraken met VROM 
n.a.v. eindsaldo investeringstijdvak 
ISV 1
Eindsaldo ISV 1 4.069.267

Besteed bedrag investering stedelijke 
vernieuwing

60.687.856

Gegevens nieuwkomers volgens 
jaarlijkse monitoring inburgering.

2005: 2200 2006: ??

Gegevens oudkomers volgens 
jaarlijkse monitor inburgering. 

2005: 4000 2006: ??

Aantal overeenkomsten allochtone 
vrouwen niet-werkend en niet-
uitkeringsgerechtigd 

2006: 750 allochtone 
vrouwen

Aantal allochtone vrouwen niet-
werkend en niet-uitkeringsgerechtigd 
deelgenomen inburgeringsexamen

2009: geen afspraak 
alleen opgave aantallen

Aantal (t.o.v. de doelgroep 
achterstandskinderen) allochtone en 
autochtone doelgroeppeuters, dat 
deelneemt aan voorschoolse educatie.

2009: 3.117 
doelgroeppeuters

Totaal aantal leerlingen (t.o.v. de 
doelgroep achterstandsleerlingen) dat 
heeft deelgenomen aan een 
schakelklas

2006-2009: 2.080 
leerlingen

Aantal (t.o.v. de doelgroep voortijdig 
schoolverlaters) allochtone en 
autochtone scholieren dat herplaatst is 
en alsnog een startkwalificatie behaalt.

2009: 5.742 voortijdig 
schoolverlaters nemen 
deel aan een traject op 
weg naar een 
startkwalificatie (60% 
doelgroep in beeld)

0 165.000 165.000

Gemiddelde verblijfsduur in de 
maatschappelijke opvang

2009: 15,3 maanden 
gemiddelde 
verblijfsduur

Het aantal plaatsen in de 
vrouwenopvang (inclusief vormen van 
ambulante opvang)

2009: 336 plaatsen 
residentiele 
vrouwenopvang 2009: 
270 plaatsen 
ambulante 
hulpverlening

Aantal cliënten dat per jaar feitelijk 
wordt behandeld in de ambulante 
verslavingszorg

2009: 1.500 personen 
in Supportproject          
2009: 1.665 personen 
in behandeling bij de 
Jellinek

Het aantal meldpunten in de 
stadsdelen waar alle burgers en 
instellingen met klachten over overlast 
en meldingen over zorg terecht kunnen

2009: alle 14 
stadsdelen beschikken 
over een meldpunt 

Brede doeluitkering sociaal, integratie en veiligheid Besluit brede doeluitkering 
sociaal, integratie en 
veiligheid Art. 24 lid 2

3 Cijfermatige overzichten 473



Specifieke uitkering 1 tot en met 28

Specifieke uitkering Juridische grondslag Indicatoren Afspraak Realisatie Beginstand jaar Beschikking Rijk Overige 
ontvangsten

Besteed t.l.v. 
rijksmiddelen

Overige 
besteding

Te verrekenen met 
het Rijk

Overige Toelichting 
afwijking

Het aantal of % 0-19-jarigen met 
overgewicht dat (1) via de JGZ wordt 
opgespoord en (2) voor wie 
gezondheidsinterventies worden 
ingezet.

2009: Jaarlijkse 
opsporing van 1.000 
kinderen tussen de 0-
12 jaar met 
overgewicht en de inzet
van 
gezondheidsinterventie
s voor 40% daarvan

Het percentage jeugdige en volwassen
allochtone en autochtone veelplegers 
waarvoor door een stad nazorg- en/of 
resocialisatietrajecten worden 
aangeboden ten opzichte van het total
aantal geregistreerde jeugdige en 
volwassen veelplegers. 

Eind 2009 is de totale 
doelgroep veelplegers 
met 20-25% gedaald 
t.o.v. 2003; uitvoering 
30 nazorgtrajecten 
waarvan 1/3 
minderjarigen en 2/3 
meerderjarigen; 
jaarlijks kunnen 40-50 
verslaafde veelplegers 
een berope doen op 
gemeentelijk nazorg 
aanbod voorzover de 
ISD maatregel volledig 
ten uitvoer wordt 
gelegd

Het percentage jeugdige en volwassen
allochtone en autochtone veelplegers 
waarvoor door een stad nazorg- en/of 
resocialisatietrajecten wordt afgerond 
ten opzichte van het  totale aantal 
geregistreerde jeugdige en volwassen 
veelplegers.

Op basis van de 
definitie afgerond zal bij
ten minste 80% van de 
geindiceerde 
veelplegers een traject 
worden afgerond

Het percentage overlastgevenden dat 
in maatschappelijke opvang (24 uur 
per dag beschikbaar in crisissituaties) 
kan worden geplaatst ten opzichte van 
het totale aantal geregistreerde 
overlastgevenden

Per 31 december 2009 
neemt het percentage 
overlastgevenden dat 
(jaarlijks) in de 
maatschappelijke 
opvang kan worden 
geplaatst ten opzichte 
van het totale aantal 
geregistreerde 
overlastgevenden toe 
met 15%

Aanwezigheid van een convenant/ 
arrangement tussen alle lokale partijen 
betrokken bij de aanpak van huiselijk 
geweld

Convenant Gerealiseerd

De aanwezigheid van een advies- en 
meldpunt huiselijk geweld.

Eind 2004 8 ambulante
steunpunten voor 
slachtoffers en 
getuigen

Gerealiseerd

Het aantal (eerste) meldingen van 
huiselijk geweld en van herhaling van 
huiselijk geweld

Eind 2009: daling 
aantal meldingen t.o.v. 
2003 met 10%; Geen 
afname van het aantal 
recidive gevallen

Het verminderen van criminaliteit in 
risicogebieden en in de woonomgeving
mede door een gebiedsgerichte 
aanpak

Ten opzichte van 2003 
een daling van de 
criminaliteit en overlast 
met gemiddeld 25% in 
de risicogebieden

Open doelstelling: Het percentage 
vermindering van het aantal “first 
offenders”

Eind 2009 is het aantal 
first offenders met 25%
gedaald ten opzichte 
van het meetjaar 2003
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Specifieke uitkering 1 tot en met 28

Specifieke uitkering Juridische grondslag Indicatoren Afspraak Realisatie Beginstand jaar Beschikking Rijk Overige 
ontvangsten

Besteed t.l.v. 
rijksmiddelen

Overige 
besteding

Te verrekenen met 
het Rijk

Overige Toelichting 
afwijking

Open doelstelling: Het verminderen 
van de overtegenwoordiging van 
Marokkaanse jongeren (12-24 jaar) in 
de criminaliteit

In 2009 is de 
vertegenwoordiging 
van verdachten van 
Marokkaanse afkomst 
verlaagd met 2 
procentpunt naar 
14,1%

Aantal aangeboden trajecten aan 
Marokkaanse jongeren en indien nodig
gezinnen:

2006-2009 Aantal 
aangeboden trajecten 
aan Marokkaanse 
jongeren en indien 
nodig gezinnen:

Intensivering Stop/Halt Intensivering Stop/Halt:
1.240

Taakstrafzittingen Taakstrafzittingen: 
1.450

Snelrecht voor lichtcriminelen en 
zwaardere doelgroepen

Snelrecht voor 
lichtcriminelen en 
zwaardere 
doelgroepen: 620

Begeleiding jongeren tussen 
voorgeleiding en schorsing

Begeleiding jongeren 
tussen voorgeleiding en
schorsing: 185

Intensieve Trajectbegeleiding Harde 
Kern 18+

Intensieve 
Trajectbegeleiding 
Harde Kern 18+: 80

Aanpak en monitoring potentieel 
jeugdige veelplegers tot 25 jaar

Aanpak en monitoring 
potentieel jeugdige 
veelplegers tot 25 jaar: 
420

Interventieteam 18-/18+ op 
districtsniveau

Interventieteam 18-
/18+ op districtsniveau: 
210

Aanpak APV overlast Aanpak APV overlast: 
420

Intensivering aanpak schoolverzuim Intensivering aanpak 
schoolverzuim: 1.240

Schakelprogramma voor Marokkaanse
jeugd met gedragsproblemen (aantal 
gezinnen)

Schakelprogramma 
voor Marokkaanse 
jeugd met 
gedragsproblemen: 
420 (aantal gezinnen)

Percentage allochtone jeugd 6 t/m 11 
jaar en 12 t/m 18 jaar dat aan sport 
doet.

2009: 15% toename op
basis van nulmeting 
2006

Percentage hindoestaanse en 
islamitische meisjes 6 t/m 11 jaar en 
12 t/m 18 jaar dat aan sport doet.

2009: 15% toename op
basis van nulmeting 
2006

Aantal sportbonden dat ondersteund 
wordt.

2009: ondersteuning 
minimaal 8 
sportbonden

Aantal stadsdelen (wijken) waarmee 
projecten worden uitgevoerd

2009: minimaal 10 
stadsdelen (wijken)

Besteed bedrag 43.864.656 2.655.465 47.089.474 406.173 491.992

VETC/OKC 279.785 via DMO

Vangnet en Advies 200.000 via DMO

Betaalde BTW (recht op bijdrage uit 
het BTW-compensatie-fonds)

330.813 581.629 374.022 24.303 357.852

Medische heroïneverstrekking Besteed bedrag 1.899.381

Totaal uitgaven inkomensdeel 
categorie 65 jaar en ouder op kasbasis

22.514.910

Totaal uitgaven inkomensdeel 
categorie jonger dan 65 jaar op 
kasbasis

483.816.085

Totaal ontvangsten (niet Rijk) van 
derden inkomensdeel categorie 65 jaa
en ouder op kasbasis

623.158

Wet werk en bijstand Wet werk en bijstand art. 
77

3 Cijfermatige overzichten 475



Specifieke uitkering 1 tot en met 28

Specifieke uitkering Juridische grondslag Indicatoren Afspraak Realisatie Beginstand jaar Beschikking Rijk Overige 
ontvangsten

Besteed t.l.v. 
rijksmiddelen

Overige 
besteding

Te verrekenen met 
het Rijk

Overige Toelichting 
afwijking

Totaal ontvangsten (niet Rijk) van 
derden inkomensdeel categorie jonder 
dan 65 jaar op kasbasis

14.914.057

Meeneem regeling werkdeel op 
kasbasis
Totaal uitgaven werkdeel op kasbasis

Totaal ontvenagsten (niet Rijk) 
werkdeel op kasbasis
Terug te betalen aan Rijk op kasbasis

Financieel beslag tekortkomingen 
werkdeel
Uitgaven IOAW op kasbasis 3.881.927

Ontvangsten IOAW (niet Rijk) op 
kasbasis

202.974

Financieel beslag tekortkomingen

Uitgaven IOAZ op kasbasis 1.234.508

Ontvangsten IOAZ (niet Rijk) op 
kasbasis

13.614

Uitvoeringskosten IOAZ op kasbasis

Financieel beslag tekortkomingen

Totaal uitgaven uitkeringen WWIK in 
Euro, code 199
Totaal ontvangsten WWIK (niet Rijk) 
op kasbasis
Aantal WWIK-gerechtigden ultimo jaar

Financieel beslag tekortkomingen

Totaal uitgaven uitkeringen Bbz 2004 
(excl. Bob) in Euro, code 402
Totaal uitgaven kapitaalverstrekking 
Bbz 2004 op kasbasis

Totaal ontvangsten uitkeringen Bbz 
2004 (excl. Bob, excl. Rijk) op 
kasbasis
Totaal ontvangsten 
kapitaalverstrekking Bbz 2004 (excl. 
Rijk) op kasbasis
Totaal uitvoeringskosten Bbz 2004 
(excl. Bob) op kasbasis
Totaal uitgaven uitkeringen Bob op 
kasbasis
Totaal ontvangsten Bob (excl. Rijk) op 
kasbasis
Totaal uitvoeringskosten Bob op 
kasbasis
Financieel beslag tekortkomingen

Brede scholen/sportaccomodaties Regeling stimulering 
aanpassing huisvesting 
brede scholen en 
aanpassing 
sportaccomodaties i.v.m. 
multifunctioneel gebruik 
2006 

Verklaring van gemeente dat project is 
gerealiseerd conform 
toekenningsbesluit

Spoorse doorsnijdingen Regeling eenmalige 
uitkering spoorse 
doorsnijdingen

Besteed bedrag

% oververtegenwoordiging schooluitval

% oververtegenwoordiging 
werkloosheid

523.500

% oververtegenwoordiging criminaliteit

Totaal uitgaven

Totaal terug te betalen aan Rijk

Totaal aantal uitgegeven polissen (in 
Euro)
Terug te betalen aan Rijk

Tijdelijke subsidieregeling Schuldhulpverlening 2006 Tijdelijke subsidieregeling 
schuldhulpverlening 2006 
art. 11

IOAW Wet Inkomensvoorziening 
oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte 
werkloze werknemers 
(IOAW) art. 54

WWIK WWIK art. 46

Bijstandverlening Zelfstandigen 2004 Besluit Bijstandverlening 
Zelfstandigen 2004 art. 54

IOAZ Wet Inkomensvoorziening 
oudere en gedeeltelijk 
arbeidsongeschikte 
gewezen zelfstandigen 
(IOAZ) art. 54

Subsidiekader No-riskpolis 
in G34

Subsidiekader No-riskpolis in G34

Antilliaanse jongeren Privaatrechtelijke 
overeenkomsten tussen 
gemeenten en Ministerie 
van Justitie. Geen 
ministeriele regeling
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Specifieke uitkering 1 tot en met 28

Specifieke uitkering Juridische grondslag Indicatoren Afspraak Realisatie Beginstand jaar Beschikking Rijk Overige 
ontvangsten

Besteed t.l.v. 
rijksmiddelen

Overige 
besteding

Te verrekenen met 
het Rijk

Overige Toelichting 
afwijking

Specifieke uitkering 29

Specifieke uitkering Juridische grondslag Indicator Afspraak Geplande 
bestedingen 
totaal

Geplande bestedingen 
Rijk

Geplande bestedingen
Gemeente

Realisatie Besteed bedrag tot 
en met vorig jaar

Besteed 
bedrag dit jaar

Besteed bedrag tot 
en met dit jaar

Bijdrage ten laste 
van Gemeente tot 
en met dit jaar

Bijdrage ten laste 
van Rijk tot en 
met dit jaar

Toelichting 
afwijkingen

Nog te besteden 
bedragen

Subsidie stadseconomie GSB III Besluit subsidie stads-
economie art. 10 lid 2

Aantal hectare geherstructureerde 
bedrijventerreinen 

26 hectare 19.964.500 12.964.500 6.000.000 10.857 858.008 858.008 182.580 686.285 12.278.215

Aantal delicten tegen bedrijven en 
ondernemers 

Vermindering aantal 
delicten in 
winkelgebieden en 
bedrijventerreinen met 
10% t.o.v. 2003. 2003 
is: Winkeldiefstal 4525, 
inbraak 6001, overval 
418

7.600.000 2.800.000 2.800.000 178.096 412.571 590.667 315.748 274.919 2.631.482

Aansluiting bij nationaal elektronisch 
bedrijvenloket 

Ontwikkeling virtueel 
ondernemersloket dat 
aansluit bij model B 
nationaal bedrijvenloket

3.200.000 1.500.000 1.500.000 434.214 1.160.644 1.594.858 420.626 1.152.408 347.592

Tevredenheid ondernemer over de 
gemeentelijke dienstverlening 

Het cijfer 6 Samen met aansluiting 
bij electronisch 
bedrijvenloket

21.757 0 21.757 21.757

Verminderen lokale administratieve 
lasten 

Instellen gemeentelijk 
Actiepunt strijdige 
regels; Onderzoek op 
20 ondergemiddelde 
vergunningen of AL 
vermindering mogelijk 
is en waar mogelijk 
implementatie van 
verbeteringen

2.300.000 400.000 400.000 0 0 400.000

Verbeteren innovatief vermogen 
bedrijfsleven: a. Starters/ kleinschalige
bedrijfsruimte 

5000 
intakegesprekken; 
100.000 m2 
kleinschalige 
bedrijfsruimte gebouwd
of gerenoveerd

62.380.400 12.959.400 4.500.000 19.835 2.887.516 2.907.351 968.391 1.868.675 11.440.725

Verbeteren innovatief vermogen 
bedrijfsleven: b. Kennis-infrastructuur 

Opzetten regionale 
netwerken in de 
speerpuntsectoren Life 
Sciences en 
Duurzaamheid en 
versterken 
speerpuntsector ICT; 
Opzetten van een 
expert netwerk

1.500.000

Verbeteren innovatief vermogen 
bedrijfsleven: c. Toerisme en 
congreswezen 

1% groei boven de 
gemiddelde groei van 
de top 10 Europese 
stedenbestemmingen; 
1% groei boven d 
egemiddelde groei van 
de top 10 van de 
internationale 
congressteden

6.250.000 10.871 10.871 10.871

Betaalde BTW (die recht geeft op een 
bijdrage uit het BTW-compensatie-
fonds)

27.921 26.747 54.668
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